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Acta de l'Ajuntament Ple
Sessió ordinària en primera convocatòria
Número de la sessió: 4/2018
Data: vint-i-tres de març de dos mil divuit
Hora: 10.05 hores fins 15.00 hores
Lloc: Casa Consistorial

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

Núria Marín i Martínez
Francesc Josep Belver i Vallés
Jose M García Mompel
Cristian Alcázar Esteban
José Castro Borrallo
Manuel Brinquis Pérez
Jaume Graells i Veguin
Jesús Husillos Gutiérrez
María Ángeles Sariñena Hidalgo
Rocío Ramírez Pérez
David Quirós Brito
Miguel Manuel García Valle
M. Carmen Esteban Fernández
Rainaldo Ruiz Narváez
Jesús Amadeo Martín González
Ana González Montes
Juliana Carballeira Pascual
Iván Nieto Martínez
Sonia Esplugas González
Pedro Alonso Navarro
Antoni Garcia i Acero
Jorge García i Muñoz
Jordi Monrós i Ibáñez
Christian Giménez Márquez
Fco. Javier Martín Hermosín
Rafael Jiménez Ariza
Cristina Santón Ramiro
María Petra Saiz 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
Regidora
Regidora
Regidor
Regidor
Regidora
Regidor
Regidor
Regidora
Regidora
Regidor
Regidora
Regidor
Regidor
Regidor
Regidor
Regidor
Regidor
Regidor
Regidora
Interventora general (S‟incorpora a l‟inici del debat)
Secretària general del Ple

Constatada l‟existència del quòrum previst a l‟article 46 de la Llei 7/1985 de
2 d‟abril, en la seva redacció donada per la Llei 11/1999 de 21 d‟abril; i oberta la
Sessió per la Sra. Alcaldessa, s‟entra en l‟examen i debat dels assumptes
relacionats a l‟Ordre del Dia.
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LECTURA I APROVACIÓ DE L'ESBORRANY DE L'ACTA CORRESPONENT A LA
SESSIÓ ORDINÀRIA QUE VA TENIR LLOC EL 27 DE FEBRER DE 2018.
Per la Sra. Alcaldessa, i en relació a l'esborrany de l'Acta corresponent a la
sessió ordinària del dia 27 de febrer de 2018, es pregunta si existeix alguna
objecció i no assenyalant-se cap, s'aprova dita Acta per unanimitat. En compliment
de l'article 111.1 del DL 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text Refós de la
Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, es transcriurà al Llibre d'Actes.

SRA. ALCALDESSA
Bé bon dia, benvinguts a aquest Ple ordinari del mes de març, Sra. Secretària quan
vulgui.
Molt bé, hi ha alguna qüestió sobre l‟acta, no?, doncs, quedaria aprovada.
COMISSIÓ PERMANENT DE PRESIDÈNCIA
En relació amb els dictàmens que han estat informats per la Comissió
Permanent de Presidència, es produeixen les intervencions següents:

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

SRA. CRISTINA SANTON (REGIDORA NO ADSCRITA)
Gràcies Alcaldessa. Bon dia a tots i a totes. Votaré a favor dels acords del 6 al 13 i
assabentada dels altres.

SR. JIMÉNEZ ARIZA (REGIDOR NO ADSCRIT)
Sí gràcies, Alcaldessa. Bon dia a totes i a tots. Em dono per assabentat dels punts
1 al 5. Voto a favor del 6 al 13 i em dono per assabentat del 14 al 16.

SR. MARTIN HERMOSIN (REGIDOR NO ADSCRIT)
Gracias Sra. Alcaldesa. Voto favorablemente al 6, al 7, abstención en el 8, el 9, el
10, el 11. No al 12. Abstención del 13 y enterado del resto.
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SR. GIMÉNEZ MARQUEZ (CUP-PA)
Bon dia a tothom. Ens donem per assabentades dels punts de l‟1 al 5, votarem a
favor del sisè, en contra del setè, ens abstindrem en el vuitè, votarem a favor del
novè, abstenció en el desè, a favor de l‟onzè, del dotzè i del tretzè i ens donem per
assabentades del catorzè, quinzè i setzè i farem alguns comentaris en els punts
sisè, setè i vuitè.
En el sisè, bé, estem totalment a favor de la gestió directa i municipal d‟aquest
servei. Creiem que cal garantir el ple dret de tothom a la mobilitat. És necessària i
urgent la millora de l‟accessibilitat de tota la xarxa de transport públic a la ciutat.
Amb aquestes millores i l‟eliminació de les barreres arquitectòniques, moltes
persones amb diversitat funcional, potser preferirien desplaçar-se amb el transport
públic i no pas amb els busos adaptats i es podrien reduir, també, aquestes
despeses públiques. I en aquesta línea, i donant veu a una demanda de l‟associació
Sumem d‟aquesta ciutat, que avui ens acompanyarà durant el matí, és necessària,
creiem, l‟adequació de les parades d‟autobusos i la inclusió de pictogrames, també
al terra, per tal d‟orientar al conductor/a com a les persones que volen fer ús de la
rampa d‟accés al bus amb cadira de rodes, cotxet de nadons, etc, com ja van
demanar a un Ple municipal fa uns mesos.
Tan important com sufragar aquest servei, és la formació i el tracte dels
professionals que traslladen a les persones amb diversitat funcional. Hi ha persones
que necessiten sí o sí viatjar amb un vehicle adaptat, però cal que sigui, també,
amb dignitat.
Existeixen queixes a vegades, per sentir-se una "mercaderia transportada", segons
ha compartit amb el nostre grup alguna persona amb diversitat funcional. Les
persones amb mobilitat reduïda a banda, també tenen un component extra, i és el
de no voler sortir massa de casa seva. Per tant, també cal posar facilitats a la
mobilitat. Sobretot, entendre aquest suport públic al transport adaptat, com una
garantia del dret a la mobilitat de totes les persones.
I per últim, segons la informació de la qual disposem i que no hem pogut contrastar
a l‟expedient donat que només es fixa un pressupost marc per a aquesta despesa,
volem demanar que no existeixi cap límit de viatges en taxi adaptat per a les
persones usuàries, fins ara creiem que hi havia un màxim de trajectes i les famílies
ens expliquen, algunes famílies ens expliquen, que a vegades amb aquesta
quantitat no en tenen prou per a totes les revisions mèdiques, rehabilitacions o
tractaments mèdics.
Al punt setè, el votem en contra perquè considerem que la proposta de modificació
del PGM adreçada a la regulació dels habitatges d‟ús turístic a la ciutat, al nostre
entendre, no garanteix un dels objectes i finalitats que el mateix informe de
l‟Agència de Desenvolupament Urbà del propi Ajuntament, estableix i diu així,
l‟informe de l‟ADU diu així:“La prevalença del dret a l‟habitatge per sobre de l‟ús
eventual de l‟habitatge per destinar-lo a l‟activitat econòmica d‟allotjament turístic.
Cal ordenar el nombre d‟habitatges d‟ús turístic i d‟establiments destinats a
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l‟allotjament temporal a l‟Hospitalet, de manera que no es causi un detriment
significatiu del nombre d‟habitatges destinats a habitatge principal”.
Tot i aquest redactat i motivació de la regulació, dins de la modificació proposada,
resten molts aspectes no contemplats. Aquest tema pel seu impacte sobre el dret a
l‟habitatge, suposa un punt cabdal per al futur de la nostra ciutat. I és per això que
ens oposem a la formulació proposada i ens hagués agradat que a banda dels
tècnics de l‟ADU, que veient les seves aportacions a l‟informe adjunt a l‟expedient,
semblen ser prou conscients de les dimensions d‟aquest repte urbanístic i dels
responsables polítics de Govern, també haguessin pogut participar al redactat
d‟aquesta regulació, agents socials i grups polítics, per tal d‟assolir un marc de
protecció total del dret a l‟habitatge, envers l‟onada de turistificació a la qual es
veuen sotmesos, especialment, alguns barris de la nostra ciutat.
Tot i que si finalment el PSC aconsegueix l‟aprovació d‟aquesta modificació i
regulació, presentarem i expressarem la nostra postura mitjançant al·legacions
formals, ara volem compartir unes quantes consideracions que, en la nostra opinió,
mostren que cal ampliar la moratòria i millorar la proposta per ara, per sobre de tot,
blindar la protecció del dret a un habitatge digne i amb preus assumibles per a les
veïnes dels nostres barris.
Per exemple, dins d‟aquesta proposta, la prioritat és que no hi hagi apartaments
turístics dins de les comunitats de veïnes, però deixen la porta oberta, i molt oberta,
a la creació d‟edificis sencers d‟apartaments d‟ús turístic, sense tenir en compte en
cap cas les molèsties per a les veïnes dels edificis adjacents. Però tampoc el risc
d‟expulsió de moltes veïnes llogateres d‟aquests mateixos blocs, just després de la
venda dels propis edificis. I és que ara per ara, la principal amenaça no ve de la ma
dels particulars que posen en lloguer un habitatge de primera o segona residència
dins d‟un bloc de pisos, el risc sobre el parc immobiliari a Barcelona i a l‟Hospitalet
especialment els barris de Santa Eulàlia i Collblanc i la Torrassa són els fons
d‟inversió, empreses o grans tenidors, que precisament volen aprofitar aquesta
nova finestra especulativa amb el negoci del lloguer turístic, generant a més a més,
cada cop menys oportunitats de feina digna, vinculades al turisme a la ciutat.
Entre d‟altres qüestions, volem posar de manifest que a la seva regulació
proposada, no parlen, per exemple, d‟una nova ràtio o topall adient al nombre de
noves llicències, en funció del nombre d‟habitatges de les determinades zones de la
ciutat, més allà d‟aquells establerts fins ara, al propi ordenament urbà vigent de la
ciutat.
No veiem clar, tampoc, com es pot ser conseqüent amb aquest plantejament i al
mateix temps impulsar en paral·lel, la presència de més hotels a la ciutat, amb un
total actual de gairebé 4.750 llits, quan fa ni tan sols 20 anys, no existia cap oferta
hotelera a la ciutat de l‟Hospitalet.
Insistim, aquesta proposta de regulació ens genera molts dubtes, trobem molts
aspectes sense tenir en compte que més tard serà molt difícil esmenar per tal de
corregir el seu abast. I és que tal i com va passar amb la pròpia moratòria i amb els
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hotels d‟una o dos estrelles a baixos o entresols, que s‟hi van quedar fora
inicialment, i que després el propi Govern va haver de corregir per a incloure‟ls a la
moratòria, l‟augment de tot tipus de fórmules de negocis relacionats amb el turisme i
amb l‟allotjament, arriben amb força, especialment a determinats barris de la nostra
ciutat.
La regulació proposada parla de les molèsties que es podrien generar a les
comunitats de veïnes, però en canvi no especifica com controlar les mateixes
molèsties, amb les veïnes dels edificis adjacents o del mateix carrer, on s‟instal·lin
aquests negocis turístics. De la mateixa manera, el propi informe no contempla cap
estudi de la mobilitat i l‟impacte ambiental generat, amb la posada en marxa
d‟aquest nous usos.
I si bé fiscalment, com ens han explicat, l‟Ajuntament només podrà accedir a l‟IBI
d‟aquests habitatges, es fa imprescindible trobar fórmules de recàrrega d‟aquest
impost, per a no equiparar el pagament d‟aquesta taxa per part d‟una multinacional
o un gran tenidor, i el de les seves veïnes del barri, amb el seu habitatge particular.
Ens agradaria proposar algun tipus de blindatge, també, per a què la nova propietat
no pugui fer fora als llogaters/es, per tal de convertir automàticament un edifici
d‟habitatges de lloguer, en un edifici d‟habitatges amb explotació econòmica
turística. Un període de temps obligatori entre ambdues activitats, per exemple.
També ens agradaria proposar qüestions com que l‟Ajuntament, quan detecti
apartaments sense llicència, pugui oferir a l‟infranctor, infractora, el bescanvi de la
sanció, que esperem siguin d‟acord amb el volum del negoci del propietari/a, amb la
posada a disposició d‟aquest habitatge per a lloguer social, sota la tutela municipal,
per exemple. O que els pisos als que s‟hi descobreixi una activitat il·legal, com
habitatges d‟ús turístic, passin a formar part del parc d‟habitatges de lloguer social
de la pròpia ciutat. Forçant a la propietat d‟aquests pisos a la seva cessió, rebent
com a contraprestació la quantitat que es marqui com arrendament d‟aquests
habitatges.
Per últim que s‟intensifiquin els controls sobre els mínims requisits, al voltant
d‟aquesta activitat. És a dir, estaria bé que l'Ajuntament apliqués l'article 7 del
Decret de la Generalitat de 2012, on s'habilita al consistori a poder fer inspeccions
per tal de comprovar si les condicions d'habitabilitat exigides es compleixen. Uns
controls que es podrien estendre als habitatges amb llicència ja concedida, per tal
de comprovar si reuneixen els requisits de seguretat i prevenció d'incendis, tal i com
marca al capítol II, l‟article 5 de la proposta.
Són idees encara per definir, però que ja focalitzen clarament l‟atenció sobre les
possibles conseqüències d‟aquest tipus de pràctiques econòmiques. L‟expulsió de
les veïnes dels barris, és ja, ara, una realitat. És possible que les dades publicades
a data de 2017, encara representin un percentatge molt baix per tal de dimensionar
el problema, amb la mateixa intensitat que ja s‟està sentint a peu de carrer, per part
de moltes veïnes de la nostra ciutat.
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Per això, demanem al govern local que retiri aquesta aprovació inicial i ampliï
encara més la moratòria, per tal de trobar millors fórmules de protecció de les
veïnes de la nostra ciutat. Creiem que aquesta modificació urbanística i aquesta
nova regulació, no són prou garantistes tenint en compte tot el que està en joc, que
és la vida als barris de milers de veïnes de l‟Hospitalet.
I simplement alguns comentaris en relació al punt 8, només volem remarcar que
diverses veïnes de Can Serra han presentat al·legacions, en aquesta aprovació de
l‟ordenança i tot i que aquestes contenien algun defecte de forma, les propostes per
a millorar l‟ordenança, no han estat ni tan sols considerades. Des de l‟administració,
creiem que cal animar i fer tota la pedagogia possible, sobre com es poden
relacionar, veïns i veïnes de la ciutat, amb el seu Ajuntament, amb els canals
administratius existents. Amb aquest gest, es veu molt clara també la voluntat
política o no, d‟obrir pas a la participació i la implicació de veïns i veïnes, a la revisió
i redacció de les normatives i ordenances municipals que afecten, també, al seu dia
a dia.
Per exemple, aquestes al·legacions de veïnes de Can Serra proposaven que les
treballadores fixes als barris tinguessin la consideració de residents i per tant, no
haguessin de pagar cap taxa d‟aparcament tot i que tinguin descompte ara,
respecte a la tarifa habitual. Elles són algunes de les persones més perjudicades
amb l‟arribada de la zona Aire, per exemple, al barri de Can Serra.
També proposaven ajustar el tema dels familiars, tenint en compte els diferents
models de família que ara per ara existeixen, i a les quals l‟actual redactat de
l‟ordenança, les deixa fora de la possibilitat d‟acollir-se a les avantatges, respecte a
familiars de primer grau.
Per tot això, insistint sobre la consideració que el nostre model no passa per aquest
tipus de mercantilització de l‟espai públic, ens abstindrem en aquest punt vuitè,
gràcies.

SR. MONRÓS IBÁÑEZ (CiU)
Sí, hola bon dia, benvinguts a tothom al ple de l‟Ajuntament de l‟Hospitalet del mes
de març. Ens donem per assabentats dels punts 1, 2, 3, 4 i 5, ens donem, també
per assabentats dels punts 14,15 i 16, quant al punt sisè, el votem a favor, votem a
favor del setè, ens abstenim en el vuitè, votem a favor del novè i del 10, 11, 12 i 13
ens abstenim.
En tant en quant a l‟aprovació de l‟ordenança fiscal reguladora de la taxa per
l‟estacionament públic de vehicles, dir que entenem que l‟objectiu principal pel qual
s‟implementa la zona Aire de l‟Hospitalet, és la millora de la qualitat mediambiental
de la ciutat. Però dit això, des del grup del Partit Demòcrata de l‟Hospitalet, hem de
dir que tot i que compartim l‟objectiu no estem d‟acord amb la manera de com s‟està
duent a terme, perquè sincerament creiem que amb l‟aplicació de la zona Aire,
estem començant la casa per la teulada. Estem d‟acord que uns dels mètodes per
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fer que la ciutadania utilitzi menys el vehicle privat, és el control de l‟estacionament
però creiem que aquesta fase ha de venir, sí o sí, desprès d‟haver dur a terme una
millora integral del sistema de transport públic de la ciutat.
Abans de dir a la ciutadania que no agafi el cotxe, cal fer que hi hagi una alternativa
real i eficient a l‟ús del vehicle privat. Per això, ens abstindrem en aquest punt,
pensem que la zona Aire potser un bon mètode per millorar la qualitat
mediambiental de la ciutat, però creiem que no és el primer mètode a aplicar.
I en quant al tema de les llicències de pisos turístics, d‟allotjaments turístics, tal i
com ja ens vam reunir l‟altra dia els portaveus, doncs, donem el nostre vot favorable
a aquesta aprovació inicial, tenint en compte, del què vam parlar de les limitacions
de percentatge, densitat, de que es pugui establir a la ciutat, perquè això realment
tingui una finalitat positiva envers la ciutat i no una possibilitat negativa envers els
diferents barris i els diferents veïns i que puguin patir situacions no volgudes. Per
tant, repeteixo, donem el nostre vot favorable a aquesta aprovació inicial, tenint en
compte que quan hi hagi el període d‟al·legacions, crec que seria molt positiu que
tots els grups municipals ens poséssim d‟acord, doncs, en la millora d‟aquesta
proposta inicial que ens fa el govern de la ciutat.

SR. GARCIA I ACERO (ERC-AM)
Bon dia, als veïns i les veïnes i a les diferents entitats que avui estan en aquest Ple.
Comencem com cada Ple a demanar la llibertat de l‟Oriol Junqueras, del Jordi
Sánchez, del Quim Forn i del Jordi Cuixart i també des del grup d‟Esquerra
Republicana, doncs, manifestem el suport, doncs, a la Marta Rovira, al Raül
Romeva, a Dolors Bassa, al Jordi Turull, al Josep Rull i a la Carme Forcadell que
avui han de declarar davant un tribunal de la injustícia i cap tribunal podrà
empresonar les ànsies de llibertat del poble de Catalunya.
Respecte als diferents dictàmens, doncs, ens donarem per assabentats de l‟1 al 5,
del 14 i del 15, i del 16. Votarem a favor del número 6 i ens abstindrem del 7, del 9 i
del 10 al 13.
Respecte del dictamen número 7 sobre els pisos turístics, el grup municipal
d‟Esquerra Republicana de Catalunya, va presentar, doncs, una moció al desembre
de 2016, una moció, doncs, rebutjada per l‟equip de govern i el grup de Ciutadans,
en la qual, demanava regularitzar els habitatges d‟ús turístics perquè era una
necessitat. En aquell moment, l‟equip de govern i gent de Ciutadans, doncs, es
manifestava que aquesta problemàtica no existia a la nostra ciutat ni tampoc
existiria. Posteriorment en un debat de ciutat al 2016, perdó al 2017, una proposta
d‟Esquerra Republicana que manifestava la necessitat de fer una moratòria, doncs,
va tirar endavant.
I és que la regulació dels pisos turístics de Barcelona ha provat que aquests pisos
turístics es comencessin a concentrar a municipis del voltant. Des del nostre grup
municipal sempre hem defensat i hem manifestat que debats com els pisos turístics
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i la construcció de nous hotels, han de formar part d‟un debat conjunt de l‟Àrea
Metropolitana, perquè en aquest tema hem de ser capaços de definir una estratègia
conjunta i no que cada municipi, doncs, defineixi una estratègia i desenvolupi
accions, perquè moltes accions que es desenvolupen des dels municipis acaben
afectant als municipis del voltant.
A nivell de l‟Àrea Metropolitana hem de definir quants hotels volem i quants pisos
turístics també necessitem perquè les places turístiques no poden ser infinites. Hem
de posar límits per mantenir un turisme de qualitat i que continuï creant riquesa de
forma sostinguda i aquest debat és urgent fer-ho entre els diferents actors públics i
entre les diferents entitats socials del nostre país, perquè la proliferació dels pisos
turístics legals i sobretots els no regulats, estan provocant, doncs, l‟augment dels
preus de lloguer, que s‟expulsin els veïns i veïnes dels seus barris i sobretot
provoquen, doncs, molèsties i conflictes relacionats amb la convivència i això en
una ciutat com la nostra, en una ciutat de gent treballadora i amb molta densitat té
efectes greus.
Per aquest motiu, doncs, veiem que aquesta proposta que avui es presenta, hi ha
propostes, doncs, que són positives, doncs, per exemple, que els habitatges d‟ús
turístic no són ocupables amb els habitatges principals, que prohibeix la implantació
d‟edificis d‟habitatge d‟ús turístic en carrers inferiors, doncs a vuit metres que els
pisos turístics només es podran emplaçar en edificis d‟ús exclusiu.
Però lamentem que aquest debat no s‟hagi fet conjunt amb les diferents entitats
d‟aquesta ciutat, que no s‟hagi tingut en compte l‟opinió d‟associacions de veïns,
que no s‟hagi marcat en cap moment, quants pisos turístics estem disposats a tenir
a la nostra ciutat i no sabem, tampoc, quines seran les actuacions que realitzarà
l‟Ajuntament per combatre els pisos turístics il·legals. Per aquest motiu, esperem
que durant aquest termini de modificació, ja hi hagi consens ciutadà i sobretot
consens veïnal amb les diferents entitats i també, des del nostre grup presentarem
propostes per millorar aquesta aprovació inicial.

SR. ALONSO NAVARRO (PP)
Des del grup del Partit Popular ens donem per assabentats al punt 1, 2, 3, 4, 5,14,
15 i 16. A favor del 6,7 i 8. Abstenció al 9, al 10, a l‟11 i al 13 i en contra al 12.
Gràcies.

SRA. GONZÁLEZ MONTES (ICV-EUiA-PIRATES-E)
Bon dia. Ens donem per assabentats de l‟1 al 5, votarem a favor del 6, votarem en
contra del 7. En aquest sentit, ahir mateix vam tenir una reunió en la que ens
estaven explicant la nova modificació d‟aquest Pla per a la regulació dels pisos
turístics, nosaltres votarem en contra perquè no ens dóna garanties de que
realment sigui aquesta una solució d‟aquesta problemàtica que ja hem viscut durant

…/…

9

un temps a diferents barris de la ciutat amb major pressió, sobretot als barris que
estan més a prop de Barcelona.
Considerem que s‟ha de posar un sostre, s‟ha de posar un número determinat per
barri d‟aquest tipus d‟equipament perquè a més pot incidir directament en els preus
de lloguer, en els preus de la pròpia vivenda i pot generar una ciutat absolutament,
una configuració de la ciutat absolutament desfigurada, o sigui, sense veïns i veïnes
que visquin tot el temps a la mateixa ciutat.
No ens dóna garanties, votem en contra i farem totes les al·legacions possibles per
iniciar aquest debat i evidentment, considerem també que és molt important que
això sigui un debat col·lectiu per definir quina ciutat volem.

SR. NIETO MARTÍNEZ (ICV-EUiA-PIRATES-E)
Votarem a favor del vuit, del novè, del desè, de l‟onzè, del dotzè, del tretzè i
assabentats del 14, del 15 i el 16. Farem algun comentari.
Sobre l‟expedient novè, com diguem cada Ple que estem a favor d‟aquesta
proposta però reclamem i farà alguna proposta via moció perquè s‟inclogui algun
tipus de taxa en aquest tipus d‟indústria o grans comerços participin també d‟algun
tribut referit a la neteja general de la ciutat. Sembla correcte que tingui aquesta
bonificació en la recollida selectiva però han de participar òbviament també de la
neteja col·lectiva de la nostra ciutat, no estar al marge. Òbviament, també estem a
favor de la inversió, perdó d‟aquests 22.000 euros pel cicle de “Blues & Woogie”,
sempre a favor del foment de la cultura, de la producció i del gaudi per als nostres
veïns i veïnes.
Al tretzè hem votat a favor, fonamental per l‟adequació de l‟edifici de serveis socials,
però no entenem com hi ha una partida tant important, no sembla reflectit o bé
argumentat per part de l‟àrea corresponent. Aquest mig milió d‟euros en bancs a la
ciutat, creiem una mica, pues no sé si creem prioritari o no prioritari, però
l‟explicació de l‟àrea pertinent o de la persona responsable, doncs, no semblava
adient aquesta partida tant important.
I sobre el tema de l‟execució de la liquidació del pressupost, també ho he fet en
algun altre Ple anterior. Les administracions públiques han de ser eficients,
responsables amb els diners de tothom, però bé, el què no podem ser són
màquines de generació de superàvit, perquè si no, o els gestors es dediquen, pues
jo què sé, al sector privat a fer un marge important de guanys per la gent, i per això
demanem desprès un aclariment al respecte, aquest superàvit pressupostari ja al
voltant del 5% d‟acord?, d‟aquests 11 milions d‟euros de superàvit. Això significa o
que bé o no s‟ha invertit en allò compromès o acordat o bé no s‟està fent de manera
adequada la previsió d‟ingressos i despeses, ambdues qüestions, ens preocupa,
d‟acord? Llavors, volem un aclariment al respecte sobre quins elements centrals
són els que han provocat aquest superàvit, que és positiu, però entenem que una
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administració pública, aquest no és un element que sigui tampoc un element tant
cabdal. Gràcies.

SR. GARCÍA VALLE (CIUTADANS)
Gracias Alcaldesa. Buenos días a todos y a todas, bienvenidos a este Pleno. Primer
punto del orden del día, nos damos por enterados, segundo también, tercero, cuarto
y quinto. A favor del sexto, a favor del séptimo, en el 8 lo comentaré, a favor del 9, a
favor del 10, a favor del 11, abstención en el 12, 13 a favor, 14 nos damos por
enterados, en el 15 nos enteramos y haré una intervención, y 16 enterados.
Mire, respecto al punto número 8, hombre, yo estoy convencido que una
administración está para facilitarle la vida a los vecinos, no va a poner palos en las
ruedas en algunos temas. Esto hace un aire, he visto que ha habido, pues unos
recursos de los vecinos que, bueno, pues se han desestimado. Uno que a nosotros
nos parece que es un poco absurdo, que cuando un vecino se acredita con una
tarjeta y ya tiene una forma de acreditarse para poder actuar en esa zona y poder
aparcar, nos parece que molestar teniendo que ir a sacar el tiquet, cuando eso
puede causarle incluso perjuicio, porque alguna vez despistado se puede olvidar y
llegar y encontrarse con una sanción, nos parece que si hay una alegación y decirle
que no, pues duplicar eso, nos parece sinceramente absurdo. Es un poco
complicarle la vida al vecino sin necesidad, cuando es tan sencillo como que si
tiene una acreditación la pone, se ve y se comprueba que es la matricula, aparcar y
ningún problema más. Ahora no, tiene que bajarse del vehículo, ir, sacar el tiquet,
ponerlo y demás, cuando digo que a veces puede, pues mire, por distracción y por
el tema ya de la rutina, pues un día se olvide y se encuentre con una sanción que
luego tendrá que recurrir y supongo que luego se le atenderá. Pero cuando se
puede facilitar la vida de los vecinos, y cuando hay una alegación, me parece que
decir que no, que una idea tan peregrina no sé por qué lo hacen eso, sinceramente,
pues por lo tanto, creo que pues se debe hacer, se debe hacer pues escuchar a los
vecinos, cuando hacen alegaciones que no perjudican tampoco a la administración,
simplemente es darles la razón en lo que creemos que la tienen.
Y luego, en cuanto al punto número 15, hombre, es llamativo que el presupuesto lo
cerremos con superávit de once millones, no?. Nos parece que una administración
pública, pues, no es bueno que se endeude pero tener superávit no es el objetivo,
sobre todo cuando se le mete la mano al bolsillo al contribuyente y se le sube el IBI,
no?. Yo creo que tenemos una oportunidad magnífica para bajar el IBI, ese IBI que
en los años más potentes de la crisis, le subimos casi el 30%, lo hemos venido
reclamando aquí los grupos, incluso se ha llegado a acuerdos para rebajar un
miserable 0,5% y este año se lo han saltado, o han gestionado muy mal el
presupuesto y les ha sobrado dinero, cosa que, en fin, puede ser o tenemos
voluntad de que sobre dinero porque este año que entramos ya, son elecciones y a
lo mejor tenemos más para gastar, inaugurar más cosas, o sea, que nos parece
lamentable que nos sobre dinero y al mismo tiempo presumamos de ello, incluso
los medios y luego resulte que cargamos sobre el bolsillo de los contribuyente, no?.
Yo ya les vengo diciendo desde el principio de la legislatura, que había que hacer
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un esfuerzo en esa dirección y bajar un poco el IBI que no es tanto, pero en fin,
ustedes consideran que es mejor tener presupuestos aunque tengamos superávit y
no bajar el IBI y nos parece muy mal, sinceramente y nada más que decir.

SR. GARCIA MOMPEL (PSC-CP)
Per a contestar alguna qüestió que crec que s‟havia d‟aclarir respecte del que ens
deia el company Christian, a veure l‟adaptabilitat de les parades a la ciutat de
l‟Hospitalet és del 95% amb plataforma, per tant, jo crec que som una de les ciutats,
en aquest sentit que millor està, no vol dir que estiguem contents, evidentment, s‟ha
de millorar, però en aquest sentit crec que hem avançat força respecte d‟altres
ciutats. Si hi ha algun tema de taxis, jo estic disposat a estudiar-los, un tema de
pressupost, no hi ha problema, vostè em diu el que sigui, parlem. Però sí
m‟agradaria també per contestar una altra valoració que s‟ha fet, a veure en el tema
de treure el tiquet, Sr. Miguel, no es por joder, perdone la expresión, no es por
fastidiar. Simplement, els cotxes, los vehículos que están a la calle, si sacan el
tiquete es por varias razones, una de ellas, es porque no hayan vehículos
abandonados y porque tengamos constancia de que esos vehículos, son vehículos
vivos y no estén allí, por diferentes razones, entre otras cosas. Podemos estar de
acuerdo, en más o menos respecto a lo que decía el Sr. Monrós sobre una de las
medidas del plan de movilidad urbana, pero es una de las medidas del Plan de
Movilidad Urbana, no es ningún “bolet”. Es una de las medidas y por tanto, hay
otras muchas medidas que se contemplan, respecto a la mejora del transporte
público, estoy de acuerdo con usted, cuanto mejor transporte público tienes pues
las cosas van mucho mejor.
Decir que este convenio, la pretensión es contemplar el derecho de las personas
que tienen dificultades en su movilidad y por tanto, así se hace, esperemos que con
el traspaso del Área Metropolitana a la gestión de la ciudad, mejoren porque
creemos que va a ser así, porque seguramente desde la ciudad lo podemos hacer
mejor y porque estamos mucho más cerca de las entidades para comentar
cualquier disfunción que pueda haber.

SR. BRINQUIS PEREZ (PSC-CP)
Gràcies Alcaldessa. Comentar varis temes puntuals. Primer el nivell d‟execució del
pressupost creiem que és elevat, és a dir, en general aquest ajuntament té uns
nivells d‟execució del pressupost prou elevats, per tant, crec que aquí no està el
problema. Previsió d‟ingressos? sí, és veritat, quan fem el pressupost, quan fem la
previsió de pressupostos no es va aprovar el pressupost de l‟Estat que és qui ens
marca quines han de ser les pujades, quina ha de ser la previsió d‟ingressos de la
participació de tributs a l‟Estat, llavors això ens ha fet que, per exemple, tinguem
més de tres milions d‟euros, això ho posa en els informes de la liquidació, més de
tres milions d‟euros de la participació dels tributs de l‟Estat que ens han vingut de
més perquè quan nosaltres vam presentar el pressupost, els documents no hi eren.
Perquè hem tingut també del Fons de Cooperació a Catalunya, a través dels
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contenciosos els hem guanyat i ens han incrementat també, on ens han vingut més
ingressos dels què esperàvem i també el tema, per exemple, de la plusvàlua que
l‟últim trimestre va créixer, hem tingut més ingressos dels esperats i també ens han
fet, ens han entrat més diners, llavors això no ho podem preveure. Si nosaltres som
els primers que ens agradaria afinar molt més en la previsió d‟ingressos però si ens
venen temes que no estan previstos, doncs ens fa que tinguem més superàvit.
Recordar que el superàvit, la gent s‟obliga a tindre superàvit, som la única
administració que els ajuntaments som els únics que estem obligats a tindre
superàvit, perquè així s‟arreglen els comptes a nivell de Comunitats Autònomes i de
l‟Estat. Per tant, home, dir que no els hi agrada que tinguem superàvit, doncs bé, és
el què ens diu la Llei, de complir la Llei, que ens agradaria ajustar una mica més?
Sí, però si hi ha previsió d‟ingressos que no podem preveure perquè quan fem els
ingressos no està aprovada la Llei que marca quins són els límits per fer els
pressupostos, doncs, tothom va una miqueta a cegues. Per tant, es fan previsions
sobre els informes de la Intervenció, per tant, els nostres documents són correctes i
si ens venen diners de més, doncs, no els podem gastar. A veure si la nova Llei de
pressupostos d‟aquest any que encara no estan aprovats, els pressupostos de
l‟Estat, doncs ens permeten gastar aquestes diners en ordinari, si no aniran a
eixugar deute, com a totes les administracions locals. Gràcies.

SR. BELVER VALLES (PSC-CP)
Gràcies Alcaldessa. Bon dia a tots i a totes. Per donar resposta a algunes de les
qüestions que s‟han plantejat en el punt número 7 que fa referència a l‟aprovació de
l‟ordenança dels habitatges d‟ús turístic i apartaments turístics i altres tipus
d‟equipaments d‟aquestes característiques.
Ahir, com bé ha explicat algun portaveu, vam fer una trobada amb tots els
portaveus per explicar els principals trets que es fan en aquesta normativa i tenir en
compte que el què fem avui és una aprovació inicial, a partir de la qual, s‟obrirà tot
un període d‟al·legacions on podem anar perfeccionant la normativa que avui
engeguem.
De fet ahir, ja va sorgir alguna cosa en el debat que vam dir que veuríem
exactament com podríem fer aquesta concreció, jo crec que va sortir alguna qüestió
interessant, algunes s‟han plantejat aquí, veure com podem, d‟alguna manera,
regular el volum perquè anem una mica a cegues, per dir-lo d‟alguna manera, que
no sabem fins a on podria arribar, per tant, pues posar algun tipus de limitació, ja
sigui per un tema de densitat o de percentatge per barris o per districtes, en fi,
alguna qüestió d‟aquest tipus que haurem de veure, però alguna consideració.
Estem parlant d‟una activitat legal, per tant no es pot prohibir, ho dic perquè en
algunes de les intervencions semblava que els objectius o un objectiu seria negar la
possibilitat de que això es pogués fer a la ciutat i més enllà de que nosaltres
estiguéssim tots d‟acord, que no ho estem, desprès com saben, aquesta normativa
s‟aprova en d‟altres llocs on ens la tombarien i a més a més hi ha operadors privats
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que tenen drets que la recorrerien i els tribunals ens tombarien aquesta normativa
com ha passat en alguna altra ciutat, que més enllà de l‟acord o no acord polític i
social que en un primer terme s‟ha pogut fer, també desprès els tribunals ja han
donat la raó a uns altres.
Nosaltres no podem basar, i no és la nostra intenció i creiem que no ho hem de fer,
basar la normativa dels habitatges d‟ús turístic i la seva estada a la ciutat o la seva
proliferació a la ciutat a partir d‟un perjudici, d‟un prejudici, o d‟una, l‟expressió
aquesta que s‟ha posat de moda, de la turisme fòbia. Pensem que nosaltres quan
vam fer la suspensió de llicències teníem una mica menys de 400 llicències
atorgades al conjunt de la ciutat, la qual cosa, vol dir que estàvem operant amb un
volum que era, números rodons, el 0,3% del parc d‟habitatges de la ciutat, per tant,
no se‟ns pot acusar d‟haver esperat massa perquè tu també has de justificar per
què fas les coses, no es poden fer les coses perquè sí o perquè no, o perquè ens
assembla bé i punt, si no que ha d‟haver-hi una motivació.
Per tant, dic que en aquests moments, habitatges d‟ús turístic o apartaments
turístics en el conjunt de la ciutat amb la llicència corresponent hi ha
aproximadament el 0,3% del conjunt d‟habitatges que hi ha a la ciutat.
El número de llits d‟hotel que ens explicava el Sr. Cristhian Giménez, que ens deia
4750, bé el número de places són 3600 de moment, i creixerem però és un pla
d‟hotels, també els hi dic perquè recurrentment també sembla que ara s‟hagin fet o
s‟estiguin fent coses estranyes en aquest sentit. Aquest pla d‟hotels fa més de deu
anys que està aprovat a la ciutat, no s‟ha modificat, no s‟ha incrementat, el què es
va aprovar fa deu anys el pla d‟hotels, el què s‟està fent desenvolupar-lo,
implementar-lo en funció d‟aquella regulació que es va aprovar, com els hi dic, fa
més de deu anys. Ens plantejaven algunes qüestions que poden tenir més o menys
sentit, però jo, el què m‟agradaria és que tinguessin clar quina és la dimensió de la
cosa de la què estem parlant avui i per tant, semblava raonable i, ahir així ho dèiem,
el tema de les limitacions perquè desprès no tinguem que operar sobre una realitat
molt diferent.
Des dels representants de la CUP es plantejaven la possibilitat, escolta i un estudi
de mobilitat del què això suposa?. Insisteixo, el 0,3% del nombre d‟habitatges, és
impossible fer un pla de mobilitat associat amb això, perquè el nombre és molt petit.
Una altra cosa és que tu a partir d‟un creixement que tinguessis, un creixement
exponencial, tinguessis una major demanda en temes de transport públic o
qüestions d‟aquesta mena. Però hores d‟ara, és impossible fixar un pla de mobilitat
associat amb una activitat que, a més a més, de per se, és dispersa. El fet de que el
què s‟està plantejant sigui una concentració dels habitatges en un edifici complert
és molt més senzill poder desprès o voler a la vista del què succeeixi poder operar.
Si són pisos que es van disseminant pel conjunt de la ciutat és molt més complex
però com el què estem plantejant en aquesta aprovació inicial és que els habitatges
d‟ús turístic es concentrin en un únic habitatge és molt més senzill poder actuar
sobre una possibilitat de mobilitat.
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És evident que si hem fet aquest pla d‟usos, hem fet aquesta suspensió de
llicències, és perquè el què busquem és que la incidència d‟aquesta activitat, de
l‟activitat turística en el bell mig de la ciutat, més enllà de pla d‟hotel, que, com els hi
deia, fa molt anys que està aprovat, és evident que el què es busca és intentar
maximitzar els beneficis i minimitzar els possibles inconvenients. Un inconvenient
que ja tenim detectat tots és que el fet de que hi hagi un habitatge turístic en una
comunitat de propietaris on de deu pisos hi ha vuit ocupats per persones que hi
viuen ordinàriament i dos habitatges d‟ús turístic, això genera problemes de
convivència, això ja ho hem detectat. Doncs, solució?, no es pot compatibilitzar
habitatge residencial amb habitatges turístics, ja hi és a l‟aprovació inicial.
L‟activitat turística de per se, nosaltres la considerem negativa per la ciutat? No. Per
això els hi dic, que no podem i no farem una normativa a traves del prejudici o a
traves o en base a una turisme fòbia, no ho farem.
Es plantejava en aquesta normativa, no es diu com es regularà o com es
sancionarà o com s‟intervindrà davant de possibles pisos il·legals. Estem endavant
d‟una figura urbanística, l‟únic que fem amb la figura urbanística és dir, plantejar on
es podrà i on no es podrà obtenir una llicència d‟ús turístic. La norma del sector que
està fixada per la Generalitat ja diu quines són les característiques que han de tenir
els habitatges, tenir cèdula d‟habitabilitat vigent, tenir un pla d‟emergència si
s‟escau, tenir un sèrie de requeriments que tampoc són massa exigents i que ja els
hi dic, si volem que siguin més exigents, ha de ser la normativa sectorial. Per tant,
és la Generalitat de Catalunya qui ha de regular això i no pot fer-ho l‟Ajuntament.
I ja per acabar, una qüestió que plantejava el Sr. Antoni Garcia d‟Esquerra
Republicana en la que estem absolutament d‟acord, aquest és un fenomen que no
hauríem d‟estar regulant municipi a municipi, estem absolutament d‟acord, perquè si
no cada municipi fa una norma amb la visió que tenen ells. Ahir per exemple,
parlàvem, a Badalona una regulació que han fet és que vam prohibir que
poguéssim haver habitatges d‟ús turístic a la façana marítima. Badalona té sortida
al mar, té una façana marítima, evidentment a l‟Hospitalet això no ho fem i no ho
podem fer, perquè no tenim façana marítima, però qüestions d‟aquest tipus, segur
que val la pena que, des d‟un punt de vista global, des d‟un punt de vista, com a
mínim, metropolità, es fes una normativa, perquè donaria molta més seguretat
jurídica en els municipis, donaria molta més seguretat jurídica al petit propietari que
posa a disposició el seu habitatge com habitatge d‟ús turístic i donaria més
seguretat jurídica en els promotors o en els operadors que tenen multipropietat, per
dir-ho d‟alguna manera en aquest nivell d‟habitatge d‟ús turístic.
I finalment recordin, aquí hi ha una sèrie d‟operadors comercialitzadors, tots segur
que tenim en ment uns quants, amb els quals hem d‟arribar, una vegada tenim la
normativa, hem d‟arribar a acords per intentar en la mesura del possible, que la
seva comercialització es faci només amb aquells habitatges que tenen llicència
municipal, això és fonamental, això és molt important, una part molt important del
moviment que es fa amb aquests habitatges d‟ús turístic, es fa a traves d‟aquests
operadors, a traves de los P2P.
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Per tant, si nosaltres som capaços d‟arribar a aquests tipus d‟acords i establir una
relació en que un habitatge que no estigui amb llicència no surti en els portals de
residents i immediatament amb una notificació signifiqués donar-lo de baixa del
portal, ens ajudaria molt. Per tant, jo crec que en el període d‟al·legacions ens
podem posar d‟acord amb moltes coses però recordant que no podem partir de
prevencions, de turisme fòbia i que desprès hi ha tercers que ens miraran la nostra
normativa i ens donaran el vistiplau o no.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, no se si hi haurà alguna qüestió més, si no passaríem a..., quedaria
aprovats els..., a veure... no se li grava eh?

SRA. SECRETÀRIA
No he entès el posicionament del grup municipal d‟Esquerra Republicana de
Catalunya en el punt vuit.

SRA. ALCALDESSA
Número vuit.

SRA. SECRETARIA
Sí.

SR. GARCIA I ACERO (ERC-AM)
Abstenció.

SRA. ALCALDESSA
Abstenció. Molt bé han quedat tots els punts aprovats i s‟ha donat compte també
dels punts. Passem a la segona part del Ple.

ALCALDIA-PRESIDÈNCIA
ACORD 1.- DONAR COMPTE DE LA MEMÒRIA ANUAL DEL TRIBUNAL
ECONÒMIC ADMINISTRATIU DE L’HOSPITALET, EXERCICI 2017, DE
CONFORMITAT AMB L’ARTICLE 10, APARTAT 11, DEL REGLAMENT
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ORGÀNIC MUNICIPAL DEL TRIBUNAL ECONÒMIC ADMINISTRATIU DE
L’HOSPITALET (EXP. 4655/2018).
Es dóna compte de l‟acord que es transcriu seguidament, del qual se’n donen per
assabentats els assistents a la sessió, adoptant-se els acords que figuren en la
seva part dispositiva:
L‟Alcaldessa, en exercici de les facultats de control i fiscalització del 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, previ dictamen
de la Comissió Permanent de Presidència, dóna compte al Ple de la Memòria Anual
2017 de les activitats del Tribunal Econòmic Administratiu de L‟Hospitalet.
ATÈS que l‟article 10, apartat 11 del Reglament Orgànic Municipal de Tribunal
Econòmic Administratiu de L‟Hospitalet vigent (BOPB 15.02.2012), disposa
l‟obligació de presentar davant el Ple Municipal i dins el primer trimestre de cada
any la Memòria anual de les activitats del TEALH, on s‟exposarà l‟activitat
desenvolupada i es recolliran les observacions que resultin de l‟exercici de les
seves funcions; així com els suggeriments que consideri oportuns per millorar el
funcionament dels serveis sobre els quals es projecten les seves competències.
VIST que la Presidenta del Tribunal Econòmic Administratiu de L‟Hospitalet ha
lliurat a l‟Alcaldia Presidència la Memòria Anual del Tribunal Econòmic Administratiu
de L‟Hospitalet corresponent a l‟exercici 2017.
El Ple, a proposta de l‟Alcaldessa i amb el dictamen previ de la Comissió
Permanent de Presidència,
PRIMER.- ES DÓNA PER ASSABENTAT de la Memòria Anual del Tribunal
Econòmic Administratiu de L‟Hospitalet, aprovada pel Ple del Tribunal el 13 de
febrer de 2018, corresponent a l‟exercici 2017, que s‟adjunta al present dictamen.
SEGON.- NOTIFICAR el present a cord a l‟Alcaldia, al Tinent d‟Alcalde de l‟Àrea
d‟Hisenda i Serveis Centrals, a la Gerència Municipal i a la Presidenta del Tribunal
Econòmic Administratiu de L‟Hospitalet.
ACORD 2.- DONAR COMPTE DEL DECRET DE L’ALCALDIA NÚM.
1253/2018, DE 27 DE FEBRER, DE MODIFICACIÓ TEMPORAL DE LA
DELEGACIÓ DE LA SECRETARIA DEL CONSELL MUNICIPAL DE SERVEIS
SOCIALS DE L’AJUNTAMENT DE L’HOSPITALET DE LLOBREGAT (EXP.
2872/2016).
Es dóna compte de l‟acord que es transcriu seguidament, del qual se’n donen per
assabentats els assistents a la sessió, adoptant-se els acords que figuren en la
seva part dispositiva:
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L‟Alcaldessa-Presidenta, en exercici de les facultats de control i fiscalització dels
òrgans de govern que corresponen al Ple, en aplicació de l‟article 123.1.a) de la Llei
7/1985, de 2 d‟abril, reguladora de les bases de règim local, previ dictamen de la
Comissió Permanent de Presidència, DONA COMPTE AL PLE del Decret de
l‟Alcaldia número 1253 de 27 de febrer de 2018, que literalment diu:
“DECRET RELATIU A LA MODIFICACIO TEMPORAL DE LA DELEGACIÓ DE LA
SECRETARIA DEL CONSELL MUNICIPAL DE SERVEIS SOCIALS DE
L‟AJUNTAMENT DE L‟HOSPITALET DE LLOBREGAT.
VIST el Reglament del Consell Municipal de Serveis Socials de l‟Ajuntament de
L‟Hospitalet de Llobregat, que va ser aprovat definitivament pel Ple en sessió de 24 de
juliol de 2012 i publicat al BOP de 16 d‟agost de 2012, entrant en vigor al dia següent
de la seva publicació, pel qual i de conformitat amb l‟article 1, es constitueix el Consell
Municipal de Serveis Socials de L‟Hospitalet de Llobregat.
VIST que l‟article 4 del reglament estableix els òrgans en els que s‟estructura el
Consell: Presidència, Vicepresidència, Plenari, Comissió Permanent, Taules Sectorials
i la Secretaria del Consell.
VIST que l‟article 11 determina que la Secretaria del Consell correspon a la persona
que ocupi el càrrec de Secretaria General del Ple, la qual podrà delegar les seves
funcions en un/a lletrat/da al servei de l‟Àrea que tingui encomanada la gestió dels
serveis socials.
VIST que per Decret de l‟Alcaldia 6804/2015, de 10 de setembre, es van nomenar els
membres del Consell, modificat pel Decret 4278/2016, de 26 de maig, en el qual
consta la delegació de la Secretària del Consell en la Sra. V. V. O..
ATÈS que la Sra. V. V. O. es troba absent per motiu de maternitat, el que dona lloc a
la necessitat de proveir aquest càrrec durant aquesta absència.
VISTA la provisió de la Secretaria General del Ple, que proposa delegar les funcions
de Secretaria del Consell en el funcionari lletrat al servei de l‟Àrea Sr. F. D. G., mentre
la Sra. V. no es reincorpori al seu lloc de treball.
Aquesta Alcaldia – Presidència, fent ús de les facultats que em confereix l‟article
124.g) de la Llei 7/1985, de 2 d‟abril, Reguladora de les bases del règim local i els
articles 5 i 6 del Reglament del Consell Municipal de Serveis Socials,
D I S P O S O:
PRIMER.- DELEGAR, de conformitat amb les determinacions de l‟article 11 del
Reglament del Consell Municipal de Serveis Socials de l‟Ajuntament de L‟Hospitalet
de Llobregat, la Secretaria d‟aquest òrgan en el funcionari lletrat Sr. F. D. G., des de
la data d‟aquest Decret i fins a la reincorporació al seu lloc de treball de la Sra. V. V.
O..
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SEGON.- NOTIFICAR aquest Decret al Sr. D. G. i a la Sra. V. O..
TERCER.- TRASLLADAR aquest Decret al Regidor de Govern de Benestar Social, al
President del Consell Municipal de Serveis Socials, a la Secretaria General del Ple,
als/a les portaveus dels grups polítics municipals, així com a la resta d‟àrees
municipals per mitjà de la publicació a la Intranet als efectes legals oportuns.
QUART.- PUBLICAR el present Decret a la pàgina web municipal en compliment del
que determina l‟art. 9.1.b) de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència,
accés a la informació pública i bon govern.
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.”
ACORD 3.- DONAR COMPTE DE L’INFORME DE L’ALCALDIA PREVIST A
L’ART. 104 BIS, APARTAT 6, DE LA LLEI 7/1985, DE 2 D’ABRIL,
REGULADORA DE LES BASES DE RÈGIM LOCAL RELATIU AL PERSONAL
EVENTUAL D’AQUESTA CORPORACIÓ (1R. TRIMESTRE 2018) (EXP.
4180/2016).
Es dóna compte de l‟acord que es transcriu seguidament, del qual se’n donen per
assabentats els assistents a la sessió, adoptant-se els acords que figuren en la
seva part dispositiva:
L‟Alcaldessa, en compliment del que preveu l‟art. 104 bis apartat 6 de la Llei 7/1985,
de 2 d‟abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, segons la redacció
introduïda per la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat
de l‟administració local, sotmet al Ple per al seu coneixement.
L‟informe emès pel Servei de Recursos Humans relatiu a la plantilla del personal
eventual de 7 de març de 2018, signat per l‟assessora jurídica de recursos humans
amb el vist i plau de la Directora de Serveis d‟Hisenda i Recursos Generals,
Programació i Pressupostos, que posa de manifest que aquest Ajuntament
compleix les determinacions de la Llei 7/1985, pel que fa al límit del personal
eventual, i que literalment diu:
“INFORME DEL SERVEI DE RECURSOS HUMANS EN RELACIÓ A LA SITUACIÓ
DE LA PLANTILLA DE PERSONAL EVENTUAL VIGENT A LA DATA D’AQUEST
INFORME
El Ple de l’Ajuntament, en sessió de 22 de desembre de 2017, va acordar
l’aprovació inicial del pressupost per a 2018, el règim retributiu i la plantilla de
personal al servei de l’Ajuntament, que inclou el personal eventual, integrat per 24
llocs de treball. Acord que va ser declarat aprovat definitivament, el 19 de gener de
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2018 mitjançant resolució núm. 500/2018, de 26 de gener i que es va publicar al
BOP de 24 de gener de 2018 i al DOG núm. 7561 de 19 de febrer de 2018.
La Junta de Govern Local, en sessió de 31 de gener de 2017, va aprovar
l’adequació del catàleg de llocs de treball de personal eventual a la plantilla
d’aquest personal, aprovada definitivament el 21 de novembre de 2016, acord que
va ser publicat al DOGC núm. 7309, de 15 de febrer de 2017 i al BOP de 16 de
febrer de 2017.
L’article 104 bis de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de las Bases del Règim
Local, estableix els límits i normes a les quals s’hauran d’ajustar les dotacions del
llocs de treball del personal eventual a les corporacions locals.
Aquest precepte 104 bis, determina que als ajuntaments de municipis amb població
superior a 75.000 habitants i de no més de 500.000 habitants, podran incloure en
les seves plantilles llocs de treball de personal eventual en un nombre que no podrà
excedir el dels regidors de la Corporació Local.
La xifra oficial de població d’aquest municipi aprovada pel Reial Decret 1039/2017,
de 15 de desembre, pel qual es declaren oficials les xifres de població resultants de
la revisió del padró municipal referida a l’1 de gener de 2017 és de 257.349
habitants i, en conseqüència, per aplicació de l’art. 179 de la Llei Orgànica 5/1985,
de 19 de juny, de Règim Electoral General, el número de regidors que integren
l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat és de 27.
Per tot això, i als efectes de poder donar compliment a l’establert a l’article 104 bis,
punt 6, que determina que el President de l’Entitat Local informarà al Ple amb
caràcter trimestral del compliment del que es preveu en aquest article,
S’INFORMA:
1.- La plantilla i relació de llocs de treball vigent de personal eventual es la següent:
DENOMINACIÓ

ADSCRIPCIÓ

ASSESSOR/A DE GRUP MUNICIPAL

OCUPADES VACANTS SUMA
7

1

8

ASSESSOR/A DE GRUP MUNICIPAL

Grup Municipal CUP

1

0

1

ASSESSOR/A DE GRUP MUNICIPAL

Grup Municipal C's

1

0

1

ASSESSOR/A DE GRUP MUNICIPAL

Grup Municipal ERC

1

0

1

ASSESSOR/A DE GRUP MUNICIPAL

Grup Municipal PSC

1

0

1

ASSESSOR/A DE GRUP MUNICIPAL

Grup Municipal PP

1

0

1

ASSESSOR/A DE GRUP MUNICIPAL

1

0

1

ASSESSOR/A DE GRUP MUNICIPAL

Grup Municipal CiU
Grup Municipal ICVEUiAPirates

1

0

1

ASSESSOR/A DE GRUP MUNICIPAL

Vacant

0

1

1
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ASSESSOR/A DE L'ALCALDIA
ASSESSOR/A DE L'ALCALDIA

Vacant

ASSESSOR/A DE NIVELL 1

ASSESSOR/A DE NIVELL 1

Àrea
Coordinació,Planificació,
Desenvolupament
econòmic i Ocupació
Àrea de Benestar i Drets
Socials: Regidoria
Educació i Cultura
Àrea d'AlcaldiaPresidència

ASSESSOR/A DE NIVELL 1

Àrea Territorial- Dte. VI

ASSESSOR/A DE NIVELL 1
ASSESSOR/A DE NIVELL 1

ASSESSOR/A DE NIVELL 2
ASSESSOR/A DE NIVELL 2
ASSESSOR/A DE NIVELL 2

ASSESSOR/A DE NIVELL 2

Àrea Alcaldia Presidència
Àrea
Coordinació,Planificació,
Desenvolupament
econòmic i Ocupació
Àrea d'Espai Públic
Habitatge Urbanisme i
Sostenibilitat

ASSESSOR/A DE NIVELL 3

ASSESSOR/A DE NIVELL 3

Àrea d'AlcaldiaPresidència
Àrea d'Espai Públic
Habitatge Urbanisme i
Sostenibilitat
Àrea de Benestar i Drets
Socials: Regidoria de
Govern d'Igualtat i
Benestar Social
Àrea de Benestar i Drets
Socials: Regidoria
Educació i Cultura
Àrea de Benestar i Drets
Socials: Regidoria
Cultura

ASSESSOR/A DE NIVELL 3

Àrea de Benestar i Drets
Socials: Servei de Salut

ASSESSOR/A DE NIVELL 3

ASSESSOR/A DE NIVELL 3
ASSESSOR/A DE NIVELL 3

ASSESSOR/A DE NIVELL 3

TOTAL

0

1

1

0

1

1

4

0

4

1

0

1

1

0

1

1

0

1

1

0

1

4
2

0
0

4
2

1

0

1

1

0

1

7

0

7

2

0

2

1

0

1

1

0

1

1

0

1

1

0

1

1

0

1

22

2

24

2.- Les funcions, règim de dedicació i retribucions són les acordades pel Ple en
sessió de 19 de juny de 2015 (BOP de 3/07/2015 i DOGC núm. 6902 de
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30/06/2015) per als respectius llocs de treball. El Ple en sessió de 25 d’octubre de
2016, va acordar l’increment de la retribució del personal eventual amb efectes d’1
de gener de 2016 (DOGC núm. 7241 de 7/11/2016 i BOP de 9/11/2016) i
posteriorment el Ple en sessió de 24 d’octubre de 2017, va acordar aprovar, amb
efectes 1 de gener de 2017, l’ increment de l’1% de les retribucions fixades per
l’acord de 25 d’octubre de 2016.
3.- A data d’avui, l’Ajuntament compleix les determinacions exigides per al personal
eventual per l’article 104 bis de la Llei 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las
Bases del Règim Local, al estar integrada la plantilla d’aquest personal per un total
de 24 places, inferior al nombre de regidors que és de 27.”
El Ple, amb el Dictamen previ de la Comissió permanent de presidència:
ÚNIC: ES DÓNA PER ASSABENTAT de l‟informe trimestral relatiu al personal
eventual, en compliment de l‟obligació legal prevista per a l‟Alcaldia a l‟art. 104.bis
apartat 6 de la Llei 7/1985, de 2 d‟abril, Reguladora de les Bases de Règim Local.
ACORD 4.- DONAR COMPTE DEL DECRET DE L’ALCALDIA 1572/2018, DE 9
DE MARÇ, RELATIU A LA COMPOSICIÓ NOMINAL DE LES COMISSIONS DEL
PLE: COMISSIONS PERMANENTS, COMISSIÓ ESPECIAL DE COMPTES I
COMISSIÓ DE COMPETÈNCIES DELEGADES DEL PLE. (EXP. 6099/2016)
Es dóna compte de l‟acord que es transcriu seguidament, del qual se’n donen per
assabentats els assistents a la sessió, adoptant-se els acords que figuren en la
seva part dispositiva:
L‟Alcaldessa-Presidenta, en compliment del que disposa l‟article 65.5 del
Reglament Orgànic del ple (BOPB 12-01-2012), DONA COMPTE AL PLE del
Decret de l‟Alcaldia 1572/2018 de 9 de març, que literalment diu:
“DECRET DE L'ALCALDIA-PRESIDÈNCIA RELATIU A LA COMPOSICIÓ
NOMINAL DE LES COMISSIONS DEL PLE: COMISSIONS PERMANENTS,
COMISSIÓ ESPECIAL DE COMPTES I COMISSIÓ DE COMPETÈNCIES
DELEGADES DEL PLE.
ATÈS que el Ple de l'Ajuntament, en sessió extraordinària de 19 de juny de 2015,
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 Regim 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 de règim local, amb caràcter
d‟òrgans complementaris de l‟ajuntament.
VIST que mitjançant Decret de l‟Alcaldia número 5542/2015 de 25 de juny, es va
acordar la delegació de les presidències i vicepresidències de les comissions
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permanents, de la comissió de competències delegades del Ple, de la comissió
especial de comptes i de la comissió especial de suggeriments i reclamacions, així
com es va determinar la seva composició nominal.
ATÈS que el Ple de l‟Ajuntament en sessió ordinària de 24 de novembre de 2015 va
acordar modificar la composició genèrica de les comissions permanents de
presidència i de drets i territori, de la comissió de competències delegades del Ple,
de la comissió especial de comptes i de la comissió especial de suggeriments i
reclamacions com a conseqüència de la dissolució del grup polític municipal
Guanyem L‟Hospitalet i el passi a la condició de no adscrits dels regidors que
l‟integraven.
VISTES les modificacions en la composició de les diferents comissions del Ple, per
incorporació dels regidors no adscrits, per Decret de l‟Alcaldia núm. 9800/2015, de
9 de desembre; per canvi de la representació del grup municipal del Partit Popular,
per Decret de l‟Alcaldia núm. 6114/2016, de 18 de juliol; per canvi de la
representació del grup municipal del PSC i posterior esmena segons Decrets de
l‟Alcaldia núm. 6412/2016, de 2 d‟agost i 6881 /2016, de 14 de setembre; per canvi
de la representació del grup municipal del Partit Popular, per Decret de l‟Alcaldia
8737/2016,de 27 d‟octubre i per canvi de la representació del grup municipal del
PSC, per Decret de l‟Alcaldia 5928/2017,de 25 de juliol.
ATÈS que l‟Ajuntament en sessió ordinària del Ple, del 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, el text íntegre del qual va ser publicat al BOPB de 22
d‟agost de 2017, iniciant la seva vigència, el dia següent a la seva publicació en el
BOPB, és a dir, el 23 d‟agost de 2017, el qual regula a l‟article 13 la composició de
la Comissió de Suggeriments i reclamacions derogant expressament l‟article 63 i
l‟últim apartat de l‟article 59.2 del Reglament Orgànic del ple, que contenia la
regulació de la Comissió de Suggeriment i reclamacions. (Disposició derogatòria
única del RODCHL).
ATÈS que el Ple de l‟ajuntament en sessió ordinària de 27 de febrer de 2018, en
compliment del que determina l‟article 20.6 del Reglament Orgànic del Ple, ha pres
coneixement de l‟expulsió del Partit Popular del Sr. Francisco Javier Martín
Hermosin i la conseqüent adquisició de la condició de regidor no adscrit.
ATÈS que el Ple de l‟Ajuntament en aquesta mateixa sessió va acordar modificar la
composició genèrica de les comissions permanents de presidència i de drets i
territori, de la comissió de competències delegades del Ple i de la comissió especial
de comptes com a conseqüència de la expulsió del regidor Sr. Martín Hermosín i el
passi a la condició de regidor no adscrit.
VIST que l‟article 65.5 del Reglament orgànic del Ple vigent (BOP 12/01/2012)
estableix que l‟Alcaldia per mitjà de Decret recollirà la composició nominal de les
diferents comissions creades pel Ple i d‟aquest es donarà compte al Ple en la
primera sessió que tingui lloc.
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Aquesta Alcaldia-Presidència, fent ús de les facultats que em confereix l‟article
124.4.k) de la Llei 7/1985, de 2 d‟abril, Reguladora de les Bases de Règim local,
DISPOSO:
PRIMER.- DELEGAR la Presidència de les Comissions del Ple segons la nova
composició acordada pel Ple en sessió de 27 de febrer de 2018, en els termes que
figuren a continuació i NOMENAR els vicepresidents 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:
 Presidenta: l‟Alcaldessa Sra. Núria Marín Martínez
 Vicepresident: Sr. Francesc Josep Belver Vallés.
B. COMISSIÓ PERMANENT DE DRETS I TERRITORI.
 Presidència: Es delega al Sr. Francesc Josep Belver Vallés.
 Vicepresident: Sr. Cristian Alcazar Esteban.
C. COMISSIÓ ESPECIAL DE COMPTES:
 Presidència: Es delega al Sr. Manuel Brinquis Pérez.
 Vicepresidenta: Sra. Mª Angeles Sariñena Hidalgo
D. COMISSIÓ DE COMPETÈNCIES DELEGADES DEL PLE:
 Presidència: Es delega al Sr. Francesc Josep Belver Vallés
 Vicepresident: Sr. Manuel Brinquis Pérez.
SEGON.- DETERMINAR la composició nominal de la Comissió Permanent de
Presidència de conformitat amb el detall següent:
COMISSIÓ PERMANENT DE PRESIDÈNCIA
Presidenta: L‟Alcaldessa, Sra. Núria Marín Martínez
Vocals:
a) Per part del Grup Polític Municipal del PSC-CP:
1. Sr. Francesc Josep Belver Vallés (vicepresident)
2. Sr. Jaume Graells Veguin (suplent)
b) Per part del Grup Polític Municipal de Ciutadans:
1. Sr. Miguel Manuel Garcia Valle
2. Sr. Rainaldo Ruiz Narvaez (suplent)
c) Per part del Grup Polític Municipal de ICV-EUiA-Piratas-E:
1. Sra. Ana González Montes
2. Sra. Juliana Carballeira Pascual (suplent)
d) Per part del Grup Polític Municipal del PP:
1. Sr. Pedro Alonso Navarro
2. Sra. Sonia Esplugas González (suplent)
e) Per part del Grup Polític Municipal d‟ERC:
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1. Sr. Antoni Garcia i Acero
2. Sr. Jorge García Muñoz (suplent)
f) Per part del Grup Polític Municipal de CiU:
1. Sr. Jordi Monrós i Ibáñez
g) Per part del Grup Polític Municipal de la CUP-Poble Actiu:
1. Sr. Christian Giménez Márquez
h) Regidors/a no adscrits/a:
1. Sr. Rafael Jiménez Ariza
2. Sra. Cristina Santon Ramiro
3. Sr. Francisco Javier Martín Hermosín
Secretari/a: El/La Secretari/a General del Ple o funcionari/a en qui delegui.
TERCER.- DETERMINAR la composició nominal de la Comissió Permanent de
Drets i Territori de conformitat amb el detall següent:
COMISSIÓ PERMANENT DE DRETS I TERRITORI
President: Sr. Francesc Josep Belver Vallés
Vocals:
a) Per part del Grup Polític Municipal del PSC-CP:
1. Sr. Cristian Alcazar Esteban (vicepresident)
2. Sr. Jesús Husillos Gutiérrez (suplent)
b) Per part del Grup Polític Municipal de Ciutadans:
1. Sr. Jesús Amadeo Martín González
2. Sra. Maria Carmen Esteban Fernández (suplent)
c) Per part del Grup Polític Municipal de ICV-EUiA-Piratas-E:
1. Sra. Juliana Carballeira Pascual
2. Sr. Iván Nieto Martínez (suplent)
d) Per part del Grup Polític Municipal del PP:
1. Sra. Sonia Esplugas González
2. Sr. Pedro Alonso Navarro (suplent)
e) Per part del Grup Polític Municipal d‟ERC:
1. Sr. Antoni Garcia i Acero
2. Sr. Jorge García Muñoz (suplent)
f) Per part del Grup Polític Municipal de CiU:
1. Sr. Jordi Monrós i Ibáñez
g) Per part del Grup Polític Municipal de la CUP-Poble Actiu:
1. Sr. Christian Giménez Márquez
h) Regidors/a no adscrits/a:
1. Sr. Rafael Jiménez Ariza
2. Sra. Cristina Santon Ramiro
3. Sr. Francisco Javier Martín Hermosin
Secretari/a: El/La Secretari/a General del Ple o funcionari/a en qui delegui.
QUART.- DETERMINAR la composició nominal de la Comissió Especial de
Comptes de conformitat amb el detall següent:
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COMISSIÓ ESPECIAL DE COMPTES
President: Sr. Manuel Brinquis Pérez
Vocals:
a) Per part del Grup Polític Municipal del PSC-CP:
1. Sra. Maria Angeles Sariñena Hidalgo (vicepresidenta)
2. Sra. Rocio Ramírez Pérez (suplent)
b) Per part del Grup Polític Municipal de Ciutadans:
1. Sra. Maria Carmen Esteban Fernández
2. Sr. Jesús Amadeo Martín González (suplent)
c) Per part del Grup Polític Municipal de ICV-EUiA-Piratas-E:
1. Sr. Ivan Nieto Martínez
2. Sra. Juliana Carballeira Pascual (suplent)
d) Per part del Grup Polític Municipal del PP:
1. Sr. Pedro Alonso Navarro
2. Sra. Sonia Esplugas González (suplent)
e) Per part del Grup Polític Municipal d‟ERC:
1. Sr. Jorge Garcia Muñoz
2. Sr. Antoni Garcia i Acero (suplent)
f) Per part del Grup Polític Municipal de CiU:
1. Sr. Jordi Monrós i Ibáñez
g) Per part del Grup Polític Municipal de la CUP-Poble Actiu:
1. Sr. Christian Giménez Márquez
h) Regidors/a no adscrits/a:
1. Sr. Rafael Jiménez Ariza
2. Sra. Cristina Santon Ramiro
3. Sr. Francisco Javier Martín Hermosín
Secretari/a: El/La Secretari/a General del Ple o funcionari/a en qui delegui.
CINQUÈ.- DETERMINAR la composició nominal de la Comissió de Competències
Delegades del Ple de conformitat amb el detall següent:
COMISSIÓ DE COMPETÈNCIES DELEGADES DEL PLE
President: Sr. Francesc Josep Belver Vallés
Vocals:
a) Per part del Grup Polític Municipal del PSC-CP:
1. Sr. Manuel Brinquis Pérez (vicepresident)
2. Sr. Jaume Graells Veguin (suplent)
b) Per part del Grup Polític Municipal de Ciutadans:
1. Sr .Rainaldo Ruiz Narvaez
2. Sr. Miguel Manuel García Valle (suplent)
c) Per part del Grup Polític Municipal de ICV-EUiA-Piratas-E:
1. Sra. Ana González Montes
2. Sra. Juliana Carballeira Pascual (suplent)
d) Per part del Grup Polític Municipal del PP:
1. Sra. Sonia Esplugas González
2. Sr. Pedro Alonso Navarro (suplent)
e) Per part del Grup Polític Municipal d‟ERC:

…/…

26

1. Sr. Antoni Garcia i Acero
2. Sr. Jorge Garcia Muñoz (suplent)
f) Per part del Grup Polític Municipal de CiU:
1. Sr. Jordi Monrós i Ibáñez
g) Per part del Grup Polític Municipal de la CUP-Poble Actiu:
1. Sr. Christian Giménez Márquez
h) Regidors/a no adscrits/a:
1. Sr. Rafael Jiménez Ariza
2. Sra. Cristina Santon Ramiro
3. Sr. Francisco Javier Martín Hermosin
Secretari/a: El/La Secretari/a General del Ple o funcionari/a en qui delegui.
SISÈ.- REVOCAR, amb efectes de la data del present Decret, els Decrets de
l‟Alcaldia 5542/2015, de 25 de juny; 9800/2015 de 9 de desembre; 6114/2016, de
18 de juliol; 6412/2016, de 2 d‟agost; 6881/2016, de 14 de setembre; 8737/2016, de
27 de d‟octubre i 5928/2017, de 25 de juliol, relatius a les delegacions de
presidències i vicepresidències i de determinació de la composició nominal de les
comissions.
SETÈ.- La nova composició nominal de les comissions tindrà efectes des de la data
del present Decret.
VUITÈ.- FER PUBLICA al BOP la delegació de la presidència de les comissions, 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 i al portal
web municipal en compliment de l‟article 9.1.b) de la Llei 19/2014, de 29 de
desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.
NOVÈ.- 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.
DESÈ.- NOTIFICAR aquest Decret als/a les Portaveus dels grups polítics
municipals i als/a les Regidors/es designats/es, així com a l‟Alcaldia-Presidència, a
la Secretaria General del Ple, a la Intervenció General Municipal i a la Tresoreria i
DONAR TRASLLAT a la resta de regidors/es de la corporació i publicar-ho a la
Intranet.”
ACORD 5.- DONAR COMPTE DEL DECRET DE L’ALCALDIA 1570/2018, DE 9
DE MARÇ, RELATIU A LA MODIFICACIÓ DE LA COMPOSICIÓ NOMINAL DE
LA COMISSIÓ DE SUGGERIMENTS I RECLAMACIONS DETERMINADA
ACTUALMENT PEL DECRET 443/2018, DE 23 DE GENER. (EXP. 1510/2018).
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Es dóna compte de l‟acord que es transcriu seguidament, del qual se’n donen per
assabentats els assistents a la sessió, adoptant-se els acords que figuren en la
seva part dispositiva:
L‟Alcaldessa-Presidenta, en compliment del que 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, (BOPB 22-082017), DONA COMPTE AL PLE del Decret de l‟Alcaldia 1570/2018, de 9 de març,
que literalment diu:
“DECRET DE L‟ALCALDIA PER MODIFICAR LA COMPOSICIÓ NOMINAL DE LA
COMISSIÓ DE SUGGERIMENTS I RECLAMACIONS DETERMINADA
ACTUALMENT PEL DECRET 443/2018, DE 23 DE GENER.
ATÈS que l‟Ajuntament en sessió ordinària del Ple, del 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, (en endavant RODCLH) amb la
resolució dels suggeriments i les al·legacions presentades a l‟aprovació inicial; el
text íntegre del qual va ser publicat al BOPB de 22 d‟agost de 2017 i la ressenya al
DOGC núm. 7442, de 28 d‟agost.
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‟art. 132 de la Llei 7/1985, de 2 d‟abril, reguladora de les bases
de règim local, i que l‟art. 14 en relació a la seva composició recull entre els vocals
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.
VIST que l‟article 18.a del RODCLH, determina que els/les vocals, regidors/es
membres de la corporació, seran designats/des i revocats/des lliurement per escrit
dels/de les portaveus dels respectius grups polítics municipals, d‟entre els/les
regidors/es que integren el seu grup, designació que podrà incloure un/a regidor/a
vocal titular i un/a regidor/a vocal suplent, que actuaran de manera indistinta a la
Comissió.
VIST que en execució de les previsions del reglament pel Decret de l‟Alcaldia
443/2018, de 23 de gener, del qual es va donar compte al ple en sessió de 27 de
febrer de 2018, es va delegar la Presidència de la Comissió i es va declarar la
composició nominal de la Comissió de Suggeriments i Reclamacions de
L‟Hospitalet.
ATÈS que per escrit de 14 de febrer de 2018, registrat amb el numero 13889, signat
pels dos integrants del grup polític municipal del Partit Popular, s‟ha modificat la
representació d‟aquest grup en diferents òrgans municipals, entre ells, la Comissió
de Suggeriments i Reclamacions.
ATÈS que el Ple municipal en sessió de 27 de febrer de 2018 ha pres raó de
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l‟expulsió del Partit Popular, del regidor Sr. Francisco Javier Martín Hermosin, amb
la conseqüent adquisició de la condició de regidor no adscrit, amb efectes del 26 de
gener de 2018.
VIST que l‟article 20 del reglament estableix 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.
Aquesta Alcaldia-Presidència,
D I S P O S O:
PRIMER.- MODIFICAR l‟actual composició de la Comissió de Suggeriments i
Reclamacions de L‟Hospitalet, en relació als/ a les vocals membres de la corporació,
per raó de l‟expulsió del Partit Popular, del regidor Sr. Francisco Javier Martín
Hermosin, amb la conseqüent adquisició de la condició de regidor no adscrit.
SEGON.- CONCRETAR la composició de la Comissió de Suggeriments i
Reclamacions de L‟Hospitalet, que de conformitat amb el Decret de l‟alcaldia
443/2018 i la modificació recollida a l‟apartat anterior, és la següent:
President: Sr. Francesc Josep Belver Vallés
Vicepresident: El/La Regidor/a membre designat per acord de la Comissió
Vocals:
 Membres de la Corporació:
i)

Per part del Grup Polític Municipal del PSC-CP:
Vocal titular: Sr. Manuel Brinquis Pérez
Vocal suplent: Sr. José Castro Borrallo

j) Per part del Grup Polític Municipal de Ciutadans:
Vocal titular: Sr. Miguel Manuel García Valle
Vocal suplent: Sr. Rainaldo Ruíz Narvaez
k) Per part del Grup Polític Municipal de ICV-EUiA-Piratas-E:
Vocal titular: Sra. Ana González Montes
Vocal suplent: Sra. Juliana Carballeira Pascual
l)

Per part del Grup Polític Municipal del PP:
Vocal titular: Sr. Pedro Alonso Navarro
Vocal suplent: Sra. Sonia Esplugas González

m) Per part del Grup Polític Municipal d‟ERC:
Vocal titular: Sr. Antoni Garcia i Acero
Vocal suplent: Sr. Jorge (Coque) García i Muñoz
n) Per part del Grup Polític Municipal de CiU:
Vocal titular: Sr. Jordi Monrós Ibáñez
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o) Per part del Grup Polític Municipal de la CUP-Poble Actiu:
Vocal titular: Sr. Christian Giménez Márquez
p) Regidors no adscrits:
Sr. Rafael Jiménez Ariza
Sra. Cristina Santón Ramiro
Sr. Francisco Javier Martín Hermosin
 Membres del Consell de Ciutat:
Sr. José Manuel Banderas Vozmediano
Sra. Fernanda Sánchez Alcantara
Secretari/a: M. Teresa Redondo del Pozo, Secretaria General del Ple, sense
perjudici de la facultat de delegació prevista a l‟art. 19 del RODCLH.
TERCER.- FER PÚBLIC aquest Decret al portal web municipal, junt amb el Decret
443/2018, en compliment de l‟article 9.1.b) de la Llei 19/2014, de 29 de desembre,
de transparència, accés a la informació pública i bon govern.
QUART.- NOTIFICAR aquest Decret als grups polítics municipals i als/ a la
regidors/a no adscrits/a.
CINQUÈ.-TRASLLADAR aquest Decret a l‟Alcaldia-Presidència, a la Secretaria
General del Ple i a l‟Oficina dels òrgans de defensa de la ciutadania.
SISÈ.- 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.”
SEGURETAT, CONVIVÈNCIA I CIVISME
ACORD 6.- RELATIU A L’APROVACIÓ DE LA MINUTA DEL CONVENI AMB
L’ÀREA METROPOLITANA DE BARCELONA, EN POLITIQUES I ACCIONS
CONJUNTES SOBRE ELS DESPLAÇAMENTS DE PERSONES AMB GREUS
DIFICULTATS PER UTILITZAR EL TRANSPORT PÚBLIC, AL MUNICIPI DE
L’HOSPITALET DE LLOBREGAT, EN EL PERÍODE DE 2020-2023. (EXP.
21545/2017)
Es dóna compte de l‟acord que es transcriu seguidament, i sotmès a votació
s'aprova per unanimitat dels assistents presents en el moment de la votació,
adoptant-se els acords que figuren en la seva part dispositiva:
ATÈS que segons el Art. 25.2. g de la Ley 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de las
Bases de Régimen Local -LRBRL- (segons redacció de la Ley 27/2013, de 27 de
diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local –LRSAL)
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és una competència municipal pròpia la prestació de serveis socials, de promoció i
reinserció social i el Transport Col·lectiu Urbà, en els termes de la legislació de
l‟Estat i de les Comunitat Autònomes.
ATÈS que al municipi de L'Hospitalet de Llobregat existeix un “servei públic de
transport adaptat per a persones amb mobilitat reduïda”, que es presta des de l‟any
1992 finançat conjuntament per l‟Ajuntament de L'Hospitalet de Llobregat i per
l‟Àrea Metropolitana de Barcelona.
ATÈS que en data 14 de desembre de 2005 es signà un conveni entre l‟Entitat
Metropolitana del Transport (actualment AMB), l‟Ajuntament de L'Hospitalet de
Llobregat amb l‟objecte d‟establir el marc de definició i de col·laboració per a
l‟estructuració, finançament i gestió del servei públic de transport adaptat per a
persones amb mobilitat reduïda severa al municipi de L'Hospitalet de Llobregat, que
s‟ha vingut prestant amb una combinació de vehicles microbusos/autobusos
adaptats, així com de taxis adaptats i no adaptats, mitjançant un contracte que ara
cal licitar de nou.
ATÈS que l‟AMB, d‟acord amb l‟article 13.2 de la Llei 31/2010, de 3 d‟agost, de
l‟Àrea Metropolitana de Barcelona, pot prestar serveis i promoure activitats que
contribueixin a satisfer les necessitats i les aspiracions dels municipis que la
integren i també que l‟article 14 apartat B, de la Llei 31/2010 del 3 d‟agost de l‟Àrea
Metropolitana de Barcelona, atorga a l‟Àrea Metropolitana de Barcelona, organisme
del que forma part l‟Ajuntament de L‟Hospitalet, entre d‟altres, la competència en
matèria de transport urbà i en concret el transport públic urbà col·lectiu de viatgers
en superfície.
VISTA la Provisió del Tinent d‟Alcaldia de l‟Àrea de Seguretat, Convivència i
Civisme de data 9 de febrer de 2018 en que manifesta que s‟iniciés l‟expedient
administratiu corresponent per l‟aprovació del Conveni amb Àrea Metropolitana de
Barcelona en polítiques i accions conjuntes sobre desplaçaments de persones amb
greus dificultats per utilitzar els transports públics en el període 2020-2023.
ATÈS que es considera necessari establir amb l‟Àrea Metropolitana de Barcelona
un conveni per efectuar politiques i accions conjuntes sobre desplaçaments de
persones amb greus dificultats per utilitzar els transports públics en el període 20202023.
ATÈS que la fórmula del Conveni, per tal de vertebrar I'interès manifestat per l‟Àrea
Metropolitana de Barcelona i la Corporació municipal, amb l'objectiu de fomentar la
col·laboració interadministrativa en un àmbit d‟interès públic és el foment dels
desplaçaments de persones amb greus dificultats per utilitzar els transports públics
s'ajusta, des d'un punt de vista jurídic, al marc de les previsions establertes als
articles 47 al 53 de la Llei 40/2015, d‟octubre, de règim jurídic del sector públic, en
la mesura que contempla que les Administracions públiques poden concertar els
pactes o convenis que considerin adequats i han d'aprovar les clàusules dels
convenis en que intervenen o participen sempre que no siguin contraris a
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l'ordenament jurídic, ni tractin matèries no susceptibles de transacció i tinguin per
objecte satisfer l'interès públic.
ATÈS l‟article 4.1.d) del RDL núm. 3/2011, de 14 de novembre, mitjançant el qual
es va aprovar el text refós de la Llei de contractes del Sector públic i els articles 303
i següents del Decret català 179/1995, de 13 de juny, pel qual es va aprovar el
Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals de Catalunya (ROAS) en la
mesura que exclou aquests tipus de convenis de la normativa de contractació
administrativa.
VISTA la Memòria del Servei de Mobilitat i Via Publica, de data 17 de juliol de 2017,
justificativa sobre la necessitat i oportunitat, l‟impacte econòmic, el caràcter no
contractual de l‟activitat i el compliment de l‟establert per la Llei 40/2015 del Conveni
a concertar amb l‟Àrea Metropolitana de Barcelona pel foment de les politiques i
accions conjuntes sobre desplaçaments de persones amb greus dificultats per
utilitzar els transports públics en el període 2020-2023.
VIST que l‟art. 174.3 LHRL determina, en primer lloc, que el nombre d‟exercicis al
que es pot aplicar la despesa plurianual no podrà superar els 4 anys i en segon lloc,
la despesa imputada a cadascun dels exercicis posteriors no podrà excedir, prenent
com a base el crèdit corresponent a l‟any de compromís de l‟operació, dels
percentatges del 70% a l‟exercici immediatament següent, el 60% al segon exercici
i el 50% al tercer i quart exercici, i que el fet que la quantia prevista no compleixi el
esmentats percentatges comporta que s‟hagin de modificar el percentatges i
quanties resultants previstes i que en conseqüència és de competència del Ple
d‟aquest Ajuntament l‟aprovació del Conveni.
VIST l‟informe de l‟Assessor Jurídic del Servei de Mobilitat i Via Pública, de l‟Àrea
de Seguretat, Convivència i Civisme, de data 25 de juliol de 2017.
ATÈS que en relació amb la competència, donat que la compensació econòmica és
de 335.424,00 € per l‟any 2020, 340.704,00 € per l‟any 2021, 346.160,00 € per l‟any
2022, i 351.600,00 € per l‟any 2023, comporta la modificació dels percentatges i
quantitats establertes per l‟art. 174.3 de LRHL, i esdevé competència del Ple
d‟aquest Ajuntament l‟aprovació del Conveni.
El Ple, a proposta del Tinent d‟Alcaldia, titular de l‟Àrea de Seguretat, Convivència i
Civisme, segons els articles 45.5 i 45.6 del Reglament Orgànic del Ple (BOPB
12.01.2012),
ACORDA:
PRIMER.- APROVAR la minuta del Conveni amb l‟ÀREA METROPOLITANA DE
BARCELONA EN POLÍTIQUES I ACCIONS CONJUNTES SOBRE ELS
DESPLAÇAMENTS DE PERSONES AMB GREUS DIFICULTATS PER UTILITZAR
EL TRANSPORT PÚBLIC AL MUNICIPI DE L‟HOSPITALET DE LLOBREGAT EN
EL PERÍODE DE 2020-2023.
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“MANIFESTEN
I.

ANTECEDENTS ADMINISTRATIUS
Que al municipi de l'Hospitalet de Llobregat existeix un “servei públic de
transport adaptat per a persones amb mobilitat reduïda”, que es presta des
de l‟any 1992 finançat conjuntament per l‟Ajuntament de l'Hospitalet de
Llobregat (en endavant l‟Ajuntament) i per l‟Àrea Metropolitana de Barcelona
(en endavant AMB).
Així, en data 14 de desembre de 2005 es signà un conveni entre l‟Entitat
Metropolitana del Transport (actualment AMB), l‟Ajuntament de l'Hospitalet
de Llobregat amb l‟objecte d‟establir el marc de definició i de col·laboració
per a l‟estructuració, finançament i gestió del servei públic de transport
adaptat per a persones amb mobilitat reduïda severa en el municipi de
l'Hospitalet de Llobregat, que s‟ha vingut prestant amb una combinació de
vehicles microbusos/autobusos adaptats, així com de taxis adaptats i no
adaptats, mitjançant un contracte que ara ca l licitar de nou.

II. FINALITAT DEL CONVENI
Que és voluntat de les parts seguir col·laborant per garantir les accions
públiques que afavoreixin els desplaçaments de persones amb greus
dificultats per utilitzar el transport públic a l'Hospitalet de Llobregat
assegurant una resposta a les seves necessitats de mobilitat en condicions
equiparables a les que disposa la resta de la ciutadania.
Que és voluntat de les parts projectar el compromís de finançament al
període 2020-2023.
També és voluntat de les parts ajustar els mecanismes de contractació i les
tasques que li pertoquen desenvolupar a cadascuna de les Institucions.
En conseqüència, es considera necessari establir aquest Conveni
Interadministratiu de col·laboració entre l‟Àrea Metropolitana de Barcelona,
l‟Ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat en polítiques i accions conjuntes
sobre els desplaçament de persones amb greus dificultats per utilitzar el
transport públic al municipi de l'Hospitalet de Llobregat.
I, reconeixent-se les parts capacitat per a signar aquest conveni de col·laboració
interadministrativa, amb la finalitat de formalitzar i establir les bases de
col·laboració, les part subscriuen el present conveni de col·laboració i
PACTEN LES CLÀUSULES
PRIMERA.- OBJECTE
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L‟objecte d‟aquest conveni és l‟establiment d‟un marc de col·laboració en polítiques
i accions conjuntes sobre els desplaçaments de persones amb greus dificultats per
utilitzar el transport públic al municipi de l'Hospitalet de Llobregat en el període
2020-2023.
SEGONA.- ACTUACIONS A REALITZAR
L‟AMB i l‟Ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat duran a terme aquestes accions
mitjançant dues fórmules o sistemes: un per als desplaçaments que s‟efectuïn amb
vehicles microbusos/autobusos adaptats, i un altre per als desplaçaments que
s‟efectuïn amb taxis preferentment adaptats.
Els serveis de transport per als desplaçaments que s‟efectuïn mitjançant cadascun
d‟aquests sistemes estaran definits, quant a abast i característiques, en els
respectius plecs de prescripcions tècniques i administratives que s‟elaborin per a la
seva contractació.
TERCERA.- DRETS I OBLIGACIONS DE LES PARTS
Correspon a l‟Ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat:
 La licitació i la contractació del nou servei de transport per a desplaçaments
de persones amb greus dificultats per utilitzar el transport públic al municipi
de
l'Hospitalet
de
Llobregat
que
s‟efectuïn
amb
vehicles
microbusos/autobusos adaptats i la contractació del servei de transport per a
desplaçaments de persones amb greus dificultats per utilitzar el transport
públic al municipi de l'Hospitalet de Llobregat que s‟efectuïn amb taxis
preferentment adaptats, així com el desenvolupament i gestió dels
contractes.
 En el cas concret del plec de condicions per a la contractació del nou servei
que s‟efectuï amb vehicles microbusos/autobusos adaptats:
o Es comptarà amb els vehicles afectes a l‟actual contracte de servei
(detallats a l‟annex 1) perquè siguin afectats al nou servei. Els vehicles
hauran de ser traspassats, totalment amortitzats des del punt de vista
financer, per l‟AMB a l‟Ajuntament mitjançant la corresponent acta de
mutació demanial subjectiva.



L‟acreditació de la condició de possible usuari/a dels serveis.
L‟elaboració de la normativa d‟ús per als serveis i la recepció i tramitació
de reclamacions i altres incidències.

Correspon a l‟AMB:
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La col·laboració amb l‟Ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat en
l‟elaboració dels plecs de condicions que hauran de regir els corresponents
serveis de transport amb microbusos/autobusos i amb taxis.



El suport tècnic necessari per al disseny del servei, incloent-hi el disseny
i la seva optimització amb les possibles modificacions que suposin les altes i
baixes d‟usuaris.

QUARTA.- FINANÇAMENT DE L’ACTUACIÓ
Les actuacions a realitzar es finançaran de la següent manera:
L‟AMB i l‟Ajuntament es comprometen a finançar les aportacions econòmiques
necessàries per fer possible els sistemes de transport adaptat a persones amb
greus dificultats per utilitzar el transport públic en el període 2020-2023, d‟acord
amb els imports i la distribució anual que figuren a la taula següent.
Aportació al finançament del servei de transport adaptat 2020-2023
(€)
Total
2020

2021

2022

2023

Aportació AMB

537.564,00

550.860,00

564.360,00

578.280,00

2.231.064,00

Aportació
Ajuntament
l'Hospitalet de Llobregat

335.424,00

340.704,00

346.160,00

351.600,00

1.373.888,00

Total

872.988,00

891.564,00

910.520,00

910.520,00

3.604.952,00

2020-2023

L‟aportació assumida per l‟AMB per al finançament del nou contracte de servei, amb
caràcter de màxima, anirà amb càrrec a l‟aplicació pressupostària T6010 44110
462xx (“TC persones amb mobilitat reduïda”) o les equivalents dels pressupostos,
prèviament aprovats per l‟AMB, dels anys 2020, 2021, 2022 i 2023.
Per la seva part, l‟Ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat haurà d‟adoptar el
compromís de dotar de crèdit pressupostari, pels imports de la seva aportació, els
seus pressupostos dels anys 2020, 2021, 2022 i 2023.
CINQUENA.- FORMA DE PAGAMENT
A partir de l‟inici dels nous contractes que hagin de substituir el contracte
actualment vigent per a la prestació del servei de transport de persones amb greus
dificultats per utilitzar el transport públic a l'Hospitalet de Llobregat, l‟Ajuntament
satisfarà mensualment a l‟empresa operadora del servei amb vehicles
microbusos/autobusos adaptats i a les empreses adjudicatàries del servei amb taxis
preferentment adaptats les aportacions econòmiques que resultin de l‟execució dels
nous contractes subscrits, per l‟import i en la forma que es determini en aquests.
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Paral·lelament, l‟AMB satisfarà mensualment a l‟Ajuntament la part que li correspon
finançar dels pagaments efectuats per l‟Ajuntament a les empreses adjudicatàries
dels serveis, que es calcularà d‟acord amb els percentatges que per a cada
anualitat s‟estableixen a la clàusula quarta i tenint en compte que no podran
sobrepassar el valor de la dotzena part dels imports màxims anuals que igualment
figuren a la dita clàusula.
Aquests pagaments a compte es regularitzaran, seguint el mateix criteri, una
vegada l‟Ajuntament hagi presentat la liquidació definitiva de cada exercici.
En cas de manca de pagament per part de l‟AMB del compromís adquirit en la
clàusula quarta, l‟Ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat podrà compensar els
deutes de l‟AMB per aquest concepte.
SISENA.- ÒRGAN DE GESTIÓ
S‟establirà una Comissió de Seguiment del present conveni amb l‟objectiu
d‟efectuar un seguiment de la prestació dels serveis, proposant, si s‟escau, aquelles
correccions que fossin necessàries, i que estarà formada per un mínim de dos
representants per cada part, expressament nomenats per les administracions
signants d‟aquest conveni.
Aquesta Comissió es reunirà com a mínim un cop a l‟any, i a les reunions es podrà
convocar, si es considera convenient, representants dels col·lectius de persones
amb disminució i de les empreses operadores dels serveis.
Per facilitar el seguiment del servei per part dels representants de l‟AMB en la
Comissió de Seguiment, l‟Ajuntament transmetrà a l‟AMB tota la informació relativa
a la prestació del servei que de comú acord es determini i amb la periodicitat que
s‟acordi.
SETENA.- TERMINI DE VIGÈNCIA
Aquest conveni tindrà una durada de quatre anys a comptar des de l‟inici de la
prestació del nou servei de transport per a desplaçaments de persones amb greus
dificultats per utilitzar el transport públic al municipi de l'Hospitalet de Llobregat,
previst per a l‟1 de gener de 2020, sense perjudici de la seva pròrroga per acord
d‟ambdues parts.
VUITENA.- CAUSES DE RESOLUCIÓ
Seran causes d‟extinció del present conveni:




El transcurs del termini previst sense haver-se acordat la seva pròrroga.
L‟acord unànime dels signants.
L‟incompliment de les obligacions i els compromisos assumits que per a
cada part dimanen d‟aquest conveni, sense perjudici de les
responsabilitats en què es pugui incórrer. En aquest cas, es notificarà a la

…/…

36



part incomplidora un requeriment per tal que compleixi les obligacions
incomplertes, atorgant un termini mínim de resposta. Si un cop
transcorregut el citat termini l‟incompliment persistís, es notificarà a la part
incomplidora la concurrència de la causa de resolució i s‟entendrà resolt
el conveni.
Per les altres causes generals previstes a la legislació vigent.

NOVENA.-RESOLUCIÓ DE CONTROVÈRSIES
Les controvèrsies o discrepàncies en la interpretació d‟aquest conveni que
sorgeixen entre les parts i que no es resolguin entre elles, seran sotmeses a la
Jurisdicció contenciosa administrativa.
DESENA.-RÈGIM JURÍDIC
La naturalesa d‟aquest Conveni és administrativa i es regeix per allò que disposa la
normativa d‟aplicació, i concretament pel Títol Preliminar de la Llei 40/2015, d‟1
d‟octubre, de règim jurídic del sector públic i el Capítol II del Títol VIII de la Llei
26/2010, del 3 d‟agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions
públiques de Catalunya.
ONZENA.-CLÀUSULA SUSPENSIVA
L‟efectivitat del present conveni resta condicionada a l‟aprovació de les
corresponents dotacions pressupostàries per a fer front a les aportacions dels anys
de vigència del present conveni.
I en prova de conformitat, ambdues parts signen el present conveni, per duplicat i a
un sol efecte, en el lloc i data indicats a l‟encapçalament.
ANNEX 1
Relació de vehicles que es podran disposar per al nou contracte de servei de
transport de persones amb greus dificultats per utilitzar el transport públic
amb microbusos/autobusos
Vehicles que hauran de ser traspassats per l‟AMB a l‟Ajuntament mitjançant acta de
mutació demanial subjectiva:

Matrícula

Marca i model

1089 FFX
1100 FFX
1109 FFX
8032 GZL
3322 HCK
3334 HCK

Iveco A65C17
Iveco A65C17
Iveco A65C17
Iveco A65C17
Iveco A65C17
Iveco A65C17

Data
matriculació
22/09/2006
22/09/2006
22/09/2006
12/11/2010
23/03/2011
23/03/2011

Estat finançament
Amortitzat
Amortitzat
Amortitzat
Amortitzat
Amortitzat
Amortitzat
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SEGON.- Aprovar la modificació dels percentatges establerts a l‟art 174.4 del tex
refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Local, aprovat pel Reial Decret
Legislatiu 2/2004, de 5 de març, respecte a les despeses aprovades en el següents
acords tercer i quart.
TERCER.- Aprovar la següent despesa plurianual que genera la aprovació del
Conveni de Col·laboració, de conformitat amb la norma que es cita, que esta
subordinada als crèdits que siguin autoritzats, per a cada exercici als respectius
pressupostos, en compliment de l‟art 174 del text refós, de la Llei Reguladora de les
Hisendes Local, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, establintse la periodicitat següent:
2020
Aportació Ajuntament
l'Hospitalet de Llobregat

2021

2022

2023

TOTAL

335.424,00 340.704,00 346.160,00 351.600,00 1.373.888,00

QUART.- Remetre el Conveni amb l‟Àrea Metropolitana de Barcelona en polítiques i
accions conjuntes sobre els desplaçaments de persones amb greus dificultats per
utilitzar el transport públic al municipi de L‟Hospitalet de Llobregat en el període de
2020-2023 a la Sindicatura de Comptes u òrgan extern de fiscalització de la
Generalitat, per donar compliment a l‟art 53 de al Llei 40/2015, de i 1 d‟octubre de
regim jurídic del Sector Públic en el termini de 3 mesos següents a la seva
subscripció donat que el compromisos superiors continguts superen els 600.000,00
€.
CINQUÈ.- AUTORITZAR al Tinent d‟Alcalde de Seguretat, Convivència i Civisme la
signatura del conveni i qualsevol altra documentació derivada d‟aquest.
SISÈ.- TRASLLADAR el precedent acord a les entitats signatàries, la Intervenció
General, a la Secció de Planificació i Gestió de la Mobilitat, Tresoreria General, al
Servei de Programació i Pressupostos de l‟Àrea d‟Hisenda i Serveis Centrals i a
l‟Àrea Metropolitana de Barcelona.
COORDINACIÓ, PLANIFICACIÓ, DESENVOLUPAMENT
ECONÒMIC I OCUPACIÓ
ACORD 7.- RELATIU A L’APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ DEL
PLA GENERAL METROPOLITÀ, 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 DE LLOBREGAT. (EXP.616/2018)
Es dóna compte de l‟acord que es transcriu seguidament, i sotmès a votació
s'aprova amb 21 vots a favor dels representants del PSC-CP, Srs./Sres. Núria
Marín Martínez, Francesc J. Belver Valles, Cristian Alcázar Esteban, José Castro
Borrallo, Manuel Brinquis Pérez, José M. García Mompel, Jaume Graells Veguin,

…/…

38

Jesús Husillos Gutierrez, M. Ángeles Sariñena Hidalgo, Rocío Ramírez Pérez i
David Quirós Brito; dels representants de CIUTADANS, Srs./Sres. Miguel Manuel
García Valle, M. Carmen Esteban Fernández, Rainaldo Ruiz Narvaez i Jesús
Amadeo Martín González; dels representants del PP, Sr./Sra. Pedro Alonso
Navarro i Sonia Esplugas González; del representant de CiU, Sr. Jordi Monrós
Ibáñez; i dels REGIDORS NO ADSCRITS, Sra./Srs. Cristina Santón Ramiro, Rafael
Jiménez Ariza i Francisco Javier Martín Hermosín; amb 4 vots en contra dels
representants d’ICV-EUiA-PIRATES-E, Sres./Sr. Ana González Montes, Juliana
Carballeira Pascual i Ivan Nieto Martínez; i del representant de la CUP-PA, Sr.
Christian Giménez Márquez; i amb 2 vots d’abstenció dels representants d‟ERCAM, Srs. Antoni García i Acero i Jorge García i Muñoz; assistents presents en el
moment de la votació, i per tant, va ésser adoptat pel quòrum de majoria absoluta
exigit en l‟article 123.2 de la llei 7/1985 de 2 d‟abril, reguladora de les bases de
règim local, adoptant-se els acords que figuren en la seva part dispositiva:
ATÈS que, la Junta de Govern Local en la sessió de 4 d‟abril de 2017, va aprovar la
suspensió de llicències d‟activitats i d‟obres dels establiments destinats a habitatges
d‟ús turístic, hostals, pensions i albergs de joventut a tot el terme municipal de
l‟Hospitalet de Llobregat, pel termini d‟un any. L‟esmentat acord va ser publicat
mitjançant Edictes al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona en data 5 d‟abril
de 2017, al diari “El Periódico” de data 12 d‟abril de 2017, al Tauler d‟anuncis de
l‟Ajuntament i a la web municipal.
ATÈS que, la Junta de Govern Local, en sessió de data 20 de juny de 2017, va
suspendre, pel termini d‟un any, l‟atorgament de llicències d‟edificació, reforma,
rehabilitació, d‟instal·lació o ampliació d‟activitats o usos concrets, comunicats i
d‟altres autoritzacions municipals connexes, dels establiments destinats a hotels i
hotels-apartaments, d‟1 i 2 estrelles i els apartaments turístics, exceptuant aquells
que es desenvolupen en edifici d‟ús exclusiu a tot l‟àmbit del terme municipal de
l‟Hospitalet. Aquest acord va ser publicat, mitjançant Edictes, al Butlletí Oficial de la
Província de Barcelona en data 21 de juny de 2017, al diari “El Periódico” de data
29 de juny de 2017, al Tauler d‟anuncis de l‟Ajuntament i a la web municipal.
ATÈS que ambdós acords es formularen amb la finalitat de procedir a l‟estudi,
redacció i elaboració d‟una Modificació de Pla General Metropolità, com a
instrument de planejament adequat per a la regulació de l‟objecte que es pretén.
ATÈS que els Serveis Tècnics de l‟Agència de Desenvolupament Urbà, han
redactat un document de Modificació del Pla General Metropolità 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 de Llobregat.
ATÈS que l‟objectiu de la present Modificació és fer prevaldre el dret a l‟habitatge
sobre l‟ús eventual d‟un habitatge destinat a activitat econòmica d‟allotjament
turístic, afavorint la convivència veïnal i el caràcter social i residencial dels barris, el
manteniment de la mixtura entre activitats econòmiques en un teixit urbà divers i el
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respecte als requeriments mediambientals i de sostenibilitat generals de la ciutat i
de la qualitat de l‟espai urbà.
ATÈS que aquesta proposta de Modificació contempla la suspensió de llicències,
comunicacions prèvies i/o declaracions de responsabilitat d‟inici d‟activitats i d‟obres
dels habitatges d‟ús turístic i dels establiments destinats a allotjament temporal en
l‟àmbit d‟aquest planejament, i que es conforma com a pròrroga de les que es van
aprovar prèviament, ja esmentades, exceptuant aquells edificis destinats a
habitatges d‟ús turístic, als establiments destinats a habitatges d‟ús turístic i als
establiments destinats a allotjament temporal que es desenvolupin en edificis d‟ús
exclusiu.
VISTOS els informes emesos pels Serveis Tècnics i Jurídics de l‟Agència de
Desenvolupament Urbà.
VIST el què disposen els articles 94, 96 i 97 del Decret Legislatiu 1/2010 Text Refós
de la Llei d‟Urbanisme.
VIST els articles 66 i següents del Decret 159/2012, del 20 de novembre,
d‟allotjament turístics i habitatge d‟ús turístic.
VISTOS els ‟art. 73 i 74 de Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d‟agost, Text Refós de la
Llei d‟Urbanisme de Catalunya i l‟article 103.1 i 102.4, del Decret 305/2006, de 18
de juliol, Reglament de la Llei d‟Urbanisme.
ATÈS que l‟òrgan competent per a l‟adopció d‟aquests acords és el Ple de
l‟Ajuntament, amb el quòrum de la majoria absoluta legal dels membres de la
Corporació, per disposició expressa del punt 2 de l‟article 123.1.i) de la Llei 7/1985
de bases del règim local.
El Ple, a proposta del Tinent d‟Alcaldia, titular de l‟Àrea de Coordinació, Planificació,
Desenvolupament Econòmic i Ocupació, i amb el dictamen previ de la Comissió
Permanent de Presidència,
ACORDA:
PRIMER.- APROVAR INICIALMENT la Modificació de Pla General Metropolità 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 de
Llobregat.
SEGON.- SOTMETRE al tràmit d‟informació pública la Modificació de Pla General
Metropolità, aprovada inicialment pel termini d‟un mes, mitjançant la publicació
d‟Edictes en el Butlletí Oficial de la Província, al Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya, en un diari dels de més difusió, en el Tauler d‟Anuncis d‟aquest
Ajuntament, i a la pàgina web municipal, a fi i efecte que s‟hi puguin presentar les
al·legacions que es creguin convenients.
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TERCER.- ACORDAR la Pròrroga de LA SUSPENSIÓ DE LLICÈNCIES,
comunicacions prèvies i/o declaracions de responsabilitat d‟inici d‟activitats i d‟obres
dels establiments destinats a habitatges d‟ús turístic, hostals, pensions i albergs de
joventut i l‟atorgament de llicències d‟edificació, reforma, rehabilitació, d‟instal·lació
o ampliació d‟activitats o usos concrets, comunicats i d‟altres autoritzacions
municipals connexes, dels establiments destinats a hotels i d‟hotels-apartaments,
d‟1 i 2 estrelles i els apartaments turístics, exceptuant aquells que es desenvolupen
en edifici d‟ús exclusiu, aprovades prèviament, de conformitat amb el què disposa
l‟article 73 i 74 del D.L. 1/2010, del 3 d‟agost, Text Refós de la Llei d‟Urbanisme en
relació amb l‟art. 103.1 del seu Reglament.
QUART.- PUBLICAR l‟acord de pròrroga de suspensió de l‟atorgament de llicències
aprovada al punt segon d‟aquest dictamen, 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 de
l‟atorgament de llicències es troba recollit al plànol 03.04 de la documentació gràfica
de la Modificació de Pla General Metropolità aprovada en el punt primer del present
dictamen.

HISENDA I SERVEIS CENTRALS
ACORD 8.- RELATIU A L’APROVACIÓ DEFINITIVA DE LA MODIFICACIÓ DE
L’ORDENANÇA FISCAL 2.12, REGULADORA DE LA TAXA PER
ESTACIONAMENT PÚBLIC DE VEHICLES. (EXP. 24119/2017)
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-CP, Srs./Sres. Núria
Marín Martínez, Francesc J. Belver Valles, Cristian Alcázar Esteban, José Castro
Borrallo, Manuel Brinquis Pérez, José M. García Mompel, Jaume Graells Veguin,
Jesús Husillos Gutierrez, M. Ángeles Sariñena Hidalgo, Rocío Ramírez Pérez i
David Quirós Brito; dels representants d’ICV-EUiA-PIRATES-E, Sres./Sr. Ana
González Montes, Juliana Carballeira Pascual i Ivan Nieto Martínez; dels
representants del PP, Sr./Sra. Pedro Alonso Navarro i Sonia Esplugas González; i
dels REGIDORS NO ADSCRITS, Sra./Sr. Cristina Santón Ramiro i Rafael Jiménez
Ariza; amb 4 vots en contra dels representants de CIUTADANS, Srs./Sres. Miguel
Manuel García Valle, M. Carmen Esteban Fernández, Rainaldo Ruiz Narvaez i
Jesús Amadeo Martín González; i amb 5 vots d’abstenció dels representants
d‟ERC-AM, Srs. Antoni García i Acero i Jorge García i Muñoz; del representant de
CiU, Sr. Jordi Monrós Ibáñez; del representant de la CUP-PA, Sr. Christian
Giménez Márquez; i del REGIDOR NO ADSCRIT Sr. Francisco Javier Martín
Hermosín; assistents presents en el moment de la votació, adoptant-se els acords
que figuren en la seva part dispositiva:
VIST que el Ple de l‟Ajuntament, en sessió celebrada el dia 22 de desembre de
2017, ha acordat aprovar provisionalment la modificació de l‟Ordenança fiscal 2.12
reguladora de la taxa per l‟estacionament de vehicles.
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ATÈS que d‟acord amb el que es preveu a l‟article 17.1 del Text Refós de la Llei
reguladora de les hisendes locals, aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5
de març (TRLRHL), la referida modificació s‟ha publicat en els anuncis d‟exposició
en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (edició del dia 29 de desembre de
2017) i en el diari El Periódico (edició del dia 29 de desembre de 2017).
Tanmateix aquestes modificacions han estat exposades al públic en el tauler
d‟anuncis de l‟Ajuntament i en la web municipal durant un termini de trenta dies,
concretament, entre el dia 2 de gener i el dia 12 de febrer de 2018, ambdós
inclosos.
ATÈS que en aquest període d‟exposició pública s‟han presentat escrits
d‟al·legacions, per part de:
1.- Sra. M. I. S. M., amb XXXXXXXXXXXX (Registre general entrada, núm. 12753,
de data 12 de febrer de 2018).
2.- Sra. M. R. C. amb XXXXXXXXXXXX (Registre general entrada, núm. 12756, de
data 12 de febrer de 2018).
3.- Sra. S. B. R., amb XXXXXXXXXXXX (Registre general entrada, núm. 12759, de
data 12 de febrer de 2018).
4.- Sr. A. N. C., amb XXXXXXXXXXXX (Registre general entrada, núm. 12760, de
data 12 de febrer de 2018).
5.-Sra. J. B. Q. Z., amb XXXXXXXXXXXX (Registre general entrada, núm. 12761,
de data 12 de febrer de 2018).
6.-Sra. C. B. C. amb XXXXXXXXXXXX (Registre general entrada, núm. 12763, de
data 12 de febrer de 2018).
7.- Sra. L. C. E., amb XXXXXXXXXXXX (Registre general entrada, núm. 12765, de
data 12 de febrer de 2018).
8.- Sra. M. V. S., amb XXXXXXXXXXXX (Registre general entrada, núm. 12766, de
data 12 de febrer de 2018).
9.- Sra. T. G. C., amb XXXXXXXXXXXX (Registre general entrada, núm. 12768, de
data 12 de febrer de 2018).
10.- Sr. D. G. G., amb XXXXXXXXXXXX (Registre general entrada, núm. 12771, de
data 12 de febrer de 2018).
11.- Sra. L. C. E., amb XXXXXXXXXXXX (Registre general entrada, núm. 12772, de
data 12 de febrer de 2018).
12.- Sra. A. R. G., amb XXXXXXXXXXXX (Registre general entrada, núm. 12773,
de data 12 de febrer de 2018).
13.- Sr. D. N. N., amb XXXXXXXXXXXX (Registre general entrada, núm. 12774, de
data 12 de febrer de 2018).
14.- Sr. F. R. M., amb XXXXXXXXXXXX (Registre general entrada, núm. 12776, de
data 12 de febrer de 2018).
15.- Sr. F. C. J., amb XXXXXXXXXXXX (Registre general entrada, núm. 12777, de
data 12 de febrer de 2018).
16.- Sra. R. B. P., amb XXXXXXXXXXXX (Registre general entrada, núm. 12779,
de data 12 de febrer de 2018).
17.- Sr. M. V. R., amb XXXXXXXXXXXX (Registre general entrada, núm. 12780, de
data 12 de febrer de 2018).
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18.- Sra. M. T. B. C., amb XXXXXXXXXXX (Registre general entrada, núm. 12781,
de data 12 de febrer de 2018).
19.- Sr. E. V. T., amb XXXXXXXXXXXX (Registre general entrada, núm. 12785, de
data 12 de febrer de 2018).
20.- Sra. I. C. M., amb XXXXXXXXXXXX (Registre general entrada, núm. 12789, de
data 12 de febrer de 2018).
21.-Sra. M. A. S. M., amb XXXXXXXXXXXX (Registre general entrada, núm. 12790,
de data 12 de febrer de 2018).
22.- Sra. E. A. L., amb XXXXXXXXXXXX (Registre general entrada, núm. 12791, de
data 12 de febrer de 2018).
23.- Sr. J. B. P., amb XXXXXXXXXXXX (Registre general entrada, núm. 12795, de
data 12 de febrer de 2018).
24.- Sr. C. R. S., amb XXXXXXXXXXXX (Registre general entrada, núm. 12797, de
data 12 de febrer de 2018).
25.- Sra. C. M. C., amb XXXXXXXXXXXX (Registre general entrada, núm. 12800,
de data 12 de febrer de 2018).
26.- Sra. A. A. M., amb XXXXXXXXXXXX (Registre general entrada, núm. 12804,
de data 12 de febrer de 2018).
27.- Sra. M. G. M., amb XXXXXXXXXXXX (Registre general entrada, núm. 12805,
de data 12 de febrer de 2018).
28.- Sr. I. M. F., amb XXXXXXXXXXXX (Registre general entrada, núm. 12807, de
data 12 de febrer de 2018).
29.- Sra. B. A. C., amb XXXXXXXXXXXX (Registre general entrada, núm. 12810,
de data 12 de febrer de 2018).
30.- Sr. P. J. C. M., amb XXXXXXXXXXXX (Registre general entrada, núm. 12811,
de data 12 de febrer de 2018).
31.- Sra. M. T. D., amb XXXXXXXXXXXX (Registre general entrada, núm. 13106,
de data 12 de febrer de 2018).
32.- Sr. P. A. A., amb XXXXXXXXXXXX (Registre general entrada, núm. 13107, de
data 12 de febrer de 2018).
33.- Sr. J. M. G., amb XXXXXXXXXXXX (Registre general entrada, núm. 13109, de
data 12 de febrer de 2018).
34.- Sra. M. J. J. G., amb XXXXXXXXXXXX (Registre general entrada, núm. 13112,
de data 12 de febrer de 2018).
VISTES les reclamacions presentades per la Sra. M. R. C. (2) la Sra. S. B. R. (3), el
Sr. A. N. C. (4), la Sra. J. Q. Z. (5), la Sra. M. V. S. (8), el Sr. D. G. G. (10), el Sr. D.
N. N. (13), el Sr F. J. R. M. (14), el Sr. F. C. J. (15), la Sra. R. B. P. (16), el Sr. M. V.
R. (17), i la Sra. M. T. B. C. (18), fan referència a la proposta de modificació de
l‟article 4 apartat a) de l‟Ordenança fiscal 2.12, reguladora de la taxa per
l‟estacionament públic de vehicles, que en síntesi són les següents:
- Al·legacions presentades pels reclamants a la proposta aprovada provisionalment
de modificació de apartat a) de l‟article 4 de l‟Ordenança fiscal 2.12 reguladora de la
taxa per l‟estacionament públic de vehicles
Es sol·licita un nou redactat a l‟apartat a) de l‟article 4: “No estan subjectes al
pagament d’aquesta taxa:”
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On diu: “a) Els vehicles que disposin del distintiu de resident expedit per
l'Ajuntament”
Demanen que digui:
a) Els vehicles que disposin del distintiu de resident expedit per l'Ajuntament, sense
necessitat de ficar cap acreditació o tiquet extra visible al vehicle, a banda de
l'esmentat distintiu de resident.
Motius que els reclamants exposen en aquesta al·legació per tal que es modifiqui
aquest redactat aprovat provisionalment:
Els reclamants motiven aquesta al·legació en què actualment està en vigor un
termini màxim de 7 dies d‟aparcament al mateix lloc, recollit a l‟Ordenança de
mobilitat del municipi de l‟Hospitalet de Llobregat/Prohibicions d‟estacionament “Es
prohibeix estacionar al mateix lloc de la via pública per a un temps superior a 7
dies”.
I essent el tiquet, l‟actual eina de control fixat de la regulació de la zona AIRE per a
sancionar el temps màxim d‟estacionament, consideren que aquesta no és la millor
fórmula, donat que aquest sistema produeix que molts/es veïns/es residents
conservin el mateix tiquet (de validesa setmanal) per una qüestió pràctica,
independentment que durant aquesta setmana canviïn o no el cotxe
d‟estacionament. I poden ser multats, sota la premissa de no haver mogut el cotxe
en 7 dies, quan en canvi aquest sí que ha rotat de lloc. És a dir, aquest control
mitjançant el tiquet provoca rebre possibles sancions per distracció, molèsties per la
tasca d‟imprimir el tiquet als conductors/tores cada cop que canvien de lloc
d‟aparcament, un consum de paper i tinta d‟impressió, ambdós innecessaris, entre
d‟altres inconvenients...
Resposta de l’Àrea:
Respecte a aquesta al·legació, relativa a l‟article 4 apartat a), s‟ha d‟indicar, que la
modificació de la taxa que es va proposar perquè la quota fos 0 euros pels residents
que tinguin el distintiu, és una modificació de la taxa. En canvi, la necessitat
d‟obtenir tiquet es troba regulat en l‟Ordenança de mobilitat, aprovada per aquest
Ajuntament en data 30 de maig de 2015, que assenyala en el seu Article 23 - 1.
Sistema de control:
“El control, tant a les zones blaves, zones verdes i a les zones grogues o a
qualsevol altre tipus de zona que es pugui implantar, es farà mitjançant títol
habilitant que identifiqui el dia, l'hora fins a la qual el vehicle pot estar
estacionat, com també l'import satisfet i, si escau, la identificació del vehicle;
tot això d'acord amb el model establert”.
Per tant, no es objecte de l‟ordenança fiscal la modificació del sistema de control.

…/…

44

En conclusió, aquestes al·legacions relatives a l’article 4, apartat a), no fan
referència a la regulació de la taxa que figura a l’acord adoptat, si no que fan
referència als continguts regulats a l’Ordenança de Mobilitat, aprovada en
data 30/05/2015, motiu pel qual es proposa desestimar les presents
reclamacions.
VISTES les reclamacions presentades per la Sra. M. I. S. M. (1), Sra. L. C. E. (11),
el Sr. E. V. T. (19), la Sra. M. G. M. (27), el Sr. I. M. F. (28), la Sra. M. T. D. (31), el
Sr. P. A. A. (32), el Sr. J. M. G. (33), la Sra. M. J. J. G. (34) i la Sra. C. M. C. (35),
fan referència a la modificació de l‟article 7.1 apartat 2.2 de l‟Ordenança fiscal 2.12,
reguladora de la taxa per l‟estacionament públic de vehicles, que en síntesi són les
següents:
- Al·legacions presentades pels reclamants a la proposta aprovada provisionalment
de modificació del punt 2.2 de l‟apartat 1 de l‟article 7 de l‟Ordenança fiscal 2.12
reguladora de la taxa per l‟estacionament públic de vehicles
Es sol·licita que es modifiqui la quantitat de la taxa que figura al punt 2.2 de l‟apartat
1 de l‟article 7 que regula les Tarifes, passant a ser TAXA GRATUÏTA per
considerar-se ESPECIAL RESIDENT:
On diu:
“2.2. Tarifa especial per a vehicles que disposin de distintiu de comerç expedit per
l’Ajuntament. Per dia: 1.10 euros”
Demanen la següent redacció:
“Els/les comerciants o els/les treballadors/res per compte aliena a negocis
/botigues/oficines dins de l’Hospitalet de Llobregat, a títol individual, i sense la
necessitat de subscriure convenis de col·laboració, disposaran de distintiu de
residents, per a garantir l’equitat dels seus drets i deures amb la resta de
veïns/veïnes del seu barri, sempre que puguin acreditar la seva feina diària a un
determinat barri, amb contractes laborals, lloguer de locals o altra documentació
que validi el seu arrelament laboral a determinada zona de la Ciutat de l’Hospitalet
de Llobregat.”
Motius que els reclamants exposen en aquesta al·legació per que es modifiqui
aquest redactat aprovat provisionalment:
La modificació de les noves condicions, amb la gratuïtat per a tots els residents i
amb la tarifa especial per a familiars de primer grau, a 0,20€/dia, genera una greuge
comparatiu davant els comerciants, els petits autònoms i els/les treballadors/es per
compte aliena al barri, respecte a persones amb vincles familiars amb els residents,
per exemple.
La taxa tal i com està plantejada, suposa un extra a pagar per a la gent que cada
dia acudeix al barri i que en determinades ocasions no pot prescindir del vehicle
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privar per a arribar al seu lloc de feina. Els petits comerciants i els /les empleades i
autònoms formen part del barri, tot i no dormir en ell o no constar al seu padró,
llavors considerem que aquesta denominació com a “especial residents” pot garantir
major equitat als drets i deures dels veïns i veïnes empadronades a la zona i dels
residents laborals del barri.
Resposta de l’Àrea:
Respecte a aquesta proposta hem de dir que en la mateixa no existeix cap “Taxa de
1,10 € per a residents”. Com la proposta de tarifa és 0 euros per a residents
[segons indica la proposta de modificació de l‟article 4.a): “No estan subjectes (...)
els vehicles que disposin del distintiu de resident (...)]”, entenem que l‟al·legació de
“Taxa gratuïta per considerar-se ESPECIAL RESIDENT” estaria d‟acord amb la
modificació prevista, doncs totes les persones que reuneixen els requisits poden
accedir a ella.
Per tant, no es pot acceptar l‟al·legació al estar ja inclosa en la normativa actual si
compleixen els requisits.
En conclusió, el contingut d’aquestes al·legacions referit a l’article 7, apartat
1, punt 2.2, es considera que ja està inclòs en la present proposta de
modificació de l’article 4.a), on s’estableix la no subjecció a la taxa dels
vehicles que disposin del distintiu de resident, motiu pel qual es proposa
desestimar les presents reclamacions.
VISTES les reclamacions presentades per la Sra. C. B. (6), la Sra. L. C. E. (7), la
Sra. T. G. C. (9), la Sra. A. R. G. (12), la Sra. I. C. M. (20), la Sra. M. A. S. M. (21),
la Sra. E. A. L. (22), el Sr. J. B. P. (23), el Sr. C. R. S. (24), i la Sra. A. A. M. (26),
fan referència a la proposta de modificació de l‟article 7, apartat 5 de l‟Ordenança
fiscal 2.12, reguladora de la taxa per l‟estacionament públic de vehicles, que en
síntesi són les següents:
- Al·legacions presentades pels reclamants a la proposta aprovada provisionalment
de modificació de l‟apartat 5 de l‟article 7 l‟Ordenança fiscal 2.12 reguladora de la
taxa per l‟estacionament públic de vehicles
Es sol·licita un nou redactat de l‟apartat 5 de l‟article 7, que regula les tarifes de
l‟Ordenança fiscal 2.12 reguladora de la taxa per l‟estacionament públic de vehicles:
On diu:
“5. Els comerciants de l’Hospitalet, a títol individual, i sense la necessitat de
subscriure convenis de col·laboració, disposaran d’una tarifa aplicable que serà de
0,80 euros hora de cada tiquet o val.”
Demanen que es digui:

…/…

46

“5. Els comerciants o treballadors per compte d'un altri en negocis/tendeixis/oficines
dins de L'Hospitalet de Llobregat, a títol individual, i sense la necessitat de
subscriure convenis de col·laboració, disposaran d'una tarifa anual de 50 euros
(import a definir) que abonaran prèviament i que els concedirà un distintiu especial
que acreditaran mitjançant contractes laborals o qualsevol documentació que pugui
demostrar la ubicació de seu lloc de treball dins d'una zona AIRE de L'Hospitalet.”
Motius que els reclamants exposen en aquesta al·legació per que es modifiqui
aquest redactat aprovat provisionalment:
L‟aprovació d‟aquestes noves condicions, recollides en l‟article 7.1. amb el nou
apartat 2.2 (Tarifa especial per a vehicles amb distintiu de comerç: 1,10 €), quan
paral·lelament s‟ha aprovat la gratuïtat per tots els residents, i amb la tarifa especial
per a familiars de primer grau, 0,20 euros/dia (apartat 2.3 de l‟article 7.1) genera un
greuge comparatiu davant els comerciants, els petits autònoms i els/les
treballadors/res, per compte d‟altri al barri, respecte a persones amb vincles
familiars amb els residents, per exemple, però sense tanta vinculació amb el barri.
La tarifa pels comerciants, suposa un extra a pagar per a gent que cada dia acudeix
al barri i que en determinades ocasions no pot prescindir del vehicle privat per
arribar al seu lloc de feina. Els petits comerciants i els empleats i autònoms també
són residents del barri i fan barri, malgrat no dormir o viure en ell. Per aquest motiu
considero necessària l‟equitat als seus drets i deures amb les veïnes
empadronades a la zona.
Per això es proposa la modificació de l‟apartat 5 esmentat, seguint l‟experiència
pràctica d‟altres localitats del nostre entorn.
Resposta de l’Àrea:
Respecte a aquesta proposta hem de dir que es barregen dos conceptes totalment
diferenciats, el corresponent al punt 2.2 referida a una tarifa per a
comerços/empresa amb un màxim de dos distintius per comerç/empresa, al que pot
optar qualsevol empresa instal·lada en la zona AIRE determinada i que permet l‟ús
de l‟aparcament en zona verda preferent per a residents, amb una tarifa 1‟10
euros/dia, que és molt inferior a la prevista per no residents (punt 2.1. tarifa general
zona verda de 2,05 €/hora i amb un límit màxim de dues hores).
L‟altre concepte que barregen, i que està totalment diferenciat en el punt 5, és el de
vals o tiquets que poden obtenir els comerços per als seus clients com a promoció
de l‟activitat comercial i que únicament es poden utilitzar per la zona blava i amb un
límit de 2 hores, amb un preu de 0,80 euros/hora, front la tarifa normal zona blava
de 1,55 euros/hora. Aquests vals o tiquets els poden adquirir els comerços a títol
individual sense necessitat de conveni.
Hem de tenir en compte que l‟aplicació de les zones AIRE busca disminuir la
mobilitat en vehicle privat allà on s‟apliquen, es busca un canvi modal cap a mitjans
més sostenibles com caminar, anar en bicicleta o en transport públic. L‟objectiu de
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millorar la qualitat ambiental i la seguretat viaria en els barris, es el que sustenta
l‟aplicació de mesures que afavoreixin la no necessitat dels residents d‟utilitzar el
vehicle privat i la restricció per als desplaçaments en vehicle privat dels no
residents.
Per tant no es pot acceptar la proposta per que els conceptes estan integrats en la
normativa actual i aquestes modificacions anirien en contra de la sostenibilitat del
sistema.
Per altre banda s`ha d‟indicar que els imports de les taxes de referència s‟adopten a
la vista dels informes tècnics econòmics que posen de manifest el valor de mercat o
la previsible cobertura del cost dels serveis.
En conclusió, el contingut d’aquestes al·legacions, referit a l’apartat 5, de
l’article 7, es considera que aniria en contra de la sostenibilitat dels sistema,
motiu pel qual es proposa desestimar les presents reclamacions.
VISTES les reclamacions presentades per la Sra. B. A. C. (29) i el Sr. P. J. C. M.
(30), fan referència a la modificació de l‟article 7.1 apartat 2.3 de l‟Ordenança fiscal
2.12, reguladora de la taxa per l‟estacionament públic de vehicles, que en síntesi
són les següents:
- Al·legacions presentades pels reclamants a la proposta aprovada provisionalment
de modificació del text del punt 2.3 de l‟article 7.1
Es sol·licita un nou redactat del punt 2.3 de l‟apartat 1 de l‟article 7 Tarifes:
On diu: “2.3. Tarifa especial per a vehicles que disposin del distintiu expedit per
l’Ajuntament que siguin propietat de familiars de primer grau de consanguinitat
(pare/mare, fill/filla) dels residents . Per dia 0,20.”
Demanen que digui: “2.3. Tarifa especial per a vehicles que disposin del distintiu
expedit per l’Ajuntament que siguin propietat de familiars de primer grau de
consanguinitat (pare/mare, fill/filla) dels residents; o de segon grau (germans, avis i
nets), en cas que no es sol·liciti cap distintiu per a familiars de primer grau . Per dia
0,20.
Motius que els reclamants exposen en aquesta al·legació per que es modifiqui
aquest redactat aprovat provisionalment:
Tenir en consideració el primer grau de consanguinitat només com a acreditatiu del
nucli familiar, deixa fora molts models de famílies i relacions familiars.
Resposta de l’Àrea:
Respecte a aquesta proposta consideren els sol·licitants com motiu de l‟al·legació,
que l‟acreditació del primer grau de consanguinitat es refereix a la definició com a
nucli familiar. La referència al primer grau es relativa a les necessitats sortides dels
processos de participació d‟assistència a les persones per raons diverses i no com

…/…

48

a referència a l‟estructura del nucli familiar. Es considera que les altres formes
d‟assistència a les persones fora del primer grau estan descrites per situacions de
dependència, i aquesta ampliació podria incrementar la mobilitat no obligatòria i és
una conseqüència que es vol evitar.
Considerem que la proposta de modificació no es pot tenir en consideració.
També cal indicar, que els imports de la taxa de referència s‟adopten a la vista dels
informes tècnic econòmics que figuren a l‟expedient, en els quals es posen de
manifest el valor de mercat o la previsible cobertura del cost dels respectius serveis.
En conclusió, el contingut d’aquestes al·legacions, referit al punt 2.3 de
l’article 7.1, pels motius exposats es proposa la desestimació de les
reclamacions presentades.
ATÈS que l‟Òrgan competent per a la resolució de les reclamacions presentades i
per l‟adopció dels acords definitius que escaiguin és el Ple de l‟Ajuntament, d‟acord
amb l‟article 17.3 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, que aprova el Text Refós de la
Llei reguladora de les hisendes locals (TRLRHL).
ATÈS que caldrà informe previ de l‟interventor d‟acord amb el que disposa l‟article
214.2.a) del TRLRHL.
VIST l‟informe jurídic de l‟Òrgan de Gestió Tributària i la documentació que consta a
l‟expedient.
El Ple, a proposta del Tinent d‟Alcaldia, titular de l‟Àrea d‟Hisenda i Serveis Centrals
i amb el dictamen previ de la Comissió Permanent de Presidència
ACORDA:
PRIMER.- DESESTIMAR LES AL·LEGACIONS formulades a la modificació de
l‟Ordenança fiscal 2.12 reguladora de l‟estacionament públic de vehicles per part
de:
1.- Sra. M. I. S. M., amb XXXXXXXXXXXX (Registre general entrada, núm. 12753,
de data 12 de febrer de 2018).
2.- Sra. M. R. C. amb XXXXXXXXXXXX (Registre general entrada, núm. 12756, de
data 12 de febrer de 2018).
3.- Sra. S. B. R., amb XXXXXXXXXXXX (Registre general entrada, núm. 12759, de
data 12 de febrer de 2018).
4.- Sr. A. N. C., amb XXXXXXXXXXXX (Registre general entrada, núm. 12760, de
data 12 de febrer de 2018).
5.-Sra. J. B. Q. Z., amb XXXXXXXXXXXX (Registre general entrada, núm. 12761,
de data 12 de febrer de 2018).
6.-Sra. C. B. C. amb XXXXXXXXXXXX (Registre general entrada, núm. 12763, de
data 12 de febrer de 2018).
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7.- Sra. L. C. E., amb XXXXXXXXXXXX (Registre general entrada, núm. 12765, de
data 12 de febrer de 2018).
8.- Sra. M. V. S., amb XXXXXXXXXXXX (Registre general entrada, núm. 12766, de
data 12 de febrer de 2018).
9.- Sra. T. G. C., amb XXXXXXXXXXXX (Registre general entrada, núm. 12768, de
data 12 de febrer de 2018).
10.- Sr. D. G. G., amb XXXXXXXXXXXX (Registre general entrada, núm. 12771, de
data 12 de febrer de 2018).
11.- Sra. L. C. E., amb XXXXXXXXXXXX (Registre general entrada, núm. 12772, de
data 12 de febrer de 2018).
12.- Sra. A. R. G., amb XXXXXXXXXXXX (Registre general entrada, núm. 12773,
de data 12 de febrer de 2018).
13.- Sr. D. N. N., amb XXXXXXXXXXXX (Registre general entrada, núm. 12774, de
data 12 de febrer de 2018).
14.- Sr. F. R. M., amb XXXXXXXXXXXX (Registre general entrada, núm. 12776, de
data 12 de febrer de 2018).
15.- Sr. F. C. J., amb XXXXXXXXXXXX (Registre general entrada, núm. 12777, de
data 12 de febrer de 2018).
16.- Sra. R. B. P., amb XXXXXXXXXXXX (Registre general entrada, núm. 12779,
de data 12 de febrer de 2018).
17.- Sr. M. V. R., amb XXXXXXXXXXXX (Registre general entrada, núm. 12780, de
data 12 de febrer de 2018).
18.- Sra. M. T. B. C., amb XXXXXXXXXXX (Registre general entrada, núm. 12781,
de data 12 de febrer de 2018).
19.- Sr. E. V. T., amb XXXXXXXXXXXX (Registre general entrada, núm. 12785, de
data 12 de febrer de 2018).
20.- Sra. I. C. M., amb XXXXXXXXXXXX (Registre general entrada, núm. 12789, de
data 12 de febrer de 2018).
21.-Sra. M. A. S. M., amb XXXXXXXXXXXX (Registre general entrada, núm. 12790,
de data 12 de febrer de 2018).
22.- Sra. E. A. L., amb XXXXXXXXXXXX (Registre general entrada, núm. 12791, de
data 12 de febrer de 2018).
23.- Sr. J. B. P., amb XXXXXXXXXXXX (Registre general entrada, núm. 12795, de
data 12 de febrer de 2018).
24.- Sr. C. R. S., amb XXXXXXXXXXXX (Registre general entrada, núm. 12797, de
data 12 de febrer de 2018).
25.- Sra. C. M. C., amb XXXXXXXXXXXX (Registre general entrada, núm. 12800,
de data 12 de febrer de 2018).
26.- Sra. A. A. M., amb XXXXXXXXXXXX (Registre general entrada, núm. 12804,
de data 12 de febrer de 2018).
27.- Sra. M. G. M., amb XXXXXXXXXXXX (Registre general entrada, núm. 12805,
de data 12 de febrer de 2018).
28.- Sr. I. M. F., amb XXXXXXXXXXXX (Registre general entrada, núm. 12807, de
data 12 de febrer de 2018).
29.- Sra. B. A. C., amb XXXXXXXXXXXX (Registre general entrada, núm. 12810,
de data 12 de febrer de 2018).
30.- Sr. P. J. C. M., amb XXXXXXXXXXXX (Registre general entrada, núm. 12811,
de data 12 de febrer de 2018).
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31.- Sra. M. T. D., amb XXXXXXXXXXXX (Registre general entrada, núm. 13106,
de data 12 de febrer de 2018).
32.- Sr. P. A. A., amb XXXXXXXXXXXX (Registre general entrada, núm. 13107, de
data 12 de febrer de 2018).
33.- Sr. J. M. G., amb XXXXXXXXXXXX (Registre general entrada, núm. 13109, de
data 12 de febrer de 2018).
34.- Sra. M. J. J. G., amb XXXXXXXXXXXX (Registre general entrada, núm. 13112,
de data 12 de febrer de 2018).
Totes aquestes al·legacions que fan referència a l‟acord, d‟aprovació amb caràcter
provisional de les modificacions de l‟Ordenança fiscal 2.12 reguladora de
l‟estacionament públic de vehicles, adoptat pel Ple Municipal, en sessió celebrada el
dia 22 de desembre de 2017, amb les motivacions de la desestimació de les
al·legacions, de conformitat amb els fonaments continguts en els apartats anteriors
que figuren a la part expositiva d‟aquest acord:
SEGON.- APROVAR DEFINITIVAMENT, per a la seva vigència a l‟endemà de la
seva publicació al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, la modificació de
l‟Ordenança fiscal 2.12 reguladora de la taxa per l‟estacionament públic de vehicles,
aprovades provisionalment per acord de Ple de l‟Ajuntament, del dia 29 de
desembre de 2017.
TERCER.- PUBLICAR en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i a la web
municipal, els anteriors acords i el text íntegre de les modificacions de l‟Ordenança
fiscal 2.12 reguladora de la taxa per l‟estacionament públic de vehicles.
QUART.-TRASLLADAR aquest acord a la Intervenció General, a les persones que
han formulat les reclamacions respectives i a l‟Àrea de Seguretat, Convivència i
Civisme (Servei de Mobilitat i Via Pública).
ACORD 9.- RELATIU A DECLARAR LA NO SUBJECCIÓ A LA TAXA PER LA
RECOLLIDA D’ESCOMBRARIES DEL COMERÇ, LA INDÚSTRIA I LES
ACTIVITATS PROFESSIONALS, A L’ACTIVITAT D’ACE CAFE BARCELONA,
SL, AL LOCAL CIÈNCIES, 105. (EXP. 5506/2018)
Es dóna compte de l‟acord que es transcriu seguidament, i sotmès a votació
s'aprova amb 22 vots a favor dels representants del PSC-CP, Srs./Sres. Núria
Marín Martínez, Francesc J. Belver Valles, Cristian Alcázar Esteban, José Castro
Borrallo, Manuel Brinquis Pérez, José M. García Mompel, Jaume Graells Veguin,
Jesús Husillos Gutierrez, M. Ángeles Sariñena Hidalgo, Rocío Ramírez Pérez i
David Quirós Brito; dels representants de CIUTADANS, Srs./Sres. Miguel Manuel
García Valle, M. Carmen Esteban Fernández, Rainaldo Ruiz Narvaez i Jesús
Amadeo Martín González; dels representants d’ICV-EUiA-PIRATES-E, Sres./Sr.
Ana González Montes, Juliana Carballeira Pascual i Ivan Nieto Martínez; del
representant de CiU, Sr. Jordi Monrós Ibáñez; del representant de la CUP-PA, Sr.
Christian Giménez Márquez; i dels REGIDORS NO ADSCRITS, Sra./Sr. Cristina
Santón Ramiro i Rafael Jiménez Ariza; i amb 5 vots d’abstenció dels
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representants del PP, Sr./Sra. Pedro Alonso Navarro i Sonia Esplugas González;
dels representants d‟ERC-AM, Srs. Antoni García i Acero i Jorge García i Muñoz; i
del REGIDOR NO ADSCRIT Sr. Francisco Javier Martín Hermosín; assistents
presents en el moment de la votació, adoptant-se els acords que figuren en la seva
part dispositiva:
VIST l‟ escrit presentat per la societat que es relaciona a continuació, en el qual
adjunta el Projecte de gestió integral de residus, i, sol·licita que en base a l‟
esmentat projecte, es consideri la no subjecció a la Taxa per la recollida
d‟escombraries del comerç, la indústria i les activitats professionals, pel local i
activitat següent:
1) ACE CAFE BARCELONA, SL, NIF B53223707, núm. de Registre general
d‟entrada 93004 i data 19 de desembre de 2017, amb local situat al carrer
Ciències, 105, Pb d‟aquest municipi, on es realitza l‟activitat, com a, BARES
CATEGORIA ESPECIAL, amb una superfície, segons consta a aquest tribut, de
4717 m2.
VIST l‟ informe favorable emès pel Cap de Servei de Neteja i Medi Ambient en
relació al Projecte de gestió integral dels residus que ha presentat l‟interessat i que
s‟adjunta al present expedient.
VIST que el Cap de Servei de Neteja i Medi Ambient també informa que
l‟Ajuntament no realitza la recollida de residus al local i l‟activitat assenyalada que
aquesta empresa i la seva esmentada recollida de residus, segons certificat del
gestor de residus aportat per l‟ interessat, es realitza d‟acord amb la normativa
vigent.
ATÈS que, en virtut de l‟article 2, apartat 4, de l‟Ordenança Fiscal Municipal que
regula la Taxa per la recollida d‟escombraries del comerç, la indústria i les activitats
professionals, la declaració de no subjecció i el projecte de gestió haurà de ser
aprovat pel Ple de l‟Ajuntament i tindrà efectes en l‟exercici següent a la data de la
sol·licitud.
ATÈS que aquest mateix article també assenyala que el Ple de l‟ajuntament podrà
establir que anualment es presenti documentació que acrediti que es segueixen
complint els requisits que preveu la normativa de residus comercials.
VIST que per tal de garantir en el futur la correcta aplicació del Projecte de gestió
integral de residus, és necessari que el productor dels residus aporti durant el mes
de desembre anterior a cada any al que es demana la consideració de no subjecció
a la taxa, la següent documentació:
-

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

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

VIST l‟article 54 del Text refós de la Llei reguladora dels residus de Catalunya,
aprovat per Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, on, entre d‟altres, s‟estableix
que la persona titular d‟una activitat comercial entregarà els residus que generi a
una persona gestora autoritzada, o bé s‟acollirà al sistema de recollida i gestió de
l‟Ens local competent.
VIST l‟informe jurídic i proposta que consta a l‟expedient.
El Ple, a proposta del Tinent d‟Alcaldia, titular de l‟Àrea d‟Hisenda i Serveis
Centrals, i amb el dictamen previ de la Comissió Permanent de Presidència,
ACORDA:
PRIMER.- DECLARAR a la empresa relacionada a continuació i amb efectivitat des
de l‟1 de gener de 2018 NO SUBJECTE a la Taxa per la Recollida d‟Escombraries
del comerç, la indústria i les activitats professionals, pel local, activitat i amb la data
d‟efecte esmentada, APROVANT el Projecte de Gestió integral de residus
d‟aquesta societat, informat favorablement pel Cap de Servei de Neteja i Medi
Ambient:
1) ACE CAFE BARCELONA, SL, NIF B53223707, núm. de Registre general
d‟entrada 93004 i data 19 de desembre de 2017, amb local situat al carrer
Ciències, 105, Pb d‟aquest municipi, on es realitza l‟activitat, com a, BARES
CATEGORIA ESPECIAL, amb una superfície, segons consta a aquest tribut, de
4717 m2.
SEGON.- REQUERIR a les empreses esmentades a l‟acord PRIMER, com a
productores de residus, per a l‟aplicació de la no subjecció per a l‟exercici 2019 i
successius, l‟aportació durant el mes de desembre de l‟any anterior a la
consideració de la no subjecció a la Taxa, la documentació següent:


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



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

TERCER.- TRASLLADAR aquests acords a les empreses assenyalades a l‟acord
PRIMER, al director de l‟Òrgan de Gestió Tributària, a la directora de Serveis
d‟Espai Públic, Urbanisme i Sostenibilitat, al cap de Servei de Neteja i Medi
Ambient, a la Intervenció General i a la Tresoreria municipal.
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ACORD 10.- RELATIU AL RECONEIXEMENT DE LA COMPATIBILITAT
SOL·LICITADA PEL FUNCIONARI F.M.L., PER EXERCIR ACTIVITAT PÚBLICA.
(EXP. 3572/2018).
Es dóna compte de l‟acord que es transcriu seguidament, i sotmès a votació
s'aprova amb 20 vots a favor dels representants del PSC-CP, Srs./Sres. Núria
Marín Martínez, Francesc J. Belver Valles, Cristian Alcázar Esteban, José Castro
Borrallo, Manuel Brinquis Pérez, José M. García Mompel, Jaume Graells Veguin,
Jesús Husillos Gutierrez, M. Ángeles Sariñena Hidalgo, Rocío Ramírez Pérez i
David Quirós Brito; dels representants de CIUTADANS, Srs./Sres. Miguel Manuel
García Valle, M. Carmen Esteban Fernández, Rainaldo Ruiz Narvaez i Jesús
Amadeo Martín González; dels representants d’ICV-EUiA-PIRATES-E, Sres./Sr.
Ana González Montes, Juliana Carballeira Pascual i Ivan Nieto Martínez; i dels
REGIDORS NO ADSCRITS, Sra./Sr. Cristina Santón Ramiro i Rafael Jiménez
Ariza; i amb 7 vots d’abstenció dels representants del PP, Sr./Sra. Pedro Alonso
Navarro i Sonia Esplugas González; dels representants d‟ERC-AM, Srs. Antoni
García i Acero i Jorge García i Muñoz; del representant de CiU, Sr. Jordi Monrós
Ibáñez; del representant de la CUP-PA, Sr. Christian Giménez Márquez;i del
REGIDOR NO ADSCRIT Sr. Francisco Javier Martín Hermosín; assistents presents
en el moment de la votació, adoptant-se els acords que figuren en la seva part
dispositiva:
Atès que el Sr. L. F. M., amb XXXXXXXXXXXX funcionari de carrera d‟aquest
Ajuntament, tècnic superior d‟esports, ocupant lloc de treball de cap de servei
d‟Esports i Joventut, va presentar sol·licitud el 31 de gener de 2018, en la que
sol·licita la compatibilitat per a exercir l‟activitat de professor associat a l‟assignatura
d‟Emprenedoria del grau de Ciències de l‟Activitat Física i l‟Esport del INEFC de
Barcelona amb una durada de l‟1 de febrer al 31 de juliol de 2018.
Atès que en data 9 d‟octubre de 2017, el director de l‟Institut Nacional d‟Educació
Física de Catalunya Sr. J. S. G. emet informe favorable a la compatibilitat del Sr. L.
F. M. manifestant que és contractat a temps parcial, com a personal docent de
l‟Institut Nacional d‟Educació Física professor especialista de reforç, amb un
contracte temporal des de l‟1 de febrer de 2018 fins al 31 de juliol de 2018, i amb un
horari de dijous de 8h a 11h i els divendres de 9.30 a 11 h.
Atès que el contracte de treball temporal de data 18 de gener de 2018, subscrit
entre el director de l‟ Institut Nacional d‟ Educació Física i el Sr. L. F., estableix que
la jornada de treball serà de 12, 50 hores setmanals, de dilluns a divendres.
Atès que, en data 5 de febrer de 2018, el tinent d‟Alcaldia de l‟Àrea de Benestar i
Drets Socials emet informe en el manifesta que no hi ha inconvenient a autoritzar la
compatibilitat sol·licitada pel Sr. F. donat que el seu compromís en aquestes
activitats docents no perjudica el seu treball municipal.
Atès que la cap de secció de Gestió de Personal fa constar que el Sr. F. presta el
seus serveis en aquest Ajuntament amb una jornada de 1647 hores anuals, 37
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hores setmanals i es troba exempt d‟efectuar els corresponents marcatges als
sistemes de control igual que la resta de caps de servei. Tanmateix fa constar que a
partir del dia 1 de novembre de 2017, s‟ha assignat al Sr. F. el factor d‟horari
especial.
Atès que en quant a la comptabilitat d‟una segona activitat o un segon lloc de treball
públic la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d‟Incompatibilitats del personal de les
administracions públiques (LI) i la Llei 21/1987, de 26 de novembre,
d‟incompatibilitats del personal al servei de l‟Administració de la Generalitat (LIPC),
disposen en els arts. 4.1 i 4.2 respectivament que es podrà autoritzar la
compatibilitat, complides les altres prescripcions legals, el desenvolupament d‟un
lloc de treball en l‟esfera docent com a professor universitari associat en règim de
dedicació a temps parcial i amb una duració determinada, sempre que s‟apreciï
interès públic.
Atès que en general, de conformitat amb l‟art. 4.6 de la LIPC es considera que es
dóna aquest interès públic si la funció docent objecte de la segona activitat està
directament relacionada amb la funció o activitat que es considera principal.
Atès que l‟art. 324 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s‟aprova el
Reglament del personal al servei de les entitats locals (RPEL), també disposa que
es pot compatibilitzar una segona activitat en el sector públic si ho exigeix l‟ interès
del mateix servei públic, considerant que concorre l‟interès públic d‟entre altres, si la
funció docent de la segona activitat està directament relacionada amb la funció o
activitat que es considera principal.
Atès que a més de l‟interès públic abans expressat es determinen altres límits a la
compatibilitat de l‟activitat pública que són:
El límit retributiu que deriva de l‟aplicació dels articles 7.1 de la LI i 5.1 de la LIPC
que opera en dos sentits:
- Límit de la retribució total que es poden percebre per ambdós llocs de treball
o activitats no pot superar les retribucions previstes a la Llei de
pressupostos generals de l‟Estat per al càrrec de director general, o la que
si s‟escau, determini a aquest efecte el Pressupost de la Generalitat.
- Límit de retribució de l‟activitat secundària, que s‟estableix en no superar el
30% de les retribucions de l‟activitat principal.
Atès que els serveis prestats en el segon lloc o activitat no es poden computar a
efectes de triennis, de drets passius o de pensió per la Seguretat Social. Les
pagues extraordinàries i l‟ ajut familiar només es poden percebre per un dels llocs.
Atès que l‟article 3 LI concreta les condicions en que s‟haurà d‟ exercir la segona
activitat, en el sentit de que s‟ha d‟autoritzar prèvia i expressament i no pot suposar
modificació de jornada i horari de treball. Tanmateix, no pot impedir o menyscabar
l‟estricte compliment del seus deures i quedarà sense efecte de forma automàtica
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en cas de que l‟ interessat canvi de lloc de treball o es modifiquin les condicions del
lloc.
Atès que els articles 4.1 LI, 4.2 LIPC i 326 RPEL disposen que es podrà autoritzar
la compatibilitat com a professor universitari en règim de dedicació no superior a la
de temps parcial i amb durada determinada, en consonància amb la sol·licitud.
Atès que degut a que ni la LIP ni la LIPC regulen el sentit del silenci administratiu
s‟ha d‟estar al que estableix l‟article 24 de la Llei 39/2015, d‟1 d‟octubre del
Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques segons el qual
en els procediments iniciats a sol·licitud de persona interessada si en el termini
màxim establert pel procediment en qüestió no s‟ha notificat resolució expressa,
legitima a l‟interessat per entendre estimada la seva sol·licitud per silenci
administratiu, llevat de que una norma amb rang de llei o una norma de Dret
Comunitari de Dret Internacional aplicable a Espanya estableixi el contrari.
Atès que l‟article 8.1 g) de Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés
a la informació pública i bon govern determina que les resolucions d‟autorització o
reconeixement de compatibilitat que afectin als empleats públics s‟ha de fer
públiques.
Atès que els articles 333 a) del RPEL i els articles 14 de la LI i l‟article 22.2 LIPC
disposen que l‟òrgan competent per reconèixer la compatibilitat és el Ple de la
corporació local.
Vist l‟informe del tinent d‟Alcaldia de l‟Àrea de Benestar i Drets Socials.
Vist l‟informes de l‟assessora jurídica de Recursos Humans.
Vist l‟article 22.2 LIPC i l‟article 333 a) RPEL, atorguen la competència per
reconèixer la compatibilitat al Ple de l‟Ajuntament.
El Ple, a proposta del tinent d‟Alcaldia titular de l‟Àrea d‟Hisenda Serveis Centrals, i
amb el dictamen previ de la Comissió Permanent de Presidència.
ACORDA:
PRIMER.- RECONÈIXER amb efectes de l‟1 de febrer de 2018 i fins al 31 de juliol
de 2018, al Sr. L. F. M. la compatibilitat per a exercir l‟activitat pública de professor
especialista amb dedicació parcial a l‟Institut Nacional d‟Educació Física de
Catalunya, centre adscrit a la Universitat de Barcelona, amb una dedicació màxima
de 12,50 hores setmanals i una autorització per la impartició de classes, els dijous
de 8 h a 11 h i divendres de 9.30 h a 11 h, horari que figura al certificat expedit per
l‟INEFC, en data 9 de febrer de 2018, tot i que coincideix parcialment amb l‟horari
ordinari de treball d‟aquest Ajuntament, atenent el règim d‟horari presencial del caps
de servei.
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SEGON.- L‟exercici de l‟activitat declarada compatible resta sotmesa a les
limitacions legals, i en concret, al compliment de les següents condicions:
-

-

-

-

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

TERCER.- 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 aquest acord al funcionari i a la Junta de Personal
Funcionari.
CINQUÈ.-TRASLLADAR els acords anteriors a l‟ Àrea de Benestar i Drets Socials i
al Servei d‟Esports.
ACORD 11.- RELATIU AL RECONEIXEMENT DE LA COMPATIBILITAT
SOL·LICITADA PEL FUNCIONARI V.G.C. PER EXERCIR ACTIVITAT PRIVADA.
(EXP. 4602 /2018).
Es dóna compte de l‟acord que es transcriu seguidament, i sotmès a votació
s'aprova amb 21 vots a favor dels representants del PSC-CP, Srs./Sres. Núria
Marín Martínez, Francesc J. Belver Valles, Cristian Alcázar Esteban, José Castro
Borrallo, Manuel Brinquis Pérez, José M. García Mompel, Jaume Graells Veguin,
Jesús Husillos Gutierrez, M. Ángeles Sariñena Hidalgo, Rocío Ramírez Pérez i
David Quirós Brito; dels representants de CIUTADANS, Srs./Sres. Miguel Manuel
García Valle, M. Carmen Esteban Fernández, Rainaldo Ruiz Narvaez i Jesús
Amadeo Martín González; dels representants d’ICV-EUiA-PIRATES-E, Sres./Sr.
Ana González Montes, Juliana Carballeira Pascual i Ivan Nieto Martínez; del
representant de la CUP-PA, Sr. Christian Giménez Márquez; i dels REGIDORS NO
ADSCRITS, Sra./Sr. Cristina Santón Ramiro i Rafael Jiménez Ariza; i amb 6 vots
d’abstenció dels representants del PP, Sr./Sra. Pedro Alonso Navarro i Sonia
Esplugas González; dels representants d‟ERC-AM, Srs. Antoni García i Acero i
Jorge García i Muñoz; del representant de CiU, Sr. Jordi Monrós Ibáñez; i del
REGIDOR NO ADSCRIT Sr. Francisco Javier Martín Hermosín; assistents presents
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en el moment de la votació, adoptant-se els acords que figuren en la seva part
dispositiva:
Atès que en data 24 de gener de 2018, nº 36 de registre d‟entrada al servei de
Recursos Humans, el Sr. V. G. C., amb XXXXXXXXXXXX formula declaració
d‟activitats mitjançant la qual sol·licita poder exercir l‟activitat de dissenyador gràfic
per compte propi en un horari de dilluns, dijous i divendres de 18 h a 22 h i dimarts i
dimecres de 19 ha 22 h per un total de 18 hores setmanals.
Atès que el Sr. G. C. és funcionari interí i ocupa un lloc de treball de dissenyador
gràfic adscrit al servei d‟Imatge Corporativa i relacions externes.
Atès que la cap del servei d‟Imatge Corporativa i Relacions Externes ha emès
informe en data 12 de febrer de 2018 en el que manifesta que l‟horari que realitza el
Sr. V. G. C. és el que s‟ assenyala al següent quadre:
Dilluns
(Nº hores)
De 8 a 9h
De 9 a 15h
De 16 a 18h
Total hores

Dimarts
(Nº hores)
0
6
0
6

Dimecres
(Nº hores)
1
6
2
9

Dijous
(Nº hores)
1
6
2
9

Divendres
(Nº hores)
1
6
0
7

1
5,5
0
6,5

Total hores setmanals = 37,5h

Atès que la cap de secció de Gestió de Personal fa constar que el Sr. G. C. presta
el seus serveis en aquest Ajuntament amb una jornada de 1647 hores, anuals, 37
hores setmanals. No percep cap complement salarial en concepte d‟horari especial,
factor d‟incompatibilitat ni plena disponibilitat.
Atès que el règim jurídic aplicable al règim de compatibilitats de l‟Administració
Local el conforma la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d‟incompatibilitats del
personal al servei de les administracions públiques com a norma bàsica, la Llei
21/1987, de 26 de novembre d‟incompatibilitats del personal al servei de
l‟Administració de la Generalitat de Catalunya LIPC i els articles 331 a 344 del
Decret 214/1990, de 30 de juliol per la qual s‟aprova el Reglament del personal al
servei de les entitats locals (RPEL).
Atès que l‟article 11 LI estableix quines són les activitats que el personal al servei
de l‟Administració no podrà exercir entre les quals no es troba l‟activitat dissenyador
gràfic.
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.
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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 el sol·licitant ha manifestat que dedicarà a la segona activitat és de 18
hores setmanals, no supera el límit legal.
Atès que, en conseqüència, es pot atorgar la compatibilitat tenint en compte les
previsions dels articles 11 a 15 de la LI, 11 a 21 LIPC i 321 a 344 del RPEL, que
determinen que la compatibilitat amb la segona activitat no pot ser absoluta i que
s‟ha de reconèixer, però atenent a les següents limitacions:
- Que no impedeixi o menyscabi l‟estricte compliment dels seus deures.
- Que no quedi compromès amb la seva imparcialitat i independència.
- No pot treballar en aquells assumptes relacionats amb la seva activitat a
l‟Ajuntament.
- No pot modificar la jornada de treball i l‟horari quedant condicionada a l‟estricte
compliment de la jornada i horari.
- La compatibilitat quedarà sense efecte de forma automàtica en cas de que
l‟interessat canvi de lloc de treball en el sector públic.
- L‟interessat no podrà invocar o fer ús de la seva condició pública per a l‟exercici de
l‟activitat privada.
- La dedicació de la jornada no pot ser superior al 50% de la jornada ordinària de
l‟Administració.
- Qualsevol altre que derivi de la normativa que sigui d‟aplicació al règim
d‟incompatibilitats.
Atès que els articles 14 LI, 17 LIPC i 339 RPEL 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.

…/…

59

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‟Imatge Corporativa i Relacions Externes.
Vist l‟informe de l‟assessora jurídica de RRHH.
Vist l‟article 333 a) del decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s‟aprova el
reglament del personal al servei de les entitats locals, l‟article 22.2 de la Llei
21/1987, de 26 de novembre d‟incompatibilitats del personal al servei de
l‟Administració de la Generalitat que disposen que l‟òrgan competent per a
reconèixer la compatibilitat és el Ple de l‟Ajuntament.
Vist l‟article 22.2 de la Llei 21/1987, de 26 de novembre d‟incompatibilitats del
personal al servei de l‟Administració de la Generalitat atorga la competència per
reconèixer la compatibilitat al Ple de l‟Ajuntament.
El Ple, a proposta del tinent d‟Alcaldia titular de l‟Àrea d‟Hisenda Serveis Centrals, i
amb el dictamen previ de la Comissió Permanent de Presidència,
ACORDA:
PRIMER.- RECONÈIXER amb efectes del dia 24 de gener de 2018 al Sr. V. G. C. la
compatibilitat per exercir l‟activitat privada de dissenyador gràfic amb una dedicació
de dilluns, dijous i divendres de 18 h a 22 h i dimarts i dimecres de 19 h a 22 h.
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.
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e) Qualsevol altre que es derivi del compliment de la normativa aplicable sobre
incompatibilitats del personal funcionari al servei d‟aquesta administració.
TERCER.- Fer públic aquest acord de conformitat amb el que preveu l‟art. 8.1.g) de
la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i
bon govern.
QUART.- Notificar el present acord al funcionari interessat i a la Junta de Personal
Funcionari.
CINQUÈ.- Traslladar el present acord al servei d‟ Imatge Corporativa i Relacions
Externes i al Servei d‟Organització i Projectes de Millora.
ACORD 12.- RELATIU A L’APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ
DE CRÈDIT NÚM. 11 DEL PRESSUPOST DE L’AJUNTAMENT PER A
L’EXERCICI 2018, CORRESPONENT A L’EXPEDIENT 30/2018, EN LA
MODALITAT DE TRANSFERÈNCIA DE CRÈDIT. (EXP. 5315/2018).
Es dóna compte de l‟acord que es transcriu seguidament, i sotmès a votació
s'aprova amb 17 vots a favor dels representants del PSC-CP, Srs./Sres. Núria
Marín Martínez, Francesc J. Belver Valles, Cristian Alcázar Esteban, José Castro
Borrallo, Manuel Brinquis Pérez, José M. García Mompel, Jaume Graells Veguin,
Jesús Husillos Gutierrez, M. Ángeles Sariñena Hidalgo, Rocío Ramírez Pérez i
David Quirós Brito; dels representants d’ICV-EUiA-PIRATES-E, Sres./Sr. Ana
González Montes, Juliana Carballeira Pascual i Ivan Nieto Martínez; del
representant de la CUP-PA, Sr. Christian Giménez Márquez; i dels REGIDORS NO
ADSCRITS, Sra./Sr. Cristina Santón Ramiro i Rafael Jiménez Ariza; amb 3 vots en
contra dels representants del PP, Sr./Sra. Pedro Alonso Navarro i Sonia Esplugas
González; i del REGIDOR NO ADSCRIT Sr. Francisco Javier Martín Hermosín; i
amb 7 vots d’abstenció dels representants de CIUTADANS, Srs./Sres. Miguel
Manuel García Valle, M. Carmen Esteban Fernández, Rainaldo Ruiz Narvaez i
Jesús Amadeo Martín González; dels representants d‟ERC-AM, Srs. Antoni García i
Acero i Jorge García i Muñoz; i del representant de CiU, Sr. Jordi Monrós Ibáñez;
assistents presents en el moment de la votació, adoptant-se els acords que figuren
en la seva part dispositiva:
ATÈS el pressupost de l‟Ajuntament per a l‟exercici 2018, aprovat inicialment pel
Ple de la Corporació en sessió de 22 de desembre de 2017.
VISTA la resolució núm. 500/2018 de data 26 de gener de 2018, per la qual es
declaren aprovats definitivament els pressupostos generals d‟aquesta administració
municipal per a l‟exercici 2018, en data 19 de gener de 2018.
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ATÈS l‟expedient incoat d‟autorització de Transferència de crèdit d‟acord amb el
que es preveu a l‟article 179 i 180 del Text refós de la llei reguladora de les
Hisendes Locals, aprovat per RD 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 2018,
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.
ATÈS l‟informe favorable de la Intervenció General.
El Ple, a proposta del Tinent d‟Alcaldia, titular de l‟Àrea d‟Hisenda i Serveis
Centrals, i amb el dictamen previ de la Comissió Permanent de Presidència
ACORDA:
PRIMER.- APROVAR, inicialment la modificació de crèdit 11 del pressupost de
l‟ajuntament per a l‟exercici 2018, corresponent a l‟expedient 30/2018 en la
modalitat de Transferència de crèdit (22.000,00 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

INICIAL
108.308.700,44
10.604.664,49
25.671.893,64
80.596.312,42
2.329.350,00
0,00
13.739.079,01
0,00
9.150.000,00
250.400.000,00
INICIAL

CAP 1 - DESPESES PERSONAL
CAP 2 - DESP CORRENTS BENS I SERVEIS

83.801.283,58
103.631.168,42

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

3.017.000,00
15.599.209,27
500.000,00
22.889.079,01
6.112.259,72
0,00
14.850.000,00
250.400.000,00

MODIFICACIO MODIFICACIÓ
ANTERIOR
ACTUAL
0,00
0,00
0,00
0,00
980.777,67
0,00
4.499.712,17
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.461.610,58
0,00
24.094.772,10
0,00
452.044,77
0,00
31.488.917,29
0,00
MODIFICACIO MODIFICACIÓ
ANTERIOR
ACTUAL
4.162.556,17
0,00
1.636.892,94
-22.000,00
22.000,00
0,00
0,00
442.913,07
0,00
0,00
0,00
24.072.343,68
0,00
1.174.211,43
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
31.488.917,29
0,00

DEFINITIU
108.308.700,44
10.604.664,49
26.652.671,31
85.096.024,59
2.329.350,00
0,00
15.200.689,59
24.094.772,10
9.602.044,77
281.888.917,29
DEFINITIU
87.963.839,75
105.268.061,36
3.017.000,00
16.042.122,34
500.000,00
46.961.422,69
7.286.471,15
0,00
14.850.000,00
281.888.917,29

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.
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TERCER.- NOTIFICAR l‟acord a les àrees gestores interessades i a la Intervenció
general (servei de comptabilitat).
ACORD 13.- RELATIU A L’APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ
DE CRÈDIT NÚM. 16 DEL PRESSUPOST DE L’AJUNTAMENT PER A
L’EXERCICI 2018, CORRESPONENT ALS EXPEDIENTS 78, 79 I 80/2018, EN LA
MODALITAT DE BAIXA PER ANUL·LACIÓ/CRÈDIT EXTRAORDINARI (EXP.
5315/2018).
Es dóna compte de l‟acord que es transcriu seguidament, i sotmès a votació
s'aprova amb 21 vots a favor dels representants del PSC-CP, Srs./Sres. Núria
Marín Martínez, Francesc J. Belver Valles, Cristian Alcázar Esteban, José Castro
Borrallo, Manuel Brinquis Pérez, José M. García Mompel, Jaume Graells Veguin,
Jesús Husillos Gutierrez, M. Ángeles Sariñena Hidalgo, Rocío Ramírez Pérez i
David Quirós Brito; dels representants de CIUTADANS, Srs./Sres. Miguel Manuel
García Valle, M. Carmen Esteban Fernández, Rainaldo Ruiz Narvaez i Jesús
Amadeo Martín González; dels representants d’ICV-EUiA-PIRATES-E, Sres./Sr.
Ana González Montes, Juliana Carballeira Pascual i Ivan Nieto Martínez; del
representant de la CUP-PA, Sr. Christian Giménez Márquez; i dels REGIDORS NO
ADSCRITS, Sra./Sr. Cristina Santón Ramiro i Rafael Jiménez Ariza; i amb 6 vots
d’abstenció dels representants del PP, Sr./Sra. Pedro Alonso Navarro i Sonia
Esplugas González; dels representants d‟ERC-AM, Srs. Antoni García i Acero i
Jorge García i Muñoz; del representant de CiU, Sr. Jordi Monrós Ibáñez; i del
REGIDOR NO ADSCRIT Sr. Francisco Javier Martín Hermosín; assistents presents
en el moment de la votació, adoptant-se els acords que figuren en la seva part
dispositiva:
ATÈS el pressupost de l‟Ajuntament per a l‟exercici 2018, aprovat inicialment pel
Ple de la Corporació en sessió de 22 de desembre de 2017.
VISTA la resolució núm. 500/2018 de data 26 de gener de 2018, per la qual es
declaren aprovats definitivament els pressupostos generals d‟aquesta administració
municipal per a l‟exercici 2018, en data 19 de gener de 2018.
ATÈS l‟expedient incoat d‟autorització de Baixa per anul·lació/Crèdit extraordinari
d‟acord amb el que es preveu a l‟article 175 i 177 del Text refós de la llei reguladora
de les Hisendes Locals, aprovat per RD 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 2018,
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.
ATÈS l‟informe favorable amb recomanacions, número 14, de la Intervenció
General.
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El Ple, a proposta del Tinent d‟Alcaldia, titular de l‟Àrea d‟Hisenda i Serveis
Centrals, i amb el dictamen previ de la Comissió Permanent de Presidència
ACORDA:
PRIMER.- APROVAR, inicialment la modificació de crèdit 16 del pressupost de
l‟ajuntament per a l‟exercici 2018, corresponent als expedients 78, 79 i 80/2018 en
la modalitat de Baixa per anul·lació/Crèdit extraordinari (818.217,67 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
108.308.700,44
0,00
0,00
CAP 2 - IMPOSTOS INDIRECTES
10.604.664,49
0,00
0,00
CAP 3 - TAXES, PP I ALTRES ING.
25.671.893,64
980.777,67
0,00
CAP 4 - TRANSFERÈNCIES CORRENTS
80.596.312,42 5.680.665,35
0,00
CAP 5 - INGRESSOS PATRIMONIALS
2.329.350,00
0,00
0,00
CAP 6 - ALIENACIÓ D'INVERSIONS REALS
0,00 1.526.058,84
0,00
CAP 7 - TRANSFERÈNCIES CAPITAL
13.739.079,01 11.783.717,37
0,00
CAP 8 - ACTIUS FINANCERS
0,00 24.829.638,66
0,00
CAP 9 - PASSIUS FINANCERS
9.150.000,00 9.613.964,88
0,00
TOTAL
250.400.000,00 54.414.822,77
0,00
MODIFICACIO MODIFICACIÓ
INICIAL
ESTAT DE DESPESES
ANTERIOR
ACTUAL
CAP 1 - DESPESES PERSONAL
83.801.283,58 4.786.317,34
0,00
CAP 2 - DESP CORRENTS BENS I SERVEIS103.631.168,42 1.965.876,50
0,00
CAP 3 - DESPESES FINANCERES
3.017.000,00
0,00
0,00
CAP 4 - TRANSFERÈNCIES CORRENTS
15.599.209,27
671.121,52
0,00
CAP 5 - FONS DE CONTINGÈNCIA
500.000,00
0,00
0,00
CAP 6 - INVERSIONS REALS
22.889.079,01 45.191.549,36
-818.217,67
818.217,67
CAP 7 - TRANSFERÈNCIES CAPITAL
6.112.259,72 1.799.958,05
0,00
CAP 8 - ACTIUS FINANCERS
0,00
0,00
0,00
CAP 9 - PASSIUS FINANCERS
14.850.000,00
0,00
0,00
TOTAL
250.400.000,00 54.414.822,77
0,00

DEFINITIU
108.308.700,44
10.604.664,49
26.652.671,31
86.276.977,77
2.329.350,00
1.526.058,84
25.522.796,38
24.829.638,66
18.763.964,88
304.814.822,77
DEFINITIU
88.587.600,92
105.597.044,92
3.017.000,00
16.270.330,79
500.000,00
68.080.628,37
7.912.217,77
0,00
14.850.000,00
304.814.822,77

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 14.- RELATIU A DONAR COMPTE DE LA RESOLUCIÓ 1094/2018, DE
20 DE FEBRER, DE LA INTERVENCIÓ GENERAL, RELATIVA A L’APROVACIÓ
DEL PLA ANUAL DE CONTROL FINANCER PER A L’ANY 2018, REFERIT A
L’ACTIVITAT
ECONOMICOFINANCERA
DE
L’EXERCICI
2017
DE
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L’AJUNTAMENT DE L’HOSPITALET DE LLOBREGAT I ELS SEUS ENS
DEPENDENTS (EXP. 3811/2018).
Es dóna compte de l‟acord que es transcriu seguidament, del qual se’n donen per
assabentats els assistents a la sessió, adoptant-se els acords que figuren en la
seva part dispositiva:
El Tinent d‟alcaldia, titular de l‟Àrea d‟Hisenda i Serveis Centrals, en exercici de les
facultats que li atorga els Decrets de l‟alcaldia 6374 i 6375, de 15 de juny de 2015,
aquest darrer publicat en el BOPB de 5 d‟agost de 2016, previ dictamen de la
Comissió Permanent de Presidència, dona compte al Ple de la resolució núm. 1094,
de la Intervenció General, de data 20 de febrer de 2018, que literalment diu:
“Vist el que disposa l’article 130 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de Bases de Règim
Local i les competències que atorga a la Intervenció General el Real Decret
Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el Text Refós de la Llei
Reguladora de les Hisendes Locals, així com els articles 28 i 29 del Reglament de
Govern i Administració de l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat.
L’article 213 del TRLHL estableix que en els ens locals es duran a terme les
funcions de control intern respecte de la seva gestió econòmica, dels seus
organismes autònoms i de les societats mercantils dependents en la triple accepció
de funció interventora, funció de control financer, inclosa l’auditoria de comptes de
les entitats que es determinin reglamentàriament i la funció de control d’eficàcia.
Mentre que l’article 214 desenvolupa l’àmbit d’aplicació i les modalitats d’exercici de
la funció interventora, que inclou en l’article 214.2 d) sobre l’aplicació de les
subvencions, desenvolupada en el títol III de la LGS.
L’article 219 del TRLHL regula que les despeses no sotmeses a intervenció prèvia,
aquelles per les quals el Ple ha acordat la fiscalització limitada prèvia o en els casos
de substitució de la fiscalització prèvia de drets per la inherent presa de raó en
comptabilitat seran objecte de fiscalització plena posterior exercida sobre una
mostra representativa dels expedients o documents, mitjançant l’aplicació de
tècniques de mostreig o auditoria, i que el resultat d’aquestes fiscalitzacions amb
posterioritat seran objecte d’un informe escrit en el que es farà constar les
observacions i conclusions de la citada fiscalització posterior.
Així mateix l’article 220 del TRLHL estableix que el control financer tindrà com
objecte la comprovació del funcionament en l’aspecte economicofinancer dels
serveis de les entitats locals, dels seus organismes autònoms i de les societats
mercantils dependents i que el mateix es durà a terme d’acord amb les normes
d’auditoria del sector públic, si bé no fa cap referència a les fundacions dependents
dels ens locals, ni tampoc al règim de control intern d'aplicació.
Pel desenvolupament i aplicació en aquesta administració de les actuacions de
control intern, el Ple municipal aprovà el 19/09/1997 la “Instrucció per la qual es
desenvolupa el règim de control intern”·i l’1 de març de 1996 la “Instrucció
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reguladora per l’exercici de la funció interventora en règim de fiscalització limitada
prèvia i plena posterior en matèria de despeses i ingressos.”
Com a novetat, en l’elaboració del Pla anual de control financer de l’any 2018 s’han
considerat les prescripcions del Reial Decret 424/2017, de 28 d’abril, pel qual es
regula el règim jurídic del control intern de les entitats del Sector Públic Local, que
entra en vigor l’1 de juliol de 2018, i que desenvolupa l’article 213 del TRLHL,
concretant l’execució del control financer de l’activitat economicofinancera dels ens
locals mitjançant la realització del control financer permanent i l’auditoria pública
aplicables respectivament als ens subjectes a funció interventora i a la resta d’ens
dependentes, incloses les fundacions públiques locals.
En definitiva el Pla anual de control financer de l’any 2018 s’ha elaborat d’acord
amb els preceptes esmentats del TRLHL, la resta de legislació concordant
reguladora del control financer en els ens locals, incloses les Instruccions de control
intern aprovades pel Ple en tot allò que no contradeien al Reial decret 424/2017, de
28 d’abril, així com, pel que disposa l’article 29 de les Bases d’Execució del
Pressupost per l’exercici 2018,en compliment de la Regla 33.2 de la Instrucció per
la qual es desenvolupa el règim de control intern”.
Vist l’informe de la Interventora General número 5/2018, de 15 de febrer de 2018,
en el que es detallen els objectius, l’abast i termini d’execució del Pla anual de
control financer de l’any 2018 referit a l’activitat economicofinancera de l’Ajuntament
de l’Hospitalet i els seus ens dependents de l’exercici 2017 alhora que, com en
exercicis anteriors, justifica la necessitat de contractar auditors externs en qualitat
de coadjuvants, donada la mancança de mitjans propis per a dur a terme en la seva
integritat l’esmentat Pla en personal propi, en especial per l’exercici 2018 i anys
successius, donat l’increment de requeriments de control intern regulats a l’article 4
del Reial Decret 424/2017, de 28 d’abril, pel qual es regula el règim jurídic del
control intern de les entitats del Sector Públic Local.
La Interventora General, fent ús de les facultats que li reconeix l’article 29 del
reglament de Govern i Administració de l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat,
en virtut del que disposen els articles 130, 133 i 134 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
Reguladora de les Bases de Règim Local,
RESOL:
PRIMER. APROVAR el “Pla anual de control financer de l’any 2018”, referit a
l’activitat economicofinancera de l’exercici 2017 de l’Ajuntament de l’Hospitalet de
Llobregat i els seus ens dependents que comprèn el detall de les actuacions de
control financer i d’auditoria pública a executar sota la direcció de la Intervenció
General.
Els treballs i informes del Pla anual de control financer de l’any 2018 es duran a
terme pel personal adscrit a la Intervenció General amb el suport d’auditors
coadjuvants, donada la insuficiència de mitjans justificada en l’informe 5/2018 de la
Intervenció General.
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Els treballs descrits en el Pla Anual de Control Financer es subjectaran a les
Normes d’Auditoria del Sector Públic i en els casos previstos legalment a la Llei
22/2015, de 20 de juliol, d’Auditoria de Comptes. El Pla pot ser objecte de
modificació o ampliació en funció de possibles riscos avaluats per la Intervenció
General en les diferents àrees de gestió municipal o modificacions legislatives que
afectin al control financer mitjançant la tramitació d’una resolució rectificativa.

1. ACTUACIONS DE CONTROL FINANCER PERMANENT
1.1.

Actuacions a realitzar en compliment d’un mandat legal.

Estats i comptes anuals Ajuntament
Informe de control financer sobre la fiscalització plena posterior
dels expedients de despeses i obligacions sotmesos a funció
interventora en règim de fiscalització limitada prèvia
Informe de control financer sobre la fiscalització plena posterior
dels expedients de drets i ingressos sotmesos a presa de raó
comptable
Informe de control financer dels contractes menors
Informe de control financer de les despeses satisfetes
mitjançant bestreta de caixa fixa

Auditor

Termini
execució

Personal Intervenció General

30/6/2018

Personal Intervenció General

30/6/2018

Personal Intervenció General

30/10/2018

Personal Intervenció General

30/6/2018

Informes de control financer de les nòmines de personal.

Personal Intervenció General

Tres informes
30/3/2018,
30/7/2018,
30/11/2018

Informe de control financer de les despeses satisfetes
mitjançant el procediment de manaments a justificar

Personal Intervenció General /amb
suport auditor coadjuvant per
treball de camp. A determinar

30/9/2018

Auditors coadjuvants. Contracte
AS 53/2014

30/9/2018

Auditors coadjuvants. Contracte
AS 53/2014

Pendent
determinar

Control financer de subvencions concedides per imports
superiors a 600 euros amb càrrec al Pressupost General de
l’exercici 2017, així com d’aquelles d’import inferior
seleccionades en el mostreig de les despeses fetes efectives
per bestretes de caixa fixa.
Revisions de les aportacions als Grups polítics municipals
prevista a l’art. 73.3 de la LBRL (*)

(*) S’inclou en el present PACF 2018 la previsió de la realització del control financer
de les aportacions als grups polítics municipals tal com ja es contempla en el PACF
2017. Tot i que, tal com es manifestà en l’informe 1/2018 “Informe de la Intervenció
General sobre el Pla anual d’auditories i altres actuacions de control financer
efectuades durant l’any 2017 referides als estats i comptes anuals de l’exercici
2016”, aquestes verificacions no es van poder dur a terme l’any 2017, donat que la
Intervenció General no va disposar de la documentació necessària, ni el Ple va
aprovar els requisits de la comptabilitat específica dels grups polítics, ni tampoc les
normes concretes per a la seva presentació tal com preveu l’art. 73.3 de la LBRL.
1.2.

Actuacions a realitzar en compliment d’anàlisi de riscos

1.2.1. Estats i comptes anuals de l’Ajuntament
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Estats i comptes anuals Ajuntament

Auditor

Termini
execució

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

Personal
Intervenció
General/amb
suport auditor coadjuvant per treball de
camp. A determinar

30/11/2018

1.2.2. Gestió de serveis públics del servei d’Esports mitjançant
gestions indirectes:
a. Concessions administratives
Entitat
Complex Esportiu L’Hospitalet Nord
- Liquidació de la intervenció del servei i del
contracte
- Informe equilibri financer 1999-2017

Auditor
Morenilla Consultores Auditores,SL

Termini
execució
31/5/2018

b. Gestions interessades
Entitat
Poliesportiu Santa Eulàlia i Pista Gasòmetre
Poliesportiu Municipal Bellvitge (*)
Poliesportiu Municipal Les Planes

Auditor
Cecili Tarruella Forné
Uniaudit Oliver Camps,S.L.
Uniaudit Oliver Camps,S.L.

Termini
execució
31/5/2018
31/10/2018
31/5/2018

(*) Liquidació de la intervenció del servei i del contracte
1.2.3. Gestió de serveis públics del servei d’Educació, mitjançant
gestions indirectes: revisions limitades del compte d’explotació i de
compliment.
Concessions administratives
Entitat
Escola bressol Casa dels Arbres (*)
Escola bressol Casa del Molí (*)
Escola bressol Casa dels Contes (*)
Escola bressol Casa del Parc (*)
Escola bressol Casa de les Flors (*)
Escola bressol Casa de la Muntanya (*)

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

Termini
execució
31/5/2018
31/5/2018
31/5/2018
31/5/2018
31/5/2018
31/5/2018

(*) Període 01/09/2016-31/08/2017
La Intervenció General recavarà les auditories de comptes anuals o les revisions
limitades dels següents contractes de serveis públics gestionats mitjançant
contractes de gestió indirecta previstes en es plecs de condicions que regulen els
corresponents contractes.
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Contracte
Recollida de residus municipals, neteja viària i
neteja de clavegueram
Complex Esportiu Tennis l’Hospitalet
Serveis Funeraris de L’Hospitalet
Poliesportiu les Planes

Auditor

Termini
execució

Deloitte

31/5/2018

A determinar
Grupo L&L SLP
Altayo Roig Associats Auditors, SLP

31/5/2018
31/5/2018
31/5/2018

1.2.4. Gestió de serveis públics, mitjançant gestió directa:
Els informes de control financer abastaran la verificació del compliment de la
normativa del contracte de serveis, dels plecs de clàusules administratives i
tècniques, així com dels procediments de gestió dels ingressos i despeses derivats
del mateix.
Auditor

Termini
execució

Uniaudit Oliver Camps SL

31/5/2018

Uniaudit Oliver Camps SL

31/5/2018

Faura-Casas Auditores Consultores SL

31/5/2018

Morenilla Auditores Consultores SL

31/5/2018

Cecili Tarruella Forné

31/5/2018

Treball
Control financer del contracte de serveis del
Servei d’Atenció Domiciliària 2016 i 2017(AS19/2012 i AS-76/2016)
Control financer dels contractes del menjador
social a casals i menjar a domicili (SU-24/2015 i
SU-29/2015)
Control financer del contracte de serveis de
l’Escola de Música Municipal (As-35/2015 i AS63/2017)
Control financer dels serveis esportius prestats en
el Poliesportiu Municipal Gornal
Control financer del conveni de podologia amb la
Fundació Finestres

2. ACTUACIONS D’AUDITORIA PÚBLICA
2.1.

Auditories en el propi Ajuntament.
Treball

Auditoria de sistemes del circuit de factures
Llei 25/2013

Auditor
Faura-Casas Auditores
Consultores SL

Termini
execució
31/5/2018

2.2.
Auditories en ens instrumentals dependents.
2.2.1. Fundació Arranz Bravo
Treball

Auditor

Termini
execució
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Auditoria de compte anuals

Cecili Tarruella Forné

31/5/2018

2.2.2. La Farga Gestió d’Equipaments Municipals, S.A.
Encàrrecs efectuats directament per la Societat.
Auditoria de comptes anuals

Auditories de compliment
-

-

Contractació
Personal
Compliment LOEPSF

Auditories de compliment de les liquidacions
econòmiques de les encomanes de gestió (*)
Control dels estacionaments vigilats o amb control
horari (Zona blava, verda i groga)
Servei de Grua municipal
Gestió equipament municipal Torre Barrina
Mitjans de comunicació
Centre d’activitats
Gestió d’aparcaments municipals

Auditor
Uniaudit Oliver Camps,S.L.

Auditor
Personal Intervenció General
/amb
suport
auditor
coadjuvant per treball de
camp. A determinar

Auditor
Morenilla Consultores
Auditores,SL

Termini
execució
25/3/2018
Termini
execució
10/5/2018

Termini
execució
30/9/2018

(*) Acords de la Comissió d’Assumptes delegats del Ple 22/12/2016 i de Junta de
Govern Local de 30/04/2013
SEGON. Proposar al Tinent d’Alcalde de l’Àrea d’Hisenda i Serveis Centrals que
sotmeti a coneixement del Ple el “Pla Anual de Control Financer per l’any 2018”
referit a l’activitat economicofinancera de l’exercici 2017 de l’Ajuntament de
l’Hospitalet de Llobregat i els seus ens dependents, a efectuar sota la direcció de la
Intervenció General que inclou les actuacions de control permanent i d’auditoria
pública que en el mateix es detallen, a realitzar pel personal adscrit a la Intervenció
General, amb el suport d’auditors coadjuvants i el termini d’execució dels informes a
realitzar.
TERCER. Comuniqui’s els presents acords al Tinent d’Alcalde de l’Àrea d’Hisenda i
Serveis Centrals i a la Unitat Fiscal de la Intervenció General.”

ACORD 15.- RELATIU A DONAR COMPTE DE LA RESOLUCIÓ DE LA
TINENÇA D’ALCALDIA D’HISENDA I SERVEIS CENTRALS NÚMERO
1178/2018, DE 22 DE FEBRER, PER LA QUAL S’APROVA LA LIQUIDACIÓ DEL
PRESSUPOST DE L’AJUNTAMENT CORRESPONENT A L’EXERCICI DE 2017
(EXP. 4224/2018).
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Es dóna compte de l‟acord que es transcriu seguidament, del qual se’n donen per
assabentats els assistents a la sessió, adoptant-se els acords que figuren en la
seva part dispositiva:
El Tinent d'Alcaldia, titular de l'Àrea d‟Hisenda i Serveis Centrals, en exercici de les
facultats que li atorga els Decrets de l‟alcaldia 6374 i 6375 de 26 de juliol de 2016,
aquest darrer publicat en el BOPB de 5 d‟agost de 2016, previ dictamen de la
Comissió Permanent de Presidència, dóna compte al Ple de la resolució 1178/2018,
de 22 de febrer, que literalment diu:
“El Tinent d'Alcaldia, titular de l'Àrea d’Hisenda i Serveis Centrals, en exercici de les
facultats que per a l’administració executiva li corresponen a aquesta Àrea pel
decret de l’alcaldia 6374, de 26 de juliol de 2016, en relació amb el procediment que
es segueix per aprovar la liquidació del pressupost d’aquesta administració
corresponent a l’exercici de 2017.
ATÈS que la Intervenció General d'aquesta Administració, en aplicació de
l'article 204 del Text refós de la Llei reguladora de les Hisendes locals, aprovat per
Reial decret legislatiu 2/2004, de cinc de març (TRLHL); de l’article 90.1 del Reial
decret 500/1990, de 20/04, pel que es desenvolupa el Capítol I del Títol VI de la Llei
39/1988, de 28 de desembre, Reguladora de les Hisendes locals, en matèria de
pressupostos, l’apartat 10 de la Tercera Part “Comptes Anuals” i l’apartat 26 de la
Memòria del Pla de comptes annex a la Instrucció Model Normal de la Instrucció de
comptabilitat local aprovada per l’Ordre HAP/1781/2013, de 20 de setembre, i els
articles 32 i la disposició addicional 6a de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril,
d’Estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera (LOEPSF), així com la Regla 34
de la Instrucció de Comptabilitat per a la Central Comptable d'aquesta
Administració, aprovada pel Plenari d’aquest Ajuntament, en data 4 de novembre de
2003; ha elaborat, abans de dia 1 de març de 2018, la liquidació del pressupost de
l’Ajuntament, de l'exercici de 2017, sobre la que s'han emès els preceptius
Informes, que s'adjunten a l'expedient que es tramita, havent de formar part,
ambdós documents, dels Estats i Comptes Anuals que es regulen a l'article 209.2.
del TRLHL.
ATÈS que en el tancament i liquidació del pressupost de l'exercici de 2017
s'han complert les prescripcions que en aquesta matèria venen regulades per la
normativa invocada en el paràgraf anterior, així com les normes sobre tancament
pressupostari que, a proposta de la Intervenció General, varen ser aprovades per
Resolució de la Intervenció General 6937/2017, de 21 de setembre i de les quals en
restà assabentada la Junta de Govern Local en sessió de 3 d’octubre de 2017.
ATÈS que en la liquidació del pressupost de l’exercici 2017 s’ha de
determinar el compliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat
financera, d’acord amb la LOEPSF, i RD 1463/2007, de 2 de novembre, pel que
s’aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei 18/2011, de 12 de desembre,
en la seva aplicació a les entitats locals.
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VISTOS els informes preceptius emesos per la Intervenció General respecte a
la liquidació del pressupost d'aquest Ajuntament corresponent a l'exercici de 2017
(informe 6/2018) i de compliment dels objectius de la LOEPSF (informe 7/2018) i de
les conclusions que dels mateixos es dedueixen.
VIST l'article 191.3 del TRLHL, en relació amb l'article 90.1 del Reial Decret
500/1990, de 20/04, l’apartat 10 de la Tercera Part “Comptes Anuals” i l’apartat 24
de la Memòria del Pla de comptes annex a la Instrucció Model Normal de la
Instrucció de comptabilitat local, aprovada per l’Ordre HAP/1781/2013, de 20 de
setembre, i els articles 32 i la disposició addicional 6a de la LOEPSF i la regla 34 de
la Instrucció de Comptabilitat per a la Central Comptable d'aquesta Administració a
les Normes de tancament de l’exercici.
El Tinent d'Alcaldia, titular de l'Àrea d’Hisenda i Serveis Centrals, en exercici de les
facultats que li han estat delegades per l’alcaldia al Decret 6375, de 26 de juliol de
2016, publicat en el BOPB de 5 d’agost de 2016.
R E S O L:
PRIMER.- APROVAR la liquidació del pressupost d'aquesta Administració
corresponent a l'exercici de 2017, a l’empara de la normativa invocada en els
Antecedents d’aquesta i de l’Ordre HAP/1781/2013, de 20 de setembre, per la que
s’aprova la Instrucció del Model Normal de Comptabilitat Local, amb la composició
econòmica següent:
a). Estat de la liquidació del Pressupost de l’Ajuntament de l’exercici 2017
COMPARATIVA ESTAT LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST
COMPONENTS
1. TOTAL OPERACIONS NO FINANCERES
DRETS RECONEGUTS NETS
A. Operacions corrents
B. Operacions de capital
OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES
A. Operacions corrents
B. Operacions de capital
2. TOTAL OPERACIONS FINANCERES

2017
242.944.359,98
238.935.414,89
4.008.945,09
211.951.291,72
191.645.487,48
20.305.804,24

ACTIUS FINANCERS

Drets reconeguts nets
Obligacions reconegudes netes

0,00
0,00

PASSIUS FINANCERS

Drets reconeguts nets
Obligacions reconegudes netes
I. RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI ( I=1+2)
Total drets reconeguts nets
Total obligacions reconegudes netes
I. RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI ( I=1+2)
TOTAL AJUSTOS (II=3+4+5)
3. Crèdits gastats romanent tresoreria despeses generals
4. Desviacions de finançament negatives de l'exercici
5. Desviacions de finançament positives de l'exercici
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (I+II)

2.550.717,19
15.843.529,56
245.495.077,17
227.794.821,28
17.700.255,89
2.843.503,04
12.520.887,42
4.577.804,70
28.486.841,65

b) Estat del Romanent de Tresoreria
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ROMANENT DE TRESORERIA
COMPONENTS
1. (+) FONS LÍQUIDS TRESORERIA
2. (+) DRETS PENDENTS DE COBRAMENT
(+) del pressupost corrent
(+) del pressupost tancat
(+) d'operacions no pressupostaries
3. (-) OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT
(+) del pressupost corrent
(+) del pressupost tancat
(+) d'operacions no pressupostaries
4. (+) PARTIDES PENDENTS D'APLICACIÓ
(-) cobraments efectuats pendents d'aplicació
(+) pagaments efectuats pendents d'aplicació
I. ROMANENT DE TRESORERIA TOTAL (1+2-3+4)
II. Saldos cobrament dubtós
III. Excés de finançament afectat
IV. ROMANENT TRESORERIA PER A DESPESES
GENERALS (I-II-III)

2017
75.877.719,21
29.033.834,53
9.023.871,65
19.924.752,54
85.210,34
40.902.331,04
28.068.898,44
1.445,77
12.831.986,83
-3.499.561,11
-4.002.145,22
502.584,11
60.509.661,59
15.125.204,90
8.199.726,25
37.184.730,44

SEGON.- DECLARAR, d’acord amb el que disposa l’article 32 i la DA 6a de
la LOEPSF que l’import del superàvit pressupostari previsional calculat d’acord amb
el sistema europeu de comptes nacionals i regionals definit en la normativa europea
és al 31.12.2017 de 29.881.316,24€ i que el superàvit pressupostari previsional en
comptabilitat nacional al 31.12.2017 susceptible d’aplicació a l’exercici 2018, és d’
11.473.722,83€.
SUPERÀVIT PRESSUPOSTARI PREVISIONAL EN COMPTABILITAT NACIONAL (Art. 32 i DA 6a de la LOEPSF)
A. Superàvit pressupostariprevisional en comptabilitat nacional al 31.12..2017

29.881.316,23

B. Romanent de tresoreria per a despeses generals al 31.12.2017

37.184.730,44

C. Import menor de A i B

29.881.316,23

D. Deducció saldo compte 413 "Creditors pendents d'aplicar a pressupost"
F. Superàvit s/art. 32 LOEPSF
G. Saldo autoritzacions/disposicions no executats inversions financerament sostenibles
2016
H.Superàvit pressupostari previsional en compatbilitat nacional susceptible d'aplicaicó a
l'exercici 2018 (H=C-D-G)

1.777.680,99
28.103.635,24
16.629.912,41
11.473.722,83

L’aplicació del superàvit pressupostari susceptible d’aplicació a l’exercici 2018 resta
condicionat a:
a)

A l’aprovació de la seva quantificació definitiva per part de la Intervenció
General una vegada estiguin aprovats pels òrgans competents els estats i
comptes anuals dels ens dependents Societat la Farga Gestió
d’Equipaments Municipals SA i la Fundació Arranz Bravo.
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b)

A l’aprovació de la pròrroga per la norma habilitant corresponent de les
regles especials per al destí del superàvit pressupostari en termes de
comptabilitat nacional previstes a l’apartat 5 de la DA 6a de la LOEPSF en el
que cas que vulgui ser utilitzat a una finalitat diferent de l’amortització de
deute prevista a l’art. 32 de la LOEPSF.

TERCER.- DECLARAR, com romanents de crèdit d’incorporació obligatòria a
l’exercici 2018, per tractar-se de despeses finançades amb ingressos afectats,
l’import de trenta milions set-cents vint-i-sis mil vuit-cents vuitanta euros amb
vuitanta-un cèntims (30.726.880,81 euros) amb el següent desglossament:
ROMANENTS CRÈDIT DE L'EXERCICI 2017 D'INCORPORACIÓ OBLIGATÒRIA EXERCICI 2018
Despeses amb finançament afectat amb excès de finançament (870)
Despeses amb finançament amb compromisos ferms d'aportació
Despeses amb finançament afectat crèdit no disposat concertat 2017
TOTAL

8.199.726,25
12.913.189,68
9.613.964,88
30.726.880,81

QUART.- DECLARAR, d’acord amb la disposició addicional 6a de la LOEPSF i la
disposició addicional 96a de la Llei de Pressupostos generals de l’Estat de 2017,
com a romanent de crèdit a incorporar a l’exercici 2018 l’import de setze milions siscents vint-i-nou mil nou-cents dotze euros amb quaranta-un cèntims (16.629.912,41
euros) corresponents a despeses en execució de les Inversions financerament
sostenibles autoritzades/adjudicades en l’exercici 2017, que varen ser aprovades
per la Junta de Govern Local el 27 de juny de 2017 finançades amb l’aplicació del
superàvit de l’exercici 2016, adoptant el compromís que aquesta l'entitat local no
podrà incórrer en dèficit l'exercici 2018.
CINQUÈ. - DONAR COMPTE AL PLE, en compliment del que disposa l’article 193.
bis del TRLHL, de que els drets de difícil o d’impossible recaptació a aplicar a
l’exercici 2017, calculats d’acord amb la Instrucció de reguladora dels criteris per
calcular els percentatges dels saldos de dubtós cobraments, aprovada pel Ple en
sessió del 23 de febrer de 2016, ascendeixen a quinze milions cent vint-i-cinc mil
dos-cents quatre euros amb noranta cèntims (15.125.204,90 euros), els quals
superen el límit mínim fixat pel citat l’article 193, donat que aplicant els criteris
aprovats per aquest l’import dels saldos de dubtós cobrament es situaria en nou
milions nou-cents dinou mil set-cents vint-i-tres euros amb setze cèntims
(9.919.723,16 euros).
SISÈ.- APROVAR l’anul·lació de drets reconeguts i liquidats per un import total de
vuitanta dos mil nou-cents dos euros amb vuitanta cèntims (82.902,80 euros)
corresponents a drets reconeguts per subvencions d’altres administracions
públiques dels exercicis 2011 i 2013, per l’adequació als criteris del Sistema de
Comptes Nacionals i regionals.
SETÈ.- DONAR COMPTE al Ple la Corporació Local, d'acord amb el que disposa el
segon paràgraf de l’apartat 6 de la DA 16a del TRLHL, junt amb la liquidació del
pressupost del grau de compliment dels criteris relacionats amb els efectes
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pressupostaris i econòmics previstos en les memòries econòmiques justificatives
dels expedients d’aprovació de les Inversions Financerament Sostenibles de dels
exercicis 2015 i 2016 aprovades per la Junta de Govern Local en dates 28 de juny
de 2016 i 20 de juny de 2017, respectivament, en l’horitzó de la seva vida útil i
publicar-los en el portal web de l’Ajuntament.
VUITÈ.- INTEGRAR els documents resultants de l’expedient de liquidació i objecte
de la present Resolució, al Compte General de l’exercici 2017 d'aquesta
Administració.
NOVÈ.- DONAR COMPTE de la present Resolució, així com de l'expedient de la
seva raó, al Plenari d’aquest Ajuntament, en la primera sessió que celebri, de
conformitat amb allò que disposa el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes
locals.
DESÈ.- TRASLLADI’S present Resolució, per mitjans telemàtics, a la Il·lma. Sra.
Alcaldessa-Presidenta d'aquest Ajuntament, al Tinent d’Alcaldia d’Hisenda i Serveis
Centrals i a la Tresoreria General, i a la Direcció de Serveis d’Hisenda, Recursos
Generals, Programació i Pressupostos, en especial als efectes del que disposa
l’apartat setè d’aquesta resolució.”
ACORD 16.- RELATIU A DONAR-SE PER ASSABENTAT DE L’INFORME DE
LA INTERVENCIÓ GENERAL SOBRE L’AVALUACIÓ DEL COMPLIMENT DE LA
NORMATIVA EN MATÈRIA DE MOROSITAT DE L’EXERCICI 2017, D’ACORD
AMB L’ARTICLE 12.2 DE LA LLEI 25/2013, DE 27 DE DESEMBRE, D’IMPULS
DE LA FACTURA ELECTRÒNICA I CREACIÓ DEL REGISTRE DE FACTURES
EN EL SECTOR PÚBLIC (EXP. 5101/2018).
Es dóna compte de l‟acord que es transcriu seguidament, del qual se’n donen per
assabentats els assistents a la sessió, adoptant-se els acords que figuren en la
seva part dispositiva:
El Tinent d'Alcaldia, titular de l'Àrea d‟Hisenda i Serveis Centrals, en exercici de les
facultats que li atorga els Decrets de l‟alcaldia 6374 i 6375, de 26 de juliol de 2016,
publicat en el BOPB de 5 d‟agost de 2016, previ dictamen de la Comissió
Permanent de Presidència, dona compte al Ple per al seu coneixement de l‟informe
de la Intervenció General sobre l‟avaluació del compliment de la normativa en
matèria de morositat de l‟exercici 2017, d‟acord amb l‟article 12.2 de la Llei 25/2013,
de 27 de desembre, d‟impuls de la factura electrònica i creació del registre de
factures en el sector públic.
L‟article 12.2 de la Llei 25/2013, de 27 de desembre d‟impuls de la factura
electrònica i creació del registre de factures en el sector públic, regula les facultats i
obligacions dels òrgans de control intern i determina que, anualment, l‟òrgan de
control intern elaborarà un informe en el que avaluarà el compliment de la normativa
en matèria de morositat el qual serà elevat al Ple.
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En compliment de l‟obligació de la Llei 25/2013 esmentada, la Intervenció General
ha emès l‟informe número 10/2018, d‟1 de març de 2018, denominat “Informe sobre
l’avaluació del compliment de la normativa en matèria de morositat per part de
l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat l’exercici 2017 d’acord amb el que disposa
l’article 12.2 de la llei 25/2013, de 27 de desembre d’impuls de la factura electrònica
i creació del registre de factures en el sector públic”, en el qual s‟avalua el
compliment dels requisits legals assenyalats en la Llei 25/2013, així com en la Llei
15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la
qual s‟estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions
comercials, en l‟Ordre ministerial HAP/2105/2012, d‟1 d‟octubre, per la qual es
desenvolupen les obligacions de subministrament d‟informació previstes a la Llei
Orgànica 2/2012, de 27 d‟abril, d‟estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera,
(LOEPSF), i en el Reial decret 635/2014, de 25 de juliol, pel qual es desenvolupa la
metodologia de càlcul del període mig de pagament a proveïdors de les
administracions públiques i les condicions del procediment de retenció de recursos
dels règims de finançament previstos a la LOEPSF.
El Ple a proposta del Tinent d‟Alcaldia de l‟Àrea d‟Hisenda i Serveis Centrals, i amb
el dictamen previ de la Comissió Permanent de Presidència,
PRIMER: Es dona per assabentat de l‟informe de la Intervenció General número
10/2018, d‟1 de març de 2018, “sobre l’avaluació del compliment de la normativa en
matèria de morositat per part de l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat l’exercici
2017 d’acord amb el que disposa l’article 12.2 de la llei 25/2013, de 27 de desembre
d’impuls de la factura electrònica i creació del registre de factures en el sector
públic.”
DESPATX OFICIAL DE DECRETS I RESOLUCIONS
ACORD 17.- DONAR COMPTE DELS DECRETS DE L’ALCALDIA I LES
RESOLUCIONS DICTADES PER DELEGACIÓ, CORRESPONENTS AL PERÍODE
DEL 21 DE FEBRER AL 13 DE MARÇ DE 2018, QUE COMPRENEN ELS
NÚMEROS DEL 1.119 AL 1.667 (EXP. 1234/2018).
Es dóna compte de l‟acord que es transcriu seguidament, del qual se’n donen per
assabentats els assistents a la sessió, adoptant-se els acords que figuren en la
seva part dispositiva:
En compliment del que determina l‟article 52.1 del Reglament Orgànic del Ple de
l‟Ajuntament de l‟Hospitalet, aprovat en sessió de 20 de desembre de 2011 i
publicat en el Butlletí Oficial de la Província de 12 de gener de 2012, es dóna
compte dels decrets dictats per l‟alcaldia i les resolucions dictades pels tinents
d‟alcaldia i regidors de govern en l‟exercici de les competències delegades que
comprenen del núm. 1119 de data 21 de febrer al núm. 1667 de data 13 de març de
2018.
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Les relacions dels decrets i resolucions corresponents han estat tramesos als
diferents grups polítics municipals.
DESPATX OFICIAL JUNTA DE GOVERN LOCAL
ACORD 18.- DONAR COMPTE DELS ACORDS ADOPTATS PER LA JUNTA DE
GOVERN LOCAL A LES SESSIONS NÚMEROS 9, 10, 11 I 12 DEL 27 DE
FEBRER I 2, 6 I 13 DE MARÇ DE 2018, RESPECTIVAMENT. (EXP. 1227/2018)
Es dóna compte de l‟acord que es transcriu seguidament, del qual se’n donen per
assabentats els assistents a la sessió, adoptant-se els acords que figuren en la
seva part dispositiva:
En compliment del que determina l‟article 52.2 del Reglament Orgànic del Ple de
l‟Ajuntament de l‟Hospitalet de Llobregat, aprovat en sessió de 20 de desembre de
2011 i publicat en el Butlletí Oficial de la Província de 12 de gener de 2012, es dóna
compte dels acords adoptats per la Junta de Govern Local des de l‟últim Ple
ordinari. Les actes corresponents han estat trameses als diferents grups polítics
municipals.
Les sessions són les corresponents als números 9, 10, 11 i 12 de 27 de febrer i 2, 6
i 13 de març de 2018, respectivament.
MOCIONS DELS GRUPS POLÍTICS
MOCIONS CONJUNTES
En relació amb la moció número 19 presentada pels grups polítics
municipals del ERC, CiU i CUP-PA; amb la moció número 20 d‟ERC i CUP-PA,
amb adhesió ICV-EUiA-PIRATES i CiU; amb la moció número 21, presentada pels
grups polítics municipals d‟ERC i CUP-PA, amb adhesió ICV-EUiA-PIRATES; i
amb la moció número 22 presentada pels grups polítics municipals d‟ERC amb
adhesió de CiU, es produeixen les intervencions següents:
SRA. ALCALDESSA
Molt be, abans de donar la paraula, la número 21 a la Junta de Portaveus, els que
han proposat la moció han anunciat que la deixaven sobre la taula i sobre la moció
número 19, el Sr. Monrós m‟ha demanat la paraula.

SR. MONRÓS IBÁÑEZ (CiU)
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És una moció que abans ho he comentat a la Junta de Portaveus, la deixarem
sobre la taula, amb el ben entès que la voluntat dels grups proponents, així com del
“Club Atlético Centro Hospitalense” i l‟equip de govern, es proposen una solució,
doncs, per arribar a un acord amb aquesta moció, per tant, la deixem sobre la taula,
en el ben entès de que hi ha un compromís formal de que durant aquest mes d‟abril
reunint-se i en el cas de que no arribéssim a un acord, continuaríem endavant amb
la moció, tenint en compte de que la voluntat és arribar a un acord perquè és poder
i voler solucionar un tema que redunda pels veïns de la ciutat de l‟Hospitalet.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, gràcies, doncs, ara sí per a la presentació de les dos que queden que és la
20 i la 22, tindrà la paraula el Sr. Christian Giménez i també el Sr. Toni García.

SR. GIMÉNEZ MARQUEZ (CUP-PA)
Presentem aquesta moció, juntament amb ICV-EUiA-Pirates, ERC i CIU amb un
clar objectiu, posar de nou de manifest la urgència i la importància de comptar amb
un protocol o circuit d‟atenció clar, davant possibles assetjaments o agressions
masclistes i sexistes en el context festiu, dins la nostra ciutat.
Quan manquen només unes setmanes per a les Festes de Primavera, i per a
començar per tant amb la temporada de festes majors als barris de la ciutat, és
important posar de nou el tema al centre del debat polític municipal. Al setembre del
2016, aquest mateix Ple va aprovar ja una moció adreçada a l‟elaboració i posada
en marxa d‟aquest protocol.
Ens consta que les professionals del centre d‟informació i atenció a la dona de
l‟Hospitalet, han fet feina al voltant d‟aquest tema i han establert comunicació també
amb les diferents comissions de festes dels barris de la ciutat.
Però el ritme de treball, malauradament, no s‟ajusta a les necessitats d‟una societat
i d‟un moment d‟especial impacte dels missatges que ens transmeten des del
moviment feminista, actualment.
En aquesta mateixa setmana hem conegut el cas d‟una brutal violació grupal d‟una
menor, a Barcelona i d‟una altra violació grupal també a diverses nenes d‟un centre
de menors d‟Alacant. Vivim en una realitat patriarcal, plegada de violència directa o
indirecta envers les dones, on cal posar fre a qualsevol actitud masclista, tot i que
sigui molt incipient o difusa. Els anomenats micromasclismes: gestos, comentaris,
bromes i la tolerància envers l‟assetjament sexual “de baixa” intensitat, són el
començament d‟una espiral de violència masclista i la base que sosté al patriarcat.
Tan important com comptar amb aquest protocol, és la seva difusió, tant entre les
persones organitzadores de l‟esdeveniment festiu, com per part, per exemple, de la
Guàrdia Urbana, dels serveis socials i d‟altres professionals que puguin participar
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d‟una o d‟una altra manera d‟aquest circuit d‟atenció, acompanyament i denúncia
d‟aquests fets.
Però igualment, també és important la difusió entre el conjunt de la ciutadania per a
deixar clar als possibles assetjadors o masclistes que no existirà cap tipus de
tolerància i que la ciutat respondrà amb força i contundència davant d‟aquests
assetjaments o agressions.
Aquest protocol és una mesura de protecció. És una eina per a garantir que no hi
hagi una doble victimització de la dona que pateix l‟assetjament o l‟agressió. Però
també és una eina de difusió, pedagògica i d‟apoderament de les dones i del
conjunt de la ciutat, amb el lema sempre NO és NO. Els acords que us proposem
són els següents:
El primer refermar el compromís de l‟Ajuntament de l‟Hospitalet de Llobregat amb la
lluita activa contra les agressions sexistes a tots els àmbits de la ciutat, però amb
especial incidència en el context de les festes majors i grans esdeveniments a la
ciutat, expressant una postura clara de repulsa davant les actituds masclistes i
sexistes, fent esment durant la lectura del pregó de les Festes de Primavera del
compromís de l‟Ajuntament de vetllar per a que les festes al municipi siguin espais
lliures d‟agressions i assetjaments masclistes, però també per avisar que hi haurà
una resposta contundent quan es detectin aquests tipus de comportaments.
En segon lloc, instar als responsables municipals a prioritzar la urgència de
l‟elaboració i posada en marxa del protocol o circuit d‟atenció, per als casos
d‟assetjament sexual o agressions dins de l‟àmbit de les celebracions, festes majors
i d‟altres moments de distensió a la ciutat. Destinant amb aquest objectiu, tots els
recursos econòmics, de personal i materials que tinguin al seu abast, per tal de fer
possible el compliment dels acords aprovats dins de la moció de setembre de l‟any
passat, la “moció per un protocol contra les agressions sexistes a les Festes Majors
i altres esdeveniments de la ciutat‟, del 27 de setembre de 2016.
I per últim, promoure noves acciones municipals, també, recollint les aportacions i
visió dels grups feministes i de dones de l‟Hospitalet, adreçades a donar a conèixer
aquest futur circuit d‟atenció davant la violència envers les dones, també dins del
sector de l‟oci nocturn, amb l‟objectiu d‟estendre la feina de sensibilització i posada
en coneixement de les vies d‟atenció i denúncia, a totes les dones de l‟Hospitalet de
Llobregat, en cas d‟assetjaments i agressions sexuals de qualsevol tipus. Gràcies.

SR. GARCÍA I ACERO (ERC-AM)
Sí, per presentar la moció. Avui els treballadors i les treballadores del complex
esportiu L‟Hospitalet Nord estan pagant les conseqüències d‟una mala gestió, tant
de l‟Ajuntament, com de l‟empresa EUCAGEST. Uns treballadors i treballadores
que, a data d‟avui, no han cobrat la nòmina del mes de febrer, que saben que no
cobraran la nòmina o part de la nòmina del mes de març i que estan també donats
de baixa de la Seguretat Social del mes de febrer i part del mes de març.
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I des d‟aquest Ajuntament, independentment de qui gestioni els complexos
esportius, des d‟Esquerra Republicana sempre hem manifestat que aquests
complexos han de ser gestionats de manera directa per l‟Ajuntament, l‟Ajuntament
sempre ha de garantir, doncs els drets dels treballadors i de les treballadores i uns
bons serveis als abonats.
I aquests dos objectius, doncs no s‟han complert. I és que l‟equip de govern, l‟equip
socialista, va optar a l‟any 1994, per donar una gestió a EUCAGEST de 25 anys,
prorrogables a 25 anys més. I aquesta concessió ha estat una concessió plena de
queixes dels abonats, de manca d‟inversió, plena de recursos i d‟irregularitats. I és
que durant aquests anys tant l‟Ajuntament com EUCAGEST, s‟han anat passant la
pilota uns als altres i tothom sabia que aquest contracte, doncs no acabaria bé.
I aquest grup sempre ha demanat, doncs tres coses a l‟equip de govern: que no
sortissin perjudicats els abonats, que els treballadors mantinguessin els seus llocs
de feina i que cobressin amb normalitat les nòmines. Així ho hem traslladat diverses
vegades al regidor amb aquest conflicte i la resposta del regidor d‟Esports sempre
ha sigut la mateixa, no tingueu, no patiu, perquè els treballadors i les treballadores
cobraran a final de mes i es donarà un servei amb normalitat als diferents usuaris.
Doncs bé, tot i aquestes incerteses, van cobrar el mes de gener, però no han
cobrat, com deia abans, ni el mes de febrer, ni part del mes de març. EUCAGEST
diu que ha de pagar l‟Ajuntament, l‟Ajuntament diu que ha de pagar EUCAGEST,
però aquí entre uns i els altres els plats trencats els acaben pagant els treballadors i
les treballadores i els abonats.
Per aquest motiu demanem a l‟Ajuntament de l'Hospitalet, doncs que manifesti el
suport als treballadors i les treballadores, que preservi també i faci tot el possible
per garantir els drets d‟aquests treballadors, per garantir un bon servei als abonats
que utilitzen aquesta instal·lació per fer activitat esportiva i que es busquin les
fórmules jurídiques necessàries perquè els treballadors i les treballadores puguin
cobrar les nòmines pendents.

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

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

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

SR. MARTÍN HERMOSÍN (REGIDOR NO ADSCRIT
A favor de las dos mociones.

SR. GIMÉNEZ MÁRQUEZ (CUP-PA)
A favor.

SRA. ALCALDESSA
A favor de la 22. Per part de Convergència i Unió, Sr. Monrós, estan a les dues
mocions, per tant, no cal. Per part d‟Esquerra també estan a les dues mocions.
Partit Popular.

SR. ALONSO NAVARRO (PP)
A favor de les dues també.

SRA. CARBALLEIRA PASCUAL (ICV-EUiA-PIRATES-E)
Nosaltres ens hem de posicionar de la segona moció, de la moció per garantir els
drets de treballadors i treballadores i del servei del complex esportiu L‟Hospitalet
Nord. Hem expressat molts cops en aquest Ple la nostra aposta per la gestió directa
dels serveis de l‟Ajuntament, en tot cas, sempre que es fa una externalització, una
concessió, no eximeix de responsabilitat a l‟Ajuntament en aquest cas. No és el
primer cas que trobem en què l‟Ajuntament s‟ha de fer càrrec d‟un servei, en aquest
cas esportiu, ja hem hagut de rescatar més d‟un poliesportiu i, bé, el que nosaltres
volem posar de relleu és que les concessions s‟han de controlar, s‟han d‟auditar, no
és un servei que tu deixes a aquesta empresa i la deixes lliurament exercir-ho, sinó
que s‟ha d‟auditar, s‟ha de controlar i s‟ha de veure que s‟està fent bé el servei, que
s‟està complint amb tots els criteris, que s‟està complint amb tota la normativa i que
no s‟està perjudicant ni als usuaris, ni als treballadors d‟aquest poliesportiu en
aquest cas.
Nosaltres el que volem denunciar és la mala gestió, en aquesta moció ja els grups
proponents han fet un relat i han explicat molt bé cóm ha sigut tot aquesta qüestió,
però sí que volem denunciar aquesta mala gestió, ja no per part de la
concessionària, sinó també per part de l‟Ajuntament, ja que l‟Ajuntament en tot cas
ha de ser responsable dels serveis que dóna, els serveis municipals, encara que els
porti una altra empresa que ha sigut concessionària. En aquest cas, el que volem
posar de relleu és que mai una mala gestió pot acabar afectant greument, com ha
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sigut en aquest cas, als treballadors, que no han cobrat una part important del salari
del mes de febrer, considerem que això és inacceptable, que l‟Ajuntament ha de
posar les mesures adients perquè això mai arribi a passar, els treballadors han de
cobrar sempre, hem de protegir els seus drets, és una obligació nostra com a
representants públics.
I també volem comentar una miqueta el procés de licitació que s‟està fent també en
aquest poliesportiu, perquè estan passant coses...amb les presses les coses de
vegades no es fan molt bé, s‟estan prenent decisions que van en contra a vegades
dels serveis jurídics d‟aquest Ajuntament i que estan creant inseguretat jurídica als
treballadors, els treballadors ara mateix no saben ben bé que passarà amb ells,
perquè ja han tingut l‟experiència del mes de febrer. El que demanem nosaltres és
responsabilitat per part de tots els nostres responsables polítics, en aquest cas del
Sr. Cristian Alcázar, el regidor d‟Esports d‟aquest Ajuntament i solucionar aquesta
situació que s‟està donant en aquest poliesportiu i en tots, perquè ja ha passat en
algun altre, i esperem que no haguem de parlar d‟aquest tema més en aquest Ple,
ni sobre aquest poliesportiu, ni sobre d‟altres, ni sobre qualsevol servei públic que
s‟hagi concessionat a cap empresa. El nostre vot és favorable.

SR. GARCÍA VALLE (CIUTADANS)
Muy bien, muchas gracias. En la 21 a favor y la 20 también a favor, pero nos
gustaría decir aquí que…, perdón, la 21 no, que está sobre la mesa, cierto, la 22 a
favor y la 20 también a favor, pero nos gustaría decir que está muy bien esto de un
protocolo contra las agresiones sexistas en la fiestas mayores y otros
acontecimientos, sobre todo nos gustaría que fuese mucho más amplio, no debe
ser para un tema específico, el protocolo ese debería tenerse en cuenta siempre,
en cualquier ámbito de la ciudad, no se puede, a estas alturas de la película, ya
todavía seguir…, o sea, puede seguir pasando lo que está pasando, que las
mujeres se vean en cualquier evento o en cualquier historia, por cualquier
impresentable, pues que las agredan tanto a nivel sexual y a nivel, bueno, a todos
los niveles, incluso hasta con la mirada muchas veces.
Por lo tanto, sí que estamos de acuerdo, como no puede ser de otra manera,
porque para nosotros este tema es un tema capital, hay que acabar y se hace con
mucha pedagogía, pero también con normas y si cabe, aunque nosotros no nos
gusta la represión, pero si hay que reprimir esos actos que son absolutamente
deleznables, pues que se extienda a todos los ámbitos donde pueda haber más
eventos, no solamente fiestas mayores y acontecimientos de la ciudad, pero bien
está lo que está bien, esto no molesta, al contrario, por lo tanto, lo votamos a favor
con mucho gusto. Muchas gracias.

SRA. SARIÑENA HIDALGO (PSC-CP)
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Gràcies Alcaldessa. Bé, en primer lloc, com no podia ser d‟una manera,
evidentment votarem a favor la moció presentada pels diferents grups polítics, tant
de la CUP, com d‟Iniciativa, com d‟Esquerra Republicana. Sí que m‟agradaria
començar fent una reflexió, dir que encara que la violència contra les dones i les
nenes en l‟àmbit privat és àmpliament reconeguda, sí que és veritat que la violència
sexual, especialment en les agressions sexistes als espais públics, encara queda
molt per fer, per això molt bé aquesta moció i tot el treball que estem fent des de
l‟Ajuntament i per part de les tècniques d‟aquest Ajuntament.
Sí que és veritat que al Ple del 27 de setembre del 2016 ja va sortir aquesta moció i
pràcticament amb els mateixos acords, he de dir que el compliment d‟aquesta
moció pràcticament és del 80% per no dir inclús més, ara explicaré el per què.
Quan fèieu comentaris de fer accions de sensibilització o refermar el compromís de
l‟Ajuntament, tot això jo penso que s‟ha complert i ara també detallaré en una sèrie
d‟activitats que vam posar en marxa a l‟any 2017. Sí que és veritat que el protocol
vam començar a treballar-ho ja l‟any passat, però encara queda per fer i
m‟agradaria fer una miqueta les fases que estem portant a terme, com molt bé
també deia el representant de la CUP, que també li consta tot el treball que s‟ha fet
per part d‟aquí.
Sí que m‟agradaria comentar, perquè també el grup de Ciutadans feia al·lusió a dir,
home, no fa falta només un protocol a les festes majors, és un protocol per
qualsevol situació dintre de l‟espai públic, dels espais privats, evidentment, però
hem de dir que l‟Ajuntament de l'Hospitalet des de l‟any 2005 té un protocol contra
les agressions sexistes en un circuit que aquest sí que afecta a aquestes
agressions que diem nosaltres de nivell tres. Ara el que estàvem concretant en
aquest protocol que estem treballant, el que sí que és veritat és que de vegades les
coses van més poc a poc del que ens agradaria, són una miqueta aquesta
sensibilització i aquesta actuació a les agressions de nivell u i dos que són les que
es recullen en el protocol que tenim dintre de la ciutat, de l‟any 2005.
Per això he de dir que, bé, que jo penso que aquesta ciutat en això ja ha sigut
pionera de fer un protocol a l‟any 2005 i que ara sí que ens tocaria, per una altra
banda, ja començar a treballar aquest protocol més específic que ja a l‟any 2017
vam començar a establir en dos fases. Vam fer una fase de sensibilització, que es
va dissenyar un material divulgatiu donant visibilitat social a aquest objectiu, que
vam fer la presentació durant les Festes de Primavera i després posteriorment a les
festes majors dels barris, també amb unes breus i clarificadores frases adreçades,
d‟una banda a les possibles víctimes i, d‟altra banda, adreçades als possibles
agressors.
I la segona fase que vam fer en el 2017 consideràvem que era fer un diagnòstic de
la situació i un increment de la sensibilització, perquè pensem que aquest protocol
si no conté la sensibilització de les entitats i sobretot de les entitats feministes de la
nostra ciutat, doncs no seria realment un èxit com el que volem tenir en aquest
camp i en aquesta qüestió. Hi vam elaborar un seguit de recomanacions per
prevenir i respondre a les agressions sexistes en aquests espais, de manera que es
construeixi una ciutat inclusiva, democràtica i diversa. Ja vam fer diferents tallers
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durant l‟any passat, amb les comissions de festes de tota la ciutat, també,
evidentment, a la taula sectorial de la dona es va treballar aquest tema, vam fer
també reunions amb la Guàrdia Urbana, amb els Mossos, perquè penso que tenen
a dir molt d‟aquest circuit, per una miqueta solucionar aquesta victimització que pot
haver de les persones i penso que, bé, que en el 2017 ja vam fer una tasca
important.
I ara sí que, cara a aquest any, la nostra proposta que ja ha estat consensuada amb
les diferents associacions de la nostra ciutat, tenim una sèrie d‟objectius que fins i
tot ho vam parlar també l‟altre dia que vam fer una taula amb les comissions de
festes, que era donar visibilitat a les actuacions de sensibilització i prevenció de les
agressions sexistes a les festes de la ciutat, afavorir la implicació del conjunt de la
ciutadania per assumir uns compromisos personals i actius per eradicar aquestes
agressions i també vosaltres començareu a veure que a les Festes de Primavera ja
estem mirant que en el moment del pregó pugui haver alguna al·lusió, doncs a
aquest fet i aquesta lluita que hem de tenir entre tots.
Després, a la reunió que vam tenir la setmana passada amb totes les comissions de
festes, també van arribar a aquest compromís que totes les comissions de festes
dintre del pregó, també faran al·lusió a aquest fet per eradicar-lo. I aquest any,
també a les Festes de Primavera, veureu una cosa molt nova, que serà un punt
violeta a la Rambla, que faran una feina els voluntaris i les associacions feministes
de la nostra ciutat, que faran campanyes de sensibilització per trencar els
estereotips i després també faran enquestes voluntàriament, per recolzar la
conscienciació de la violència sexual a les festes majors.
Jo penso que estem en la bona línia, sí que ens agradaria, que li van comentar a
l‟Alcaldessa i al grup de govern, que a veure si aquest protocol ja finalitza i amb la
participació de tots nosaltres i de tota la ciutadania que vulgui col·laborar i
participar, doncs pogués estar acabat pel 25 de novembre, el dia en contra de la
violència masclista, que jo penso que seria una bona data per poder fer aquesta
presentació. Però també hem de dir que entre tots nosaltres, que som
representants públics i càrrecs electes, som les primeres persones que hem de
donar exemple en aquests temes que a vegades, malgrat la situació que estem
patint, doncs no donem exemple en aquest camp que estem tocant avui. Moltes
gràcies.

SR. ALCÁZAR ESTEBAN (PSC-CP)
Sí, moltes gràcies Alcaldessa, ràpidament, per respondre a la moció. Anunciar el
vot favorable del grup socialista en aquesta moció i explicar algunes qüestions que
han comentat els portaveus que han fet referència.
El Sr. Toni García deia, no patiu que els abonats no tindran problemes, que es
garantiran els llocs de feina dels treballadors i que cobraran les nòmines, i és cert
que aquesta ha estat la voluntat i així hem treballat des de l‟Ajuntament per intentar
garantir-ho, tant el tema dels abonats i durant el segrest de la concessió, el darrer
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any crec que hem donat passos endavant perquè els abonats tinguessin una millor
situació dins de la instal·lació, dins de les possibilitats que teníem en aquella
intervenció, que no ens donava possibilitats de fer tot el que volguéssim i cóm
volguéssim. Hem donat passos també i estan garantits els llocs de feina dels
treballadors i això ja s‟ha produït, la subrogació dels llocs de feina de tots els
treballadors de la instal·lació ja està feta i, per tant, el seu lloc de feina està garantit.
I és cert que en el tema del pagament de la nòmina del mes i mig, mes de febrer i
mes de març, nosaltres no hem pogut donar resposta, perquè legalment
l‟Ajuntament no pot pagar els deutes d‟un tercer, i aquest és un deute d‟EUCAGEST
i, per tant, nosaltres el que hem fet és intentar que EUCAGEST fes front a les seves
obligacions, que era pagar les nòmines dels treballadors i les treballadores del
complex esportiu. Però ho hem fet sempre amb aquesta voluntat, el que passa és
que quan es donen situacions d‟aquest tipus, també crec que és de rebut valorar
quin és el comportament de l‟empresa i s‟han donat casos, en d‟altres ocasions, en
què quan l‟empresa que patia una situació de concurs o del que fos, s‟ha posat a
treballar de cara de la mà amb l‟Ajuntament, amb complicitat, per intentar que els
treballadors no sortissin perjudicats, això ho hem aconseguit.
En aquest cas ha estat impossible perquè l‟empresa, des del primer moment, ha
estat torpedinant qualsevol pont, qualsevol possibilitat d‟acord, qualsevol qüestió
que facilités que els treballadors no sortissin perjudicats d‟aquesta situació,
bàsicament agafant-los com a hostatges davant de l‟Ajuntament, per intentar forçar
a l‟Ajuntament a prendre acords que no pot prendre. Per tant, deixem-ho clar,
deixem-li clar als treballadors i als ciutadans que l‟enemic d‟aquests treballadors no
és l‟Ajuntament i que la voluntat de l‟Ajuntament ha estat que no sortissin
perjudicats, però que l‟empresa ha posat tots els pals a les rodes perquè això no fos
possible.
Per tant, crec que podem continuar donant-li voltes, podem intentar si hi ha alguna
possibilitat que els treballadors cobrin abans, perfecte, però realment en aquest
moment, amb l‟anàlisi que tenim de la situació, això no serà possible fins que hi
hagi la reclamació salarial, per part dels treballadors, davant d‟EUCAGEST,
nosaltres el que sí que hem fet és fer un ofici tant a la Seguretat Social, com a la
inspecció de treball, perquè siguin conscients de què això que diu EUCAGEST que
els ha donat de baixa el 31 de gener, és una irregularitat, perquè la concessió està
viva, ha estat viva fins el 13 de març i, per tant, són ells els que han de fer front i,
evidentment, si en el futur hi ha una sentència judicial que diu que nosaltres som
responsables subsidiaris, l‟Ajuntament complirà amb totes les sentències, perquè
això sí que ho fem, que és complir amb la llei.
I respecte d‟algunes qüestions que comentava la portaveu d‟Esquerra Unida i
Iniciativa-Pirates, respecte del tema de la licitació, la licitació de la nova prestació de
serveis s‟ha fet amb totes les garanties i complint amb tots els requisits legals, no hi
ha cap problema amb aquesta licitació i això ja està funcionant des del dia 14 de
març, sense cap tipus de problema, garantint el treball dels treballadors i
treballadores i el cobrament del seu salari. I no s‟han pres decisions en contra dels
serveis jurídics de l‟Ajuntament i si vostè té manera de demostrar-ho això, doncs
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faci-ho on toqui, però la realitat és que nosaltres, des del primer moment, estem
treballant de manera coordinada, podem tenir disparitat de criteris en algun
moment, però nosaltres no actuem en contra del criteri dels serveis jurídics de
l‟Ajuntament, això està clar.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, gràcies. No sé si hi ha per part de... algun comentari, Sr. García.

SR. GARCÍA I ACERO (ERC-AM)
Sí, molt breu. Jo sí que li demanaria a l‟Ajuntament que s‟impliqués i busqués la
fórmula jurídica el més aviat possible, perquè aquests treballadors i treballadores
cobrin la part de la nòmina pendent, hi ha fórmules que es poden buscar, hi ha
fórmules. I som conscients que ha hagut un model de gestió que no és correcte,
però és que vostès van donar una concessió a 25 anys i des del minut u hem tingut
ja problemes amb aquest complex esportiu, a l‟informe surten 98 pàgines
d‟incompliments, d‟incompliments en diferents àmbits.
El que demanem és que valorem quin tipus de model de gestió també tenim en els
equipaments esportius de la nostra ciutat, perquè cada any o cada legislatura
acabem tenint problemes, ho tenim amb el Sergio Manzano, ho hem tingut amb el
de Les Planes, ho tenim amb el del tenis i en lloc vostès de... ja sé que vostès volen
externalitzar i és la seva proposta en tots aquests àmbits, però podrien haver
esperat una mica, és a dir, que s‟acabés rescatant la concessió d‟EUCAGEST, que
es fes des del propi Ajuntament aquest tipus de gestió i possiblement si ho
haguéssim fet així, ens haguéssim estalviat alguns tipus d‟impagaments com els
que estan patint avui els treballadors i les treballadores.
Per tant, el que sí demanaria a l‟equip de govern és que aquestes fórmules, que
algunes ja les hem proposat, doncs les estudiem perquè els treballadors i les
treballadores, doncs puguin desenvolupar la seva tasca i sobretot puguin cobrar la
feina que han realitzat i que en aquests moments fa que no cobrin un mes i mig.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, un segon, un moment, abans de donar la paraula, Sr. Giménez.

SR. GIMÉNEZ MÁRQUEZ (CUP-PA)
Sí, és per contestar ara per tancar la moció número 20, com a proposant.
SRA. ALCALDESSA

…/…

86

Sí, sí.

SR. GIMÉNEZ MÁRQUEZ (CUP-PA)
Bé, valorem positivament el vot favorable, crec que unànime de tots els grups, a la
proposta, valorem positivament les propostes que ens feia d‟assumir el govern, la
responsable de govern, d‟assumir moltes de les propostes que fèiem, valorem la
feina que s‟està fent des del CAID també. Bàsicament el que demanem és que,
sabem que a totes les àrees de l‟Ajuntament sempre hi ha moltíssima feina, sabem
que el CAID té moltíssima feina, que les professionals del CAID van amb una
càrrega de feina, igual que els serveis socials, molt alta, el que demanem i crec que
s‟ha entès bastant bé, és que s‟hi posin recursos més enllà del que s‟hi està posant
fins ara, que és que aquest sigui un tema que políticament es vegi com a prioritari i
urgent, pel valor que té tan social, com polític.
Sembla que ens hem..., bé, que s‟ha acceptat bastant bé la proposta, creiem que
tan important com desenvolupar-lo, és visualitzar que es desenvolupa i visualitzar
que es posa en marxa, d‟altres ajuntaments amb govern socialista ho han estat fent
durant l‟any anterior o durant els últims dos, tres anys, el govern de Tarragona treia
una campanya molt similar l‟any passat, vull dir, al final no és res que no s‟estigui
fent, en d‟altres municipis o similars o equivalents i amb governs similars al final.
Per tant, no creiem que sigui una proposta que hagi de ser només d‟un grup, creiem
que és assumible pel govern actual i per això la fem de la manera més àmplia
possible, per això creiem que també és interessant que sigui a les festes, començar
per aquelles festes on l‟Ajuntament té una responsabilitat, Festes de Primavera i
festes amb les que l‟Ajuntament també col·labora, que són les festes majors dels
diferents barris, em sembla interessant també la proposta del punt violeta a les
rambles, també que sigui un punt on atreguin a les afectades...

SRA. ALCALDESSA
Sr. Giménez, ja està.
Molt bé, gràcies, per part dels grups si hi ha alguna...a part del Sr. García, hi ha
alguna... pues Sr. García.

SR. GARCÍA VALLE (CIUTADANS)
Sí, muchas gracias. Mire Sr. Cristian Alcázar, yo a pesar de haber votado a favor de
esa moción, porque creo que lo primero, como yo digo a veces en clave de humor,
lo primero es antes, no podemos dejar a los trabajadores desprotegidos y eso yo lo
agradezco por parte de este Ayuntamiento, que también tenga esa conciencia, no
es menos que aquí se merece unas críticas. Ustedes saben que durante muchos
años EUCAGEST ha venido haciendo incumplimientos permanentes y hemos sido
timoratos con ellos, yo creo que, de alguna manera, hay informes de
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incumplimientos uno detrás de otro, y esto lo sabemos, hace un montón de años
que suena en todo el ambiente de la ciudad, pues bueno que EUCAGEST le ha
tomado el pelo literalmente al Ayuntamiento en muchas cuestiones. Y nosotros,
pues bueno, yo no me atreveré a decir que hemos sido conniventes con eso,
porque yo supongo que no les ha gustado, pero sí hemos sido poco contundentes y
a veces, cuando una empresa hace esto y tiene una concesión tan larga, yo creo
que aparte de llegar a acuerdos y intentar enmendar la plana y estar ahí para ver
qué pasa, pues yo creo que a veces hay que actuar con más contundencia.
Hombre, lo que quiero decir es que no podemos permitirnos que una empresa
como EUCAGEST, que lleva años haciendo renuncios, haciendo incumplimientos,
pues no se le haya dado dónde hay que darle, en la línea de flotación, porque nos
da la sensación que lo que han querido es agotar, poco a poco, como sea, el
convenio, ir tirando y mientras tanto quien ha sufrido las consecuencias han sido
tanto a los que tienen que darle servicio, los trabajadores y, en definitiva, el
Ayuntamiento. Yo creo sinceramente que se tendría que haber sido más
contundente con esta empresa, porque muestras a lo largo del recorrido, ha dado
sobradas de incumplimientos y demás, no sé yo por qué motivo no se ha sido más
contundente. Usted me dirá, sí, hemos hecho esto y esto, algunas cosas tienen que
haber hecho obviamente, pero yo creo que han sido insuficientes.
En definitiva, esta empresa le ha venido tomando el pelo a lo largo de mucho
tiempo a este Ayuntamiento y ustedes, de alguna manera, pues no han sido
capaces de ponerlos en su sitio. Muchas gracias.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, si no hi ha més intervencions, Sr. Cristian Alcázar.

SR. ALCÁZAR ESTEBAN (PSC-CP)
Sí, gràcies Alcaldessa. Voy un poco por partes, los informes de incumplimiento no
los podemos valorar a peso, es decir, tiene 98 páginas, es evidente, pero se basa
en cuatro incumplimientos básicamente, lo que pasa es que están muy
documentados y, por lo tanto, ocupa 98 como podía haber ocupado 150, no es un
hecho relevante que haya 98 páginas, lo importante es la naturaleza de esos
incumplimientos. Y sí que es verdad que algunos de ellos, sobre todo los que tienen
más relación con la propia prestación del servicio durante el secuestro de la
concesión, algunos se han podido subsanar, pero sí que todo lo que tiene que ver
con la situación societaria de EUCAGEST y la incapacidad para hacer frente al
pago de cánones, etc, eso no se ha podido solventar durante la intervención. Por
tanto, no lo digamos como si fuera una cosa que va a peso.
Respecto a los modelos de gestión, aquí habría mucho que discutir, yo soy de los
que piensa que los modelos no son buenos y malos por definición, es decir, lo que
son buenos o malos son los gestores que están al frente de esos modelos. Y ese
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modelo en otras ocasiones ha funcionado de manera correcta y en otras no ha
funcionado de manera correcta, por tanto, es cierto que al final la bola de cristal no
la tenemos y cuando se hace una adjudicación, pues el concesionario que además
participa a riesgo y ventura suyo, pues puede salir bien o puede salir mal, y en este
caso, es cierto que el resultado no ha sido positivo.
También es verdad que esta es una concesión del año 94 y que esta es una
instalación que, si no lo sabían, se tenían que hacer veinticinco iguales en toda
Cataluña, sólo se llegó a hacer una, tuvimos la mala suerte, desde ese punto de
vista, de que se hiciera aquí, por la historia que luego ha generado, lo digo en tono,
bueno, no humorístico, pero sí en tono anecdótico, se tenían que hacer veinticinco
en toda Cataluña, las tenía que impulsar la Secretaria General de l‟Esport. Y al final
se hizo una y, mira, pues se hizo en Hospitalet y todas las consecuencias que luego
eso ha traído, pero,… bueno, me he quedado sin tiempo.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, doncs quedarien aprovades les dues mocions i passaríem ja a les mocions
del Partit dels Socialistes de Catalunya.
Tancat el debat se sotmeten a votació les mocions números 19, 20, 21 I 22;
adoptant-se els següents acords:

ERC, CiU, CUP-PA
MOCIÓ 19.- PER RESOLDRE ELS PROBLEMES OCASIONATS
PLATANERS SITUATS A L’ENTORN DEL ATC HOSPITALENSE.

PELS

(VA QUEDAR SOBRE LA TAULA)

ERC, CUP-PA
Amb adhesió ICV-EUiA-PIRATES, CiU
MOCIÓ 20.- PER A VISIBILITZAR I EXTENDRE EL PROTOCOL CONTRA LES
AGRESSIONS
SEXISTES
A
LES
FESTES
MAJORS
I
ALTRES
ESDEVENIMENTS DE LA CIUTAT.
Es dóna compte de la moció que es transcriu seguidament, i sotmesa a votació
s'aprova per unanimitat dels assistents presents en el moment de la votació,
adoptant-se els acords que figuren en la seva part dispositiva:
L‟Ajuntament de l‟Hospitalet de Llobregat va aprovar el passat setembre de 2016
una moció per a la posada en marxa d‟un protocol contra les agressions sexistes, a
les festes majors i altres esdeveniments de la ciutat.
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Des de llavors i fins ara, la presa de consciència de la societat sobre les agressions
masclistes i sexistes ha anat creixent entre la població, degut a la feina constant
dels diferents moviments feministes, amb la indignació col·lectiva davant
determinats casos de violació i/o abusos en ambients festius o de celebració i
també amb la visibilització internacional que campanyes mediateques com el
#Metoo, han provocat.
Per tant, ara és important i urgent reforçar els mecanismes i actuacions des de tots
els àmbits, també des del municipal, per a fer extensiva, coneguda i propera, a tota
la ciutadania de l‟Hospitalet, l‟existència d‟un protocol contra les agressions
sexistes. Entenent aquest protocol com una eina útil per a donar una resposta
immediata a l‟agressió i també com a element de denúncia i cohesió veïnal, davant
tota mena d‟assetjaments sexual o de gènere, als ambients festius. Generant un
context de no tolerància que faci més complicat que es puguin produir aquestes
agressions masclistes, verbals i/o físiques. Perquè el silenci i la tolerància, davant
fets com a aquests, són un dels grans còmplices dels agressors masclistes.
Tal i com assenyalava la „Moció per un protocol contra les agressions sexistes a les
Festes Majors i altres esdeveniments de la ciutat‟, aprovada al setembre del 2016 al
Ple municipal de l‟Hospitalet:
“El sexisme està present a tots els racons de la societat heteropatriarcal, i les festes
majors són un espai més d‟expressió. Les violències sexuals són una de les formes
de violència masclista i es manifesten de diverses maneres i en diferents àmbits de
la vida de les dones. Les violències sexuals es produeixen als àmbits simbòlic, de la
parella, familiar, laboral i comunitari, a través de diferents manifestacions. El
concepte de “violències sexuals” pretén englobar la diversitat de causes, de
manifestacions, de conseqüències que se‟n deriven i del seu abordatge.
Les agressions sexistes i l‟assetjament sexual en moments de festa i esbarjo es
donen sistemàticament, amb el vist i plau o ignorància de bona part de la població,
doncs estan naturalitzades i acceptades fins a cert grau, existint uns barems
simbòlics de gravetat, posats en dubte segons l‟experiència de l‟agredida. El
sistema heteropatriarcal socialitza als homes des del rol del poder, la dominància i
l‟agressivitat, i reserva per a les dones el lloc de vulnerades, submises i pacients.
D‟aquí se‟n deriven infinitat d‟actituds masclistes i agressions sexistes, de vegades
subtils per estar normalitzades dins les formes de socialització acceptades i de
vegades evidents, per una certa evolució de la societat. Ser dona durant una festa
major, un moment per gaudir i compartir, pot significar rebre comentaris ofensius i
degradants per part d‟un home; floretes (“piropos”) no desitjades, insults, mirades
persecutòries cosificadores, tocaments no desitjats, agressions físiques… una
variabilitat molt gran d‟actituds que violenten i vulneren la integritat física, emocional
i mental de l‟agredida.
Cal remarcar que una agressió és quan algú se sent agredit/da: cadascú té els seus
límits, que són variables en funció de les vivències de cada persona, i no és legítim
qüestionar els límits de l‟altre. La comprensió d‟aquestes violències és fonamental
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per executar mesures de prevenció i abordatge que combatin els estereotips de
gènere i que promoguin un nou plantejament de les relacions afectives. D‟aquesta
manera, elements com el consum d‟alcohol, l‟aforament massiu d‟alguns
esdeveniments, la desresponsabilització que els individus poden experimentar dins
el grup o unes actituds considerades falsament com a permissives per part de les
dones, de cap manera poden ser elements per justificar les diferents formes de
violències sexuals”.
Donat que l‟informe de seguiment de les mocions aprovades, elaborat per
l‟Ajuntament, en referència a la moció aprovada al setembre de 2016, especifica
que “a la Taula Sectorial de Dona, del Consell Municipal de Serveis Socials, s‟està
treballant el contingut del Protocol. Tanmateix s‟ha començat a contactar amb
algunes Comissions de Festes dels barris de la ciutat, per facilitar eines en quant a
la realització de campanyes de suport i sensibilització”.
I afegeix que: “A l‟edició de l‟any 2017 de les Festes de Primavera es va distribuir
una octaveta com a campanya específica de sensibilització, prevenció i denúncia de
qualsevol mena de violència masclista. Aquest material, servirà com a model, del
que es prepararà per a les Festes Majors dels barris. Des de principis de maig de
2017, s'han lliurat díptics informatius a les persones representants de les
Comissions de Festes de cadascun dels barris de la ciutat, per tal que puguin fer la
distribució en el marc de les Festes Majors”.
Donat que des del CAID s‟està impulsant la sensibilització i formació sobre les
agressions sexistes, amb les Comissions de Festes de la ciutat i es farà difusió de
diferent material informatiu amb motiu de les Festes de Primavera 2018, i donat que
encara no serà possible aplicar un protocol o circuit d‟atenció semblant, al que
s‟aplica davant agressions masclistes nivell 3 i que està recollit al „Pla d‟Atenció
Integral de Prevenció i Tractament de la Violència contra les Dones‟ de 2005.
Per tot això el Ple, a proposta conjunta dels grups polítics municipals ERC i CUPPA, amb l‟adhesió dels grups polítics municipals d‟ICV-EUiA-PIRATES i CiU,
acorda:
PRIMER.- Refermar el compromís de l‟Ajuntament de l‟Hospitalet de Llobregat amb
la lluita activa contra les agressions sexistes a tots els àmbits de la ciutat, però amb
especial incidència en el context de les Festes Majors i grans esdeveniments a la
ciutat, expressant una postura clara de repulsa davant les actituds masclistes i
sexistes, fent esment durant la lectura del pregó de les Festes de Primavera del
compromís de l‟Ajuntament de vetllar per a que les festes al municipi siguin espais
lliures d‟agressions i assetjaments masclistes, però també per avisar que hi haurà
una resposta contundent quan es detectin aquests tipus de comportaments.
SEGON.- Instar als responsables municipals a prioritzar la urgència de l‟elaboració i
posada en marxa del protocol o circuit d‟atenció, per als casos d‟assetjament sexual
o agressions dins de l‟àmbit de les celebracions, Festes Majors i d‟altres moments
de distensió a la ciutat. Destinant amb aquest objectiu, tots els recursos econòmics,
de personal i materials que tinguin al seu abast, per tal de fer possible el
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compliment dels acords aprovats dins de la „Moció per un protocol contra les
agressions sexistes a les Festes Majors i altres esdeveniments de la ciutat‟,
aprovada el passat 27/09/2016.
TERCER.- Promoure noves acciones municipals, recollint les aportacions i visió
dels grups feministes i de dones de l‟Hospitalet, adreçades a donar a conèixer
aquest futur circuit d‟atenció davant la violència envers les dones, també dins del
sector de l‟oci nocturn, amb l‟objectiu d‟estendre la feina de sensibilització i posada
en coneixement de les vies d‟atenció i denúncia, a totes les dones de l‟Hospitalet de
Llobregat, en cas d‟assetjaments i agressions sexuals de qualsevol tipus.
QUART.- Traslladar aquest acord a les comissions de festes de tots els barris de
l‟Hospitalet, al conjunt d'entitats socials, veïnals, juvenils i de dones de la ciutat:
especialment a l‟Associació Feminista Bruixes, al grup Feminisme Revolucionari
L‟H, al Col·lectiu Mujeres Pa‟lante, a la JOC Zona Sud–el Pla, a l‟Akelharre Jove i
als grups de Dones de tots els barris de l‟Hospitalet, a Ca la Dona, a l‟Associació de
Dones Llatinoamericanes. A les associacions de veïns i a les comissions de festes
de la ciutat. Al Consell de Ciutat, als Consells de Districte, a l‟Institut Català de les
Dones, a la Diputació de Barcelona i al Consell Nacional de Dones de Catalunya,
així com a les associacions de comerços de la ciutat.

ERC, CUP-PA
Amb adhesió ICV-EUiA-PIRATES
MOCIÓ 21.- PER A MILLORAR LES CONDICIONS LABORALS I VITALS DE
LES TREBALLADORES DE LA LLAR I LA NETEJA.
(VA QUEDAR SOBRE LA TAULA)

ERC
Amb adhesió CiU
MOCIÓ 22.- PER GARANTIR
TREBALLADORES
I
DELS
L’HOSPITALET NORD.

ELS DRETS DELS TREBALLADORS I
SERVEIS
DEL
COMPLEX ESPORTIU

Es dóna compte de la moció que es transcriu seguidament, i sotmesa a votació
s'aprova per unanimitat dels assistents presents en el moment de la votació,
adoptant-se els acords que figuren en la seva part dispositiva:
Vist que en els Jocs Olímpics de 1992, l‟Hospitalet va ser subseu olímpica i que,
aprofitant l‟horitzó d‟aquest esdeveniment, es van construir les primeres grans
instal·lacions esportives de la democràcia en la nostra ciutat, entre elles el Complex
Esportiu l‟Hospitalet Nord.
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El Complex esportiu l‟Hospitalet Nord, que es va iniciar el 1987 i va ser inaugurat el
mateix any 1992, en aquells temps a més d‟oferir serveis esportius als hospitalencs,
l‟objectiu inicial d‟aquesta nova i flamant instal·lació esportiva pretenia ser la
progressiva introducció de l‟esport d‟elit a la ciutat i disposar de la capacitat de dur a
terme competicions en l‟àmbit nacional i internacional.
Vist que el Complex Esportiu l‟Hospitalet Nord disposava de pista d‟atletisme, camp
de gespa, piscines cobertes i descobertes, pistes de tenis, pista poliesportiva, sales
polivalents, gimnàs, aparcament, etc. Aquestes instal·lacions amb uns 85.000 m2
van ser una de les joies esportives de l‟Hospitalet.
Atès que El 29 de març de 1994, una providència de la Ponència de Joventut i
Esports de l‟Ajuntament acorda establir la “gestió indirecta” del “Complex Esportiu
de la Nacional II” i el 4 de novembre de 1994, el Ple de l‟Ajuntament acorda la seva
adjudicació definitiva a l‟empresa EUCAGEST, S.L. per un període de 25 anys, fins
a 2019, prorrogable a 25 anys més.
Atès que El 23 de novembre de 1994 es signa el contracte per part de l‟Alcalde
Celestino Corbacho i EUCAGEST, S.L. amb la constitució del dipòsit de 35 Milions
de pessetes (210.354,24 Euros).
Vist que en aquell temps encara no hi havia precedents d‟externalització dels
serveis esportius a l‟Hospitalet, junt a l‟exagerada durada del contracte, fan que la
relació contractual entre EUCAGEST i l‟Ajuntament durant bona part d‟aquests 25
anys hagi estat problemàtica.
Atès que segons indica l‟informe tècnic de l‟Ajuntament del 24 d‟octubre de 2016 hi
ha hagut un total de 98 pàgines d‟incompliments del contracte.
Atès que aquests 24 anys transcorreguts fins ara han estat una història plena de
recursos, requeriments, queixes d‟usuaris, irregularitats en l‟aplicació de preus
públics i un llarg reguitzell d‟incidències.
Atès que en desembre de 2014 EUCAGEST, S.L. declara que el fons de maniobra
és negatiu i no té recursos.
Atès que en desembre de 2015 l‟Ajuntament va advertir a EUCAGEST, S.L. que es
podria resoldre el contracte.
Atès que en abril de 2016 GAS NATURAL FENOSA envia escrit a l‟Ajuntament
informant dels impagaments de factures per part d‟EUCAGEST, S.L. i que en abril
de 2017 es coneix que té un deute amb l‟Agència tributària. Definitivament es fa
evident la incapacitat econòmica sobrevinguda d‟EUCAGEST, S.L. de garantir la
qualitat i la continuïtat de la prestació dels serveis esportius que té encomanats.
Atès que es produeix la intervenció de l‟Ajuntament sobre la gestió del Complex
Esportiu l‟Hospitalet Nord.
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Atès que en aquest procés l‟Ajuntament sempre ha manifestat que es garantiria els
drets dels treballadors/es i una òptima prestació del servei Públic.
Atès que el 3 de maig de 2017 la Junta de Govern Local de l‟Ajuntament de
l‟Hospitalet acorda incoar expedient de resolució de contracte de la concessió del
complex esportiu L‟Hospitalet Nord.
Atès que el 4 de gener de 2018 EUCAGEST, S.L. entrava en concurs de creditors
(l‟Antiga declaració de suspensió de pagaments) i això anul·la de facto la seva
capacitat de gestionar el Complex Esportiu l‟Hospitalet Nord.
Atès que el regidor d‟Esports, Sr. Cristian Alcazar, va declarar a LHDigital el 23 de
gener de 2018 que “els usuaris [del complex esportiu] no notaran cap tipus de
diferència. Només que el rebut l’emetrà l’Ajuntament”.
Atès que els treballadors del Complex Esportiu l‟Hospitalet Nord, encara no havien
cobrat la nòmina de febrer i no tenien informació de cap data prevista de
cobrament.
Vist que alguns cursos no han començat, que alguns serveis no es presten amb
tota la normalitat i alguns s‟han deixat de prestar.
Vist que el Complex esportiu ja no rep el subministrament de materials i productes
amb normalitat, es produeixen afectacions com per exemple en la pròpia neteja i el
servei de bar.
Vist que aviat han de començar les tasques d‟inscripció i de preparació de la
temporada de primavera-estiu a les piscines i altres instal·lacions.
El Ple de l‟Ajuntament de L‟Hospitalet, a proposta del grup polític municipal
d‟Esquerra Republicana de Catalunya, amb l‟adhesió del grup polític municipal de
Convergència i Unió acorden:
Primer.- Manifestar el suport d‟aquest Ajuntament als treballadors/es de
l‟equipament municipal del Complex Esportiu l'Hospitalet Nord.
Segon.- Instar l‟Ajuntament de l‟Hospitalet a preservar els drets dels treballadors/es
del Complex Esportiu l'Hospitalet Nord i promoure les accions necessàries perquè
puguin cobrar les nòmines impagades així com establir les mesures necessàries
perquè no es tornin a produir aquest fets.
Tercer.- Traslladar els presents acords al Consell de Ciutat, als Consells de
Districte, a la FAVV de l‟Hospitalet, a CC.OO i UGT de l‟Hospitalet i a la Secretaria
General de l‟Esport de la Generalitat de Catalunya.
PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA
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En relació amb les mocions presentades pel grup polític municipal del Partit
dels Socialistes de Catalunya, números 23 i 24, es produeixen les intervencions
següents:
SRA. ALCALDESSA
Molt bé, per la seva presentació Sr. Fran Belver.

SR. BELVER VALLES (PSC-CP)
Gràcies Sra. Alcaldessa. Per presentar la moció que el seu títol diu: “Demanar la
formació d‟un govern que governi per Catalunya i la normalització de les relacions
institucionals.” Sembla una barbaritat, però estem en una situació que ens ha
semblat adient portar una moció d‟aquestes característiques i amb aquest títol,
demanar un govern que governi.
A Catalunya portem uns anys amb una situació complexa, que a partir dels fets del
6 i el 7 de setembre al Parlament de Catalunya, ha esdevingut un autèntic mal de
cap, una autèntica bogeria i una situació que tots, crec i aquí sí que crec que tots,
preferiríem no haver viscut. Però han estat uns mesos on Catalunya ha estat
aturada, on Catalunya ha perdut molt bona part com a país, molt bona part del seu
prestigi nacional i internacional, on s‟han perdut oportunitats i on han marxat llocs
de treball, empreses, seus socials i els hi recordo, els faig avinent per qui no ho
sabia, que quan un procés d‟unes característiques similars es va produir en el
Quebec, vint anys després, el 90% de les empreses que van marxar, no han tornat,
el 90%.
Per tant, crec que ha arribat l‟hora, després de totes aquestes qüestions, que ens hi
posem a treballar, però a treballar per la quotidianitat, a treballar per allò que
sembla que no ens agradi, per allò que, ens agradi o no ens agradi, ens demanda la
ciutadania que és preocupar-nos de la sanitat, preocupar-nos de l‟ensenyament,
preocupar-nos de tantes i tantes coses que afecten directament a la vida de la gent
i que durant tot aquest temps, per uns motius o per uns altres, no s‟han pogut
atendre.
A la moció el que demanem és senzillament això, que es facin tots els passos que
s‟han de fer per acabar tenint un govern a Catalunya que es dediqui a governar,
que es restableixin les relacions institucionals, que haurien de ser normals entre els
diferents governs i els diferents estaments, en aquest cas parlem del govern de
Catalunya i el govern d‟Espanya, que s‟aixequi l‟aplicació de l‟article 155 perquè hi
ha un govern a la Generalitat de Catalunya dedicat a la seva feina, i que s‟impulsi
una reforma constitucional en el Congrés dels Diputats, on abordi diferents
aspectes, temes com el finançament, temes com la representativitat en el Senat i
convertint-la en una cambra territorial i que tot això formi part del treball polític amb
la resolució política dels problemes polítics, que ens oblidem, que ens puguem
oblidar de les vies judicials, perquè no calen i perquè la gent que s‟hi dedica, que
ens hi dediquem a la política, resolem els nostres problemes en els nostres àmbits.
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I quan vam fer la moció, evidentment i quan la vam redactar i presentar, no teníem
ni una convocatòria del Ple del Parlament per escollir presidència de la Generalitat,
perquè es va fer una convocatòria exprés, que es va produir ahir en primera sessió
i, per tant, l‟acord Primer de la nostra moció, que era instar al Parlament de
Catalunya a obrir el termini de dos mesos per tal que es pugui procedir a investir a
un president o, en el cas que no fos així, convocar eleccions, entenem que decau,
que no té sentit que es presenti i, per tant, retiraríem l‟acord Primer de la nostra
moció. Moltes gràcies.

SRA. ALCALDESSA
Sr. Husillos.

SR. HUSILLOS GUTIÉRREZ (PSC-CP)
Sí, jo presentaré la moció número 24, la moció de suport a la implementació de la
renda garantida de ciutadania.
Bé, com tots i totes saben, aquesta renda va ser aprovada amb una llei al juliol de
2007, per unanimitat de tots els grups polítics, va ser fruit de la iniciativa legislativa
popular impulsada per la comissió promotora de la renda garantida i que, a més a
més, venia a fer un adequat desenvolupament estatutari. Fou aprovada al juliol i va
entrar en vigor al setembre del 17 i ja des del seu inici més de 300.000 persones
van sol·licitar informació. De fet, segur que recorden una moció al mes de juliol, on
la comissió promotora ens sol·licitava ajuda per defensar aquesta llei i justament
defensar la llei i a les persones que aquesta ha de protegir, és el que avui pretenem
amb aquesta moció.
I és que sis mesos després, més de 20.000 persones encara estan pendents per
ser ateses i de fet algunes informacions diuen que fins al juliol no hi haurien cites
ara mateix. S‟han obert un 36.000 expedients i s‟han resolt uns 4.000, poc més d‟un
5% dels mateixos, per tant, més de 50.000 esperen algun tipus de resposta, bé per
ser atesos o bé per rebre resposta al seu expedient, a la seva sol·licitud.
Sembla ser que es tracta d‟una tramitació i un accés poc efectiu, n‟hi ha milers de
sol·licitants a l‟espera, com ja els hi explicava, programes informàtics poc adients i
poc provats, distribució poc efectiva de les persones contractades com a reforç, se
sol·liciten documents que ja obren en poder de l‟administració, potser com a
estratègia pensen, fins i tot, des de la pròpia comissió promotora, com a estratègia
per dilatar els terminis i que provoquen, evidentment, allargament de les
resolucions, les denegacions que s‟estan donant en moltes ocasions, són poc
motivades, n‟hi ha una manca d‟instruccions clares i, a la vegada, els plans
d‟inserció laboral sembla ser que encara tampoc són disponibles.
És per tot això i d‟altres aspectes, ja es va advertir en el debat i a la votació de la
pròpia llei, tot i que el govern de la Generalitat va fer que assumís, potser estaven,
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sembla ser, en d‟altres prioritats. En tot cas, el grup parlamentari socialista,
juntament amb alguns ajuntaments, fa unes quantes setmanes vam recórrer a la
Sindicatura de Greuges per tal que també ajudés a impulsar una adequada
implementació d‟aquesta llei. I, en tot cas, en fi, la resta dels acords els tenen a la
moció i aquesta és la voluntat de la moció que avui els portem per a la seva
consideració. Gràcies.

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

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

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

SR. MARTÍN HERMOSÍN (REGIDOR NO ADSCRIT)
A favor de la primera, aunque el punto cinco no lo aprobaré, porque creo que
todavía no se dan las condiciones adecuadas para llevarlo a cabo, lo primero es la
formación de gobierno y la normalización de las relaciones y de las instituciones. Y
la 24 a favor.

SR. GIMÉNEZ MÁRQUEZ (CUP-PA)
Bé, en primer lloc, moció per demanar la formació d‟un govern que governi a
Catalunya, si bé és cert que el Partit Popular va fer una campanya aterradora
basada en la catalanofòbia, de la qual encara en treu rèdit electoral a l‟Estat,
l‟Estatut d‟Autonomia va ser retallat per un Tribunal Constitucional que ja va marcar
aleshores el rumb del que seria fins a l‟actualitat la seva relació amb la sobirania del
poble de Catalunya. Si bé en la reforma de l‟Estatut d‟Autonomia hi va haver un
diàleg, entre la Generalitat i el govern espanyol, quan el descontent popular envers
a les retallades estatuàries es va transformar en el vot cap a opcions
independentistes, en pro de l‟exercici efectiu d‟una total sobirania del territori, el
diàleg es va trencar.
En cap cas s‟ha d‟entendre el procés sobiranista com un procés unidireccional que
només compren una part de la societat. De fet, i tot hi que legítimament les opcions
independentistes han defensat la construcció d‟una nova república, fins el passat 1
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d‟octubre s‟han intentat aglutinar totes les forces polítiques cap a un acord en pro
d‟un referèndum d‟autodeterminació, amb un suport popular, no ho oblidem, del
80% de la població catalana, segons totes les enquestes.
És cert que el Parlament de Catalunya va aprovar iniciatives legislatives que han
sigut derrogades pel Tribunal Constitucional. Sense entrar en debats jurídics, la
fonamentació per a l‟aprovació d‟aquestes lleis resideix en el principi més bàsic dels
sistemes democràtics: consultar la voluntat popular. Qualsevol pas en aquest sentit
ha topat amb un Tribunal Constitucional extremadament polititzat, que tomba
sistemàticament qualsevol llei aprovada al Parlament de Catalunya, incloent-hi lleis
que no tenen res a veure amb el procés sobiranista, com la llei contra la pobresa
energètica. S‟entén aquest tribunal, com un tribunal que actua de manera
sistemàtica, com a objector de consciència i de la voluntat popular, recordant a
tribunals passats existents als pitjors temps de l‟Estat espanyol. Per cert, temps que
no sembla que es vulguin cicatritzar ni per les vies legals, recordem que aquesta
setmana s‟ha tombat la reforma de la Llei d‟amnistia que pretenia jutjar els crims
franquistes, ni per la via social.
Durant més de cinc anys, les consecutives mobilitzacions massives a l‟Estat, mai un
moviment popular ha aglutinat a tanta gent, ni ha estat tant sostingut en el temps,
han demostrat que la ciutadania demandava una resolució democràtica i pacífica a
un tema cabdal de la política catalana. Esgotades totes les vies, els partits
independentistes i la societat catalana, així com diferents entitats i col·lectius socials
van dur a terme el referèndum d‟autodeterminació de l‟1 d‟octubre. Cal fer una
menció especial a aquest referèndum, dut a terme l‟1 d‟octubre, aquesta data va
significar un abans i un després en l‟agenda política del nostre país. L‟Estat
espanyol no va trobar cap urna, aquesta mobilització massiva a la que fa referència
el PSC a la seva moció, va ser tot un desafiament d‟un poble valent, insubmís i
coratjós, a un estat profundament autoritari i demofòbic. Un estat autoritari és aquell
que reprimeix sistemàticament les llibertats dels seus ciutadans i ciutadanes i la
fotografia que restarà a la història, de la jornada de l‟1 d‟octubre, no podria ser més
explícita.
No s‟entén que el govern espanyol actués en solitari en un tema d‟estat com
aquest, el PSOE ha sigut còmplice en l‟aplicació de l‟article 155 i, posteriorment, no
ha fet cap tipus d‟oposició ferma a les càrregues policials, per exemple, ni ha
propiciat cap comissió d‟investigació de les mateixes. En temes d‟estat, ja se sap,
tots a una i no és el primer cop que es posen d‟acord. Que els hi expliquin als milers
de pensionistes, als malalts sense habitació als hospitals, als mestres que han de
fer classes amb més de trenta-un alumnes a l‟aula, en els millors dels casos, sinó
en barracons, als milers de persones dependents sense cap mena d‟ajuda
econòmica, perquè vostès van pactar i aprovar el pagament del deute públic, abans
d‟atendre necessitats tan bàsiques com aquestes.
Davant els constants atacs als drets i llibertats dels ciutadans i ciutadanes de
Catalunya, a la seva integritat física i moral, a les mateixes institucions, ens
declarem obertament insubmises. Insubmises contra un estat autoritari i els seus
còmplices, tot un aparell que es retroalimenta i es protegeix, el qual, decididament,
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volem combatre democràtica i pacíficament.
S‟ha de fer un punt i a part quan el PSC intenta donar lliçons de convivència i
fraternitat. Vostès han cantat les excel·lències del tripartit, de l‟entesa entre els
governs espanyol i català i la reforma de l‟Estatut d‟Autonomia. Qui es podria
imaginar veure aquell PSC compartint manifestacions amb grups d‟ultradreta, com
Democràcia Nacional o la Falange? Quin diàleg vol que existeixi amb qui encobreix
el feixisme? Quin diàleg hi ha d‟haver amb qui dissol les institucions catalanes?
Quin diàleg hi ha d‟haver amb qui apallissa al seu propi poble? Quin diàleg hi ha
d‟haver amb qui empresona i persegueix líders polítics, legítimament escollits pel
poble de Catalunya?
Des d‟aquest grup municipal, doncs no estarà a favor de la construcció de cap
govern amb caire autonòmic. Nosaltres responem només als resultats del
referèndum d‟autodeterminació de l‟1 d‟octubre i treballarem per fer-los efectius, a
nivell polític, econòmic i social, iniciant així un procés constituent en pro de la
construcció de la República Catalana. Gràcies.

Essent les 11.33 hores abandona la sessió la Sra. Núria Marín Martínez,
Alcaldessa-Presidenta, i a partir d’aquest moment assumeix la presidència la Sr.
José M. García Mompel, 2on Tinent d’Alcaldia.

Perdó, i la següent, de suport a la implementació de la renda garantida, sí que la
votarem a favor, tot i que ens hagués agradat que en el segon acord, en el que el
Partit Socialista insta a la Generalitat, ens hagués agradat que instés al Ministeri
d‟Ocupació i Seguretat Social i al d‟Hisenda i Funció Pública, perquè ara mateix
són, segons la seva pròpia moció anterior, són qui controla la Generalitat i, per tant,
segurament seria interessant que els instés com a responsables ara mateix dels
departaments, creiem, amb l‟aplicació de l‟article 155, responsables de la gestió
dels departaments de la Generalitat, els instés també al compliment de la
implementació de la renda garantida de ciutadania. Suposem que no ho han fet
perquè s‟han despistat, però hagués estat interessant que instessin també als dos
ministeris.
Bé, des de l‟inici, components de la nostra candidatura municipalista hem estat
parts actives en la gestació de la ILP per la renda garantida de ciutadania i en
suport a la seva comissió promotora. Finalment es va aconseguir que el Parlament
no només l‟acceptés a tràmit, sinó que s‟aprovés per unanimitat una llei que recollia
aspectes clau d‟aquesta ILP, el passat juliol de 2017. Tres mesos desprès, quan tot
just s‟iniciava el desplegament de la llei, el govern del PP Rajoy, pel Real Decreto
944/2017, del 27 d‟octubre, decidia proposar i aprovar l‟article 155 de la Constitució,
un article que traspassava el Consell de Ministres i els feia titulars de tots els
departaments de l‟administració catalana, de la Generalitat de Catalunya.
Bé, en aquesta situació, ens correspondria instar, creiem, a la implementació
efectiva de la renda garantida, a la Ministra Báñez, creiem nosaltres, i al ministre

…/…

99

Montoro, responsables de Treball i Afers Socials i de Finances de l‟administració de
la Generalitat de Catalunya, ara mateix intervinguda encara, que nosaltres
sapiguem.
Pensem que és important que aquest Ple sigui clar i explícit en el moment de
demanar responsabilitats. Considerem que aquest és un deure nostre de claredat
de cara al conjunt de la ciutadania de la nostra ciutat. D‟aquesta manera votaríem a
favor del primer punt de la moció proposada i al segon punt també, si s‟explicités el
destinatari final de la nostra demanda, és a dir, els ministeris corresponents del
govern central, actuals responsables de tots els departaments de la Generalitat de
Catalunya.
Per últim, no ens podem estar de recordar el paper clau d‟un veí referent per a totes
nosaltres, com va ser en Jaume Botey, membre de la comissió promotora de la
renda garantida de ciutadania, des del primer moment. Moltes gràcies Jaume per
tota la feina que vas fer per a totes nosaltres. Gràcies.
Essent les 11.38 hores, s’incorpora a la sessió la Sra. Núria Marín Martínez,
Alcaldessa-Presidenta.

SRA. SECRETÀRIA
Un moment si us plau, sembla que des de la CUP es proposa una esmena o...

SR. GIMÉNEZ MÁRQUEZ (CUP-PA)
Sí, que s‟afegís instar als dos ministeris.

SR. HUSILLOS GUTIÉRREZ (PSC-CP)
La moció és la que és i considero que està ben clara.

SR. GIMÉNEZ MÁRQUEZ (CUP-PA)
Llavors ens abstindríem en el segon punt.

SR. MONRÓS IBÁÑEZ (CiU)
Sí, per donar resposta a les mocions. Sr. Fran Belver, amb l‟estima que li tinc,
perquè...vull dir, suposo que ja sap el que votaré en la moció número 23, però no
sap el que li diré. I estimació, doncs per totes aquestes hores de negociacions,
arribant a acords o a desacords, però com a mínim sempre “entablant” bones
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converses. Miri, jo...avui estem aquí en el moment en què hi ha persones que
poden ser empresonades, altre cop. Jo li pregaria Sr. Miguel García que quan toqui
ens parlem i ens discutim, però que en tota la meva intervenció, si us plau, no faci
referència, ni gestos, ni res, jo li demano, jo diré el que digui i si estic equivocat ja
em corregirà qui sigui, però que no sigui vostè, vull dir, ja fa temps que no vaig al
cole i que els meus profes ja em van ensenyar el que m‟havien d‟ensenyar. Gràcies.
Tornant al tema, avui tenim persones que poden tornar a ser empresonades, per
primera vegada o per segona vegada, per defensar la democràcia i la llibertat. Em
sorprèn que aquesta moció no l‟hagi deixat sobre la taula tota sencera, no aquest
primer punt que ha dit, sinó tota sencera. Quan portar llaços grocs en aquesta ciutat
o pintar llaços grocs, són pels equips i les brigades de neteja trets immediatament,
encara em sorprèn que el Sr. Coque García, el Sr. Toni García i jo mateix, encara
puguem lluir aquest llaç groc aquí als jerseis o les americanes, perquè sembla a
vegades coses inaudites.
És curiós que ens diguin que fem un govern per governar, qui aquell que en una
ciutat a vegades no fa tot allò que se li exigeix per governar, no ho fa, o que formant
part de governs estatals o autonòmics, tampoc ho han fet en el seu moment. Però
el que és més dur de llegir, entendre i de no encabritar-se amb la resposta, és quan
aquestes persones que ens demanen fer aquest govern efectiu, legal i tal, són els
mateixos que quan t‟ho estan dient formen part del problema, impedint, recolzant el
155, poder-ho fer efectiu. Si de cas al final, potser el que li hauríem de demanar ja
al jutge Llarena, és que faci una resolutòria immediatament avui i ens digui qui vol
que sigui el president de la Generalitat, potser acabaríem abans.
Jo crec que aquesta moció és una gran falta de respecte a qui ha guanyat unes
eleccions democràticament imposades, poc democràticament, però les han
guanyat. Demostra, més enllà del que deia el company de la CUP, que l‟1
d‟octubre, evidentment, van passar coses i és que el poble de Catalunya, en un
referèndum democràtic, que no va ser permès per qui entén que la democràcia no
és posar les urnes, per qui entén que ens demanen recosir, però ells són els que
intenten dividir, perquè no permeten la democràcia, ens demanin fer un govern que
governi per Catalunya. El govern de Catalunya sempre ha governat i a l‟anterior
govern de Junts pel Sí a Catalunya, li recordo que a l'Hospitalet es van entaular
unes taules de negociació per millorar moltes coses i estàvem governant
conjuntament, aquell govern amb la ciutat de l'Hospitalet i l‟equip de govern per fer
coses.
És a dir, el que no es puguin fer coses ha estat perquè algú va permetre la
intervenció estatal amb el 155, va provocar que la democràcia a Catalunya
desaparegués i fos dirigida directament per l‟Estat Espanyol, la presidenta de
Catalunya és la Soraya Sáez de Santamaría, que potser li hauríem de dir a ella cóm
ha de governar i no deixar que passin certes coses. Però clar, quan estem davant
d‟una democràcia repressiva i d‟una dictadura jurídica, és molt difícil portar
endavant aquests temes. Torno a repetir, em sembla personalment, una indecència
aquesta moció des del punt de vista de la falta i la manca de democràcia que porta
a terme aquesta situació.
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Nosaltres volem que hi hagi un govern efectiu a Catalunya, clar que sí, però també
volem que hi hagi democràcia i que l‟Estat Espanyol deixi de reprimir
democràticament i de dirigir una dictadura jurídica, cap als nostres representants
escollits legalment. És una ignomínia el que estan fent i, segurament, en un altre
època del 1939 haguessin fet d‟altres coses i haguessin solucionat el problema de
soca-rel, que era com els solucionaven abans, ara sortosament, com que encara la
democràcia algú se la creu, la seguirem defensant fermament i sort que
internacionalment molts veuen que el problema no és Catalunya, si no que el
problema és Espanya i qui la dirigeix.
És una qüestió de temps, és una qüestió de recorregut i aquí jo, Jordi Monrós, i el
Partit Demòcrata, fermament defensarem sempre que som república i defensarem
sempre que som democràcia i no toleraré que mai ningú ens reprimeixi ni
jurídicament, ni democràticament, i ho seguirem defensant així.
Quant a la segona moció, ve una mica també a col·lació amb la primera, el cos
aquest diu, clar que volem votar que sí i volem votar que sí, perquè entenem que
s‟han de tirar coses endavant, però clar, és que resulta que totes aquestes coses
que s‟han de tirar endavant de caire social, estan intervingudes pel 155, ja estaven
intervingudes abans amb la caixa per part de l‟Estat, i llavors ens demanen que fem
front a unes situacions que alhora voldríem fer-ho, si ens ho deixessin fer. Ho
podríem fer malament, i dir-nos que ho fem malament, clar, però és que no ho
podem fer, perquè vostès són part del problema per no deixar-ho fer, clar.
I aquesta és la contradicció, cóm es pot presentar un aquí a dir-me el que he de fer,
si tu m‟estàs impedint fer allò, no fer-ho bé o malament, que és on podríem discutir i
on antigament debatíem sobre si ho fèiem bé o no ho fèiem bé, cada govern de la
Generalitat, però és que aquest és el problema, escolti‟m, faci vostè això i quan vas
a fer això, traveta. Els representants democràtics escollits el 21 de desembre. No,
no, miri, aquest no, aquest a la presó, aquest exiliat, aquest tal, tots fora, fem un
sorteig al bingo? volen això? Sap què passa, que és que el dia aquell vostès volien
fer presidenta a l‟Arrimades i no té suport perquè sigui presidenta l‟Arrimades,
aquesta és la realitat, i el president que havia d‟haver sortit era Puigdemont, però no
volen i el segon no volen i el tercer no volen. Torno a repetir, fem un sorteig o que el
jutge Llarena faci una interlocutòria que digui, pito, pito, colorito, president o
presidenta aquest? Llavors els hi agradarà?
Per recosir coses s‟ha de tenir una cosa molt important, quan a tu et demanen
recosir, quan prèviament t‟han “aostiat”, quan no t‟han deixat posar les urnes, quan
t‟ho han reprimit tot, s‟ha de tenir molta barra per dir que tu tornis a una posició de
confluència, com si no hagués passat res, no senyors, quan un provoca certes
coses i fa certes coses, el que no pot fer és dir que no ha passat res i anem a
recosir. El que potser haurien de fer és, sobre certes coses, demanar perdó,
reconèixer que s‟han equivocat i potser, potser, per dignitat alguns ens asseuríem a
poder parlar de reconstruir això, però quan algú t‟ha sotmès a violència, a repressió
democràtica i a dictadura jurídica, s‟ha de tenir molta barra per demanar que
t‟estiguis callat, quiet i sense fer res i a sobre tu siguis el que reconeguis que has fet
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l‟error i a sobre tu siguis el que ha de recosir-ho tot.
Vull dir, per fer aquestes coses el primer que s‟ha de fer és que tothom faci un
examen de consciència i que algú vingui i digui aquí que el dia 1 d‟octubre va haverhi violència, que reconegui que va haver-hi violència, que reconegui que hi ha
dictadura jurídica i que reconegui que hi ha persones a presó que són totalment
innocents i se‟ls ha portat per reprimir a tot un poble, a dos milions i mig de
persones que van votar l‟1 d‟octubre, en un referèndum la independència de
Catalunya i que el dia 21 de desembre van guanyar unes eleccions i que tenen
setanta diputats i que no els hi dóna la gana de reconèixer que va haver-hi una
persona legítimament president de la Generalitat de Catalunya, com Carles
Puigdemont, que és el que ho hauria de ser, perquè té el suport de la majoria, però
no els hi agrada i com que no els hi agrada, faran tots els impossibles, jurídica i no
jurídicament, per impedir-ho.
Per tant, senyors, nosaltres, si ens deixen governar, governarem i si després ho fem
bé o malament, com sempre hem fet, ens deixarem passar comptes, però que ens
diguin que no governem, quan hi ha gent que està posant pals a les rodes, quan hi
ha gent que no volem que fem, em sembla totalment una indecència.

Essent les 11.50 hores, abandona la sessió el Sr. Iván Nieto Martínez, regidor del
grup polític municipal d’Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra Unida i AlternativaPirates.

SR. GARCÍA I ACERO (ERC-AM)
Sí, moltes gràcies. Ens sorprèn perquè el Partit Socialista demana diàleg, però el
que vol és submissió i el que practica és la repressió. Catalunya sempre ha
manifestat, doncs diàleg, i així moltes vegades hem demanat que en aquest país hi
ha majoria social a favor del dret a decidir i el govern del Partit Popular i el govern
del PSOE, han rebutjat fer un referèndum pactat, ho han rebutjat més de divuit
vegades. Un govern que també s‟ha negat a la mediació internacional i que
empresona persones únicament per defensar les seves idees polítiques o fa que
persones hagin de marxar, perquè no es garanteixen els seus drets polítics, els
seus drets a poder representar les seves idees, com ha passat avui amb la Marta
Rovira.
I és que vostès, la gent del PSC, són còmplices del 155, vostès són còmplices del
segrest de les institucions catalanes, vostès van de la maneta del Partit Popular,
vostès van de la maneta de Ciutadans. I vostès el que volen és adulterar un resultat
d‟unes eleccions, que són les del 21 de desembre, unes eleccions imposades per
vostès, imposades pel govern del PP i que volien que no tinguéssim, doncs majoria
les forces republicanes, les forces independentistes. Doncs no ha estat així, el 21
de desembre va guanyar la democràcia i els ciutadans i les ciutadanes de
Catalunya van donar suport a aquelles forces polítiques que volen construir una
república, que volen decidir en llibertat el seu futur, però vostès posen tots els
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impediments i utilitzen la justícia per tal que aquests resultats no siguin efectius.
I a més vostès tenen la barra de dir que la imatge de Catalunya surt perjudicada, la
que surt perjudicada és la imatge que va donar l‟Estat Espanyol, l‟1 d‟octubre,
donant cops de porra a ciutadans i ciutadanes indefensos, que únicament volien
exercir el seu dret a decidir, tant si estaven a favor o en contra de la república. I el
que genera també inestabilitat econòmica són vostès, que pacten amb el Partit
Popular, que pacten amb Ciutadans un decret perquè les empreses, doncs canviïn
la seu social, vostès que el que fan és pressionar a empreses con la SEAT perquè
marxin de Catalunya i, tot i així, li diuen que no.
I mirin, l‟economia catalana va endavant, les exportacions han augmentat, el PIB de
Catalunya durant aquest any és superior al de la resta de l‟Estat i supera també el
de la Unió Europea. I això que no tenim tots els mecanismes per poder
desenvolupar l‟enfortiment de la nostra economia, perquè hi ha inversions des del
govern de l‟Estat Espanyol, tant el PP com els que continuen negant, perquè es
desenvolupin, com el corredor del Mediterrani.
Nosaltres notem a faltar, doncs aquell Partit Socialista que en la seva etapa
fundacional, reconeixia el dret a l‟autodeterminació de les nacionalitats i del poble
de l‟Estat Espanyol. Aquell PSC que defensava el dret a l‟autodeterminació i d‟altres
reivindicacions socials, però aquestes reivindicacions socials i aquesta defensa
s‟han esfumat i s‟han perdut pel camí. I és que vostès avui s‟han convertit en una
comparsa del PSOE, en una comparsa del Partit Popular, que no reconeix
Catalunya com a nació, ni el seu dret a decidir. I no m‟estranya que en aquest camí,
durant aquesta dècada, molts socialistes catalans hagin estripat, doncs el carnet del
seu partit, començant pel president Pascual Maragall.
I nosaltres els demanem, deixin d‟estar al costat del Partit Popular, deixin d‟estar al
costat de Ciutadans. Sí, sí, Sr. Castro, no remugui, no remugui. Deixin de donar
suport al Partit Popular i a l‟aplicació del 155, que retalla els drets i llibertats, que
segresta les institucions catalanes i que empresona a persones per les seves idees
polítiques. I deixin als ciutadans i a les ciutadanes decidir, en llibertat, el seu futur. I
no tinguin cap dubte, per molta repressió que facin i tot l‟ús partidista de la justícia i
tota aquesta ofensiva repressiva contra l‟independentisme, a Catalunya tindrem
govern, el poble de Catalunya continuarà treballant per fer una república efectiva i
nosaltres el que treballarem és per fer, doncs un país per tothom que sigui just i que
sigui també un país democràtic, que en aquest moment no és l‟Estat Espanyol.
I respecte a la moció de la renda garantida, doncs una vegada més ens trobem amb
la hipocresia del Partit Socialista, un Partit Socialista que dóna suport al 155 i que
en aquests moments volen que s‟apliqui una sèrie de mesures. Mirin, aquesta renda
garantida ha sigut gràcies a un govern, el qual ha format Esquerra Republicana, i
que ha portat el tema d‟aquesta Conselleria. Vostès, a nivell de l‟Estat, que
governen moltes comunitats, encara fa falta que desenvolupin iniciatives com
aquestes. I vostès estan en aquest moment impedint, doncs amb el seu 155,
l‟aprovació d‟un reglament i la creació d‟una comissió i les millores suficients. Des
del govern vam pactar i ha sigut una iniciativa ciutadana, el tema de la renda
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garantida, en què s‟ha arribat a acords, per tant, cal desplegar-la. I s‟ha començat a
desplegar, tot i que vostès, a partir del 155, posin tots els impediments possibles
perquè no es porti a terme.
En aquest sentit, cal dir que també vostès parlen en aquesta moció, que cal
accelerar el procés en el tema de les cites prèvies, doncs hi ha que dir-los que
aquestes cites es fan abans de quatre setmanes en un 75%. Vostès també
demanen que s‟incrementi el personal, un personal que s‟ha incrementat abans que
estigués el 155, en més de 400 persones. Sobre el tema de la informació als
sol·licitants, es compleixen dintre dels marcs dels termini legals, vostès també
manifesten que cal prioritzar que les solucions no superin els cinc mesos d‟espera,
no hi ha cap tipus d‟expedient que superi els cinc mesos d‟espera i s‟està complint
dintre del marc que es va pactar. Possiblement hem de canviar aquest punt, entre
tots, perquè vam pactar uns terminis i possiblement els terminis han de ser més
curts, però s‟està complint dintre del marc. I sobre també destinar recursos i
personal necessari, doncs això és el que deia abans, s‟ha augmentat el personal a
nivell del SOC, s‟ha augmentat el personal dels serveis socials i també hi ha una
nova fitxa en el propi contracte-programa.
Per tant, aquesta moció que podria plantejar algun tema de millores, però jo els hi
demanaria que deixin fer un govern efectiu, que deixin que Catalunya pugui escollir
de manera eficient, doncs un president, no posin traves jurídiques, no intentin
adulterar els resultats electorals del 21 de desembre, per tal que aquestes millores
puguin ser efectives. I els hi tornem a demanar que deixin de donar suport a aquest
155, que deixin d‟anar de la maneta del Partit Popular.
Per tant, votarem en contra d‟aquestes dues mocions.

SR. ALONSO NAVARRO (PP)
Sí, nosaltres en la moció 23, la votarem a favor, excepte el punt número 5 que
votem en contra. I la número 24 la votem a favor.

SRA. CARBALLEIRA PASCUAL (ICV-EUiA-PIRATES-E)
A veure, per la moció 23, la moció per demanar la formació d‟un govern que governi
per Catalunya i la normalització de les relacions institucionals, el nostre grup ja ha
expressat, molts cops, crec hem parlat d‟això en aquest Ple moltíssimes vegades,
bueno, ho hem expressat en paraules i també amb fets, el nostre rebuig al 155 i
també a la via unilateral. No així, considerem el PSC que sí que ha sigut còmplice
d‟aquest 155 que s‟ha aplicat a Catalunya i ara demana normalitat a les institucions
catalanes, una cosa difícil d‟entendre, quan ens posen el govern de l‟Estat a
governar Catalunya, quan ens posen al PP, casi última força de Catalunya, a
governar la nostra Generalitat. Considerem que això és un gran exercici de cinisme
del PSC, en aquest cas, perquè és que ha ajudat a posar aquest 155 i a fer-ho
efectiu en la seva aplicació.

…/…

105

També hem vist a l‟acord número cinquè d‟aquesta moció, el PSC, doncs expressa
el seu posicionament sobre el model territorial i l‟organització política a Catalunya.
Nosaltres sí que volem un govern que governi a Catalunya i que governi amb
normalitat però no és aquest el nostre model, no vol dir que el nostre model sigui el
mateix que el del PSC i en aquest cas, no ho és, no coincideix i en aquesta moció
també s‟ha intentat, doncs, a banda d‟aquest exercici que nosaltres considerem de
cinisme de demanar normalitat a Catalunya, quan hem fet aplicar el 155, doncs,
també se‟ns demana, doncs, validar aquest model territorial que proposa el PSC, en
l‟acord cinquè de la seva moció, no?. Per tant, nosaltres farem una abstenció
d‟aquesta moció i ho repetim i ho reiterem, no donarem suport ni al 155 ni donarem
suport a una via unilateral a Catalunya.
Nosaltres ja hem expressat la nostra proposta per a Catalunya, es una proposta en
la que ha de haver-hi diàleg, en la que hem de parlar i sobretot, de respectar-nos
uns als altres i trobar una via de consens en la que podem ajudar a la nostra
ciutadania i no és ni la via del 155 ni la via unilateral, per això ens abstindrem en
aquesta moció.

SRA. GONZÁLEZ MONTES (ICV-EUiA-PIRATES-E)
Respecte a la moció 24 de suport a la implementació de la renda garantida
ciutadana, evidentment no podem votar una altra cosa que no sigui a favor. Hi ha
moltes persones, moltes famílies a Catalunya que estan patint molt una crisi molt
injusta, una situació de pobresa i d‟exclusió intolerables i aquestes persones han de
sortir d‟aquest carreró sense sortida, precisament, no?
La renda garantida va ser fruit d‟una iniciativa legislativa popular, de la qual molts
dels que som aquí vam participar, vam ser fedataris, vam treballar molt, vam estar
pels carrers demanant el suport de la ciutadania a una iniciativa que el què busca
és la dignitat de les persones i en aquest sentit, creiem fonamental que es
desenvolupi d‟una vegada per treure a molta gent de la misèria i de l‟exclusió.

SR. GARCIA VALLE (CIUTADANS)
Muchas gracias, Sra. Marín. Bueno, esta moción para la formación de un gobierno
de Cataluña y la normalización de las relaciones institucionales, obviamente nos
parece perfecta, es que lo necesita Catalunya, pero mire Sr. Belver, usted
comenzaba su intervención cuando exponía la moción, diciendo que llevan meses
sin gobernar y bueno, que vamos que no están haciendo nada, efectivamente, pero
yo, permítame que le corrija, también desde el cariño, como decía el Sr. Monrós.
No son meses, son años que tienen abandonada Cataluña, son años que llevan
desde que pusieron la proa, como he dicho aquí otras veces en este Pleno, a Ítaca
con esa nave permanentemente remando, unos para un lado, otros para otro,
porque ya vemos la diferencias que tienen entre ellos mismos y obviamente,
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cuando ven que se estrella la nave, que la estrellan ellos contra las rocas, lo que
hacen es reaccionar virulentamente contra los partidos constitucionalistas que lo
único que hemos hecho durante todo este tiempo es decirles que se podía
conseguir todo pero dentro del marco de la ley, de la Constitución que nos dimos
todos los españoles, los catalanes y el resto de España la votaron, si cabe, lo he
dicho otras veces aquí, más en Cataluña que tuvo dos o tres puntos más.
Dicho esto, al final, todos estos años de gobierno, preparando estructuras de
Estado, gastando dinero, derrochando dinero en esas estructuras de Estado, con
embajadas, con historias, con cuarenta mil cosas que hemos ido viendo a lo largo
de todo este tiempo, derrochando dinero en la televisión de Cataluña que tiene un
presupuesto altísimo para hacer pedagogía de la secesión. Dándole dinero a los
periódicos afines para que sigan haciendo pedagogía y en definitiva, regalando el
dinero a quien piensa como ellos, apartándose y gobernando solamente para una
parte de los catalanes, que tienen derecho también a un gobierno, pero los demás
también lo tenemos y no lo hemos tenido, hemos estado huérfanos de gobierno
mucho tiempo, por nuestras ideas, cuando se dice que te presionan por las ideas
qué ridículo, ustedes están aquí y tienen las mismas ideas y no les han presionado.
Si se pasan de la ley y hacen lo que no tienen que hacer, seguramente, pues tendrá
que llamarlos un juez porque eso es la democracia, eso es el Estado de Derecho, sí
señor García, eso es así. Mire, es verdad que Cataluña necesita un gobierno ya,
pero un gobierno que gobierne para todos los catalanes, no para una parte, como
pretenden ustedes, porque es que lo siguen reiterando permanentemente, cada vez
que vemos el Parlamento, ustedes, ahora, es un esperpento lo que hacen, es
hablar en nombre del pueblo de Cataluña, olvidándose que somos todos los que
pensamos como ustedes y los que no.
Mire, al final vamos a tener nosotros la culpa, este Ayuntamiento, que el dinero de
las guarderías de cero a tres años, no haya llegado, sabe por qué no ha llegado,
porque ustedes lo han gastado, lo han derrochado, eso, en esas estructuras de
Estado. Vamos a tener la culpa de todos los años de gobierno que ustedes han
estado, que no han sido capaces de los barracones que tenemos en esta ciudad,
que hayan desparecido, la tiene este ayuntamiento, también. Quizá tenga alguna
culpa, por no haber apretado más, pero en cualquier caso, los que tienen la tela,
como se suele decir, son ustedes y no lo han hecho. Por tanto, los partidos
constitucionalistas, lo único que han hecho, señores independentistas, ha sido,
simplemente algo que es natural y razonable, que se hagan las cosas desde dentro
de ley, desde el marco jurídico que nos dimos todos y ustedes esto lo han obviado y
se las han saltado, y evidentemente, el Estado de Derecho se defiende y se
defiende con las herramientas que tiene, las que les proporcionamos los
demócratas porque todo lo que tiene el estamento jurídico pues es fruto de un
consenso político y todo esto, obviamente hacer que una democracia sea más
fuerte. Cuando tenemos..., es verdad que necesitamos perfeccionarla, es verdad
que la democracia no es un sistema perfecto, pero es el menos malo de los que yo
conozco, como mínimo, ¿no? y ustedes tienen una democracia a su estilo, a su
aire, sin contar con los demás y oiga, nosotros, no tenemos miedo a las urnas, pero
las que sean legales.
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Mire, ya me duele el alma de oírles decir a ustedes y sobretodo de que ustedes
están.., que los meten en la cárcel por sus ideas, no lo digan más, le he puesto mil
ejemplos aquí. Mire, hoy, y eso es lo que le quería decir, Sr. Monrós, quizás,
seguramente.., no sé si el juez impresionará o no, que para nadie es agradable que
la gente esté en la cárcel, yo sinceramente, a mí no me gusta, pero también me
gusta que se respete el ordenamiento jurídico de este país y cuando no se respeta
pues ahí está el Estado de Derecho. Mire, la Sra. Rovira, probablemente ya,
aunque no se ha presentado, se ha marchado, otra fugada, por qué, por qué si ha
estado arengando y ha dicho que no pasarán, que estaremos, que no tiraremos la
toalla que estaremos aquí, y ha estado arengando a la gente a ese apoyo, a
llamarlos incluso a la insurrección que por eso es por lo que se ve en ese
compromiso y ahora sale huyendo, valiente manera. Son ustedes como el capitán
araña, embarcan a la gente y se quedan en España, pero aquí al contrario, salen
corriendo porque aquí en España se tiene que cumplir y tenemos jueces que están
dispuestos que se cumplan la Ley.
Mire, seguramente las leyes, pues hombre, yo creo que mientras que están pues se
podrán combatir desde la democracia y decir, pues esta no nos gusta y la
cambiamos, pero entre todos, no a gusto de ustedes y claro que hay que cambiar la
Constitución, seguramente se podrá mejorar, pero entre otros, se lo digo otra vez,
mire Sr. Monrós, usted se sonríe, pero aquí, el único problema que hay es que
ustedes no quieren entrar por los cauces que les señala la democracia, es que
ustedes se salen del ordenamiento jurídico, es que ustedes quieren luchar por unas
ideas que pueden ser hasta legítimas, engañando a la gente y luego la dejan tirada,
salen corriendo, salen corriendo, hay ya varios.
Mire, al final uno tiene que ser consecuente con sus actos y sabe que si hace algo
que está en contra de la ley, se va a encontrar enfrente a la ley, porque eso es lo
que me garantiza a mí, que yo pueda vivir en libertad y en paz, en paz social y
ustedes eso no lo observan y por eso tienen los problemas que tienen, porque es
una cuestión de mentalidad, no se adaptan ustedes al marco constitucional que
puede darles a ustedes, a medio-largo plazo, cuando sea incluso algunas cosas en
las que pueden tener razón, pero si salen todo o nada, mire, hay que consensuar,
claro que hay que consensuar pero cuando se dice y se tiende la mano y yo creo
que aquí se ha atendido más de una vez, ustedes lo que hacen es morderle, no la
toman porque en su idea está referéndum sí o sí y referéndum y referéndum, Oiga,
mire usted, no habrá tiempo para discutirlo, des de 1714 llevan ustedes diciendo
que están engañados, que están colonizados, no es cierto y no hay derecho a
autodeterminación en los estados democráticos, solamente los invadidos y aquí no
ha habido invasión ninguna.
Mire, ese discurso ya está muy manido, ya no se lo cree nadie y están perdiendo
ustedes fuerza, cada día tienen menos, ya les dan un ocho, un diez por ciento
menos, ya lo veremos, pero ustedes quieren más alargar esto y no hacen nada, de
nada, de nada, más que alargarlo, les interesa algarabía, el lio y así no vamos a
tener nunca gobierno, porque ustedes lo que proponen, es que es imposible, es que
la ley dice que eso no puede ser. Pongan ustedes una persona a la que no tengan
cuentas pendientes con la ley y verá usted como no hay ningún problema, pero
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claro, al final, hasta sus socios los han abandonado, los han abandonado porque
fíjese, ellos tienen cierta coherencia y ustedes van haciendo lo que pueden para
salir adelante.
Mire la CUP, yo estoy en las antípodas de lo que piensan pero les doy, como
mínimo, en este tema, en este tema, cierta coherencia, ellos mantienen su palabra,
de momento, eh?, pero tampoco me acabo de fiar mucho, a ver qué pasa, en estos
días, no?. Pero en cualquier caso, de momento, eso es lo que se ve y ustedes no,
ustedes cambian, hacen regates, a ver cómo se salen de esta.
Mire, no se van a salir, salvo que ustedes entiendan de una vez, que Cataluña
somos todos, no una parte, y que entiendan que deben gobernar para todos y claro
que estamos de acuerdo, en que haya un gobierno pronto, rápido y que atienda a
las necesidades sociales que tiene Cataluña y no le echen la culpa a los
constitucionalistas que lo que hacen es defender la ley y se lo repito otra vez, la ley
es fundamental para que haya libertad y democracia. No hay democracia ni libertad
sin ley, así que yo, a pesar de que tengo que reprocharle también al Partido
Socialista y por eso usted también se lo reprochan que ha sido timorato en muchas
ocasiones y que ha llegado incluso a votar el derecho a decidir y ha estado
haciendo ahí, cuarenta mil cirigoncias para no significarse porque quiere cazar en
todos los caladeros y eso es complicado.
Sr. Belver, es complicado porque al final no convence usted, ni a uno ni a otros, no
se puede dar una de cal y varias de arena y es lo que hace el Partido Socialista, por
eso, corren riesgo de recibir de todos los lados, no se puede ser veleta, hay que
tener coherencia, hay que seguir siempre con una coherencia, no podemos estar un
día dando la razón a los independentistas, que seguramente que en algún tema
habrá que dársela cuando se trate de temas como hemos dicho, sociales y cuando
quieran poner encima de la mesa cosas que todos estemos de acuerdo y de hecho
yo aquí, en el Pleno lo he votado, con coherencia, lo expuesto que yo creía que era
bueno para nuestros ciudadanos.
Pero los temas nacionalistas o nos ponemos en el sitio que hay que ponerse o
ustedes están pues un poco veletas y este es el problema, por eso ustedes reciben
por todos los lados, porque no tienen un política clara, porque hablan ustedes de
plurinacionalismo, hablan ustedes de una cantidad de cosas que en definitiva, pues,
yo creo que confunden al personal y por eso, pierden ustedes pistonada, entre sus
propios militantes. Sean firmes, consigan establecer ya una dirección y eso no
quiere decir que las direcciones no se puedan corregir pero con coherencia y yo
creo que es lo que echamos en falta en el Partido Socialista de Cataluña, la
coherencia en estos temas nacionalistas, en no estar un día en un lado y al otro a la
contraria, en no acostarse una noche siendo unionista y levantarse separatistas y
esto lo vemos y seguro que ustedes, yo estoy convencido, que ustedes no son
separatistas pero lo demuestran muy mal. Muchas gracias.
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SRA. ALCALDESSA
A favor de las dos por parte de Ciudadanos.

SR. BELVER VALLES (PSC-CP)
Sí gràcies, Sra. Alcaldessa. Algunes qüestions sobre el què s‟ha dit. A la pròpia
moció s‟explica o es fa un mínim relat a un paràgraf del tema de l‟1 d‟octubre que
ha sortit aquí recurrentment, nosaltres ho vam dir, ho tornem a dir i ara a més a
més, ho posem per escrit amb una moció, per tant, no hi ha res mes a dir, però
respecte d‟algunes de les qüestions que han dit, nosaltres demanem un govern que
governi i vostès han dit algunes coses que senzillament no són certes. Aquí no hi
ha ningú a la presó per les seves idees, aquí hi ha, com a mínim que jo conti així
ràpidament, sense tal.., quatre regidors que són independentistes declarats que ho
han dit més d‟una vegada, no se de cap de vostès que els hagin fet un auto de
processament, a cap, aquí la gent està a la presó pels seus actes, pel què ha fet,
pel què ha fet i quan un comet i el Sr. Monrós ho ha dit molt bé, diu. “hem de saber
que quan es fan coses, hi ha conseqüències”, efectivament, quan un es salta la llei,
té conseqüències, hi ha una denúncia i fins i tot, arriba un moment en que hi ha una
sentència, per tant, quan es fan coses hi ha conseqüència, les faci qui les faci o és
que estem demanant que hi hagi algú que estigui per sobre de la llei?, vostès diuen:
“no, tindrem que rifar, a veure qui és el president”, no, si és molt fàcil, de tots el
diputats que tenen, un que no estigui ni fugit o que no estigui a la presó, fàcil, ben
fàcil, com fa tothom, que no estigui a la presó i que no estigui fugit de la justícia,
amb això, s‟aconsegueix un president.
Sr. Toni García ens deia: “vostès són comparses del PP” i vostè què és?, comparsa
del 3%?, comparsa de la CUP?, el grup més minoritari en el Parlament de
Catalunya i que els condiciona les seves accions?, comparses per comparses.
Escoltin el PSC ha defensat una posició ajustada a la llei, volem canviar la llei?,
canviem-la, però no ens la saltem i li diguem als ciutadans que segons qui es pot
saltar la llei, i esperem que no ens passi rés, això és impossible, perquè això sí que
seria faltar a la democràcia. Perquè hi hagi democràcia ha d‟haver-hi llei i si no hi ha
llei això no és democràcia, això és el salvatge oest i això, nosaltres no ho volem ni a
Catalunya ni enlloc. Per tant, democràcia? tota; justícia? tota; no ens agrada la llei?,
canviem-la, hi ha mecanismes i totes les lleis tenen previst el mecanisme per
canviar-la, per tant, si vostès volen canviar una llei, proposin i faci-ho.
Nosaltres, Sr. Monrós, quan el govern del president Puigdemont estava actuant,
nosaltres ho hem dit en reiterades ocasions, aquesta ciutat, aquest govern
municipal, ha arribat a molts bons acords amb la Generalitat i aquell govern mentre
governava, en aquesta ciutat, estàvem satisfets. Per això, demanem avui,
exactament el mateix, un govern que governi, perquè amb un govern que governa
aquest govern municipal és capaç arribar a acords i volem aquest govern perquè es
posi d‟acord amb altres governs. Nosaltres no fem distincions del què pensen o
deixen de pensar, evidentment, que ens hem de posar d‟acord amb qui pensa
diferent. És que posar-se d‟acord amb el que pensa igual, no té cap mèrit, hem de
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posar-nos d‟acord amb els què pensen diferent i perquè això sigui possible,
necessitem gent al davant de les administracions.
Mirin, el PSC, manté la seva posició, tenim molt més de cent anys d‟història com a
Partit Socialista Obrer Espanyol, quaranta anys com a PSC, nosaltres ni perdem
pistonada, ni deixem de perdre pistonada, ni som veletes, ni deixem de ser veletes,
no som un partit nascut a l‟albor de l‟IBEX 35, dels programes de televisió, finançat
per les caixes i que quan porta quatre dies, el què fa és un congrés per dir que ara
lo de la socialdemocràcia ens oblidem que som lliberals però socialistes en lo social
que no saben ni el què són. Vostès faran, com alguns que estan penjant cartells per
la ciutat, que diuen que representen a un partit, que la seva base fonamental és que
no tenen ideologia.

SR. HUSILLOS GUTIÉRREZ (PSC-CP)
Molt breument, Sr. Toni Garcia, si sap que aquesta setmana passada a la comissió
promotora de la ILP va estar al Parlament, doncs, es va reunir amb tots els grups
parlamentaris excepte amb dos, Partit Popular i Esquerra Republicana. Pot ser, si
haguessin comparegut podrien comprovar que el què transmetem avui en el Ple,
no són la mera opinió d‟aquest grup municipal o d‟aquest govern, si no el què els
ciutadans, a través d‟aquesta comissió promotora han expressat a la majoria, a tots
els grups polítics que van decidir assistir a aquella reunió. Gràcies.
Essent les 12.17 hores, s’incorpora a la sessió, el Sr. Ivan Nieto Martinez, regidor
del grup municipal d’ICV-EUiA-Pirates.

SRA. ALCALDESSA
Ara sí, si hi ha alguna..., no hi ha cap intervenció?

SR. GARCIA VALLE (CIUTADANS)
Sr. Belver parece mentira...., ¡Ah perdón! es que pensaba que me había dicho que
sí.

SRA. ALCALDESSA
No, no, no..., l‟ordre és qui ha fet la proposta de les mocions que és nosaltres, ara
obrim una segona, si no hi ha, només hi ha el Sr. Monrós i el Sr. García, doncs, els
senyors García i el Sr. Monrós, per tant, primer el Sr. Monrós.
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SR. MONRÓS IBÁÑEZ (CiU)
Jo bé, mentre estaven presentant aquesta moció, doncs, una mica de solidaritzarme amb els companys d‟Esquerra Republicana degut a la noticia de que la Marta
Rovira ha marxat, que no ha fugit. A mi em fa gràcia que la gent parli de fugir
perquè suposo que el concepte té un diccionari diferent, no? i em remetré a unes
paraules que jo, alguna vegada, hagués volgut que alguns dels partits haguessin
públicament dit alguna cosa al respecte. Pablo Casado, en el seu dia, va dir que
desitjava que Carles Puigdemont acabés com Lluís Companys. No diré el què
significa això traduint-lo, podríem traduir-lo a molts idiomes, però significa el què
significa i la gent no fuig, el president Puigdemont, el conseller Comin, el conseller
Puig, els diferents que vam marxar, l‟Anna Gabriel o la Marta Rovira, no fugen, se‟n
van a altres països que són demòcrates per intentar seguir lluitant per la República.
La resta estem aquí perquè de moment, no ens han processat ni ens han fet rés,
però segurament, ganes en deuen tenir, perquè torno a repetir, si ens traslladéssim
a l‟any 1939, això ja estaria solucionat en un plis, plas, però sortosament els
mecanismes de la democràcia i de la dictadura jurídica, són més lents i no poden
fer certes coses.
Vostè, Sr. Belver deia: ”quan fan coses, passen coses”, sí clar, però és que la gent
normalment, fins fa poc, no tenia cap tipus, entre cometes por de sotmetre‟s a
l‟adjudicatura, entenent que havia una, pues, imparcialitat i tal.., però clar, quan
veus que les coses, ja saben el què passarà, la gent és que no tingui por, és que li
té pànic, i per això no hi van.

SR. GARCIA ACERO (ERC-AM)
Única, dues cosetes i molt breu. Sr. Belver, l‟únic que han fet els senyors que avui
estan empresonats per les seves idees polítiques, és complir el mandat democràtic
que era convocar un referèndum, un referèndum que vostès es neguen a pactar
com han fet a altres llocs, per exemple, Escòcia i en aquest àmbit, els demano una
altra vegada que deixin d‟anar de la maneta al PP, és que van de la maneta del
Partit Popular, en molts temes, en temes econòmics, i abans, a la part anterior, el
representant de la CUP, doncs manifestava el tema de la reforma de la Constitució.
Deixin d‟anar de la maneta, perquè si volen diàleg, parlem les coses, es fa un
referèndum pactat i li torno a dir, divuit vegades han rebutjat fer un referèndum. En
aquesta ciutat, en aquest país hi ha una majoria social que està a favor del dret a
decidir que vol decidir, doncs, a les urnes, el seu futur, si vol ser república o no i
això vostès ho estan rebutjant des de sempre.
I els senyors de Ciutadans, jo quan ens refereixen a ambaixades no se si són les
que han pactat a Andalusia amb el PSOE?, quan es refereix a “derrochar dinero”,
no sé si se refiere a su derroche que hizo en el Centre d‟Esports de l‟Hospitalet, o
cuando habla tanto de ley, a mí me recuerda cada vez más a Torrente con sus
insistencias.
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SR. GARCIA VALLE (CIUTADANS)
Le vuelvo a decir, que cuando marché del Centre d‟Esports de l‟Hospitalet, quedó
un millón de euros en la caja, ese es el derroche, un millón de euros en la caja, no
lo diga más, que se pierde usted en esa historia, por mucho que lo diga no va a
calar. Sus propios militantes le han dicho que no insista porque es mentira. Usted
miente siempre, es un embustero compulsivo, ya se lo digo yo.
Sr. Belver, lamento tener que decirle a usted que usted diga lo que dice de
Ciudadanos, no? y mire que ustedes se ponen como ciento y pico de años y tal,
muy bien, claro que sí, es verdad, un partido, bueno, con una estructura de muchos
años de historia. Lamentablemente ustedes lo están haciendo polvo en un tiempo
record, ¿sabe por qué?. Mire, yo le voy a decir una cosa, ahora mismo Ciudadanos,
ese partido que usted dice que nace como nace y tal, tiene 36 representantes en la
Cámara catalana y ustedes tienen 17, cuando ustedes fueron una fuerza
hegemónica, en el resto de España más de lo mismo. ¿Sabe usted qué ilustres
personajes, ilustres socialistas están pasando a Ciudadanos? y están criticando sus
políticas y los tenemos por ahí, gente que fue referente y santo y seña del Partido
Socialista, están diciendo que ustedes lo están haciendo mal, pero es que tenemos
más de un 38% de votantes socialistas en nuestras filas, más de un 38, se dice
pronto, algo estarán haciendo ustedes mal, algo veletas serán, cuando no confían
ni los suyos en ustedes mismos. Me sabe mal, tenerle que darle a usted aquí esta
reprimenda porque ustedes se meten en un jardín, porque es cierto que ustedes
aquí en este Pleno y se lo he dicho y se lo he reprochado, han votado a favor del
derecho a decidir y han hecho actuaciones que han confundido a su electorado y es
lo que he reprochado que dan ustedes una cal y muchas de arena y eso no quiere
decir que el Partido Socialista no sea un partido, en fin, que yo me he sentido
mucho tiempo representado, pero me quedé huérfano un día cuando vi esos
cambios y esos giros, eso es lo que le reprochaba a usted y lo siguen haciendo y
por eso, cada día, recibimos más votantes del Partido Socialista, cada día más, los
abandonan a ustedes y se van con otra fuerza política que usted le está imputando
una cuestión que me parece absurda, que si IBEX, eso no es cierto lo del IBEX.

SR. ALCALDESSA
Muchas gracias Sr. Garcia, Sr. Belver.

SR. BELVER VALLES (PSC-CP)
Sí gràcies, Sra. Alcaldessa. A veure, molt d‟impactes, molt poc temps. Miri digui-li
com vulguin, quan a una persona la crida un jutge perquè comparegui i en lloc
d‟anar a veure el jutge se‟n va a un altre país, jo li dic fugir, vostès li diuen marxar, a
mi em dóna igual, però li ha citat un jutge i en lloc d‟anar a veure el jutge s‟ha anat a
un altre país, aquest és el fet i els insisteixo, no miri, per les idees no hi ha ningú, és
que estem parlant de malversació de fons públics, estem parlant de rebel·lió perquè
lis van dir més d‟una vegada i més de dos i més de tres, no facin això, això no ho
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poden fer, vam prendre acords, es van passar vostès tot l‟ordenament jurídic hagut i
per haver, amb informes lliurats en mà, en aquest moments, els dies 6 i 7 de
setembre, es van dilapidar l‟Estatut d‟Autonomia de Catalunya i la Constitució en
una sola sessió i a més a més menystenint i menyspreant a tots els grups de
l‟oposició i això vostès diguin-li com vulguin però això és el què vostès van fer, el 6 i
el 7 de setembre de l‟any passat, això és el van fer i no per les seves idees, si no
pels seus fets és que estan cridats a declarar.
I li demano una cosa, Sr. Antoni Garcia amb tot el respecte, no torni a mencionar
mai més a Pascual Maragall, no el torni a mencionar mai més ni per felicitar-lo, li
demano si us plau, que no ho faci.
Y para acabar, cuando Sr. Miguel García, usted habla de ilustres socialistas que
han marchado a Ciutadans, no lo dirá por usted, ¿no?

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, hem acabat el debat de les mocions, Sra. Secretària han quedat
aprovades?. A veure si us plau, a veure si podem saber si s‟han aprovat?. Vostè vol
la paraula per al·lusions?, pues pídala. Hombre si hace así.., si levanta la mano, yo
lo veré más, bueno pues levántela como usted quiera pero si no lo hace visible, yo
adivina todavía no soy, si usted quiere la palabra por alusiones, tiene la palabra.

SR. GARCIA DEL VALLE (CIUTADANS)
Sr. Belver, mire yo nunca me.., a mi ser ilustre o no, eso me trae sin cuidado. Yo me
fui del partido porque ustedes habían perdido el norte y porque me encontraba
huérfano en lo que yo había defendido mucho tiempo y además porque no les veía
tanta.., esa honradez que se le da por supuesta, fue donde empezaron los casos de
los ERES, empezaron a salir imputados por corrupción y demás y yo pensaba que
estaba en un partido, en aquel momento y es verdad que no se puede criminalizar a
todo el partido por eso, porque hay mucha gente muy decente y muy honrada en
este partido también, claro que la hay pero no era de recibo para mí que un partido,
el que yo había defendido y del que me sentía orgulloso, empecé a sentirme
huérfano, en todos los temas nacionalistas y luego después ocurrieron más cosas,
ya le digo, temas de corrupción, una serie de cuestiones y tal, mire ilustres hay
muchos, el Sr. Guerra, por ejemplo, una persona ilustre. Yo no, a mi me da igual
que usted me considere un ilustre, no es mi objetivo ser ilustre, con ser una buena
persona y decente me vale y aprenda usted el tema, no?, que con ser.., no hay que
ser ilustre, simplemente con ser decente y honrado es bastante, cosa que echo de
menos en muchos dirigentes de los que están hoy en su partido que están
imputados por corrupción.
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SRA. ALCALLDESA
Hemos aprobado las dos mociones, pasamos ya a las mociones que presenta
Ciudadanos.
Tancat el debat se sotmeten a votació les mocions números 23 i 24; adoptant-se els
següents acords:
MOCIÓ 23.- PER DEMANAR LA FORMACIÓ D’UN GOVERN QUE GOVERNI
PER CATALUNYA I LA NORMALITZACIÓ DE LES RELACIONS
INSTITUCIONALS.
Les eleccions democràtiques del 15 de juny de 1977 van obrir el camí al retorn del
president Tarradellas, fet que comportava no només l'assoliment d'una reivindicació
històrica que trencava definitivament amb el règim franquista sinó, sobretot, l'inici de
la recuperació de les institucions d'autogovern existents durant la Segona
República, que es plasmaria en la Constitució de 1978 i en l'Estatut de 1979.
Més de 35 anys després, recollint l'experiència acumulada per la Generalitat i
intentant donar curs a una demanda de més autogovern i millor finançament, va ser
votat en referèndum per la ciutadania catalana l'Estatut de 2006, elaborat i aprovat
al Parlament i, posteriorment, negociat i aprovat per les Corts Generals.
No obstant això, la frontal oposició del PP a aquest Estatut i la sentència que va
alterar allò que havia votat la ciutadania, van acabar per malbaratar l'intent de
renovar el pacte dels anys 1978 i 1979.
El 2012, la victòria electoral de les forces independentistes a les eleccions ai
Parlament de Catalunya va suposar l'inici d'un procés de secessió aguditzat
progressivament per la falta de diàleg entre els governs d'Espanya i de la
Generalitat. El 2015, unes noves eleccions al Parlament de Catalunya, qualificades
de "plebiscitàries" pels independentistes {que van obtenir una majoria absoluta en
escons però no en vots) van accelerar el ritme de l'anomenada "desconnexió".
Durant el Ple del Parlament celebrat els dies 6 i 7 de setembre de 2017, una
majoria parlamentària va impulsar la tramitació de dues iniciatives legislatives que
pretenien l'establiment d'un règim jurídic excepcional a Catalunya (en el cas de la
Llei 19/2017), i d'una mena de constitució provisional que pretenia regular la
transició fins a la definitiva constitució d'un hipotètic nou Estat català (en el cas de la
Llei 20/2017). Amb l'aprovació d'aquestes lleis, aquesta majoria parlamentària
pretenia la derogació en la pràctica de ta Constitució de 1978 i de l'Estatut
d'Autonomia de 2006 I, fent-ho així, liquidava les institucions d'autogovern
catalanes.
La forma de tramitació, a més; prescindí totalment d'elements que formen part del
nucli més essencial del dret fonamental a la participació política, en aquest cas
mitjançant representants. Es produí prescindint també dels mecanismes i
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procediments específicament previstos per a transformacions del marc institucional
tan profundes com les preteses, que haguessin exigit encetar un procediment de
reforma constitucional i un per a la reforma de l'Estatut, i sens dubte prescindint
també de les majories requerides per a la pròpia modificació de l'Estatut
d'Autonomia.
Malgrat la suspensió de sengles lleis pel Tribunal Constitucional, i del Decret de
convocatòria i de normes complementàries, el Govern de la Generalitat va seguir
endavant amb la preparació de la convocatòria de I'l d'octubre, que no comptava
amb les mínimes garanties necessàries, no assolia els estàndards internacionals en
matèria de processos electorals, ni seguia les recomanacions del Codi de bones
pràctiques en matèria de referèndums de la Comissió de Venècia.
És aleshores quan el Govern d'Espanya, en mans del PP, va dictar dues ordres
ministerials per tal d'intervenir de manera més severa les finances de la Generalitat
amb l'objectiu d'evitar despeses relacionades amb la possible votació de I'1
d'octubre.
L'1 d'octubre es va dur a terme una jornada de mobilització massiva, que es va
veure severament afectada per un dispositiu policial que pretengué impediria
físicament, circumstància que va conduir a l'ús de la força, en clar excés i
desproporció, i a haver de lamentar que hi haguessin persones ferides i que molts
ciutadans i ciutadanes es veiessin afectats en diferent grau per aquesta actuació de
la força pública.
El Govern de la Generalitat va anunciar els resultats de la jornada de I'1 d'octubre
afirmant que suposava un mandat democràtic per proclamar la independència i fer
efectiva les lleis 19/201 7 i 20/2017, suspeses pel TC.
Durant el Ple del 10 d'octubre de 2017 l'aleshores President de la Generalitat, com
recull el Diari de Sessions, va afirmar el següent;
"Hi ha un abans i un després de !'l d'octubre. I hem aconseguit ei que ens vam
comprometre a fer a l'inici de legislatura. Arribats a aquest moment històric, i
com a president de ¡a Generalitat, assumeixo, en presentar-los els resultats
del referèndum davant de tots vostès i davant dels nostres conciutadans, el
mandat de! poble que Catalunya esdevingui un Estat Independent en forma
de república.
Això és el que avui fem amb tota solemnitat, per responsabilitat i per respecte.
I, amb la mateixa solemnitat, el Govern i Jo mateix proposem que el
Parlament suspengui els efectes de la declaració d'independència per tal que
en les properes setmanes emprenguem un diàleg sense el qual no és
possible arribar a una solució acordada."
A conseqüència dels esdeveniments dels plens del 6 i 7 de setembre, i del 10
d'octubre, el Govern espanyol va remetre un requeriment al President de la
Generalitat de Catalunya per tal que confirmés si alguna autoritat de la Generalitat

…/…

116

de Catalunya havia declarat la independència de Catalunya, o si iiur declaració
davant del Ple del 10 d'octubre implicava una declaració d'independència, al marge
que es trobés o no en vigor. Un segon requeriment efectuat mitjançant el mateix
acord del Consell de Ministres reclamava al President de la Generalitat que
revoqués o requerís la revocació de l'esmentada declaració d'independència a fi de
restablir l'ordre constitucional i estatutari, ordenant el cessament de qualsevol
actuació adreçada a la promoció, avenç o culminació del denominat procés
constituent, tendent a la declaració i configuració de Catalunya com a Estat
independent de la resta d'Espanya, amb compliment íntegre de les resolucions
dictades pel Tribunal Constitucional.
Cal assenyalar que l'acord del Consell de Ministres esmentat contenia també un
requeriment a la Presidenta del Parlament de Catalunya i al conjunt de la Mesa, a fi
que restablissin l'ordre constitucional i estatutari, en els mateixos termes en els que
es requeria al President de la Generalitat de Catalunya.
Malgrat que el President de la Generalitat de Catalunya va respondre per carta a
sengles requeriments, ambdós van ser desatesos en allò que materialment i formal
requerien. Així mateix, la Presidenta del Parlament i la Mesa no van atendre al
segon requeriment.
El Consell de Ministres va reunir-se el 21 d'octubre de 2017 i va proposar al Senat
l'autorització d'una sèrie de mesures en aplicació de les previsions constitucionals
contingudes a l'article 1 55 CE, posant en marxa el tràmit corresponent en la
cambra alta de les Corts Generals.
El 26 d'octubre de 2017 l'aleshores President de la Generalitat va anunciar la
convocatòria d'eleccions al Parlament de Catalunya, tot i que finalment es va fer
enrere de la decisió anunciada.
Al Ple del Parlament de Catalunya de 27 d'octubre de 2017, la majoria
parlamentària independentista va aprovar en sengles resolucions una declaració
unilateral d'independència i l'inici del corresponent procés constituent.
El Govern d'Espanya, amb caràcter immediat i en aplicació parcial de les mesures
autoritzades pel Senat, va cessar al Govern de la Generalitat de Catalunya i va
convocar eleccions al Parlament de Catalunya pel 21 de desembre de 2017. El
conjunt de les forces polítiques catalanes que comptaven amb representació
parlamentària han participat d'aquesta convocatòria electoral.
El resultat de les eleccions torna a atribuir, tot i que minvada pel lleuger descens en
el percentatge de sufragis, una majoria parlamentària a les forces independentistes.
El resultat també constata, de nou, la inexistència d'un mandat democràtic per a la
secessió unilateral i confronta a totes les formacions polítiques amb la necessitat de
reconèixer la realitat del país i cercar una sortida dialogada al bloqueig institucional i
polític existent. Qualsevol intent de construir una legitimitat paral·lela, encara que es
pretengui simbòlica, que reconeixeria tan sols una part de la ciutadania catalana i
negaria una altra, està abocada al fracàs i ens endinsa en el conflicte. Per superar-
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lo, el que cal és reconstruir el consens democràtic al voltant de les institucions de
tota la ciutadania catalana, i construir el futur plegats a partir d'aquí.
Des de l'inici del seu intent per conduir Catalunya a la secessió de la resta
d'Espanya, el Govern de la Generalitat i les forces polítiques que hi ha donat suport
han repetit que els efectes d'aquest procés sobre la societat catalana eren i serien
innocus. Però, el cert, és que avui la fractura de la societat catalana és una
evidència que ha trencat la unitat civil del poble de Catalunya.
Els efectes del conflicte institucional i polític sobre l'economia catalana són ja
innegables. El nombre d'empreses que traslladen les seves seus socials fora de
Catalunya creix, també aquelles que canvien la seu fiscal, que és un segon pas. El
risc és que després d'aquest segon pas ens trobem amb empreses que canvien les
seves direccions operatives o fins i tot la producció.
És necessari impulsar la renovació del pacte constitucional i estatutari, superant el
conflicte i l'actual situació de bloqueig, per a arribar a una solució satisfactòria per a
Catalunya i el conjunt d'Espanya.
Espanya necessita una reforma profunda de la Constitució de 1978. A més de la
necessària modernització i actualització del text, la transformació d'Espanya en un
Estat plenament federal ha de servir també per aprofundir en la seva essència
democràtica i per garantir el seu caràcter social, responent als anhels de canvi
d'una majoria de catalans, així com d'una majoria d'espanyols.
El Ple, a proposta del grup polític municipal Socialista,
ACORDA:
Havent estat sotmesa la proposta d’acord a votació per separat de cadascun dels
punts de la seva part dispositiva i estant absent el regidor Sr. Iván Nieto Martínez,
regidor del grup polític municipal d’ICV-EUIA-PIRATES, els resultats són els
següents:
a) El punt Primer va quedar suprimit per l‟esmena “in voce” del portaveu del grup
proponent Sr. Francesc J. Belver Valles.
b) Ha estat aprovat l’acord Segon amb 20 vots a favor dels representants del
PSC-CP, Srs./Sres. Núria Marín Martínez, Francesc J. Belver Valles, Cristian
Alcázar Esteban, José Castro Borrallo, Manuel Brinquis Pérez, José M. García
Mompel, Jaume Graells Veguin, Jesús Husillos Gutierrez, M. Ángeles Sariñena
Hidalgo, Rocío Ramírez Pérez i David Quirós Brito; dels representants de
CIUTADANS, Srs./Sres. Miguel Manuel García Valle, M. Carmen Esteban
Fernández, Rainaldo Ruiz Narvaez i Jesús Amadeo Martín González; dels
representants del PP, Sr./Sra. Pedro Alonso Navarro i Sonia Esplugas
González; i dels REGIDORS NO ADSCRITS, Sra./Srs. Cristina Santón Ramiro,
Rafael Jiménez Ariza i Francisco Javier Martín Hermosín; amb 4 vots en contra
dels representants d‟ERC-AM, Srs. Antoni García i Acero i Jorge García i
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Muñoz; del representant de CiU, Sr. Jordi Monrós Ibáñez; del representant de la
CUP-PA, Sr. Christian Giménez Márquez; i amb 2 vots d’abstenció dels
representants d’ICV-EUiA-PIRATES-E, Sres./Sr. Ana González Montes i
Juliana Carballeira Pascual; assistents presents en el moment de la votació i
que literalment diu:
Segon.- Instar el Govern d’Espanya a l'aixecament de les mesures autoritzades
pel Senat en desplegament de l'article 155 CE una vegada format un nou
Govern de la Generalitat.
c) Ha estat aprovat l’acord Tercer amb 20 vots a favor dels representants del
PSC-CP, Srs./Sres. Núria Marín Martínez, Francesc J. Belver Valles, Cristian
Alcázar Esteban, José Castro Borrallo, Manuel Brinquis Pérez, José M. García
Mompel, Jaume Graells Veguin, Jesús Husillos Gutierrez, M. Ángeles Sariñena
Hidalgo, Rocío Ramírez Pérez i David Quirós Brito; dels representants de
CIUTADANS, Srs./Sres. Miguel Manuel García Valle, M. Carmen Esteban
Fernández, Rainaldo Ruiz Narvaez i Jesús Amadeo Martín González; dels
representants del PP, Sr./Sra. Pedro Alonso Navarro i Sonia Esplugas
González; i dels REGIDORS NO ADSCRITS, Sra./Srs. Cristina Santón Ramiro,
Rafael Jiménez Ariza i Francisco Javier Martín Hermosín; amb 4 vots en contra
dels representants d‟ERC-AM, Srs. Antoni García i Acero i Jorge García i
Muñoz; del representant de CiU, Sr. Jordi Monrós Ibáñez; del representant de la
CUP-PA, Sr. Christian Giménez Márquez; i amb 2 vots d’abstenció dels
representants d’ICV-EUiA-PIRATES-E, Sres./Sr. Ana González Montes i
Juliana Carballeira Pascual; assistents presents en el moment de la votació i
que literalment diu:
Tercer.- Instar la Generalitat de Catalunya i el Govern d’Espanya a la
necessària normalització de les relacions institucionals, impulsant els
mecanismes bilaterals i multilaterals existents, sense renunciar a obrir tants
àmbits de diàleg i negociació com siguin necessaris, sense vetos ni exclusions.
d) Ha estat aprovat l’acord Quart amb 20 vots a favor dels representants del
PSC-CP, Srs./Sres. Núria Marín Martínez, Francesc J. Belver Valles, Cristian
Alcázar Esteban, José Castro Borrallo, Manuel Brinquis Pérez, José M. García
Mompel, Jaume Graells Veguin, Jesús Husillos Gutierrez, M. Ángeles Sariñena
Hidalgo, Rocío Ramírez Pérez i David Quirós Brito; dels representants de
CIUTADANS, Srs./Sres. Miguel Manuel García Valle, M. Carmen Esteban
Fernández, Rainaldo Ruiz Narvaez i Jesús Amadeo Martín González; dels
representants del PP, Sr./Sra. Pedro Alonso Navarro i Sonia Esplugas
González; i dels REGIDORS NO ADSCRITS, Sra./Srs. Cristina Santón Ramiro,
Rafael Jiménez Ariza i Francisco Javier Martín Hermosín; amb 4 vots en contra
dels representants d‟ERC-AM, Srs. Antoni García i Acero i Jorge García i
Muñoz; del representant de CiU, Sr. Jordi Monrós Ibáñez; del representant de la
CUP-PA, Sr. Christian Giménez Márquez; i amb 2 vots d’abstenció dels
representants d’ICV-EUiA-PIRATES-E, Sres./Sr. Ana González Montes i
Juliana Carballeira Pascual; assistents presents en el moment de la votació i
que literalment diu:
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Quart.- Manifestar la necessitat de defensar el compliment de la llei perquè
només hi ha democràcia des del respecte a la legalitat, inclòs el respecte als
procediments de reforma de la llei que és el que garanteix la nostra llibertat
enfront de l'arbitrarietat del poder.
e) Ha estat aprovat l’acord Cinquè amb 17 vots a favor dels representants del
PSC-CP, Srs./Sres. Núria Marín Martínez, Francesc J. Belver Valles, Cristian
Alcázar Esteban, José Castro Borrallo, Manuel Brinquis Pérez, José M. García
Mompel, Jaume Graells Veguin, Jesús Husillos Gutierrez, M. Ángeles Sariñena
Hidalgo, Rocío Ramírez Pérez i David Quirós Brito; dels representants de
CIUTADANS, Srs./Sres. Miguel Manuel García Valle, M. Carmen Esteban
Fernández, Rainaldo Ruiz Narvaez i Jesús Amadeo Martín González; i dels
REGIDORS NO ADSCRITS, Sra./Sr. Cristina Santón Ramiro i Rafael Jiménez
Ariza; amb 7 vots en contra dels representants del PP, Sr./Sra. Pedro Alonso
Navarro i Sonia Esplugas González; dels representants d‟ERC-AM, Srs. Antoni
García i Acero i Jorge García i Muñoz; del representant de CiU, Sr. Jordi
Monrós Ibáñez; del representant de la CUP-PA, Sr. Christian Giménez
Márquez; i del REGIDOR NO ADSCRIT Sr. Francisco Javier Martín Hermosín; i
amb 2 vots d’abstenció dels representants d’ICV-EUiA-PIRATES-E, Sres./Sr.
Ana González Montes i Juliana Carballeira Pascual; assistents presents en el
moment de la votació i que literalment diu:
Cinquè.- Instar el Congrés dels Diputats a impulsar una reforma constitucional
que prevegi almenys unes noves regles per al repartiment competencial que
millorin l'autogovern de la Generalitat des del respecte i la lleialtat institucional;
un acord sobre el finançament autonòmic que doti de recursos necessaris per al
sosteniment de les grans polítiques públiques; i l'establiment d'un Senat federal
com a mecanisme de representació territorial de les comunitats autònomes
facilitant així la seva participació en la presa de decisions en l'àmbit estatal.
f)

Ha estat aprovat l’acord Sisè amb 20 vots a favor dels representants del
PSC-CP, Srs./Sres. Núria Marín Martínez, Francesc J. Belver Valles, Cristian
Alcázar Esteban, José Castro Borrallo, Manuel Brinquis Pérez, José M. García
Mompel, Jaume Graells Veguin, Jesús Husillos Gutierrez, M. Ángeles Sariñena
Hidalgo, Rocío Ramírez Pérez i David Quirós Brito; dels representants de
CIUTADANS, Srs./Sres. Miguel Manuel García Valle, M. Carmen Esteban
Fernández, Rainaldo Ruiz Narvaez i Jesús Amadeo Martín González; dels
representants del PP, Sr./Sra. Pedro Alonso Navarro i Sonia Esplugas
González; i dels REGIDORS NO ADSCRITS, Sra./Srs. Cristina Santón Ramiro,
Rafael Jiménez Ariza i Francisco Javier Martín Hermosín; amb 4 vots en contra
dels representants d‟ERC-AM, Srs. Antoni García i Acero i Jorge García i
Muñoz; del representant de CiU, Sr. Jordi Monrós Ibáñez; del representant de la
CUP-PA, Sr. Christian Giménez Márquez; i amb 2 vots d’abstenció dels
representants d’ICV-EUiA-PIRATES-E, Sres./Sr. Ana González Montes i
Juliana Carballeira Pascual; assistents presents en el moment de la votació i
que literalment diu:
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Sisè.- Traslladar els precedents acords al Govern d’Espanya, al Parlament de
Catalunya, a la Mesa del Parlament i al Consell de Ciutat.
No obstant la votació per separat dels acords, aquesta moció HA ESTAT
APROVADA pel Ple de l’Ajuntament, incorporada l‟esmena “in voce” i renumerats
els acords, queda amb el següent text literal:
“Les eleccions democràtiques del 15 de juny de 1977 van obrir el camí al retorn del
president Tarradellas, fet que comportava no només l'assoliment d'una reivindicació
històrica que trencava definitivament amb el règim franquista sinó, sobretot, l'inici de
la recuperació de les institucions d'autogovern existents durant la Segona
República, que es plasmaria en la Constitució de 1978 i en l'Estatut de 1979.
Més de 35 anys després, recollint l'experiència acumulada per la Generalitat i
intentant donar curs a una demanda de més autogovern i millor finançament, va ser
votat en referèndum per la ciutadania catalana l'Estatut de 2006, elaborat i aprovat
al Parlament i, posteriorment, negociat i aprovat per les Corts Generals.
No obstant això, la frontal oposició del PP a aquest Estatut i la sentència que va
alterar allò que havia votat la ciutadania, van acabar per malbaratar l'intent de
renovar el pacte dels anys 1978 i 1979.
El 2012, la victòria electoral de les forces independentistes a les eleccions ai
Parlament de Catalunya va suposar l'inici d'un procés de secessió aguditzat
progressivament per la falta de diàleg entre els governs d'Espanya i de la
Generalitat. El 201 5, unes noves eleccions al Parlament de Catalunya, qualificades
de "plebiscitàries" pels independentistes {que van obtenir una majoria absoluta en
escons però no en vots) van accelerar el ritme de l'anomenada "desconnexió".
Durant el Ple del Parlament celebrat els dies 6 i 7 de setembre de 2017, una
majoria parlamentària va impulsar la tramitació de dues iniciatives legislatives que
pretenien l'establiment d'un règim jurídic excepcional a Catalunya (en el cas de la
Llei 19/2017), i d'una mena de constitució provisional que pretenia regular la
transició fins a la definitiva constitució d'un hipotètic nou Estat català (en el cas de la
Llei 20/2017). Amb l'aprovació d'aquestes lleis, aquesta majoria parlamentària
pretenia la derogació en la pràctica de ta Constitució de 1978 i de l'Estatut
d'Autonomia de 2006 I, fent-ho així, liquidava les institucions d'autogovern
catalanes.
La forma de tramitació, a més; prescindí totalment d'elements que formen part del
nucli més essencial del dret fonamental a la participació política, en aquest cas
mitjançant representants. Es produí prescindint també dels mecanismes i
procediments específicament previstos per a transformacions del marc institucional
tan profundes com les preteses, que haguessin exigit encetar un procediment de
reforma constitucional i un per a la reforma de l'Estatut, i sens dubte prescindint
també de les majories requerides per a la pròpia modificació de l'Estatut
d'Autonomia.
Malgrat la suspensió de sengles lleis pel Tribunal Constitucional, i del Decret de
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convocatòria i de normes complementàries, el Govern de la Generalitat va seguir
endavant amb la preparació de la convocatòria de I'l d'octubre, que no comptava
amb les mínimes garanties necessàries, no assolia els estàndards internacionals en
matèria de processos electorals, ni seguia les recomanacions del Codi de bones
pràctiques en matèria de referèndums de la Comissió de Venècia.
És aleshores quan el Govern d'Espanya, en mans del PP, va dictar dues ordres
ministerials per tal d'intervenir de manera més severa les finances de la Generalitat
amb l'objectiu d'evitar despeses relacionades amb la possible votació de I'l
d'octubre.
L'I d'octubre es va dur a terme una jornada de mobilització massiva, que es va
veure severament afectada per un dispositiu policial que pretengué impediria
físicament, circumstància que va conduir a l'ús de la força, en clar excés i
desproporció, i a haver de lamentar que hi haguessin persones ferides i que molts
ciutadans i ciutadanes es veiessin afectats en diferent grau per aquesta actuació de
la força pública.
El Govern de la Generalitat va anunciar els resultats de la jornada de I'l d'octubre
afirmant que suposava un mandat democràtic per proclamar la independència i fer
efectiva les lleis 19/201 7 i 20/2017, suspeses pel TC.
Durant el Ple del 10 d'octubre de 2017 l'aleshores President de la Generalitat, com
recull el Diari de Sessions, va afirmar el següent;
"Hi ha un abans i un després de !'l d'octubre. I hem aconseguit ei que ens vam
comprometre a fer a l'inici de legislatura. Arribats a aquest moment històric, i com a
president de ¡a Generalitat, assumeixo, en presentar-los els resultats del
referèndum davant de tots vostès i davant dels nostres conciutadans, el mandat de!
poble que Catalunya esdevingui un Estat Independent en forma de república.
Això és el que avui fem amb tota solemnitat, per responsabilitat i per respecte. I,
amb la mateixa solemnitat, el Govern i Jo mateix proposem que el Parlament
suspengui els efectes de la declaració d'independència per tal que en les properes
setmanes emprenguem un diàleg sense el qual no és possible arribar a una solució
acordada."
A conseqüència dels esdeveniments dels plens del 6 i 7 de setembre, i del 10
d'octubre, el Govern espanyol va remetre un requeriment al President de la
Generalitat de Catalunya per tal que confirmés si alguna autoritat de la Generalitat
de Catalunya havia declarat la independència de Catalunya, o si iiur declaració
davant del Ple del 10 d'octubre implicava una declaració d'independència, al marge
que es trobés o no en vigor. Un segon requeriment efectuat mitjançant el mateix
acord del Consell de Ministres reclamava al President de la Generalitat que
revoqués o requerís la revocació de l'esmentada declaració d'independència a fi de
restablir l'ordre constitucional i estatutari, ordenant el cessament de qualsevol
actuació adreçada a la promoció, avenç o culminació del denominat procés
constituent, tendent a la declaració i configuració de Catalunya com a Estat
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independent de la resta d'Espanya, amb compliment íntegre de les resolucions
dictades pel Tribunal Constitucional.
Cal assenyalar que l'acord del Consell de Ministres esmentat contenia també un
requeriment a la Presidenta del Parlament de Catalunya i al conjunt de la Mesa, a fi
que restablissin l'ordre constitucional i estatutari, en els mateixos termes en els que
es requeria al President de la Generalitat de Catalunya.
Malgrat que el President de la Generalitat de Catalunya va respondre per carta a
sengles requeriments, ambdós van ser desatesos en allò que materialment i formal
requerien. Així mateix, la Presidenta del Parlament i la Mesa no van atendre al
segon requeriment.
El Consell de Ministres va reunir-se el 21 d'octubre de 2017 i va proposar al Senat
l'autorització d'una sèrie de mesures en aplicació de les previsions constitucionals
contingudes a l'article 1 55 CE, posant en marxa el tràmit corresponent en la
cambra alta de les Corts Generals.
El 26 d'octubre de 2017 l'aleshores President de la Generalitat va anunciar la
convocatòria d'eleccions al Parlament de Catalunya, tot i que finalment es va fer
enrere de la decisió anunciada.
Al Ple del Parlament de Catalunya de 27 d'octubre de 2017, la majoria
parlamentària independentista va aprovar en sengles resolucions una declaració
unilateral d'independència i l'inici del corresponent procés constituent.
El Govern d'Espanya, amb caràcter immediat i en aplicació parcial de les mesures
autoritzades pel Senat, va cessar al Govern de la Generalitat de Catalunya i va
convocar eleccions al Parlament de Catalunya pel 21 de desembre de 2017. El
conjunt de les forces polítiques catalanes que comptaven amb representació
parlamentària han participat d'aquesta convocatòria electoral.
El resultat de les eleccions torna a atribuir, tot i que minvada pel lleuger descens en
el percentatge de sufragis, una majoria parlamentària a les forces independentistes.
El resultat també constata, de nou, la inexistència d'un mandat democràtic per a la
secessió unilateral i confronta a totes les formacions polítiques amb la necessitat de
reconèixer la realitat del país i cercar una sortida dialogada al bloqueig institucional i
polític existent. Qualsevol intent de construir una legitimitat paral·lela, encara que es
pretengui simbòlica, que reconeixeria tan sols una part de la ciutadania catalana i
negaria una altra, està abocada al fracàs i ens endinsa en el conflicte. Per superarlo, el que cal és reconstruir el consens democràtic al voltant de les institucions de
tota la ciutadania catalana, i construir el futur plegats a partir d'aquí.
Des de l'inici del seu intent per conduir Catalunya a la secessió de la resta
d'Espanya, el Govern de la Generalitat i les forces polítiques que hi ha donat suport
han repetit que els efectes d'aquest procés sobre la societat catalana eren i serien
innocus. Però, el cert, és que avui la fractura de la societat catalana és una
evidència que ha trencat la unitat civil del poble de Catalunya.
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Els efectes del conflicte institucional i polític sobre l'economia catalana són ja
innegables. El nombre d'empreses que traslladen les seves seus socials fora de
Catalunya creix, també aquelles que canvien la seu fiscal, que és un segon pas. El
risc és que després d'aquest segon pas ens trobem amb empreses que canvien les
seves direccions operatives o fins i tot la producció.
És necessari impulsar la renovació del pacte constitucional i estatutari, superant el
conflicte i l'actual situació de bloqueig, per a arribar a una solució satisfactòria per a
Catalunya i el conjunt d'Espanya.
Espanya necessita una reforma profunda de la Constitució de 1978. A més de la
necessària modernització i actualització del text, la transformació d'Espanya en un
Estat plenament federal ha de servir també per aprofundir en la seva essència
democràtica i per garantir el seu caràcter social, responent als anhels de canvi
d'una majoria de catalans, així com d'una majoria d'espanyols.
El Ple, a proposta del grup polític municipal Socialista,
ACORDA:
Primer.- Instar el Govern d’Espanya a l'aixecament de les mesures autoritzades pel
Senat en desplegament de l'article 155 CE una vegada format un nou Govern de la
Generalitat.
Segon.- Instar la Generalitat de Catalunya i el Govern d’Espanya a la necessària
normalització de les relacions institucionals, impulsant els mecanismes bilaterals i
multilaterals existents, sense renunciar a obrir tants àmbits de diàleg i negociació
com siguin necessaris, sense vetos ni exclusions.
Tercer.- Manifestar la necessitat de defensar el compliment de la llei perquè només
hi ha democràcia des del respecte a la legalitat, inclòs el respecte als procediments
de reforma de la llei que és el que garanteix la nostra llibertat enfront de
l'arbitrarietat del poder.
Quart.- Instar el Congrés dels Diputats a impulsar una reforma constitucional que
prevegi almenys unes noves regles per al repartiment competencial que millorin
l'autogovern de la Generalitat des del respecte i la lleialtat institucional; un acord
sobre el finançament autonòmic que doti de recursos necessaris per al sosteniment
de les grans polítiques públiques; i l'establiment d'un Senat federal com a
mecanisme de representació territorial de les comunitats autònomes facilitant així la
seva participació en la presa de decisions en l'àmbit estatal.
Cinquè.- Traslladar els precedents acords al Govern d’Espanya, al Parlament de
Catalunya, a la Mesa del Parlament i al Consell de Ciutat.”
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MOCIÓ 24.- DE SUPORT A LA IMPLEMENTACIÓ DE LA RENDA GARANTIDA
DE CIUTADANIA.
La renda garantida de ciutadania va ser aprovada el juliol de 2017 per unanimitat de
tots els grups polítics amb representació al Parlament de Catalunya. Aquesta
aprovació va ser fruit de la Iniciativa Legislativa Popular impulsada per la Comissió
Promotora de la Renda Garantida, formada per desenes d'entitats socials, sindicats
i partits polítics, i té com a objectiu el desenvolupament de l'article 24.3 de l'Estatut
d'autonomia amb la finalitat d'assegurar els mínims d'una vida digna a les persones
i unitats familiars que es troben en situació de pobresa, per tal de promoure llur
autonomia i participació activa en la societat.
La Llei 14/2017, del 20 de juliol, de la renda garantida de ciutadania, va començar a
aplicar-se el passat 15 de setembre de 2017. Més de 300.000 persones s'han
informat d'aquest nou dret subjectiu mitjançant el telèfon gratuït, la plana web i
l‟assistent virtual del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, les oficines
de Treball i les Oficines d‟Afers Socials i Famílies.
Mig any després de la seva posada en marxa, i segons les dades facilitades pel
mateix departament al mes de febrer de 2018, 20.334 persones que han demanat
cita prèvia per tramitar la renda garantida encara estan pendents de ser ateses.
S'han obert 36.000 expedients, dels quals s'estan resolent uns 4.000 (un 5,3% dels
expedients). Per tant, podem afirmar que fins el febrer, encara més de 51.000
persones estaven esperant una resolució per part del Departament de Treball, Afers
Socials i Famílies, bé per concertar una cita prèvia o perquè el seu expedient sigui
resolt.
La posada en marxa de la renda garantida de ciutadania permet incloure, dins del
sistema de protecció català, la garantia de rendes, amb l'objectiu que cap família a
Catalunya tingui ingressos per sota de l'índex de Renda de Suficiència de
Catalunya (IRSC). Les famílies sol·licitants han d'acreditar la manca d'ingressos
suficients per poder optar a la renda garantida, durant els 6 mesos anteriors a la
sol·licitud, a més d'altres requisits recollits en la Llei. La manca de celeritat en la
seva tramitació perpetua i agreuja la situació de manca d'ingressos d'aquestes
famílies.
Si bé és cert que aquelles famílies que cobraven la Renda Mínima d'inserció han
passat a cobrar automàticament la renda garantida de ciutadania, la gran majoria
dels nous beneficiaris que van sol·licitar-la a partir del 15 de setembre de 2017
estan encara a l'espera de resolució.
La tramitació de l‟accés a aquest nou dret subjectiu per part del departament de
Treball, Afers Socials i Famílies ha estat poc efectiva: hi ha sol·licitants sense cita
prèvia tot i haver-la demanat fa mesos, el programes informàtics no estaven
suficientment testats i validats i la seva implantació ha estat desigual al conjunt dels
organismes implicats en la tramitació. S‟ha fet una distribució poc efectiva dels
professionals contractats com a reforç per a la gestió d'aquesta prestació i una
formació desigual i poc acurada dels/les gestors/es. Es realitzen requeriments de
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documentació ja presentada que provoquen un allargament dels terminis. Es
detecten resolucions denegatòries poc o vagament motivades i problemes en
l'admissió com a perceptors de la renda garantida a persones sense sostre.
Aquests casos, junt amb d'altres, han fet que el Departament hagi incomplert els
terminis que fixa la Llei per a la resolució dels expedients, recollits a l'article 26 i a la
disposició transitòria segona. L'única opció de reclamació de les famílies afectades
és interposar un recurs d'alçada davant la pròpia Administració.
Per altra banda, la manca d'instruccions clares als/les professionals del Servei
Català d'Ocupació i dels Equips Bàsics d'Atenció Social dificulten encara més la
tasca d'acompanyament i assessorament dels/les beneficiaris/àries. Els plans
d'inserció laboral encara no s'han implementat per donar resposta a les necessitats
d'aquests col·lectius, tampoc s'han posat en marxa els ajuts a empreses per a la
contractació, ni les taules territorials de coordinació, ni s'ha avançat en el
desplegament reglamentari de la llei.
L'aplicació de l'article 155 de la Constitució i la intervenció econòmica de la
Generalitat de Catalunya no han influït en el tràmit ni en el pagament de la
prestació, tal com es va informar des del mateix Departament de Treball, Afers
Socials i Famílies a les entitats que formaran part de la Comissió de Govern de la
renda garantida de ciutadania. Els anteriors beneficiaris/àries d'una Renda Mínima
d'Inserció han cobrat la nova renda sense problemes, mentre que els nous
beneficiaris no l'han cobrat per manca de resolució i execució dels nous expedients.
Estem davant d'un fet greu d'incompliment per part del Departament de Treball,
Afers Socials i Famílies d'una Llei aprovada, negociada i consensuada amb tots els
partits polítics i les entitats que formen part de la Comissió Promotora. Una Llei que
reconeix un dret subjectiu, i en la que cal posar tots els recursos necessaris per ferla eficaç i efectiva, més encara si tenim en compte que tant la data d'inici de la Llei
com els terminis per a la resolució dels expedients van ser acordats amb els/les
responsables del Departament. Avui dia, continuen sent els Ajuntaments els qui
donen resposta efectiva mitjançant prestacions de caràcter social als
beneficiaris/àries potencials de la renda garantida de ciutadania.
Per aquest motiu, el grup parlamentari Socialistes i Units per Avançar, junt amb
representants de diversos ajuntaments de Catalunya, ha reclamat al Síndic de
Greuges que realitzi un informe sobre la implantació de la renda garantida des del
15 de setembre fins a l'actualitat i que faciliti tot l'assessorament necessari a
aquells/es que han vist vulnerats els seus drets per l'incompliment dels terminis per
part de l'administració.
El Ple, a proposta del grup polític municipal Socialista, ACORDA:
Havent estat sotmesa la proposta d’acord a votació per separat de cadascun dels
punts de la seva part dispositiva, i estant absent el Sr. Iván Nieto Martínez, regidor
del grup polític municipal d’ICV-EUiA-PIRATES, els resultats són els següents:
a) Ha estat aprovat l’acord Primer amb 23 vots a favor dels representants del
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PSC-CP, Srs./Sres. Núria Marín Martínez, Francesc J. Belver Valles, Cristian
Alcázar Esteban, José Castro Borrallo, Manuel Brinquis Pérez, José M. García
Mompel, Jaume Graells Veguin, Jesús Husillos Gutierrez, M. Ángeles Sariñena
Hidalgo, Rocío Ramírez Pérez i David Quirós Brito; dels representants de
CIUTADANS, Srs./Sres. Miguel Manuel García Valle, M. Carmen Esteban
Fernández, Rainaldo Ruiz Narvaez i Jesús Amadeo Martín González; dels
representants d’ICV-EUiA-PIRATES-E, Sres./Sr. Ana González Montes i
Juliana Carballeira Pascual; dels representants del PP, Sr./Sra. Pedro Alonso
Navarro i Sonia Esplugas González; del representant de la CUP-PA, Sr.
Christian Giménez Márquez; i dels REGIDORS NO ADSCRITS, Sra./Srs.
Cristina Santón Ramiro, Rafael Jiménez Ariza i Francisco Javier Martín
Hermosín; i amb 3 vots en contra dels representants d‟ERC-AM, Srs. Antoni
García i Acero i Jorge García i Muñoz; i del representant de CiU, Sr. Jordi
Monrós Ibáñez; assistents presents en el moment de la votació i que literalment
diu:
Primer.- El Ple d’aquest Ajuntament vol expressar el seu recolzament a la Llei
14/2017, del 20 de juliol, de la renda garantida de ciutadania, i exigeix a la
Generalitat de Catalunya el seu correcte desplegament.
b) Ha estat aprovat l’acord Segon amb 22 vots a favor dels representants del
PSC-CP, Srs./Sres. Núria Marín Martínez, Francesc J. Belver Valles, Cristian
Alcázar Esteban, José Castro Borrallo, Manuel Brinquis Pérez, José M. García
Mompel, Jaume Graells Veguin, Jesús Husillos Gutierrez, M. Ángeles Sariñena
Hidalgo, Rocío Ramírez Pérez i David Quirós Brito; dels representants de
CIUTADANS, Srs./Sres. Miguel Manuel García Valle, M. Carmen Esteban
Fernández, Rainaldo Ruiz Narvaez i Jesús Amadeo Martín González; dels
representants d’ICV-EUiA-PIRATES-E, Sres./Sr. Ana González Montes i
Juliana Carballeira Pascual; dels representants del PP, Sr./Sra. Pedro Alonso
Navarro i Sonia Esplugas González; i dels REGIDORS NO ADSCRITS,
Sra./Srs. Cristina Santón Ramiro, Rafael Jiménez Ariza i Francisco Javier Martín
Hermosín; i amb 3 vots en contra dels representants d‟ERC-AM, Srs. Antoni
García i Acero i Jorge García i Muñoz; i del representant de CiU, Sr. Jordi
Monrós Ibáñez; i amb 1 vot d’abstenció del representant de la CUP-PA, Sr.
Christian Giménez Márquez; assistents presents en el moment de la votació i
que literalment diu:
Segon.- Instar al Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la
Generalitat de Catalunya a:
a. Accelerar el procés d'adjudicació de cites prèvies de la renda garantida
de ciutadania, informant l'interessat/da d'aquelles oficines amb la llista
d'espera més curta.
b. Resoldre els expedients oberts dotant a la Direcció General d'Economia
Social, el Tercer Sector, les Cooperatives i l'Autoempresa dels medis
personals i material necessaris per a aquesta finalitat.
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c. Informar a les persones sol·licitants sobre la situació del seu expedient
dins els terminis que marca la Llei, així com obrir vies de revisió per
aquells expedients que finalment quedin rebutjats, especialment en
casos de menors, persones amb dependència i dones víctimes de
violència masclista.
d. Prioritzar la resolució dels expedients que superin els 5 mesos d’espera.
e. Facilitar a través del web de la Generalitat de Catalunya el formulari de
reclamacions i d'interposició d'un recurs d'alçada per aquells
beneficiaris/àries que hagin vist vulnerats els seus drets en relació a la
Llei.
f.

Destinar els recursos tècnics i de personal necessaris per a una atenció
de qualitat a les oficines del Servei d'Ocupació de Catalunya i als Serveis
Socials Bàsics.

g. Constituir de forma immediata les taules territorials de coordinació, on hi
siguin presents representants de la Direcció General d'Economia Social,
el Tercer Sector, les Cooperatives i l'Autoempresa, del Servei d'Ocupació
de Catalunya, dels Serveis Socials i dels ajuntaments o Consells
Comarcals.
h. Iniciar el desplegament del decret regulador del reglament que
desenvolupa la renda garantida de ciutadania.
i.

Iniciar la tramitació dels ajuts a empreses per a la contractació de
persones beneficiàries de la renda garantida.

c) Ha estat aprovat l’acord Tercer amb 23 vots a favor dels representants del
PSC-CP, Srs./Sres. Núria Marín Martínez, Francesc J. Belver Valles, Cristian
Alcázar Esteban, José Castro Borrallo, Manuel Brinquis Pérez, José M. García
Mompel, Jaume Graells Veguin, Jesús Husillos Gutierrez, M. Ángeles Sariñena
Hidalgo, Rocío Ramírez Pérez i David Quirós Brito; dels representants de
CIUTADANS, Srs./Sres. Miguel Manuel García Valle, M. Carmen Esteban
Fernández, Rainaldo Ruiz Narvaez i Jesús Amadeo Martín González; dels
representants d’ICV-EUiA-PIRATES-E, Sres./Sr. Ana González Montes i
Juliana Carballeira Pascual; dels representants del PP, Sr./Sra. Pedro Alonso
Navarro i Sonia Esplugas González; del representant de la CUP-PA, Sr.
Christian Giménez Márquez; i dels REGIDORS NO ADSCRITS, Sra./Srs.
Cristina Santón Ramiro, Rafael Jiménez Ariza i Francisco Javier Martín
Hermosín; i amb 3 vots en contra dels representants d‟ERC-AM, Srs. Antoni
García i Acero i Jorge García i Muñoz; i del representant de CiU, Sr. Jordi
Monrós Ibáñez; assistents presents en el moment de la votació i que literalment
diu:
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Tercer.- Traslladar aquests acords al Departament de Treball, Afers Socials i
Famílies de la Generalitat de Catalunya, a la Comissió promotora de la renda
garantida de ciutadania i al Consell Municipal de Serveis Socials.
No obstant la votació per separat dels acords, aquesta moció HA ESTAT
APROVADA pel Ple de l’Ajuntament.

CIUTADANS
En relació amb les mocions presentades pel grup polític municipal de
Ciutadans, números 25 i 26, es produeixen les intervencions següents:
SRA. ALCALDESSA
Molt bé, Sr. Miguel García.

SR. GARCÍA VALLE (CIUTADANS)
Bueno, en primer lugar quiero agradecer la presencia aquí de Sumem, entidad que
se preocupa mucho por estos temas precisamente de los que vamos a hablar hoy.
Es una moción para la mejora de las condiciones de vida de las personas con…
Quiero decir antes que se me ha dicho por parte de otro grupo, que a ver si podía
cambiar el tema de discapacidad por diversidad funcional. No tengo ningún
problema porqué al final el fondo de la moción no se va a desvirtuar por eso, pero sí
quiero decirles una cosa, las terminologías cada uno adopta las que le parecen,
pero en cualquier caso no todas las entidades están de acuerdo, ahí también, con
eso. Hay controversia, unas quieren que se diga así y otras de otra manera y están
ahí las hemerotecas.
Pero fíjese, nosotros hacemos… esta terminología sale y hace referencia a la ley
catalana de accesibilidad, no nos la hemos inventado, lo digo porque está ahí, se
aprobó así esa ley, y la votaron los partidos que hoy están representados en esta
cámara, por lo tanto no creo que esté tan mal, en fin el decir discapacidad o
diversidad funcional, pero si ustedes se sienten más cómodos, yo no tengo ningún
problema en que sea… cambiar eso por diversidad funcional, porque no hay, no
desvirtúa la moción.
Pero tengan en cuenta lo que le digo, la Ley 13/2014, aprobada en el Parlamento
de Cataluña, hablaba y hacía en la terminología que digo, hablaba de ley para la
discapacidad. Por lo tanto no estaremos tan desencaminados cuando la propia
cámara catalana lo hace. Pero digo, acepto lo que ustedes me dicen y lo vamos a
admitir.
Mire, una de las prioridades básicas que tiene que hacer una ciudad es que sea
para las personas, que esté acondicionada para las personas. Que sea una ciudad
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amable, confortable, acogedora. Hay muchos ámbitos que el Ayuntamiento puede
facilitar, la integración para las personas con diversidad funcional. Tenemos que
avanzar en ese objetivo, es algo que yo creo que debe ser prioritario, de una
accesibilidad universal y todavía tenemos mucho que hacer en esta ciudad.
Se han dado pasos en esa dirección, no vamos a criticar en todo al gobierno,
seguramente alguna cosa habrá ido haciendo, pero lo creemos insuficiente. Hay
una demanda cada día más potente de estos asuntos por parte de nuestros
ciudadanos y ciudadanas. Hay que hacer espacios públicos para todos, cada día
más y más en una ciudad como esta, apretada, con una demografía grandísima.
Somos la ciudad más densamente poblada que hay en Europa. Y necesitamos eso,
equipamientos y sobre todo que la vía pública sea cada día más amable, que no
nos encontremos con barreras.
Los parques infantiles, además de ser accesibles, deben de ser, deben integrar
más a la gente, a esas personas con otras discapacidades, que puedan interactuar
porque no es aquello de llegar, que sí, que quizás ahí hay dificultades todavía, pero
hay que hacerlos más integradores, que hay personas…, no solamente la persona
que tiene un problema de accesibilidad por su movilidad sino porque hay muchas
más discapacidades, como son psíquicas y demás, y tendremos que ir trabajando
también en esa dirección.
Ya sabemos que es un trabajo que no se hace de la noche a la mañana, pero hay
que poner la proa hacia eso. Nosotros lo venimos pidiendo permanentemente,
poner la proa hacia una ciudad que sea para las personas, que no haya dificultades
y esto al final es dinero es cierto, pero es una cuestión de prioridades. Nosotros
entendemos que las prioridades tienen que estar siempre del lado de las personas.
Está muy bien que hoy tengamos el Circo del Sol aquí, está muy bien. Pero, ¿de
verdad esto va a mejorar la vida de los ciudadanos de Hospitalet? ¿La va a
mejorar? Es cuestión de prioridades y nos cuesta 1.250.000 €, no me cansaré de
repetirlo Sra. Núria Marín, y al final ustedes tienen unas prioridades, seguramente
les parecerán bien y nosotros tenemos otras.
Y no es que no queramos que el Circo de Sol esté, que no nos parece mal, siempre
y cuando no influya, y ustedes, se lo digo sinceramente, yo todo lo que ustedes
explican, para mí ni está demostrado ni me lo creo. Creo sinceramente que son
postureos y intentarle lavar la cara a algo que en el fondo tiene mala conciencia,
gastarse 1.250.000 € en prepararle el terreno a unos señores que vienen a hacer
negocios, me parece que por delante de eso debería de estar esa accesibilidad y
esa ciudad amable para las personas.
Por lo tanto, como yo creo que poco a poco tenemos que todos ir haciendo
conciencia en esa dirección, lo que les voy a quedar muy agradecido si al final
ustedes, entre todos sacamos adelante esta moción, porque quién nos lo va
agradecer son nuestros ciudadanos y ciudadanas. Gracias.
La otra moción la va a comentar Jesús.
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SR. MARTÍN GONZÁLEZ (CIUTADANS)
Sí, muchas gracias. Para defender la moción para la celebración de actividades en
el marco del año europeo del patrimonio cultural 2018.
Desde Ciudadanos creemos que hay que poner en valor el proyecto de integración
europeo como proyecto político de futuro, capaz de crear un gran marco compartido
de bienestar y convivencia. El proyecto de integración europeo lleva muchos años
amenazado por movimientos identitarios apegados a un pasado mitificado, que
aspira simplemente a reducirnos a sociedades cerradas y uniformes.
Es por eso que nosotros creemos que es pertinente poner en valor la cultura, pero
la cultura de verdad como nexo entre las personas, tanto la cultura compartida
europea, como por ejemplo, tenemos ejemplos aquí, el románico de Santa Eulàlia,
sin ir más lejos, como la diversidad de la cultura como elemento integrador y
enriquecedor de nuestras sociedades abiertas y plurales.
Quiero recalcar también que esta iniciativa de actividades en el marco europeo del
patrimonio cultural de 2018, es una iniciativa de la Comisión Europea, que el propio
Parlament de Cataluña hizo suya precisamente el año pasado, pero que vemos que
no está teniendo el reflejo que nosotros esperábamos en cuanto a potenciar la
cultura y hacerla llegar a los ciudadanos y ciudadanas de nuestra ciudad.
Es por eso que presentamos esta moción, para que ustedes también tomen
conciencia y darle un poco de impulso también a esta iniciativa, y que entre todos
también conozcamos un poquito más cuál es la cultura de nuestra ciudad y cuál es
también ligada al proyecto de integración de la Unión Europea.
Es por eso que les pedimos el apoyo a todos los grupos a esta moción. Muchas
gracias.

SRA. SANTÓN RAMIRO (REGIDORA NO ADSCRITA)
Abans de començar el debat, m‟agradaria proposar una esmena al grup de
Ciutadans. Referent a la moció de l‟accessibilitat m‟agradaria proposar la
introducció d‟un nou acord que digués: “Instar al gobierno del Partido Popular a la
creación de un fondo estatal por la accesibilidad universal que garantice la
accesibilidad a bienes y servicios a todas las personas, impulsando la eliminación
de las barreras que dificultan la vida de las personas con discapacidad”.

SR. GARCÍA VALLE (CIUTADANS)
Bueno, todo lo que sea sumar complicidades para que esto al final lo consigamos, a
mi me da igual de donde venga el dinero. Lo que pasa es que ustedes siempre,
cualquier cosa aquí, siempre sacan al Partido Popular.
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Yo creo que esto es más bien al Partido Popular, o no lo he entendido bien o será al
gobierno en cualquier caso. Porque claro el Partido Popular no va a poner el dinero
de su bolsillo, digo yo.

SRA. SANTÓN RAMIRO (REGIDORA NO ADSCRITA)
Al gobierno del Partido Popular, al gobierno del Estado.

SR. GARCÍA VALLE (CIUTADANS)
Al Partido Popular no, oiga, usted…

SRA. ALCALDESSA
A ver, Sr. García. Esto no es el debate. Aquí hay una propuesta de enmienda por
parte de la Sra. Santón, que usted tiene que aceptar como grupo que propone la
moción, si la acepta o no, antes de abrir un turno de debate. Entonces, si se acepta
perfecto, y si no se acepta tan perfecto.

SR. GARCÍA VALLE (CIUTADANS)
Discúlpeme Sra. Alcaldesa, perfecto. Pero repítamela por favor porque quizás lo he
entendido mal.

SRA. SANTÓN RAMIRO (REGIDORA NO ADSCRITA)
Instar al gobierno a la creación, lo dejo así…

SR. GARCÍA VALLE (CIUTADANS)
Vale.

SRA. SANTÓN RAMIRO (REGIDORA NO ADSCRITA)
… a la creación de un fondo estatal por la accesibilidad universal que garantice la
accesibilidad a bienes y servicios a todas las personas, impulsando la eliminación
de las barreras que dificultan la vida de las personas con discapacidad” o si quieren
hacer el cambio por nueva sensibilidad.
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SR. GARCÍA VALLE (CIUTADANS)
Gracias. Perfecto, aceptada porque claro, usted ha dicho Partido Popular y yo
pensaba que claro, se había equivocado. Se le había fallado un poco ahí el chip y
se ha ido a Partido Popular cuando es al gobierno.
Estamos de acuerdo. Aceptamos la… esto nos puede pasar a todos, no es una
crítica.

SRA. SECRETÀRIA
Más que nada para que sepa todo el mundo lo que va a votar.
En relación a la substitució del terme discapacitat per diversitat funcional, jo,
analitzant ara el text de la moció, entenc que hi ha llocs que no es pot canviar. On
diu conveni de nacions europees tal, allà ho deixem.
Per tant, quedaria la modificació al títol “Persones amb diversitat funcional”. A
l‟apartat primer quan diu “en condicions d‟igualtat per les persones amb diversitat
funcional”. A l‟apartat segon al final que diu “per la qualitat i la vida autònoma de les
persones amb diversitat funcional”. A l‟apartat tercer de la moció no hi ha possibilitat
de canviar-lo perquè sinó és reiteratiu. A l‟apartat cinquè, “el total de les persones
amb algun tipus de diversitat funcional”. “Encara que sembli un percentatge,
cadascuna de les persones amb diversitat funcional”, en aquest apartat.
La següent modificació està a l‟acord primer, “manifestar el suport i posar a
disposició dels col·lectius de persones amb diversitat funcional de la nostra ciutat”.
El segon, “Sol·licitar a la Generalitat... adaptant... al tal tal... els drets de les
persones”, aquí no ho podem canviar perquè és la referència al títol de la
convenció. Al punt tercer, “adoptarà les mesures pertinents per facilitar la formació
de les persones amb diversitat funcional”. El quart res, el cinquè res, el sisè,
“Mostrar el rebuig de l‟Ajuntament per la inacció i la poca sensibilitat cap al col·lectiu
de persones amb diversitat funcional”. I com a apartat setè, seria l‟esmena,
introduiríem l‟esmena de la Sra. Cristina Santón, i el setè passaria a ser vuitè.
Així està bé? D‟acord.

La Sra. Alcaldessa, pel posicionament dels regidors no adscrits i dels grups polítics
municipals, de menor a major representació, dóna la paraula a la Sra. Cristina
Santón Ramiro, al Sr. Rafael Jiménez Ariza i al Sr. Francisco Javier Martín
Hermosín, i a continuació a la resta de representants dels grups.
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SRA. SANTÓN RAMIRO (REGIDORA NO ADSCRITA)
Gràcies, llavors de la moció de l‟accessibilitat universal, a favor de tots els acords, a
excepció del tercer que el votaré en contra perquè tinc els meus dubtes sobre el
tema de la formació oficial, si tenim competència i potestat per fer-la o no.
I sobre la moció del patrimoni cultural comentar, ustedes en su moción recogen que
patrimonio cultural no son solo los ámbitos de la cultura, la conservación, la
digitalización, las infraestructuras, la investigación y el desarrollo de capacidades
sino también otros como la economía, el empleo, la inclusión social, las relaciones
con terceros países, etc.
Pues bien, le doy la bienvenida al grupo de Ciudadanos a nuestra ciudad. Le doy la
bienvenida al Distrito Cultural, al LH Experience, a la Casa de la música, a los
proyectos de cooperación internacional, al Quinto Tapa, al Salut LH, a la producción
de Torre Barrina, a la semana de la solidaritat, a las actividades de bibliotecas, a las
fiestas de primavera, a la de la diversitat, a la Smart Social City, a la cursa nocturna,
al LH Confidential, al Biopol, al Gornal Activa, al turismo deportivo, al Saltem les
Vies, a todas las actividades de las más de 600 entidades de la ciudad. En
definitiva, les doy la bienvenida al LH, y al patrimonio cultural que cada día se
genera, se activa y se celebra en nuestra ciudad.
Votaré a favor de la moción. Gracias.

SR. JIMÉNEZ ARIZA (REGIDOR NO ADSCRIT)
Sí, gracias Alcaldesa. Vaya por adelantado que votaré a favor de la moción 25,
exceptuando el tercer acuerdo, que lo votaré en contra por lo que ha comentado mi
compañera Cristina Santón.
Y a favor también de la moción 26, pero sí que me gustaría hacer un comentario
porqué creo que viene también a colación un poquito del debate previo que
teníamos sobre precisamente, o que tenían ustedes, sobre la ideología de
Ciudadanos.
Usted ha dicho que se sentía huérfano de partido en el Partido Socialista. Igual
usted se acaba quedando huérfano también de partido en el partido de Ciudadanos
porqué hace escasos tres días, Ciudadanos votó junto al PP para vetar la creación
de un fondo estatal por la accesibilidad universal, algo que ustedes han votado a
favor y han incorporado en su moción en este Pleno.
Yo creo que ustedes no sé hasta qué punto son víctimas del transformismo político,
o hasta qué punto tienen que llegar a posturear para hablar mucho de un tema,
aunque no conozcan en absoluto de lo que están hablando, ni hayan consultado
con nadie de lo que están hablando, ni de los suyos ni de los que hay fuera.
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Y esto podemos repetirlo en la siguiente moción porque al final ya después de tres
años uno empieza a cansarse de ver a ciertos partidos venir aquí a hacerse la foto,
cosa que después ustedes critican, pero además repetidamente de los demás.
Y ustedes han venido también a hablar de patrimonio. Las Cortes rechazan una
moción para fomentar la protección de patrimonio, con la abstención de Ciudadanos
en Castilla y León. O sea, al final dejen ya ustedes de venir aquí a posturear y a
quedar bien de cara a la galería, cuando a la hora de la verdad, donde tienen que
tomar las decisiones, donde tienen las competencias para tomarlas y donde hay
que poner el dinero para que esas medidas sean efectivas, ustedes votan en
contra.

SR. MARTÍN HERMOSÍN (REGIDOR NO ADSCRIT)
Gracias. A favor de las dos.

SR. GIMÉNEZ MÁRQUEZ (CUP-PA)
Sí. Abans de tot, gairebé m‟esclata el cap, i no serà per defensar a cap altre grup
municipal, però sentia parlar a segons qui de transformisme polític, de veritat, o
sigui ha estat, pràcticament, ha faltat molt poc perquè m‟esclatés el cap de sentir
algú que va enganyar milers de persones en aquesta ciutat, amb una marca
fraudulenta, amb tot el procés que després va continuar amb l‟entrada al govern,
amb el transfuguisme polític, que aquesta persona s‟atreveixi a pronunciar les
paraules transformisme polític, bé, no m‟he pogut estar de dir-ho. M‟ha semblat
increïble, al·lucinant. No, segurament no... podria continuar amb més qualificatius,
em quedaré aquí.
Bé, la primera moció, la 25, em sembla que és, condicions de vida. Bé, creiem que
no diu gaire cosa de nou que no s‟hagi dit ja en aquest Ple, en altres mocions. Posa
l'èmfasi en el tema de que es compleixi la llei d'una vegada per totes. Bé, a
l‟Hospitalet hi ha un munt de mancances, creiem, i no ho creiem només nosaltres,
en temes d‟accessibilitat. No volem dir que tot es faci malament, creiem que hi ha
mancances i que es necessita que siguin prioritàries per a l'equip de govern:
voreres accessibles, rampes, ascensors, parcs accessibles universals, etc ...
Reclama igualment que es compti més amb totes les entitats que treballen aquests
temes a l‟Hospitalet. I entre les prioritats d‟aquestes entitats estaria també
l‟accessibilitat, per exemple, que hem comentat abans, l‟accessibilitat universal al
transport públic, amb l'adaptació de parades i el tema dels pictogrames per a que hi
hagi referències sobre on cal esperar el bus o per on cal que parin els conductors
de l‟autobús també, sobre on cal que aturin el vehicle per a que la cadira hi entri de
la manera més fàcil possible. També creiem que és important, i també ho creuen
les entitats, que és important el tema de la reserva de places d'aparcament per a
persones amb diversitat funcional.
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Seria interessant aplicar també una visió d'integració general, per exemple és
curiós, és molt curiós, i precisament ens ho comentaven des de l‟associació
Sumem, ni nosaltres tampoc havíem caigut en aquesta reflexió, és curiós que no hi
hagi cap intèrpret de signes durant el Ple municipal d'una ciutat de 260.000
habitants, o que fins i tot no hi hagi subtítols al streaming, que és on ens mostren a
la ciutat en viu, o als vídeos que es pengen a la web dels mitjans públics
municipals. Tampoc ens consta que s'estigui treballant molt el tema de difusió en
braille del material informatiu municipal. No ens consta, no ho sabem.
Bé, amb l‟acceptació anàvem a fer també un petit comentari sobre el terme
diversitat funcional, amb l‟acceptació de l‟esmena ens donem per...
Bé, i a la segona, tot i que la moció no expressa el que el nostre grup voldria, la
votarem a favor també, la del patrimoni.
Entenem que més que fer actes de celebració en el marc de l‟any europeu del
patrimoni, el que caldria és fer de la nostra ciutat un model a seguir en la protecció
del nostre patrimoni, cosa que dista molt de les polítiques del govern actual.
Les seves últimes actuacions parlen per sí soles, les tales d‟arbres indiscriminades
a tota la ciutat, la desprotecció de l‟última zona agrícola i natural de la nostra ciutat,
l‟enderrocament d‟edificis emblemàtics que confereixen caràcter propi i històric a
l‟Hospitalet, l‟abandonament de molts dels edificis incorporats o inclosos dins del
propi PEPPA, dins del propi pla de protecció del patrimoni arquitectònic de la nostra
ciutat.
Bé, mai és massa tard, per a nosaltres, per repensar la ciutat i fer-la per a què hi
visquin les nostres veïnes. Emplacem al govern del PSC a fer un replantejament en
aquest sentit, no només a votar a favor d‟aquesta moció, sinó fer un replantejament
en aquest sentit, aprofitant, això sí, l‟efemèride de l‟any europeu del patrimoni.
Gràcies.

SR. MONRÓS IBÁÑEZ (CiU)
Sí, en quant a la moció per la millora de les condicions de vida de les persones amb
diversitat funcional, dir varies coses.
Per un costat, vull dir, és una moció que votarem per punts, però en allò que fa
referència a la Generalitat, és allò què dèiem, es fa difícil que aquells que són cada
dia, que són els col·legues del club del 155, ens vinguin a dir les coses que hem de
fer o no hem de fer, quan estan impedint que les fem. És curiós, és curiós, és curiós
que demanin, vull dir... i tot i així, i per no entrar en aquest debat estèril, estèril per
aquesta gent que no entén que la democràcia és una altra cosa, nosaltres votarem
a favor del punt 1, 3, 4 i 5, votarem a favor.
Ens agrada que siguin ferms defensors d‟aquest tema ara, que ara s‟hi hagin posat.
Nosaltres ja vam fer a l‟octubre del 2015 una moció que es va aprovar, demanant
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que els parcs infantils fossin accessibles per a tothom, i hem també presentat
mocions amb Sumem per tot aquest tema de fer que els edificis municipals
s‟adaptin a criteris d‟accessibilitat no cognitiva i altres moltes propostes perquè
aquesta ciutat sigui doncs més accessible.
I en això sempre ens hi trobaran, i ens hi trobaran... però ens hi trobaran perquè el
que volem fer és les millores pels ciutadans, però quan et presenten la moció amb
aquesta doble trampa de... i aprofito i en els acords te l‟endollo via directa, via
Generalitat, per dir que no compleixes perquè...
Miri, torno a repetir, hem votat els acords que hem votat, no sé si la Sra. Secretària
ha estat... sí? 1, 3, 4 i 5 a favor i 2 i 6 en contra.
Doncs precisament per això, perquè trobem que sempre aprofiten l‟escletxa per fer
aquestes coses, però bé són les maneres de fer i les formes de ser d‟aquest grup.
En quant a la moció per la celebració d‟activitats en el marc de l‟any europeu del
patrimoni cultural del 2018...

SRA. SECRETÀRIA
Falta el posicionament dels punts 7 i 8.

SR. MONRÓS IBÁÑEZ (CiU)
Doncs perdoni que faré una lectura. El trasllat el voto a favor i si l‟esmena, si tenen
el favor de tornar-me-la a llegir, doncs...

SRA. ALCALDESSA
Era la del govern de l‟Estat, que posés el fons estatal per posar més recursos.

SR. MONRÓS IBÁÑEZ (CiU)
Sí, a favor.

SRA. ALCALDESSA
A favor.
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SR. MONRÓS IBÁÑEZ (CiU)
D‟acord. Tornant a la moció, l‟altra que comentava, la moció per la celebració
d‟activitats en el marc de l‟any europeu del patrimoni cultural, aquí sí que podem dir
que Ciutadans va tenir aquesta coherència, no sempre fan les coses diferents al
que pensem, en votar una moció que vam presentar perquè l‟Hospitalet fos la
capital de la cultura catalana i la van votar a favor.
Jo crec que totes aquelles... a diferència d‟altres formacions polítiques. Jo crec que
tot allò que signifiqui posar en valor la nostra ciutat, posar el nom de l‟Hospitalet en
majúscules i a davant dels aparadors de la nostra ciutat portes enfora i portes
endins, crec que és un exercici que hem de fer.
Jo sempre he dit i defensaré, que l‟Hospitalet no és la segona ciutat de Catalunya
sinó que és la primera, perquè Barcelona n‟és la capital i per tant l‟orgull de ser
hospitalencs no es demostra només dient-ho i en el dia a dia, sinó en totes aquelles
coses que poden posar el nom de l‟Hospitalet en majúscules, a les portades dels
diaris de qualsevol lloc.
Per tant és una moció que votem a favor i que entenc que el què hem de fer és una
protecció i difusió de patrimoni arquitectònic de la ciutat i sempre, sempre, és un
bon moment per fer-ho.

SR. GARCÍA MUÑOZ (ERC-AM)
Sí, sobre la moció 25, de la millora de les condicions de vida de les persones amb
diversitat funcional, bé remarcar que tots som potencialment persones que al llarg
de la nostra vida patirem diferents situacions i condicions de diversitat funcional,
llavors crec que és important que seguim fent, que s‟està fent molt, però seguim
treballant per construir una ciutat inclusiva i per a tothom i de manera constructiva
entre totes les administracions.
Per tant, votarem a favor de la moció, excepte del punt sisè perquè incorre en
afirmacions incertes quan parla d‟inacció i manca de sensibilitat de la Generalitat,
però la resta de la moció la votarem a favor.
Respecte a la moció 26, per la celebració d‟activitats en el marc de l‟any europeu
del patrimoni cultural, també la votarem a favor. Donem la benvinguda a
Ciudadanos en la defensa del patrimoni de la ciutat, malgrat que Ciudadanos va
votar en contra de la nostra moció per la preservació del carrer Xipreret i el seu
entorn, que és patrimoni arquitectònic i històric de la ciutat i va votar en contra.
I també va votar en contra de la creació del centre de cultura popular i tradicional de
l‟Hospitalet, que la cultura popular i tradicional també és cultura, també s‟ha de
promoure. Ara que ha vingut a la banda de la defensa del patrimoni, només cal que
comencin a conèixer la cultura que es fa a la ciutat, perquè porten tres anys sense
trepitjar entitats que fan cultura cada dia en aquesta ciutat, més enllà de celebrar
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aquest any 2018. Hi ha molta cultura que es fa a la ciutat i es fa cada dia. Moltes
gràcies.

SR. ALONSO NAVARRO (PP)
Des del Partit Popular nosaltres votem a favor les dues mocions.

SRA. GONZÁLEZ MONTES (ICV-EUiA-PIRATES-E)
Sí, buenos días. Saludar al colectivo de Sumem que está aquí acompañándonos
esta mañana en este Pleno y a otras entidades, y también vecinos y vecinas de la
ciudad que nos acompañan. Muchas gracias por acompañarnos hoy.
Bueno, nosotros agradecemos también al grupo municipal de Ciudadanos que haya
aceptado la enmienda de diversidad funcional. Nosotros consideramos que también
el lenguaje ha de ser inclusivo. Las personas tienen capacidades diferentes,
diversas, pero tienen capacidades y son de pleno derecho en nuestra sociedad, y
como sociedad que somos, debemos procurar ser lo más inclusivos posible en la
ciudad y en todos los ámbitos de la vida.
Y en ese sentido, nosotros votaremos a favor de la moción excepto al punto número
6, porque no nos gusta el tono y porque no nos gusta que se utilicen a colectivos en
temas políticos. Muchas gracias.

Essent les 12:50 hores, abandona la sessió el Sr. Manuel Brinquis Pérez, regidor
del grup polític municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya.

SRA. CARBALLEIRA PASCUAL (ICV-EUiA-PIRATES-E)
I pel que fa a la moció 26, la moció per la celebració d‟activitats en el marc de l‟any
europeu del patrimoni cultural 2018, és una moció molt genèrica perquè realment
proposa participar-hi però no concreta molt, però en tot cas la votarem a favor
perquè sí que nosaltres estem a favor de defensar tot el patrimoni.
Celebrem que diversos grups municipals se sumin a aquesta defensa del patrimoni i
volem recordar que el patrimoni de la nostra ciutat i del nostre entorn, no només és
cultural, també és ecològic, arquitectònic, natural, i tot aquest patrimoni l‟hem de
defensar, perquè sinó el perdrem i ens quedarem sense res.
Últimament ja veiem com anem perdent patrimoni de la nostra ciutat, sobretot
patrimoni arquitectònic i natural i esperem que aquests grups també se sumin a
aquesta defensa del patrimoni de la nostra ciutat, no només per fer aquestes
celebracions, la de l‟any 2018, que està molt bé fer celebracions i posar en valor el
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patrimoni, però s‟ha de defensar dia a dia perquè sinó, quan volem fer alguna
celebració o alguna activitat sobre patrimoni, no tenim res.
Per això us animem a defensar amb nosaltres tot el patrimoni de la nostra ciutat, dia
a dia, sempre i no només en aquest any 2018, i no només el cultural.

SR. QUIRÓS BRITO (PSC-CP)
Sí, gràcies Sra. Alcaldessa. Molt ràpidament per posicionar el grup municipal
socialista en la moció referent a l‟any europeu del patrimoni cultural.
Avançar que votarem a favor. I votarem a favor per estalviar al grup de Ciutadans el
fet de fer un folleto dient que nosotros no defendemos el patrimonio de esta ciudad.
Y hoy que es el día de las sensibilidades, decirle que el 16 de febrero en el hospital
de Sant Pau, la Generalitat de Cataluña presentó las actividades previstas para
conmemorar dicha celebración, donde participamos como institución invitada y el
día 1 de marzo nos sumamos formalmente y oficialmente a dichas celebraciones,
con un recull de actividades que les detallaré a posteriori.
Además en el momento de pedir y solicitar la inclusión en ese registro para
participar en dichas actividades, también solicitamos específicamente el participar
en otra iniciativa europea por la cual además podemos obtener recursos, y lo
hicimos poniendo como prioridad una de las actividades que se desarrollan desde
hace más de cinco años en esta ciudad y que son las jornadas que conmemoran la
reconstrucción histórica de l‟Hospitalet, en el memorial del conveni de 1713, porque
entendíamos que es un proyecto que además da cabida a muchísima actividad
histórica de esta ciudad.
Es el museo de la ciudad el que además está liderando toda esta actividad cultural,
el que es referente y el que está promocionando. Decirles que desde el 1 de marzo
en todas aquellas comunicaciones que hacemos ya añadimos el logo del año
europeo en defensa del patrimonio, y que algunas de las actividades que este año
se van a recoger y que vamos a poner en valor, pues son diferentes exposiciones
como la de 500 años de la reforma protestante, la nit dels museus, evidentemente,
que se celebrará en mayo, el día de la memoria democrática de l‟Hospitalet, el día
internacional del patrimonio cultural, la exposición cadáveres exquisitos, la
exposición de Esteve Lucerón, fotografías, el pregón de la festa major del carrer
Xipreret, el programa de conferencias vers la ciència i la tècnica al 2018, el casal
jove amb l‟esplai Xixell estiu 2018, etc., etc.
Decirles que el patrimonio, como bien han comentado algunos de ustedes, no solo
es la piedra y la arquitectura, sino que el patrimonio es cualquier elemento cultural y
así lo recoge la Unión Europea, y como ejemplo comentarles un ejemplo de
defensa del patrimonio de este gobierno para no extenderme más. Defender el
patrimonio cultural en la ciudad es que 1.750 alumnos de la misma hayan podido
acceder a una educación artística basada en la comunidad, que ha permitido
aumentar su éxito académico fortaleciendo e involucrando a una parte del
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alumnado de las comunidades no pertenecientes a la Unión Europea, a través de
lenguajes musicales comunes, como la música contemporánea, el jazz, el pop-rock,
pero sobre todo a partir de la música clásica como un elemento clave del patrimonio
musical europeo, y así recoge la comisión europea y que puede hacer que todos
estos se sientan ciudadanos europeos, independientemente de cuál sea su
procedencia. Gracias.
Essent les 12:56 hores, s’incorpora a la sessió el Sr. Manuel Brinquis Pérez, regidor
del grup polític municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya.

SR. HUSILLOS GUTIÉRREZ (PSC-CP)
Sí, gràcies Sra. Alcaldessa.
Bé, interessant moció la que avui porta Ciutadans, interessant sens dubte pel
contingut i per l‟oportunitat de parlar d‟aquests temes. Vagi per davant que tot i que,
i com la majoria de grups han reconegut, els esforços que s‟estan fent són notoris i
notables, tot el que vagi en la millora de l‟accessibilitat i sobretot de l‟accessibilitat
universal, doncs evidentment no és sobrer.
Pero sí que antes permítanme un par de consideraciones al respecto de la
nomenclatura, nada más, como ya lo apuntaba el Sr. García. Es verdad que este es
un elemento que no es pacífico, ni en el propio seno de las entidades, y de hecho
desde la taula de persones amb discapacitat se dirigió un comunicado a los grupos,
comentando que ellos mismos preferían que se dirigieran a ellos como grupo de
personas con discapacidad, taula de persones con discapacidad y no diversidad
funcional. En fin, de todas maneras se sobreentiende que nuestra posición más allá
de ese matiz pues no diferirá, pero sí que hacerles partícipes a todos y reiterarles
ese criterio de la taula de persones amb discapacitat.
Pero bien, decíamos, hoy hablaremos de accesibilidad y también de accesibilidad
universal. Antes de entrar en algunas cuestiones que nos sugiere la moción, sí que
pues hacer una pequeña explicación de todas estas acciones, actividades que se
están desarrollando en nuestra ciudad. Ustedes ya lo planteaban, la ley de 30 de
octubre de 2014 establecía, efectivamente, la necesidad de desarrollar un
reglamento pero que a fecha de hoy todavía no ha sido desarrollado, y eso
lógicamente nos hace estar sin parámetro en el momento de intervenir en espacio
público.
No obstante, sí que participarles que todas las actuaciones que se hacen en el
espacio público contemplan medidas de accesibilidad, pero, insisto, esos códigos
técnicos pues iría mucho mejor si tuviésemos el reglamento desarrollado.
Ya desde el año 2007, el Ayuntamiento diseña áreas de juegos inclusivos, juegos
inclusivos que han de permitir la no discriminación de ningún niño. No obstante, es
evidente que pues determinadas polidiscapacidades eso le añade una complejidad
añadida, y se sigue trabajando de manera conjunta con las personas que participan
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en la taula de persones amb discapacitat, como la propia asociación Sumem, y de
hecho ellos son partícipes, y yo creo que pueden dar buen testimonio de ello pues
en seguir trabajando en esa línea. Y de hecho, ahora mismo hay varios parques
proyectados, me consta que así se ha contemplado y se os ha hecho partícipes
para tirar adelante esos parques.
Podría seguir, en fin, la cantidad de medidas que se han ido haciendo están ahí, en
todo caso pues tanto evidentemente desde el EPHUS como desde mi propia
regidoría estamos en disposición de dar todas las explicaciones que correspondan,
pero también me gustaría hablar no solo del ámbito estrictamente del espacio
público o de los parques infantiles, porque también hemos, antes se ha
mencionado, todo el esfuerzo que se está haciendo en materia de transporte
también por ejemplo en este mismo año 2017 pasado, pues una aula multisensorial
en una escola bressol.
Y antes el Sr. Giménez hacía mención el braille. Hay documentos, de hecho en el
museo de historia de la ciutat hay exposiciones que pueden ser consultadas y
visitadas en braille. Seguramente todo es mejorable Sr. Giménez, pero permítame
que lo mencione. Y también cada vez más, hay más actividades accesibles e
interpretadas al idioma de signos. De hecho, en la cavalcada de este mismo año,
en las Festes de Primavera y en estas que vienen no solo será el pregón, sino más
acciones, más actividades de las Festes de Primavera serán accesibles desde la
lengua de signos.
Ara bien, dicho todo esto, sí que me gustaría hacer alguna otra reflexión. Sr.
García, de todos es conocida su legendaria e inconmensurable sensibilidad social,
de hecho cada Pleno nos la recuerda como si fuera un mérito exclusivo suyo, pero
quizás va siendo hora que no solo nos deleite en este Pleno con su desbordante
sensibilidad, y participe más en su partido, de tal modo que permita que se
contagien y aprendan de la misma, su partido le necesita.
A usted que le suele gustar la hemeroteca, le remito a los titulares de hace no llega
ni a un par de semanas, antes se lo han mencionado otros concejales,
“discapacidad, el PP y Ciudadanos vetan la creación de un fondo estatal por la
accesibilidad universal”. No es ninguna mentira, esto ha pasado en sede
parlamentaria.
No se puede venir a este Pleno con esta moción, y vetar hace dos semanas
medidas semejantes en el Congreso solo por contentar a sus socios del PP.
Resulta que esa pose de poner en dificultades al Sr. Rajoy solo se refiere a
intereses puramente demoscópicos.
Pero resulta que lo que de verdad importa, como es la creación de un fondo de
accesibilidad universal, van y vetan la propuesta formulada justamente por el
PSOE, si bien antes ya otros partidos la habían propuesto y también fue vetada.
Y lamentablemente no es el único asunto en el que le hacen el juego al PP. Qué
casualidad que en prácticamente todos los asuntos de carácter social, vaya
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justamente lo que usted está tan sobrado, su partido se alinea un día tras otro con
el PP, bien vetando iniciativas que mejoran notablemente la calidad de vida de
nuestros conciudadanos, bien retrasando sine die la tramitación de otras leyes.
¿Quizás sea porque aún no saben qué piensan al respecto de cada uno de estos
temas? De hecho hoy pues ha aceptado la enmienda que se le ha planteado.
Quizás sea porque piensan lo mismo que el PP, o quizás sea porque piensan lo
mismo que el PP y aún no lo saben. Gracias.

SR. MARTÍN GONZÁLEZ (CIUTADANS)
Muchas gracias. Yo antes de nada quería hacer una reflexión previa, y lo que
quiero decir aquí es que nosotros cuando presentamos propuestas en este Pleno
es para intentar mejorar la calidad de vida de los vecinos. A partir de aquí, ustedes
nos pueden decir con buen criterio lo que están haciendo bien y no hay ningún
problema.
El problema viene cuando a nosotros pues no sé si nos achacan aquí unas ciertas
cosas que no tienen nada que ver con las propuestas que presentamos. Es que no
sé a cuento de qué puede venir pues eso que te puedan criticar acerca de lo que
haces aquí, de lo que haces allá.
No, oiga, céntrese en la propuesta que estamos debatiendo aquí, que un vecino por
ejemplo ahora se ha ido de este Pleno diciendo, es que se habla muy poco de
Hospitalet, y tiene toda la razón del mundo. Estamos aquí tirándonos los trastos a la
cabeza en lugar de arreglar los problemas de los vecinos.
Hemos hecho dos propuestas, hay partidos que habrán votado a favor, que no
habrán votado a favor, y lo que queremos es que se pongan en marcha y que se
cumplan. A partir de aquí, sobre el tema de la cultura, ya sabemos la cultura que
hay en esta ciudad. Hay una cultura que es la cultura de Hospitalet, que nosotros
defendemos, y hay otra cultura que es la cultura del PSC, que es la que intentan
hacer ver como si fuera la cultura de todos, pero que al final no acaba siendo la
cultura de todos y los ejemplos los tenemos en la casa de la música, 700.000 euros,
para que una empresa privada venga a hacer negocio, Circo del Sol, 1.250.000
euros para que una empresa privada venga a hacer negocio y encima se privatice
el espacio público.
Pues ya está, cada uno tiene su modelo, es totalmente legítimo, nosotros
defendemos un modelo más integrador, que integre a todas las personas, que
integre a todas las culturas y a todas las entidades con las que también
participamos en muchos eventos. A partir de aquí, que cada uno que decida o que
no decida la posición de su voto.
Pero nosotros hacemos propuestas en este Pleno, para intentar mejorar la calidad
de los vecinos y ustedes pueden decir si les gusta, si no les gusta y centrarse en
esa propuesta porque a partir de aquí, tirarse los trastos a la cabeza es lo mismo de

…/…

143

la vieja política, y es lo mismo por lo que los ciudadanos están perdiendo la
confianza cada vez en los políticos y en la vieja política.
Por lo tanto, yo reivindico también un tono más constructivo y un tono en el que
podamos dialogar y en el que ustedes nos digan esto no nos gusta, esto sí nos
gusta, pero a partir de aquí mejoremos entre todos, que eso es lo que creo yo que
hemos venido a hacer con estas dos propuestas y con las propuestas que venimos
haciendo durante toda la legislatura.
Que nos hable de cultura o de dinero o tal, alguien que por ejemplo en este
gobierno está cobrando 65.000 euros por votar lo mismo que les dice el gobierno,
cuando antes estaban en la oposición, pues eso también los ciudadanos lo tienen
que saber.
El gobierno del Partido Socialista no obtuvo la mayoría en este Pleno, tuvo 11
concejales de 27, y ahora pues la ha comprado, comprando a estos dos señores
que tenemos aquí, y pagándoles a cada uno 65.500 euros. Hablan de cultura, pues
quizás a lo mejor la cultura suya es la del talonario. Muchas gracias.

SR. GARCÍA VALLE (CIUTADANS)
No, simplemente para decirle al Sr. Husillos que no se equivoque, quien veta es el
gobierno, ningún partido puede vetar. Usted ha hablado aquí de vetos.
Aparte de que hay que leerlo todo, no solamente el titular. Si usted lee el titular,
verá que nada tiene que ver con lo que dice. En cualquier caso, mire, lo que decía
mi compañero, aquí venimos a hablar de temas de los ciudadanos. Algunos
partidos se empeñan en hablar de otras cuestiones, cuestiones a nivel nacional y
tal, lo que quieren nuestros ciudadanos es que nos entendamos aquí y que con las
discrepancias que podamos tener, legítimas, al final lleguemos a acuerdos para
favorecer su vida y olvidarnos ya de que si el partido tal que si el partido cual, que si
en Madrid, que si la Generalitat. Estamos en un ente municipal, de proximidad a los
vecinos, y lo que pretenden los vecinos es que aún en la discrepancia, procuremos
entendernos para llegar a acuerdos que les beneficien. Es lo que yo digo de la
ciudad de las personas.
Y sí, Sr. Husillos, tengo mucha sensibilidad social. Y usted no me la marca, me la
marco yo, mucha, y no me cansaré de repetirlo, la que echo de menos en este
gobierno, que yo también cuando estuve aquí apoyando esta idea política, la
entendía que había, por eso me fui, porque entendí que se iba perdiendo y otras
cuestiones que he explicado antes.
Mire, Sr. Husillos, cada uno tiene la que tiene, usted tendrá la que tendrá, pero ni
usted me pone a mí sensibilidad social, ni yo le quito a usted. De manera que
hablar estas historias cuando yo hablo que tengo sensibilidad social, pues hablo de
mí y usted tendrá la que quiera. Sí que la tengo y me siento muy orgulloso de
tenerla.
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Y cuando usted ponga titulares, por favor, léalo todo, no el titular porque además
usted se equivoca y confunde conceptos. Vetar solo puede vetar el gobierno,
ningún partido veta. Votará o no votará. Si no sabe usted lo que significa la palabra
veto, o lo que se adhiere en cuanto un partido puede hacer o no hacer en cuanto a
vetar o no vetar, creo que es que no lo tiene claro el concepto, como muchos otros
conceptos que no tiene claros este gobierno, como muchos.
Y no tiene claro que al final y parece que le molesta, que partidos que ellos nos
califican de la derecha y tal, que viene la derecha, tengamos sensibilidad social, les
molesta que les rebasemos por la izquierda, eso es lo que les pasa.
A continuació l’Alcaldessa obre un segon torn d’intervencions dels grups polítics
municipals que ho desitgin.

SR. JIMÉNEZ ARIZA (REGIDOR NO ADSCRIT)
Sí, gracias Alcaldesa. Primero rápidamente, pedirle disculpas a Sumem porque al
final en este Pleno se habla de todo, por mucho que muchos dicen aquí que no se
habla de Hospitalet, pues es una moción de accesibilidad y tampoco se ha hablado
de ello.
No ha habido debate de accesibilidad, solo el tú me has dicho, yo te he dicho,
porque aquí la mayoría de veces cuando no se conoce de algo, lo que se hace es
blasfemar, intentar aquí difamar a los demás y entrar a las batallitas de este, para lo
que algunos es un circo mediático.
Yo lo que no sabía también que a este circo le había salido a Ciudadanos, le había
salido un primo Zumosol en forma de portavoz de la CUP-Poble Actiu. A mí la
verdad es que me interesa muy poco lo que el portavoz de la CUP-Poble Actiu
opine de mí, y tampoco entiendo a cuento de qué me tiene que decir o quién es él
para decirme a mí qué palabras puedo pronunciar o no. No sé en esto de la nueva
política y de estas nuevas formaciones, yo no sé quien tiene la potestad para decir
lo que hay que decir y lo que no.

SR. QUIRÓS BRITO (PSC-CP)
Molt ràpid, per respondre-li al proponent de la moció de cultura.
No, yo no he venido a explicar lo que hacemos bien o lo que hacemos mal, eso lo
juzgan los ciudadanos. Yo he venido a explicar algo que usted ha propuesto y que
ya estamos haciendo. A partir de aquí, si usted me hubiera llamado antes,
seguramente se lo hubiera dicho y le hubiera ahorrado este mes incansable de
trabajo que debe haber tenido. Gracias.
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SR. HUSILLOS GUTIÉRREZ (PSC-CP)
En fin, un breve apunte. Este partido sí tiene la mayoría, probablemente no tiene la
mayoría absoluta pero sí tiene la mayoría, se lo recuerdo. Es verdad que no la
absoluta, no hace falta que insistan en ello.
Y llegamos a acuerdos con cualquier concejal que quiera tirar adelante el proyecto
más interesante para esta ciudad, que sigue siendo el nuestro.
Un par de cuestiones y en todo caso, de los emolumentos también puede preguntar
a todos los portavoces, porque son los que se fijaron en este Pleno al inicio de la
legislatura.
Sr. García, podemos hablar de cualquier otro tema social, yo no le criticaba la suya,
le decía que era legendaria, y en todo caso, lo que le decía, le animaba es a que la
contagie al resto de su formación política porque no tienen la misma, no tienen la
misma, se lo reitero. Ciudadanos votó en contra hace 9 días, no hace 9 años ni 9
meses, hace 9 días votó en contra de la toma en consideración para tramitar esta
ley, entonces expliquémoslo porque esto sí es hablar de accesibilidad universal
también.
Pero podemos hablar, le decía, de muchos otros temas, si acaso lo dejaremos para
otro Pleno, pero podemos hablar de pensiones, de copago farmacéutico, de copago
a la dependencia, podemos hablar de muchos otros temas que también inciden en
la vida de nuestros conciudadanos. Gracias.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé. Doncs si no hi ha més intervencions, quedarien aprovades les dues
mocions i passaríem a les que proposa Iniciativa per Catalunya-Verds-Esquerra
Unida i Alternativa.
Tancat el debat se sotmeten a votació les mocions números 25 i 26; adoptant-se els
següents acords:

MOCIÓ 25.- PER LA MILLORA DE LES CONDICIONS DE VIDA DE LES
PERSONES AMB DIVERSITAT FUNCIONAL A L’HOSPITALET DE
LLOBREGAT.
A petició del grup polític municipal d’ICV-EUiA-PIRATES, s’ha incorporat a la moció
una esmena “in voce” en el sentit de substituir a tot el text la paraula “discapacitat”
per “diversitat funcional”.
ATÈS que la Convenció de les Nacions Unides sobre els drets de les persones amb
discapacitat, ratificat per l‟Estat espanyol i publicada en el Boletín Oficial del Estado
del 21 d‟abril de 2008, fixa el compromís de promoure, protegir i assegurar el ple

…/…

146

gaudi dels drets humans i les llibertats fonamentals en condicions d‟igualtat per les
persones amb diversitat funcional i de promoure el respecte a llur dignitat inherent.
Així mateix, el Parlament de Catalunya, per mitjà de la Resolució 44/VIII, del 19 de
juny de 2007, va instar el Govern de la Generalitat a adoptar les mesures
necessàries per a complir la Convenció i, per mitjà de la Declaració del 17 de
desembre de 2008, amb motiu del Dia Internacional de les Persones amb
Discapacitat, va adherir-se als postulats de la Convenció i va manifestar la seva
voluntat de vetllar per garantir la igualtat d‟oportunitats a les persones amb
discapacitat, com a ciutadans de ple dret.
ATÈS que, va ser aprovada al Parlament de Catalunya la Llei 13/2014, del 30
d’octubre, d’accessibilitat. On es diu que “La importància de la promoció de
l‟accessibilitat com a instrument per a fer efectiu el principi d‟igualtat dels ciutadans
va tenir una primera traducció a Catalunya en el Decret 100/1984, del 10 d‟abril,
sobre supressió de barreres arquitectòniques. Set anys després, el Parlament va
aprovar la Llei 20/1991, del 25 de novembre, de promoció de l‟accessibilitat i de
supressió de barreres arquitectòniques, i posteriorment el Govern va aprovar el
Decret 135/1995, del 24 de març, pel qual es desplegava la Llei esmentada i
s‟aprovava el Codi d‟accessibilitat. Aquestes normes van establir les bases per a la
supressió de barreres arquitectòniques i en la comunicació i per a la promoció
d‟ajudes tècniques per a millorar la qualitat de vida i l‟autonomia de les persones
amb diversitat funcional o amb mobilitat reduïda.
Aquesta normativa ha comportat un avenç important per a Catalunya, però, després
dels anys en què ha estat vigent, encara hi ha persones amb discapacitat física,
sensorial, intel·lectual o mental, gent gran o persones amb altres tipus de diversitat
funcional que viuen situacions de desigualtat d‟oportunitats, de discriminació i de
dificultats per a la participació social i per a l‟exercici de llurs drets, a causa de
l‟existència de barreres físiques, en la comunicació o d‟actitud que els ho
impedeixen”.
ATÈS que, segons les dades de 2016, publicades per l‟Institut d‟Estadística de
Catalunya de la Generalitat. Actualment el número d‟habitants segons el tipus de
discapacitat reconeguda a Catalunya és:
Física motora:
Física no motora:
Visuals:
Auditives:
Psíquiques:
Malats mentals:
No descrita:
Total:

182.130
112.236
33.050
30.243
54.973
105.511
10.960
529.103

El total de les persones amb algun tipus de diversitat funcional respecte a la
població total de catalans en el 2016, representen un 7,03% dels habitants de la
nostra Comunitat Autònoma. En cara que sembli un percentatge no molt elevat,
cadascuna de les persones amb diversitat funcional mereixen tot l‟esforç d‟una
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societat desenvolupada on les minories deuen estar representades amb els
mateixos drets que la resta. La veu dels representats públics no pot quedar-se en
una declaració d‟intencions, el poder autonòmic, representat en el nostre cas per la
Generalitat de Catalunya i el poder municipal, representat pel nostre Ajuntament,
tenen l‟obligació d‟aconseguir igualar les condicions de vida de tots els ciutadans.
ATÈS que malgrat el lloable esperit de la Llei 13/2014, de 30 d‟octubre, de
“construir un text integrador que, en el marc de les condicions establertes per la
legislació bàsica i per les directrius internacionals, permeti de desplegar en un cos
normatiu únic la diversitat de disposicions d‟accessibilitat i permeti d‟unificar,
coordinar i establir els criteris d‟aplicació, execució i control de la norma, d‟acord
amb els principis de proporcionalitat i d‟ajustos raonables”; la incapacitat dels
successius “desgoverns” de la Generalitat de Catalunya han impossibilitat la seva
obligació, recollida a la Disposició Final Tercera de l‟esmentada Llei, de
desenvolupar Reglamentàriament el marc normatiu que permeti complir amb els
objectius que millorin la vida de les persones amb discapacitat.
ATÈS que l‟Estatut d‟Autonomia de Catalunya estableix:
a)
l‟article 166 de l‟Estatut atribueix a la Generalitat la competència exclusiva
en matèria de serveis socials, els quals, d‟acord amb l‟article 3 de la Llei 12/2007,
de l‟11 d‟octubre, de serveis socials, tenen com a finalitat assegurar el dret de les
persones a viure dignament durant totes les etapes de la vida mitjançant la
cobertura de llurs necessitats personals bàsiques i de les necessitats socials, en el
marc de la justícia social i del benestar de les persones.
b)
Així mateix, al llarg de l‟Estatut diversos preceptes atribueixen la
competència exclusiva a la Generalitat en matèries directament relacionades amb
l‟accessibilitat, com ara l‟article 121, amb relació al comerç; l‟article 127, a la cultura;
l‟article 137, a l‟habitatge; l‟article 140, a les infraestructures del transport i de les
comunicacions; l‟article 148, a les obres públiques; l‟article 149, a l‟ordenació del
territori i del paisatge, l‟ordenació del litoral i l‟urbanisme, i l‟article 169, als
transports.
ATÈS que consultats el Pla d‟Actuació Municipal 2016-2019 i el Pla de Mobilitat
Urbana Sostenible 2015-2020, confirmem l‟escassa importància que li donen a la
qüestió de l‟accessibilitat universal.
ATÈS que, sent una necessitat pels nens i nenes de la nostra ciutat el gaudir
d‟espais de joc on compartir el seu temps independentment de les seves capacitats
i on aprenen a viure amb igualtat sense que les diferències siguin un obstacle; ens
han fet arribar queixes des dels col·lectius d‟afectats conforme els parcs infantils de
la nostra ciutat són insuficients i, els teòricament accessibles mostren obstacles per
l‟accessibilitat real.
És per tot l'anterior, amb l'objectiu de garantir la igualtat dels ciutadans catalans el
Ple de l‟Ajuntament, a proposta del Grup Municipal de Ciutadans – Partido de la
Ciudadanía (Cs) a l‟Ajuntament de L‟Hospitalet de Llobregat,
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ACORDA:
Havent estat sotmesa la proposta d’acord a votació per separat de cadascun dels
punts de la seva part dispositiva, els resultats són els següents:
a) S’aprova per unanimitat l’acord Primer, que literalment diu:
Primer.- Manifestar el suport i posar a disposició dels col·lectius de persones
amb diversitat funcional de la nostra Ciutat, els medis i les actuacions que, dins
del marc normatiu de les competències municipals, tendeixin a una plena
adaptació i integració en tots els àmbits de la societat.
b) Ha estat aprovat l’acord Segon amb 26 vots a favor dels representants del
PSC-CP, Srs./Sres. Núria Marín Martínez, Francesc J. Belver Valles, Cristian
Alcázar Esteban, José Castro Borrallo, Manuel Brinquis Pérez, José M. García
Mompel, Jaume Graells Veguin, Jesús Husillos Gutierrez, M. Ángeles Sariñena
Hidalgo, Rocío Ramírez Pérez i David Quirós Brito; dels representants de
CIUTADANS, Srs./Sres. Miguel Manuel García Valle, M. Carmen Esteban
Fernández, Rainaldo Ruiz Narvaez i Jesús Amadeo Martín González; dels
representants d’ICV-EUiA-PIRATES-E, Sres./Sr. Ana González Montes, Juliana
Carballeira Pascual i Ivan Nieto Martínez; dels representants del PP, Sr./Sra.
Pedro Alonso Navarro i Sonia Esplugas González; dels representants d‟ERCAM, Srs. Antoni García i Acero i Jorge García i Muñoz; del representant de la
CUP-PA, Sr. Christian Giménez Márquez; i dels REGIDORS NO ADSCRITS,
Sra./Srs. Cristina Santón Ramiro, Rafael Jiménez Ariza i Francisco Javier Martín
Hermosín; i amb 1 vot en contra del representant de CiU, Sr. Jordi Monrós
Ibáñez; assistents presents en el moment de la votació i que literalment diu:
Segon.- Sol·licitar a la Generalitat de Catalunya el compliment de la Moció
28/XI del Parlament de Catalunya, sobre Polítiques Socials, adaptant
normativament els valors i mandats de la Convenció sobre els drets de les
persones amb discapacitat, aprovada per les Nacions Unides en 2006 i elaborar
el reglament de desplegament de la Llei 13/2014, del 30 d’octubre,
d’accessibilitat i garantir la participació de les entitats del col·lectiu de
persones amb discapacitat, per aconseguir les millores de vida de tots els
afectats.
c) Ha estat aprovat l’acord Tercer amb 25 vots a favor dels representants del
PSC-CP, Srs./Sres. Núria Marín Martínez, Francesc J. Belver Valles, Cristian
Alcázar Esteban, José Castro Borrallo, Manuel Brinquis Pérez, José M. García
Mompel, Jaume Graells Veguin, Jesús Husillos Gutierrez, M. Ángeles Sariñena
Hidalgo, Rocío Ramírez Pérez i David Quirós Brito; dels representants de
CIUTADANS, Srs./Sres. Miguel Manuel García Valle, M. Carmen Esteban
Fernández, Rainaldo Ruiz Narvaez i Jesús Amadeo Martín González; dels
representants d’ICV-EUiA-PIRATES-E, Sres./Sr. Ana González Montes, Juliana
Carballeira Pascual i Ivan Nieto Martínez; dels representants del PP, Sr./Sra.
Pedro Alonso Navarro i Sonia Esplugas González; dels representants d‟ERCAM, Srs. Antoni García i Acero i Jorge García i Muñoz; del representant de CiU,
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Sr. Jordi Monrós Ibáñez; del representant de la CUP-PA, Sr. Christian Giménez
Márquez; i del REGIDOR NO ADSCRIT Sr. Francisco Javier Martín Hermosín; i
amb 2 vot en contra dels REGIDORS NO ADSCRITS, Sra./Sr. Cristina Santón
Ramiro i Rafael Jiménez Ariza; assistents presents en el moment de la votació i
que literalment diu:
Tercer.- L’Ajuntament de l’Hospitalet adoptarà les mesures pertinents per
facilitar l’accés a la formació de les persones amb diversitat funcional,
promovent ofertes de formació oficial des de l'administració, amb la finalitat
d’apropar-les als avenços empresarials i tecnològics actuals i així intentar
afavorir la seva inserció laboral.
d) S’aprova per unanimitat l’acord Quart, que literalment diu:
Quart.- L’Ajuntament de l’Hospitalet adoptarà les mesures pertinents per
millorar l’arquitectura urbanística del nostre municipi i adoptarà les mesures
adients per adaptar la mobilitat i l’accessibilitat als espais públics i les
instal·lacions municipals.
e) S’aprova per unanimitat l’acord Cinquè, que literalment diu:
Cinquè.- Instar al Govern Municipal a garantir l’accessibilitat universal real als
parcs infantils, permetent espais de joc inclusius als menors i els seus pares i
mares.
f)

Ha estat aprovat l’acord Sisè amb 21 vots a favor dels representants del
PSC-CP, Srs./Sres. Núria Marín Martínez, Francesc J. Belver Valles, Cristian
Alcázar Esteban, José Castro Borrallo, Manuel Brinquis Pérez, José M. García
Mompel, Jaume Graells Veguin, Jesús Husillos Gutierrez, M. Ángeles Sariñena
Hidalgo, Rocío Ramírez Pérez i David Quirós Brito; dels representants de
CIUTADANS, Srs./Sres. Miguel Manuel García Valle, M. Carmen Esteban
Fernández, Rainaldo Ruiz Narvaez i Jesús Amadeo Martín González; dels
representants del PP, Sr./Sra. Pedro Alonso Navarro i Sonia Esplugas
González; del representant de la CUP-PA, Sr. Christian Giménez Márquez; i
dels REGIDORS NO ADSCRITS, Sra./Srs. Cristina Santón Ramiro, Rafael
Jiménez Ariza i Francisco Javier Martín Hermosín; i amb 6 vots en contra dels
representants d’ICV-EUiA-PIRATES-E, Sres./Sr. Ana González Montes, Juliana
Carballeira Pascual i Ivan Nieto Martínez; dels representants d‟ERC-AM, Srs.
Antoni García i Acero i Jorge García i Muñoz; i del representant de CiU, Sr.
Jordi Monrós Ibáñez; assistents presents en el moment de la votació i que
literalment diu:
Sisè.- Mostrar el rebuig de l’Ajuntament de l’Hospitalet per la inacció i la poca
sensibilitat de la Generalitat de Catalunya cap al col·lectiu de persones amb
diversitat funcional catalans que han quedat desemparats per la inoperància del
Govern per tal d’elaborar i implementar el Reglament de desenvolupament de la
Llei 13/2014, del 30 d’octubre, d’accessibilitat.
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g) S’aprova per unanimitat l’acord Setè, que s‟ha incorporat com esmena “in
voce” de la regidora no adscrita Sra. Cristina Santón Ramiro, que literalment
diu:
Setè.- Instar al govern a la creació d’un Fons Estatal per a l’Accessibilitat
Universal que garanteixi l’accessibilitat a béns i serveis a totes les persones,
impulsant l’eliminació de les barreres que dificulten la vida de les persones amb
diversitat funcional.
h) S’aprova per unanimitat l’acord Vuitè, abans Setè, que literalment diu:
Vuitè.- Donar trasllat d'aquests acords a la Generalitat de Catalunya; al
Parlament de Catalunya; al Departament de Treball, Afers Socials i Famílies; al
Govern municipal; a la Mesa Sectorial de persones amb discapacitat; a les
Entitats i Associacions de discapacitats físics, psíquics i sensorials de la nostra
Ciutat i als Grups municipals d’aquesta Corporació.
No obstant la votació per separat dels acords, aquesta moció HA ESTAT
APROVADA pel Ple de l’Ajuntament, incorporada l’esmena “in voce” i renumerats
els acords, queda amb el següent text literal:

MOCIÓ 26.- PARA LA CELEBRACIÓN DE ACTIVIDADES EN EL MARCO DEL
AÑO EUROPEO DEL PATRIMONIO CULTURAL 2018.
Es dóna compte de la moció que es transcriu seguidament, i sotmesa a votació
s'aprova per unanimitat dels assistents presents en el moment de la votació,
adoptant-se els acords que figuren en la seva part dispositiva:

ATENDIDO que el pasado 17 de mayo de 2017, el Parlamento Europeo y el
Consejo de la Unión Europea aprobaron que el año 2018 fuese declarado “Año
Europeo del Patrimonio Cultural” con el objetivo de fomentar el intercambio y la
valoración del patrimonio cultural de Europa “como recurso compartido, sensibilizar
acerca de la historia y los valores comunes y reforzar un sentimiento de pertenencia
a un espacio común”.
ATENDIDO que El Parlament de Cataluña aprobó, en fecha 15 de febrero de 2017,
la resolución 486/XI sobre el Año Europeo del Patrimonio Cultural en la que se
destacaba la importancia de la propuesta de la Comisión Europea en el sentido de
considerar preferentemente el año 2018 Año Europeo del Patrimonio Cultural.
ATENDIDO que el año 2018 es una gran oportunidad para redescubrir, difundir,
valorizar, hacer accesible a todos y poner de relieve el potencial del patrimonio
cultural del que goza la Ciudad de L'Hospitalet de Llobregat. El valor universal de
nuestro patrimonio cultural, ya sea material, inmaterial, natural o digital, muestra la
diversidad sobre la que se ha forjado nuestra larga historia común.
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Una gestión sostenible y estratégica del patrimonio cultural es un potencial motor
económico que impulsa los sectores culturales y creativos, contribuye a la creación
de valor, fomenta el empleo, mejora la calidad de vida y la cohesión social.
Para potenciar estos vitales aspectos que reviste una gestión inteligente del
patrimonio cultural, el “Año Europeo del Patrimonio Cultural” se presenta como una
oportunidad sin precedentes para valorizar el patrimonio cultural material,
inmaterial, natural o digital de nuestra Ciudad. Como bien dice uno de los lemas de
la campaña de este Año Europeo: “El Patrimonio Cultural no es solo un legado del
pasado, es también un recurso para nuestro futuro”.
VISTA la información sobre el Año Europeo del Patrimonio Cultural publicado por el
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte de España, en la que se resalta:
"Aunque el Año Europeo del Patrimonio Cultural es una iniciativa con un plazo
limitado en el tiempo, supone una oportunidad para promover el debate en torno a
nuestras raíces, valores y futuro como europeos, destacar la importancia de nuestra
cultura común y poner de relieve lo que la UE y sus Estados Miembros pueden
hacer a través del patrimonio cultural.
No sólo en los ámbitos de la conservación, la digitalización, las infraestructuras, la
investigación-innovación y el desarrollo de capacidades, sino también en otros
como la economía y el empleo, la inclusión y la cohesión social, las relaciones con
terceros países, el medioambiente, el turismo sostenible, la identidad y el desarrollo
local".
Por todo ello el Pleno del Ayuntamiento de L‟Hospitalet, a propuesta del Grupo
municipal de Ciutadans - Partido de la Ciudadanía de l‟Ajuntament de L'Hospitalet
de Llobregat,
ACUERDA:
PRIMERO.- INSTAR al Ayuntamiento de L'Hospitalet de Llobregat a dar apoyo a la
consideración del año 2018 como el Año Europeo del Patrimonio Cultural, tal como
queda considerado en la resolución 486/XI del Parlament de Cataluña sobre el Año
Europeo del Patrimonio Cultural.
SEGUNDO.- INSTAR al Ayuntamiento de L'Hospitalet de Llobregat a participar y
realizar actividades que se enmarquen oficialmente dentro del Año Europeo del
Patrimonio Cultural. El objetivo es involucrar estrechamente a los ciudadanos con el
patrimonio cultural y ayudar a “provocar un verdadero cambio en la manera en que
disfrutamos, protegemos y promovemos el patrimonio”.
TERCERO.- INSTAR al Ayuntamiento de L'Hospitalet a promocionar y difundir, a
través del Diari de L‟Hospitalet (tanto en formato digital como en papel) y en la Web
municipal, la información precisa para que la ciudadanía de nuestro municipio tenga
conocimiento de las actividades ligadas al Año Europeo del Patrimonio Cultural.
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CUARTO.- Dar TRASLADO del presente acuerdo al Gobierno municipal; al
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte; a las entidades culturales de la Ciudad;
a las Asociaciones de vecinos de L'Hospitalet de Llobregat y a los Grupos
municipales de esta Corporación.
INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS-ESQUERRA
UNIDA I ALTERNATIVA-PIRATES
En relació amb les mocions presentades pel grup polític municipal
d'Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra Unida i Alternativa-Pirates, números 27,
28, 29 i 30, es produeixen les intervencions següents:
SRA. ALCALDESSA
Molt bé. Com em sembla que parlen els tres, vostès mateixos per no interrompre i
anar per feina, Sra. González.

SRA. GONZÁLEZ MONTES (ICV-EUiA-PIRATES-E)
Moltes gràcies. La primera moció és la commemoració del 87è aniversari de la
proclamació de la Segona República.
El proper 14 d'abril es compliran 87 anys de la proclamació de la Segona
República, el primer règim democràtic de la nostra història que va instaurar un
veritable Estat de dret i va proclamar una de les constitucions més democràtiques i
avançades d‟Europa que, en el seu article primer, definia l‟Estat espanyol com “una
república democràtica de treballadors de tota classe, que s‟organitza en règim de
llibertat i de justícia”.
Atès que alhora el 14 d‟abril també ha de seguir essent una data per no oblidar la
ingent tasca de les persones que van tenir responsabilitats en els ajuntaments
republicans dels nostres pobles i ciutats, i per recordar que van ser precisament
unes eleccions municipals les que van obrir el procés constituent i de canvi de
règim a l‟estat espanyol.
Per tot allò exposat proposem al Ple l‟adopció del següents acords, saludar i
recordar la Segona República en el seu 87è aniversari i el gran llegat que suposa
per a les nostres generacions, per tal de retre homenatge a totes les persones que
van creure i van defensar l‟estat republicà.
Segon, reivindicar la vigència dels valors republicans com la sobirania popular, la
igualtat, la justícia social, el laïcisme i la plurinacionalitat de l‟estat.
Tercer, reclamar el dret de la ciutadania a escollir el model d‟estat i en
conseqüència el dret a escollir-ne el cap d‟estat.
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Quart, homenatjar els valors democràtics de la República, ubicant en la façana de
l‟Ajuntament i dels equipaments emblemàtics de la ciutat la bandera de la Segona
República.
Referent a la moció 28 de la millora de la comunicació entre barris i l‟entorn de
Rodalies Centre - Can Serra.
Atès el nou anunci per part del ministeri de foment d‟un nou projecte de soterrament
de les vies que, malgrat els dubtes de que finalment es porti a terme, pot suposar
una millora en la connexió entre els diferents barris de la ciutat.
Atès que el projecte anunciat deixaria tal com està el tram de vies comprés entre
l‟estació de rodalies de L‟Hospitalet a la Rambla Just Oliveras i el límit amb Cornellà
amb la Remunta davant la inviabilitat tècnica existent en aquest tram.
Vist la manca de fórmules per poder connectar de forma eficient els barris de
Centre i Can Serra, on la ciutadania nomes disposa de connexions complicades pel
pont sobrevies de Rambla Just Oliveras i pels ponts sotavies de Carretera
d‟Esplugues i de l‟Avinguda d‟Isabel la Catòlica.
Atès que el pont sobrevies de Rambla Just Oliveras es troba en un estat de
conservació força deteriorat, tant en el seu paviment com en l‟estat de l‟estructura
de suport i les escales.
Atès que el pont sotavies de l‟avinguda Isabel la Catòlica, malgrat haver-se realitzat
millores en la il·luminació i pintures murals a les parets continua sent un espai poc
amable per a la circulació de vianants, amb sorolls i mala qualitat de l‟aire.
Atès que el pont sotavies de carretera d‟Esplugues no compleix amb les condicions
mínimes de seguretat, salubritat i accessibilitat i representa un coll d‟ampolla per la
connexió entre els barris, sent a més un punt perillós per la cruïlla semafòrica que
representa.
Atesa la reivindicació històrica dels moviments veïnals i les entitats dels barris del
Centre i de Can Serra que demanen l‟ampliació del pont sotavies de carretera
d‟Esplugues, la millora de la connectivitat entre els barris i la instal·lació d‟elements
de mobiliari urbà que facin més amable l‟entorn de rodalies i l‟ús de l‟estació.
Proposem al Ple l‟adopció del següents acords, primer, instar a ADIF i a les
administracions competents a realitzar, el més aviat possible, l‟ampliació i
reestructuració del pas sotavies de la carretera d‟Esplugues, tot ampliant voreres i
solucionant la cruïlla semafòrica, així com estudiar i realitzar millores al pont
sotavies d‟avinguda d‟Isabel la Catòlica per fer-ho més amable als vianants.
Segon, instar a ADIF i a les administracions competents a realitzar el més aviat
possible, millores al pas sobrevies, pont i escales, tot millorant la seguretat,
salubritat i accessibilitat de la infraestructura i la connectivitat entre els barris del
Centre i Can Serra.
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Tercer, instar al govern municipal a incorporar, dins del procés participatiu de la
renovació de la Rambla Just Oliveras i del seu entorn, l‟àmbit de les vies i les
connexions entre els barris del Centre i Can Serra del pont de carretera
d‟Esplugues i del pas elevat de les vies per millorar i facilitar la connexió entre els
barris.
Quart, instar a ADIF i a les administracions competents a la instal·lació de serveis
públics i accessibles a l‟estació de rodalies de Rambla Just Oliveras.
I cinquè, instar a ADIF i a les administracions competents a la millora de l‟espai
públic a l‟entorn de l‟estació i a la instal·lació de bancs i seients per seure a l‟exterior
de l‟estació de rodalies de Rambla Just Oliveras.

Essent les 13:13 hores, abandona la sessió la Sra. Núria Marín Martínez,
Alcaldessa-Presidenta, i a partir d’aquest moment assumeix la presidència la Sr.
José M. García Mompel, 2on Tinent d’Alcaldia.

SRA. CARBALLEIRA PASCUAL (ICV-EUiA-PIRATES-E)
Pel que fa a la moció per la millora de la línea 10 d‟autobús de l‟Hospitalet, és una
moció en la bateria de propostes que hem fet sobre mobilitat. En aquesta ocasió
aquesta proposta la va fer l‟associació de veïns del Centre, que saludem avui, que
són aquí al Ple, i bé, sé que després el Sr. Mompel ens explicarà alguna proposta
que hi ha per part de l‟Àrea Metropolitana de Barcelona però passem a descriure la
moció que volem presentar avui.
Bé, les mocions que hem presentat sobre mobilitat totes venen pel mateix motiu,
perquè la mobilitat, el servei d‟autobusos és un servei públic fonamental que
nosaltres hem de fomentar i que hem de adequar per tal que els nostres ciutadans
puguin fer servir com a transport sostenible i respectuós amb el medi ambient, i
també tenint en compte els episodis, com ja vam comentar a l‟altra moció, els
episodis de contaminació ambiental que hem tingut a la ciutat.
Sí que és veritat que el pla de mobilitat urbana sostenible de l‟Hospitalet del 20152020, ja mostra algunes mancances dient que la línea 10 realitza un recorregut molt
llarg que travessa els municipis del Prat, de l‟Hospitalet, de Cornellà, Esplugues,
Sant Joan Despí, Sant Just Desvern i Sant Feliu de Llobregat. Com a conseqüència
això fa que el temps de pas variï bastant dels que estan previstos, i es proposa
estudiar la possibilitat de dividir aquesta línea en dos, i potser incloure entre les
freqüències un servei exprés que realitzi tot el recorregut parant en una sèrie de
parades d‟alta demanda.
Segons el PMUS, una de les accions executables per part de l‟Ajuntament és actuar
en les millores de la xarxa del bus urbà i la realització d‟estudi d‟optimització i
millora de la línea 10. També la construcció en massa de nous conjunts
d‟habitatges a la zona de l‟àrea residencial de la Remunta, ha canviat el pes de la
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distribució poblacional i la mobilitat de part de la zona del Centre i que aquests
canvis no s‟han vist reflectits encara en el mapa de mobilitat pública. La nova
població d‟aquesta zona queda allunyada de qualsevol transport públic.
A més a més, el recorregut actual de la línea 10, travessa carrers molts estrets i
també presenta girs complicats que sovint donen molts problemes, com són els de
la cantonada del carrer Sant Joan amb carrer Església i algun altre més. Els veïns i
entitats del barri proposen modificar el recorregut de la línea 10, substituint el
recorregut del carrer Sant Joan, carrer Església i carrer Barcelona pel recorregut
Josep Tarradellas, carrer Álvarez de Castro, plaça de la Remunta, traslladant les
parades necessàries a tal efecte. Proposen modificar el recorregut de la línea 10
substituint el recorregut de carrer Francesc Moragas pel passeig de Campsa, fins a
l‟avinguda Carrilet.
Atès que aquesta moció se suma a la resta de mocions presentades i aprovades en
aquest Ple de l‟Ajuntament reclamant millores de la xarxa d‟autobusos de la nostra
ciutat, el nostre grup polític vol demanar els següents acords, el primer acord és
instar a les administracions a la instal·lació de marquesines al major número
possible de parades d‟autobús de la ciutat, estudiant totes les alternatives més
accessibles.
Segon, proposar a l‟Àrea Metropolitana de Barcelona i a les administracions que
pertoquin, la modificació del recorregut de la línea 10 per tal que tingui parades a
l‟avinguda Josep Tarradellas, al carrer Álvarez de Castro i al passeig de la Campsa,
donant servei a les noves edificacions i eliminant els girs conflictius del recorregut.
I també, instar al govern municipal a l‟execució urgent de les mesures de millora de
la L10 incorporades al PMUS 2015-2020.

SR. NIETO MARTÍNEZ (ICV-EUiA-PIRATES-E)
Gràcies, i la quarta i darrera moció.
Per al nostre grup la sanitat i suposo que per a la resta de grups de l‟Ajuntament, la
sanitat és un dret universal i humà bàsic.
Així tot estat de dret i social que es preuï ha de fer efectiva la defensa i
preeminència dels drets socials i econòmics, entre ells la sanitat i els drets de la
infància. El nostre model social aposta com a instrument de cohesió i de justícia
social per una sanitat pública i de qualitat, i atendre de manera especial als sectors
més vulnerables de la nostra societat, gent gran, infància, etc...
Ja fa uns mesos, al mes de febrer de 2016, aquest mateix grup municipal va portar
una moció perquè s‟instaurés les urgències pediàtriques 24h a la nostra ciutat. Va
ser una victòria parcial, no es desenvolupà de manera plena i ara tenim que de
moment, de 10h a 22h, les hores crítiques moltes vegades, encara no tenim
desenvolupat aquest servei d‟urgències mèdiques.
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Tot i així, la creació de noves àrees residencials a la nostra ciutat, que es projecten
moltes vegades sense tenir en compte les necessitats de la nova població en
serveis públics com l‟assistència sanitària, escoles bressol, de primària, secundaria,
saturant moltes vegades les ja existents.
Veiem com aquestes inversions en infraestructures sanitàries s‟estan
desenvolupant de manera desigual, cobrint parcialment necessitats. Sí, valorem
positivament el tema del CAP del Gornal, la reobertura del CAP Bellvitge
parcialment, però alhora altres s‟obliden sine die com el CAP de Sant Josep o
l'ampliació del d‟Amadeu Torner.
Any rere any els episodis de pandèmies mèdiques, juntament amb una deficient
organització dels recursos humans des de l‟àrea del departament de Salut i la
crònica falta de personal, provoca problemes de saturació dels professionals
sanitaris que perjudiquen al final als nostres menuts.
Per tot això aquesta falta de personal, quedem que la població... Per tot això instem
al departament de salut i a l‟ICS a planificar de manera adequada les necessitats
cícliques i habituals dels serveis de pediatria als CAPs de la nostra ciutat.
Instar al Departament de Salut i a l'ICS que es doti de més personal a aquells CAPs
que en necessitin de manera urgent.
I bé, ja està. Gràcies.

El President en aquest moment, Sr. José M. García Mompel, pel posicionament
dels regidors no adscrits i dels grups polítics municipals, de menor a major
representació, dóna la paraula a la Sra. Cristina Santón Ramiro, al Sr. Rafael
Jiménez Ariza i al Sr. Francisco Javier Martín Hermosín, i a continuació a la resta
de representants dels grups.

SRA. SANTÓN RAMIRO (REGIDORA NO ADSCRITA)
Gràcies, començaré per aquesta darrera moció presentada. Els acords els votarem
a favor perquè treballem per l‟excel·lència dels serveis i això implica una millora
contínua.
La situació de la pediatria a Catalunya i a Espanya és complicada per la falta de
professionals a l‟atenció primària, aquesta és una realitat. Els especialistes de
pediatria des de fa ja molts anys trien l‟hospital de manera preferent, i aquest fet
dificulta la cobertura de places a l‟atenció primària. Aquesta realitat o aquesta
situació, conjuntament amb la jubilació d‟alguns professionals, dificulta els relleus.
Els professionals, a través de la Societat Catalana de Pediatria, reclamen canvis
organitzatius per incentivar el treball en equip que garanteix la formació conjunta, la
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subespecialització i formes de treball més flexibles, tot plegat per fer més atractiva
l‟atenció primària als especialistes de pediatria.
En aquesta línea, noves fórmules organitzatives poden ajudar a aconseguir-ho,
incorporant la conciliació familiar i el desenvolupament professional. La planificació
del nombre de pediatres i d‟infermeres pediàtriques que s‟han d‟especialitzar es fa
des del govern central, que és qui atorga el nombre de places MIR i EIR a cada
comunitat. El departament de salut, en aquest cas, és el responsable de la
planificació i el fiançament del servei a Catalunya. Val a dir que, si bé existeix
l‟especialització reglada d‟infermeria pediàtrica, les places que oferta el ministeri
són molt escasses.
No obstant, els CAPs de l‟ICS disposen d‟atenció pediàtrica i d‟infermeria pediàtrica
de dilluns a divendres. El conveni facilitat pel CatSalut amb l‟Hospital Sant Joan de
Déu, garanteix avui l‟atenció pediàtrica al CUAP Pura Fernández, a través del
model implantat i impulsat pel propi hospital Sant Joan de Déu.
En aquesta recerca de l‟excel·lència que abans els hi comentava, apostem pel
model d‟assistència pediàtrica presencial, però sempre amb el principi
d‟optimització dels recursos públics i amb la voluntat i l‟objectiu de cobrir
necessitats.
El nombre de visites registrades al 2017, de menors de 15 anys al CUAP Pura
Fernández, és de 15.930 visites. Un 8,19 % van fer-se en horari nocturn, és a dir,
1.305 en tot l‟any. Això vol dir que, a dia d‟avui, la mitjana de consultes pediàtriques
nocturnes és de 3,5 visites per nit. Aquestes dades dificulten, a dia d‟avui, la
possibilitat d‟un canvi de model imminent.
Referent a les altres mocions... un segon, sobre la millora de la L10, a favor de la
moció a excepció de l‟acord número 2. De la millora de la comunicació entre barris
entorn Rodalies, a favor i la de la commemoració de la proclamació de la Segona
República, en contra del quart acord i a favor dels altres. Gràcies.

SR. JIMÉNEZ ARIZA (REGIDOR NO ADSCRIT)
Sí, gràcies. La moció 27, la moció de commemoració del 87è aniversari de la
proclamació de la República, a favor de la moció excepte del quart punt que votaré
en contra per un tema... estan demanant que posem la bandera a la façana.
Jo crec que la façana de l‟Ajuntament ha de reconèixer valors que compartim tots i
en aquest cas, encara que jo sóc republicà i m‟agradaria molt tenir-la, no estaríem
utilitzant la façana a gust de tota la ciutadania de l‟Hospitalet. Llavors en aquest
punt, sí que votem en contra.
A la moció 28, a favor. A la moció 29, a favor exceptuant també el segon acord. És
una mica tornant al debat del mes passat, s‟ha de tenir una visió global i a l‟hora de
també de definir rutes i definir línies d‟autobús, entren també uns criteris tècnics i de
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participació ciutadana que s‟han de tenir en compte. No hem d‟anar definint les
rutes a cop de moció.
I a la moció 30, a favor també.

SR. MARTÍN HERMOSÍN (REGIDOR NO ADSCRIT)
Gracias. Respecto a la moción 27, la votaré en contra porque incluso me sorprende
de que renieguen… que la Constitución fue votada libremente por los españoles.
Por tanto, el modelo de estado lo han decidido y lo deciden todos los españoles. No
veo porqué se puede negar que vivimos en un estado democrático.
La 28, la votaremos a favor. La 29, la voto a favor excepto el punto número 2 y
también es una moción que pone en evidencia la falta de planificación en cuanto a
movilidad para la zona de la Remunta, no solo en movilidad sino en otros muchos
servicios básicos. Y la 30, la voto a favor.
Essent les 13:27 hores, s’incorpora a la sessió la Sra. Núria Marín Martínez,
Alcaldessa-Presidenta.

SR. GIMÉNEZ MÁRQUEZ (CUP-PA)
Sí. Començarem per la moció en commemoració del 87è aniversari de la
proclamació de la Segona República. Bé, en primer lloc dir que votarem els acords
d‟aquesta moció per separat. Però abans, cal que expliquem els nostres motius i
raonaments per fer-ho.
Avui, 23 de març de 2018, el nostre moment històric i amb la conjuntura política que
vivim, se‟ns fa molt difícil com a grup polític que defensa l‟autodeterminació i la
plena sobirania de Catalunya i com a grup que defensa la voluntat política
expressada a les urnes del referèndum de l‟1 d‟octubre, precisament adreçada a
decidir quin model d‟estat volien catalans i catalanes, per al nostre país. Amb
aquest context, i a banda d‟enumerar les agressions a la sobirania catalana per part
de l‟aparell de l‟Estat espanyol, en aquest moment se‟ns fa molt difícil donar suport
a la moció que avui ens proposen.
Avui, el nostre grup municipal, així com els i les nostres votants i dos milions de
catalanes a tot el país també, ens hem posicionat en una clara voluntat de ruptura
amb l‟estat espanyol. Si bé compartim alguns dels valors republicans dels quals ens
parlen, sense entrar a debatre quina va ser la seva aplicació real durant el període
de la Segona República espanyola sobretot, el grup municipal CUP-Poble Actiu ens
reafirmem en la nostra postura política contrària al règim del 78, a la monarquia i a
l‟estat autonòmic centralista actual.
Però el model de república federal pel conjunt dels pobles de l‟Estat espanyol, a
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banda de considerar que ara per ara és un escenari que està encara més lluny que
fa uns anys, tampoc és pas el nostre objectiu a dia d‟avui. Nosaltres defensem el
dret d‟autodeterminació i la sobirania del poble català expressada l‟1 d‟octubre, i el
procés obert cap a la construcció d‟una república catalana.
Però dit això, no caurem en la trampa de mitificar tot el que vingui acompanyat del
terme república o dels anomenats valors republicans, sense entrar al detall d‟aquest
significat tan recorrent. República és un model d‟Estat, una fórmula administrativa i
institucional, i no pas sinònim de valors revolucionaris, transformadors, rupturistes,
emancipadors i tampoc, és clar, anticapitalistes.
Per a la CUP - Poble Actiu una república és una eina d‟emancipació popular i cada
poble ha de trobar el seu propi camí, fins assolir dita emancipació. Sense aquest
reconeixement a la sobirania popular i a la llibertat, al mig de tot el procés, els
conceptes resten buits de significat.
D‟igual manera, des del nostre marc ideològic, la revisió històrica dels fets de la
Segona República, ens fa posar en quarantena algunes de les afirmacions i mites al
voltant de la mateixa, per part d‟una part de l‟esquerra institucional. I tot i que no
creiem que aquest sigui el fòrum per obrir aquest debat històric, els nostres anhels i
la nostra posada en valor de la lluita, van de la mà dels moviments i forces
revolucionàries que en ocasions van ser fortament reprimides, precisament, des del
marc institucional de la Segona República espanyola.
Amb tot això, i essent coneixedores, a més a més, de la no acceptació d‟algunes
esmenes proposades per part del grup d‟Esquerra Republicana, i que creiem que
després segurament ells mateixos les comentaran, des del nostre grup municipal
votarem a favor del primer acord, per retre un sincer homenatge a totes les
persones que van creure i van defensar valors republicans i en moltes ocasions van
donar la seva vida pels seus ideals de llibertat i justícia social, amb la mort o amb
l‟exili, també forçós, i ens abstindrem de la resta d‟acords.
Votarem a favor de la moció següent, de la moció 28, la comunicació entre els
barris de l‟entorn de Rodalies, Centre i Can Serra.
Votarem a favor de la moció 29, per la millora de la línea 10. Com les anteriors
mocions presentades sobre línies d‟autobusos concretes i itineraris parcials
d‟algunes línies insuficients, bé, hi ha problemes d‟accessibilitat, freqüències de
pas, increment necessari de servei, etc., ens porta a recordar que, tot i estar a
favor, el problema radica en un servei basat en anar apagant focs i posant-hi
pegats, quan la solució vindria donada per abordar tant la necessitat d‟un pla
integral de mobilitat com un pla concret sobre el servei d‟autobusos i abordar la
socialització, per a nosaltres imprescindible, del transport públic, a nivell de tarifes,
accessibilitat, etc...
I també votarem a favor la moció 30 pel reforç del servei de pediatria a l‟Hospitalet.
Gràcies.
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SR. MONRÓS IBÁÑEZ (CiU)
Sí. En quant a la moció per commemorar el 87è aniversari de la proclamació de la
Segona República, manifestar que en el context actual votarem a favor del primer
dels acords i ens abstindrem de la resta.
Dir que és evident que nosaltres, com a partit independentista i que ja des de l‟1
d‟octubre entenem que som república, jo no tinc perquè crec que no ens competeix
i perquè seria molt deshonest anar a parlar de l‟estat espanyol, de com s‟ha de
configurar i com s‟ha de deixar de configurar, més enllà de que els valors
republicans són els nostres valors i els valors que van defensar el meu pare, el meu
avi i molta gent d‟aquesta ciutat i de tota Catalunya, aquí a la Segona República.
Però evidentment aquestes persones també defensaven una altra cosa, que era el
pas que hem donat fa poc i per tant, per respecte a ells, votem a favor d‟aquest
primer acord, per retre homenatge a totes aquelles persones que van lluitar per
aquests valors i van defensar l‟estat republicà defensant Catalunya, però ens
abstindrem dels altres perquè entenem que a nosaltres ja no ens competeix què
han de decidir o què han de pensar a l‟estat espanyol.
És evident que sí, que estem d‟acord en que qualsevol Estat democràtic hauria de
tenir el seu dret democràtic a decidir el què vol ser, però evidentment a l‟Estat
espanyol, a nosaltres ja no ens competeix decidir ni pensar el què han de fer.
En quant a la moció per la millora de comunicació entre barris i de l‟entorn de
Rodalies Centre-Can Serra, és evident que... votarem també a favor, és evident que
necessitem moltes millores i que cada situació de canvi, hi ha moltes coses que són
antigues, soterrament de les vies, o sigui, al final és el què dèiem abans una mica
contextualitzant el debat de l‟estat de la ciutat de la setmana passada, les ciutats
s‟envelleixen, les ciutats tenen punts en que en el seu moment eren necessaris
però que s‟han de millorar, que s‟han de corregir per avançar. I aquí, el grup
proponent d‟aquesta moció, el que ens fa és una mica doncs aquesta millora i
identificar tot una sèrie de punts “negres” per conduir-los a la seva millora.
I en quant a la tercera i última moció d‟Iniciativa-Esquerra Unida i AlternativaPirates, la moció per la millora de la línea 10 d‟autobús de l‟Hospitalet és el mateix.
Una ciutat en constant evolució, una ciutat que en aquest cas, la zona de la
Remunta ha avançat, ha canviat, s‟ha fet una rotonda, una sèrie de situacions que
provoquen que haguem d‟estudiar a fons la possible millora de totes les... del
transport públic perquè continuen havent-hi situacions que es viuen de l‟anterior
etapa.
I jo crec que l‟Ajuntament, sense dubtar que està fent aquests estudis i tal, hem
d‟intentar ser més ràpids i més àgils en tota aquesta situació, tenint en compte que
no només depèn de l‟Ajuntament de l‟Hospitalet, sinó que també depèn de l‟Àrea
Metropolitana, però la ciutat de l‟Hospitalet, aquesta zona concreta de la Remunta,
hi ha molta gent que hi està vivint, que hi anirà a viure, és una zona molt important
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de transport de confluència de la xarxa d‟autobusos, i per tant li hem de donar una
millora amb caràcter “d‟urgència”.
Perdó, perdó. Sí, en la moció pel reforç del servei de pediatria de l‟Hospitalet, a
favor.

SR. GARCÍA MUÑOZ (ERC-AM)
Sí, nosaltres havíem fet unes esmenes a la moció sobre el 87è aniversari de la
proclamació de la República, en la línea de recollir també totes les sensibilitats
republicanes. Que inclogués també el dret a l‟autodeterminació de Catalunya i la
resta de pobles ibèrics, així com penjar també la bandera estelada com a símbol
també del republicanisme català, tal com va fer Companys el 6 d‟octubre, i com es
van penjar en multitud d‟ajuntaments durant la República, així com batallons que
lluitaven contra el feixisme.
Catalunya ha estat sempre avantguarda del progrés, dels drets i les llibertats. No és
casualitat que la República que es proclamés primer, el 1931, fos la catalana.
Tampoc és casualitat que la primera alcaldessa de Catalunya i de la resta de
l‟Estat, fos la Natividad Yarza d‟Esquerra Republicana. Tampoc és casualitat que la
primera regidora d‟aquesta ciutat fos la Justa Goicoechea, també d‟Esquerra
Republicana.
Esquerra Republicana ha representat com ningú la continuïtat de la memòria i els
valors republicans, amb el manteniment de la legitimitat de les institucions
republicanes a l‟exili, i la restitució de la Generalitat amb la tornada del president
Tarradellas. Una restitució i una legitimitat que és prèvia i anterior a l‟actual
Constitució del 78.
Lamentablement a la moció trobem a faltar aquestes referències al republicanisme
català que ara, avui dia i com llavors, és la punta de llança, dins l‟Estat espanyol, de
transformació i democratització, i l‟únic moviment que a hores d‟ara fa trontollar els
pilars d‟aquest règim postfranquista del 78.
Ho hem demostrat amb mobilitzacions multitudinàries en els darrers anys, ho vam
demostrar l‟1 d‟octubre, que va ser el major desafiament republicà que ha tingut lloc
a l‟Estat espanyol, i ho seguirem demostrant fins a consolidar la república catalana.
Per tant, votarem a favor del primer acord i del cinquè, perquè defensem
inequívocament els valors republicans, però vist que no hi ha hagut voluntat
d‟incloure aquestes sensibilitats republicanes, com era incloure també el dret
d‟autodeterminació de Catalunya i la resta de pobles ibèrics i penjar també
l‟estelada com a símbol de la república catalana, ens abstindrem de la resta.
Respecte a la moció 28, nosaltres ens mostrem molts escèptics amb les promeses
dels governs espanyols, però creiem que és important actuar i millorar la

…/…

162

connectivitat entre barris degut a la fractura aquesta que patim a l‟Hospitalet, que
són les vies.
La moció 29 també la votarem a favor i la moció 30 la votarem a favor, entenent que
ja és el què està fent el departament, i ja s‟està garantint l‟atenció en urgències
pediàtriques al CUAP, a través de metges de família amb formació especialitzada i
la supervisió també de l‟hospital de Sant Joan de Déu.
Aquesta posada en marxa que es va fer a través de l‟atenció telemàtica és una
primera fase. L‟atenció pediàtrica 24 hores presencial, en tot cas, s‟hauria de fer
atenent a la demanda que en aquests moments està en fase d‟avaluació, però cal
remarcar que l‟atenció pediàtrica està garantida 24 hores. Moltes gràcies.

SR. ALONSO NAVARRO (PP)
Nosaltres, la 27, la votarem en contra i la resta a favor.

SR. GARCÍA VALLE (CIUTADANS)
Muchas gracias. Bueno, pues aquí tenemos un ejemplo de lo que decíamos aquí,
cuatro mociones, tres de ellas para mí estupendas porqué son para el beneficio de
esta ciudad, habla de los temas de la ciudad. Pero tenemos una, pues lo de
siempre, la historia, cosas que yo seguramente, a nivel político, habrá quién le
interese pero yo creo que a los ciudadanos lo que les interesa realmente son estas
otras tres mociones, que por cierto las vamos a votar a favor, las tres.
Nos parecen muy buenas y haremos luego un pequeño, en fin, comentario en
cuanto a lo del tema de pediatría, las urgencias pediátricas, que yo creo que ahí, el
Sr. Comín, que está ahora huido, digan lo que digan, está fuera, vino aquí y nos
metió un gol porque nos dijo que nos inauguraba un tema, y yo vi ahí nuestra
alcaldesa vestida ahí de médica y a él también allí, inaugurándolo, todos contentos
en la foto y tal.
Y luego resulta que nos engañaron, porque es verdad que menos es nada hay que
reconocerlo, pero no cumple las horas que tiene que cumplir y cuando se dice y
usted viene aquí a una hora con un niño que tiene un problema grave porque es
una urgencia, tiene usted que pasar por allí como no se cumple, entonces te ponen
en contacto con el hospital de San Juan de Dios y tal. Oiga, vamos a ver, si yo
tengo un problema con un hijo pequeño, voy a ir yo aquí sabiendo que puedo
perder el tiempo, me voy directamente a San Juan de Dios.
Sí, hombre sí, no haga usted así, que es verdad. Usted llega allí y tiene un
problema, y al final telemáticamente o por WhatsApp, a ver qué pasa, sí, sí, porque
no da las 24 horas, claro que sí, claro que sí. Si no lo digo yo, lo dicen los
ciudadanos, que están ahí lanzándose ya a decir que no. Es que es así.
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En definitiva, yo he dicho en principio que más vale eso que nada, pero si yo tengo
un problema con una criatura no paso por aquí para que luego me tengan que
consultar, oiga que tiene estos síntomas. ¿Por qué no se cubren todas las horas a
nivel que hay que cubrirlas con la garantía de que hay un médico allí como tiene
que haber? No, no, que no.
Pero bueno, en cualquier caso es su opinión, yo tengo otra y lo critico porque si
bien creo que es bueno que esté, podríamos haber avanzado un poquito más. Es
un poquito ir haciendo pequeños parchecitos para ir saliendo del apuro. Ahí
teníamos que haber invertido mucho más. Esta ciudad es una ciudad
suficientemente importante como para que tenga un servicio de urgencias
pediátricas como Dios manda, no a medias. Muy bien.
Dicho eso, mire, la moción para la conmemoración del 87 aniversario de la
proclamación de la República. Oiga, siempre es positivo, hombre, conmemorar los
hechos históricos del pasado porque nos sirve para poner en valor el conocimiento
histórico y ver de dónde venimos.
Sin embargo, no se nos escapa que la intención de la moción no es fomentar el
conocimiento histórico, sino intentar legitimar en el pasado un proyecto político del
presente. Nosotros, se lo digo sinceramente, al menos yo y creo que mi grupo, no
compartimos la melancolía de la Segunda República ni de ningún régimen pasado.
Pensamos en el futuro y sobretodo no queremos infravalorar los años de bienestar
y progreso que ha representado la actual democracia española.
Muchos de los valores que se le atribuyen a la República, los hacemos propios, y
los identificamos con la actual Constitución Española. Están ahí recogidos, muchos
de esos valores. Otros valores sencillamente se los quieren atribuir al
republicanismo, porque son los valores de ustedes, como en el caso de la
plurinacionalidad. Son unos valores que yo creo que el republicanismo nunca los
había puesto encima de la mesa, eso son historias nuevas, por lo menos eso es lo
que yo entiendo de la historia. Si estoy equivocado, pues corríjanme.
La plurinacionalidad del Estado, pues yo creo que la República no hablaba de eso
en su momento. Ahora es cuando se ha puesto sobre la mesa porque no era… la
Segunda República no era plurinacional, ni mucho menos. De hecho, reconocía
mucho menos la diversidad de España que la actual Constitución. Yo creo que hoy,
en la Constitución, está más reconocida la diversidad, de lo que se reconocía en la
República de España.
Y miren, no solo por eso, Francia, yo creo que es una república por antonomasia y
no reconoce ninguna plurinacionalidad. Mientras tanto, fíjense ustedes, el imperio
Austrohúngaro sí se fundamentaba en la plurinacionalidad, fíjate, una monarquía.
O sea que al final, yo creo que tenemos una constitución que recoge si cabe, más
allá de esos valores de los que hablaba la República y no hay porqué andar
teniendo añoranzas. Yo creo que es bueno conocer el pasado, no es malo, porque
la historia es bueno conocerla pero no para… muchas veces es malo reproducirla,
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cuando no ha sido, o cuando una grandísima parte del pueblo español ve que en el
Estado actual que tenemos, Estado de derecho, Estado que se trabajó en el 78,
dónde estaban todos los partidos prácticamente. Estaba representada CiU, estaba
el Partido Comunista de España, y se hizo una gran labor y se llegó a un consenso
fundamental.
O sea que a mí no me molesta sinceramente que se hable de la República los que
tengan cierta añoranza, o los que consideren que ese es un sistema de gobierno
que les gusta más. Pero estar permanentemente dale que te pego con esta historia,
al final cansa. Y mucho más cuando creemos y muchos, la mayoría de los
españoles y españolas, nos vemos bastante representados en la Constitución
española, que no deja de tener valores que incluso están más avanzados que la
Segunda República. Pero en fin, yo no le quito a nadie su legitimidad en pensar de
otra manera y decirlo.
Por lo tanto, no me extenderé más, es verdad que tenemos que intentar y hay tres
mociones aquí que son estupendas, y que votamos con los dos puños si podemos,
porque abundan en lo que quieren nuestros ciudadanos, lo que he dicho antes, lo
que vengo diciendo, en cosas que les sirven para ellos, para estar mejor cada día.
Pero bueno hablar de esto pues no es que yo quiera censurar pero creo que
podemos dedicar ese tiempo a cosas que realmente nuestros ciudadanos aprecien
más. Y no quiere decir esto que no haya algún ciudadano que aprecie eso también,
pero la mayoría yo creo que está en otras.
Por tanto, mire, vamos a hacer un posicionamiento que es en el primero, tercero y
quinto nos vamos a abstener, y vamos a hacer votación en contra en el segundo y
el cuarto. Muchas gracias.

SR. BELVER VALLES (PSC-CP)
Sí, gracias Sra. Alcaldesa. Yo posicionaré el grup respecte de la moció número 27
que fa esment a la commemoració de l‟aniversari de la República.
Lo del imperio Austrohúngaro me ha dejado impactado. Lo del imperio
Austrohúngaro, de verdad pero… es que estaba ahora en eso…

Parla el Sr. García Valle sense micròfon.

Sí, sí, sí, no soy tan mayor como usted pero sí.
Respecto a la moción esta de la República, como sabe el grupo municipal de
Iniciativa-Esquerra Unida-Pirates nosotros desde el grupo socialista le propusimos
una enmienda en el acuerdo tercero que finalmente no pudimos consensuar.
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Entonces más allá de otras consideraciones, y tal como se ha dicho, creo que los
partidos más allá del momento histórico que vive el Estado en cada momento, creo
que el Partido Socialista desde siempre se ha definido como un partido de acuerdo
a los valores republicanos, que así además queda recogido en sus propios
estatutos.
Con lo cual, lo que haremos será votar favorablemente al acuerdo primero, segundo
y quinto, y en contra del acuerdo tercero y cuarto. El tercero ya que no pudimos
introducir la enmienda de ninguna de las maneras, y el cuarto porque pensamos
que los estandartes que han de estar en la fachada del Ayuntamiento son los
oficiales y no otros.

SR. CASTRO BORRALLO (PSC-CP)
Gràcies Alcaldessa. Bé, votarem favorablement aquesta moció número 28.
Todos conocemos que hace un mes se presentó en esta misma sala de Plenos el
proyecto de soterramiento de las vías de la ciudad. En ese gran proyecto, un
proyecto en el que viene trabajando el Ayuntamiento desde hace muchos años de
común acuerdo y en consenso con el conjunto del tejido social y económico de
Hospitalet, también se habían planteado previamente todas las cuestiones
referentes a aquellos tramos donde no se va a proceder al soterramiento de la vía,
conocido desde la zona del cementerio hasta la zona de la Remonta.
En principio no hay previsión de soterramiento, eso no quiere decir que con ADIF
no se hayan establecido ya mecanismos de diálogo y también de propuestas de
esta reivindicación que es muy evidente por parte de los vecinos, tanto del Centro
como de Can Serra de toda la vida, que es mejorar los pasos bajo vías y comunicar
los dos barrios de la mejor manera posible.
En ese sentido con ADIF se está trabajando en una solución técnica para resolver
esta y otras cuestiones y, a la par, se está trabajando también en un tema
fundamental, que es que en la ciudad mientras no se sotierren las vías, continúan
existiendo 19 pasos, 14 subterráneos y 5 sobre vías, y los 19 pasos hay que
mantenerlos, los 19 pasos hay que, de alguna manera, hacerlos, como se ha
comentado en la moción, más amables y más accesibles en la medida de lo
posible, y sobretodo conservarlos de la mejor manera posible.
Por tanto, votamos favorablemente la moción, estamos trabajando con propuestas
dentro del marco integral de lo que es el proyecto de soterramiento para la solución
de esta cuestión concreta de Can Serra y Centro, y por otro lado se sigue
trabajando también para el mantenimiento de los 19 pasos que tenemos en la
ciudad. Muchas gracias.
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SR. GARCÍA MOMPEL (PSC-CP)
Sí, respecte a la 29, li votarem el primer punt i el tercer, el segon no, i li explicaré
una mica el perquè.
Vostè sap que en el tema de la... parlava el representant de la CUP d‟un pla
estratègic, el pla de mobilitat urbana fet amb la Diputació de Barcelona, que recull
absolutament totes les mesures que són necessàries per millorar la qualitat de l‟aire
i per modificar els hàbits de circulació que tenim els ciutadans i ciutadanes de la
ciutat.
En aquest sentit, hi ha tota una sèrie de mesures i evidentment el transport és la
més important, el transport públic, però jo li haig de dir que respecte al que
manifesten vostès a la moció, el 75 % de les parades de bus d‟aquesta ciutat tenen
ara, en aquest moment, marquesina. Evidentment quan acabi el període del pla de
mobilitat sostenible han d‟estar el 100 % amb l‟excepció feta d‟alguna puntual que
per motius de capacitat de la vorera no pugui ser.
En el segon acord que ens plantegen vostès, hombre, jo, proposar li podem
proposar, però l‟Àrea Metropolitana que és l‟experta tècnica en aquestes qüestions i
la que ens proposa de fet, comptant evidentment amb els ajuntaments, els
recorreguts de les línies, estan basats sobretot en les freqüències i en la intensitat
de la població que agafa aquest transport. Probablement estem molt a prop de
modificar aquesta línia 10 però en el sentit de fer-la paral·lela a la baixada, perquè
segurament, com a totes les línies, la millor opció és aquesta.
Ara, les noves vivendes que hi ha allà, el nou desenvolupament que hi ha a la
Remunta, hombre, vostès em diuen a la moció que està molt lluny de qualsevol
parada de, en aquest cas, d‟autobús. Home, el carrer Álvarez de Castro tampoc és
que sigui molt, molt, molt llarg. Jo crec que tampoc està tan lluny i a més a més la
pujada, malgrat és una pujada, evidentment, la pujada del carrer cap a Sant Feliu
doncs tampoc està tan lluny. En tot cas, jo crec que sí que li hem de demanar en el
futur a l‟Àrea Metropolitana que contempli aquesta possibilitat.
I tercer, el que plantejaven vostès de les millores, evidentment li votarem a favor
perquè dins el període de treball d‟aquest PMUS, aquesta línia s‟ha de reformar,
però també comentar-los-hi que l‟Àrea Metropolitana està pensant en una línia
exprés que vagi de... una de les línies exprés que està pensant en aquest moment
que vagi de l‟hospital Broggi a l‟hospital de Bellvitge amb alta capacitat i directament
i per tant, crec que aquesta serà una de les solucions millors, perquè tal com ho
comentaven en el Ple passat, la línia 85 donarà ràpidament dintre de pocs dies,
donarà una resposta molt més flexible als habitants de Sant Feliu. Gràcies.

SR. HUSILLOS GUTIÉRREZ (PSC-CP)
Sí, votarem favorablement però en tot cas, doncs també no els reiteraré però sí
recordar algunes apreciacions, comentaris, reflexions que s‟han fet.
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És a dir, optimitzant al màxim els recursos, potser amb alguna petita discrepància
també al respecte pel mateix que comenten dels nous territoris que es
desenvolupen a la ciutat però en termes generals votarem favorablement a la moció
presentada.

SRA. GONZÁLEZ MONTES (ICV-EUiA-PIRATES-E)
Sí, moltes gràcies. Bueno, sobre la moción de la República, nosotros ya éramos
conscientes de que esta moción no iba a prosperar, como no prospera casi en
ningún Pleno de los que la presentamos.
Nosotros aquí lo que pretendemos es hacer un ejercicio de memoria histórica.
Creemos que los pueblos que olvidan su historia están condenados a repetirla y, a
veces, en condiciones muchísimo peores, y creemos que el acontecimiento de la
Segunda República fue lo que transformó este país en una etapa muy importante
de su vida. Después lo perdimos y creemos que es importantísimo volver a
recuperar sobretodo los valores de la Segunda República.
Sí que es verdad que nos han presentado enmiendas. Somos conscientes de la
coyuntura política en la que estamos viviendo en estos momentos, y no quisimos en
este tercer punto, creíamos que quedaba lo suficientemente abierto como tanto las
enmiendas que estaba planteando Esquerra Republicana como después el Partido
Socialista, tal y como está el redactado inicial, tenía cabida pues las sensibilidades
que podían surgir, y por eso no hemos aceptado ninguna enmienda. No hemos
querido tirar ni hacia un lado ni hacia otro, y precisamente porque pensamos que el
redactado ya era suficiente.
Y lamentamos muchísimo que una vez más no pueda estar la bandera republicana
en el balcón. No pedimos que esté ondeando en el asta. No es eso lo que
estábamos pidiendo en esta moción, sino sencillamente una bandera republicana
en el balcón, y lo lamentamos porque además hay muchísimos ayuntamientos en
los cuales está gobernando el Partido Socialista y sí que tienen esa sensibilidad
suficiente como para reconocer aquellos combatientes, aquellas personas que
lucharon por la libertad, por la igualdad y por los derechos sociales de todos.
Nosotros seguiremos insistiendo y más pronto que tarde, en algún momento, la
bandera republicana de la Segunda República estará en el balcón de este
Ayuntamiento.

SR. NIETO MARTÍNEZ (ICV-EUiA-PIRATES-E)
Sí, algunas apreciaciones. Yo no sé a veces si las respuestas vienen o por ciertos
remordimientos o por desconocimiento de la realidad concreta o por soberbia,
simplemente un ejercicio de soberbia, que estando a favor de una moción pues uno
trae aquí datos o cree que tiene ciertos elementos.

…/…

168

Pero hablar de este tema sin saber que hay pediatras que están atendiendo 50, 60
niños diarios, que Can Serra solo tiene dos días de la semana servicio de pediatría
ambulatoria o decir que no hay demanda nocturna en el CUAP porque claro yo no
voy a ir allí con mis hijos a las 4 de la madrugada a hacer una muesca y poner la
puerta y que hay una demanda o no hay una demanda, me parece tan… no sé,
raro, algunos comentarios que han situado algunos concejales o concejalas.
Está muy bien que podamos leer, pero la parte de la demanda y de la ordenación
territorial de las peticiones de los pediatras, forma parte del ámbito autonómico.
Claro que las plazas las dictamina el ministerio para petición, sino habría un ratio
idéntico. No hay un ratio idéntico comunidad autónoma pediatra, no lo hay. Por
tanto, no es un ratio lineal, va en función de las peticiones que hacen las
comunidades autónomas y de la organización territorial que plantean, según su
área de salud básica. Es así de sencillo. Estamos pidiendo un refuerzo porque
están saturados los pediatras, vayan ustedes a ver a los pediatras, en particular
zona Norte, o Amadeo Torner. 50, 60 niños están siendo atendidos por pediatra.
Por lo tanto, los datos los podemos estrujar lo que queramos, veamos, pongámonos
en la piel de las familias de los niños y de las niñas. Gracias.
A continuació l’Alcaldessa obre un segon torn d’intervencions dels grups polítics
municipals que ho desitgin.

SRA. SANTÓN RAMIRO (REGIDORA NO ADSCRITA)
Breument. Sr. Nieto, completament d‟acord en que aquest és el model cap on hem
de treballar. El portar dades al Ple, perquè? Perquè aquestes dades ens transmeten
si això és una demanda, si és una necessitat i ens fa una radiografia de quina és la
realitat. Llavors amb una mitjana de 3,5 visites nocturnes al CUAP, difícilment, per
molt que intentem negociar i fem pressió, és complicadíssim que obtinguem aquest
canvi de model immediat que busquem i que volem per a la nostra ciutat.
Per altra banda, un petit apunt sense acritud, Sr. García. Estem d‟acord amb el
canvi de model cap a on anem i estem d‟acord amb el què volem, que és la
pediatria presencial 24 hores, que ens costarà més o menys per lo de les dades,
però anem cap a aquesta banda.
Quan jo li deia que no era así lo que usted estaba planteando, o sea, el paciente no
debe hacer una consulta telemática a un pediatra, sino que el médico de familia
referente que hay para asistir a esos familiares y a esa criatura que asiste, tiene
una asistencia complementaria telemática vinculada al hospital de San Juan de
Dios.
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SR. GARCÍA VALLE (CIUTADANS)
Sí, es que no sé si me he explicado mal. Yo estoy diciendo eso, oiga, usted llega y
resulta que no se encuentra con un pediatra y este señor tiene que ponerse en
contacto con el San Juan de Dios para ver los síntomas, a ver si… porque claro no
es un especialista.
Mire, yo ante esa tesitura puedo incurrir un día en equivocarme pero si veo que
pasa esto y ahí no encuentro especialistas, no tengo confianza. Yo cuando es una
urgencia me voy directamente a San Juan de Dios. Por lo tanto, el servicio se
montó aquí con mucha historia y nos engañaron, porque no fue eso lo que nos
contaron el día que estábamos allí cuando lo inauguraron. No, no, no fue eso.
Yo pensaba que si tenía algún vecino mío porque yo ya no tengo chicos en esa
edad, pues un problema de urgencia, se iría allí y estaría atendido por un pediatra y
tal, pero no es así, no es así. Tiene que coger y hablar, y decir, oiga, que tengo aquí
un chico con los síntomas y tal, que mira que tiene 42 de fiebre y que tiene aquí un
sarpullido y tal, y oye, pues mira, yo creo que es esto.
Yo ante eso me voy directamente al hospital de San Juan de Dios, porque no quiero
estar en manos de quien no es un especialista y además vía… o por WhatsApp, o
como usted quiera llamarle. ¿Qué quiere que le diga? Que no, que no, que no…
Mire usted, que no trago desde que sé quiénes son los reyes magos. ¿Sabe? Que
eso no es un servicio, eso es un pseudoservicio que puede venir bien para una
cosa, bueno, que tiene un golpecito en un dedo y tal pero ¿lo que es urgencia? Por
favor.
Yo la urgencia quiero saber a mi hijo donde hay profesionales especialistas en la
materia, no paso por un circuito para al final acabar yendo allí. Y mientras tanto, a lo
mejor el niño se queda en el camino. Eso es lo que yo quería decir, y usted lo ha
reconocido. Muchas gracias.

SR. BELVER VALLES (PSC-CP)
Sí, molt breument Alcaldessa.
Respecto a la moción de la República que decía la portavoz de Iniciativa-Esquerra
Unida. Usted decía, quien olvida su historia, estará condenado a repetirla. Yo creo
que los puntos que aprobamos de la moción justamente van de eso, que son el
primero y el segundo, los otros puntos no van de esa historia y de esos valores.
Y usted decía lo del tema de la bandera en el balcón, su acuerdo no dice nada ni de
un día ni de nada. El cuarto acuerdo dice, “homenatjar els valors democràtics de la
República ubicant a la façana de l‟Ajuntament i dels equipaments emblemàtics la
bandera de la Segona República”, eso es lo que dice. Bueno, sí, eso lo dicen
ustedes ahora, en la moción no dice eso.
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SRA. GONZÁLEZ MONTES (ICV-EUiA-PIRATES-E)
Si me permite. Si es una enmienda y es para el 14 de abril, yo se la acepto.

SRA. ALCALDESSA
Sra. González...

SRA. GONZÁLEZ MONTES (ICV-EUiA-PIRATES-E)
No hay ningún problema.

SRA. ALCALDESSA
Sra. González, no va así. Si quiere hablar luego podrá pero esto no es un diálogo.
Ha acabado Sra… Muy bien. ¿Quiere hablar ahora? Pues venga hable.

SRA. GONZÁLEZ MONTES (ICV-EUiA-PIRATES-E)
No, le repito al portavoz del Partido Socialista, si es una enmienda in voce, porque,
a ver, evidentemente estamos hablando del 14 de abril y no hace falta poner el día,
ya sabemos todos qué día es el que estamos pidiendo que esté la bandera
republicana.
Si es una enmienda, yo se la acepto y la ponemos el día 14 de abril.

SRA. ALCALDESSA
Entiendo que no era ninguna enmienda, por tanto si hubiera sido una enmienda
supongo que se hubiera planteado al principio, no al final, pero de todas maneras
no se enfaden tanto, pero si se han aprobado todas las mociones.
Yo creo que deberían estar contentos. Se ha aprobado la moción...

SRA. GONZÁLEZ MONTES (ICV-EUiA-PIRATES-E)
No, no. Enfadados no.
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SRA. ALCALDESSA
... número 27. Si escuchan sabrán lo que se ha aprobado y lo que no.
Se ha aprobado la número 27, los acuerdos, todos los acuerdos a excepción del 3 y
4. La número 28 se ha aprobado. La 29 todos menos el número 2 y la número 30 se
ha aprobado. Esto según me chiva telemáticamente la Sra. Secretaria.
Dicho esto, vamos a pasar ya, porque todavía nos quedan unas cuantas mociones,
y estamos ya en las mociones que presenta el Partido Popular. Sra. Secretaria.
Tancat el debat se sotmeten a votació les mocions números 27, 28, 29 i 30;
adoptant-se els següents acords:
MOCIÓ 27.- EN COMMEMORACIÓ DEL
PROCLAMACIÓ DE LA 2A REPÚBLICA.

87È

ANIVERSARI

DE

LA

El proper 14 d'abril es compliran 87 anys de la proclamació de la 2a República, el
primer règim democràtic de la nostra història que va instaurar un veritable Estat de
Dret i va proclamar una de les constitucions més democràtiques i avançades
d‟Europa que, en el seu article primer definia l‟Estat espanyol com “una república
democràtica de treballadors de tota classe, que s‟organitza en règim de llibertat i de
justícia”.
La 2a República va aixecar l‟ànim del poble amb un programa alternatiu a la vella
Espanya cacic de la Restauració, un programa de canvi social basat en la reforma
agrària i el protagonisme del moviment obrer, la separació de l‟Estat i de l‟Església,
el control democràtic dels cossos armats, una ambiciosa feina educativa i cultural i
una resposta política a la pluralitat nacional de l‟Estat.
Entre els principals avenços, la República va obrir la porta a la participació política
de les dones, que van conquerir el dret a vot, el matrimoni civil i el dret al divorci.
També la 2a República va promoure l'avenç en la transformació de la nostra
societat, en la defensa de les llibertats individuals i col·lectives i en la consecució de
la justícia social.
La República és una forma d‟Estat de la què els ciutadans i les ciutadanes es van
dotar de manera democràtica, i que va ser truncada pel cop d‟Estat del 18 de juliol
de 1936 que, contra el poble i el govern legítim de la 2a República, va encapçalar,
entre d‟altres, el general Francisco Franco i va donar pas a més de 40 anys de
franquisme, de repressió i d‟una Dictadura criminal.
Atès que el 14 d'abril ha de ser una data per reivindicar els valors republicans i
reclamar el nostre dret a escollir el model d‟Estat i en conseqüència el dret a
escollir-ne el cap d‟Estat.
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Atès que alhora el 14 d‟abril també ha de seguir essent una data per no oblidar la
ingent tasca de les persones que van tenir responsabilitats en els ajuntaments
republicans dels nostres pobles i ciutats i per recordar que van ser precisament
unes eleccions municipals les que van obrir el procés constituent i de canvi de
règim a l‟estat espanyol.
El Ple, a proposta del grup polític municipal d‟ICV-EUiA-PIRATES-E, acorda:
Havent estat sotmesa la proposta d’acord a votació per separat de cadascun dels
punts de la seva part dispositiva, els resultats són els següents:
a) Ha estat aprovat l’acord PRIMER amb 20 vots a favor dels representants del
PSC-CP, Srs./Sres. Núria Marín Martínez, Francesc J. Belver Valles, Cristian
Alcázar Esteban, José Castro Borrallo, Manuel Brinquis Pérez, José M. García
Mompel, Jaume Graells Veguin, Jesús Husillos Gutierrez, M. Ángeles Sariñena
Hidalgo, Rocío Ramírez Pérez i David Quirós Brito; dels representants d’ICVEUiA-PIRATES-E, Sres./Sr. Ana González Montes, Juliana Carballeira Pascual
i Ivan Nieto Martínez; dels representants d‟ERC-AM, Srs. Antoni García i Acero i
Jorge García i Muñoz; del representant de CiU, Sr. Jordi Monrós Ibáñez; del
representant de la CUP-PA, Sr. Christian Giménez Márquez; i dels REGIDORS
NO ADSCRITS, Sra./Sr. Cristina Santón Ramiro i Rafael Jiménez Ariza; amb 3
vots en contra dels representants del PP, Sr./Sra. Pedro Alonso Navarro i
Sonia Esplugas González; i del REGIDOR NO ADSCRIT Sr. Francisco Javier
Martín Hermosín; i amb 4 vots d’abstenció dels representants de
CIUTADANS, Srs./Sres. Miguel Manuel García Valle, M. Carmen Esteban
Fernández, Rainaldo Ruiz Narvaez i Jesús Amadeo Martín González; assistents
presents en el moment de la votació i que literalment diu:
PRIMER.- Saludar i recordar la 2a República, en el seu 87è aniversari, i el gran
llegat que suposa per a les nostres generacions, per tal de retre homenatge a
totes les persones que van creure i van defensar l’Estat republicà.
b) Ha estat aprovat l’acord SEGON amb 16 vots a favor dels representants del
PSC-CP, Srs./Sres. Núria Marín Martínez, Francesc J. Belver Valles, Cristian
Alcázar Esteban, José Castro Borrallo, Manuel Brinquis Pérez, José M. García
Mompel, Jaume Graells Veguin, Jesús Husillos Gutierrez, M. Ángeles Sariñena
Hidalgo, Rocío Ramírez Pérez i David Quirós Brito; dels representants d’ICVEUiA-PIRATES-E, Sres./Sr. Ana González Montes, Juliana Carballeira Pascual
i Ivan Nieto Martínez; i dels REGIDORS NO ADSCRITS, Sra./Sr. Cristina
Santón Ramiro i Rafael Jiménez Ariza; amb 7 vots en contra dels
representants de CIUTADANS, Srs./Sres. Miguel Manuel García Valle, M.
Carmen Esteban Fernández, Rainaldo Ruiz Narvaez i Jesús Amadeo Martín
González; dels representants del PP, Sr./Sra. Pedro Alonso Navarro i Sonia
Esplugas González; i del REGIDOR NO ADSCRIT Sr. Francisco Javier Martín
Hermosín; i amb 4 vots d’abstenció dels representants d‟ERC-AM, Srs. Antoni
García i Acero i Jorge García i Muñoz; del representant de CiU, Sr. Jordi
Monrós Ibáñez; i del representant de la CUP-PA, Sr. Christian Giménez
Márquez; assistents presents en el moment de la votació i que literalment diu:
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SEGON.- Reivindicar la vigència dels valors republicans com la sobirania
popular, la igualtat, la justícia social, el laïcisme o la plurinacionalitat de l’Estat.
c) Ha estat rebutjat l’acord TERCER amb 14 vots en contra dels representants
del PSC-CP, Srs./Sres. Núria Marín Martínez, Francesc J. Belver Valles,
Cristian Alcázar Esteban, José Castro Borrallo, Manuel Brinquis Pérez, José M.
García Mompel, Jaume Graells Veguin, Jesús Husillos Gutierrez, M. Ángeles
Sariñena Hidalgo, Rocío Ramírez Pérez i David Quirós Brito; dels representants
del PP, Sr./Sra. Pedro Alonso Navarro i Sonia Esplugas González; i del
REGIDOR NO ADSCRIT Sr. Francisco Javier Martín Hermosín; amb 5 vots a
favor dels representants d’ICV-EUiA-PIRATES-E, Sres./Sr. Ana González
Montes, Juliana Carballeira Pascual i Ivan Nieto Martínez; i dels REGIDORS NO
ADSCRITS, Sra./Sr. Cristina Santón Ramiro i Rafael Jiménez Ariza; i amb 8
vots d’abstenció dels representants de CIUTADANS, Srs./Sres. Miguel Manuel
García Valle, M. Carmen Esteban Fernández, Rainaldo Ruiz Narvaez i Jesús
Amadeo Martín González; dels representants d‟ERC-AM, Srs. Antoni García i
Acero i Jorge García i Muñoz; del representant de CiU, Sr. Jordi Monrós Ibáñez;
i del representant de la CUP-PA, Sr. Christian Giménez Márquez; assistents
presents en el moment de la votació i que literalment diu:
TERCER.- Reclamar el dret de la ciutadania a escollir el model d’Estat i en
conseqüència el dret a escollir-ne el cap d’Estat.
d) Ha estat rebutjat l’acord QUART amb 20 vots en contra dels representants
del PSC-CP, Srs./Sres. Núria Marín Martínez, Francesc J. Belver Valles,
Cristian Alcázar Esteban, José Castro Borrallo, Manuel Brinquis Pérez, José M.
García Mompel, Jaume Graells Veguin, Jesús Husillos Gutierrez, M. Ángeles
Sariñena Hidalgo, Rocío Ramírez Pérez i David Quirós Brito; dels representants
de CIUTADANS, Srs./Sres. Miguel Manuel García Valle, M. Carmen Esteban
Fernández, Rainaldo Ruiz Narvaez i Jesús Amadeo Martín González; dels
representants del PP, Sr./Sra. Pedro Alonso Navarro i Sonia Esplugas
González; i dels REGIDORS NO ADSCRITS, Sra./Srs. Cristina Santón Ramiro,
Rafael Jiménez Ariza i Francisco Javier Martín Hermosín; amb 3 vots a favor
dels representants d’ICV-EUiA-PIRATES-E, Sres./Sr. Ana González Montes,
Juliana Carballeira Pascual i Ivan Nieto Martínez; i amb 4 vots d’abstenció dels
representants d‟ERC-AM, Srs. Antoni García i Acero i Jorge García i Muñoz; del
representant de CiU, Sr. Jordi Monrós Ibáñez; i del representant de la CUP-PA,
Sr. Christian Giménez Márquez; assistents presents en el moment de la votació
i que literalment diu:
QUART.- Homenatjar els valors democràtics de la República, ubicant en la
façana de l’Ajuntament i dels equipaments emblemàtics de la ciutat la bandera
de la 2a República.
e) Ha estat aprovat l’acord CINQUÈ amb 18 vots a favor dels representants del
PSC-CP, Srs./Sres. Núria Marín Martínez, Francesc J. Belver Valles, Cristian
Alcázar Esteban, José Castro Borrallo, Manuel Brinquis Pérez, José M. García
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Mompel, Jaume Graells Veguin, Jesús Husillos Gutierrez, M. Ángeles Sariñena
Hidalgo, Rocío Ramírez Pérez i David Quirós Brito; dels representants d’ICVEUiA-PIRATES-E, Sres./Sr. Ana González Montes, Juliana Carballeira Pascual
i Ivan Nieto Martínez; dels representants d‟ERC-AM, Srs. Antoni García i Acero i
Jorge García i Muñoz; i dels REGIDORS NO ADSCRITS, Sra./Sr. Cristina
Santón Ramiro i Rafael Jiménez Ariza; amb 3 vots en contra dels
representants del PP, Sr./Sra. Pedro Alonso Navarro i Sonia Esplugas
González; i del REGIDOR NO ADSCRIT Sr. Francisco Javier Martín Hermosín; i
amb 6 vots d’abstenció dels representants de CIUTADANS, Srs./Sres. Miguel
Manuel García Valle, M. Carmen Esteban Fernández, Rainaldo Ruiz Narvaez i
Jesús Amadeo Martín González; del representant de CiU, Sr. Jordi Monrós
Ibáñez; i del representant de la CUP-PA, Sr. Christian Giménez Márquez;
assistents presents en el moment de la votació i que literalment diu:
CINQUÈ.- Traslladar aquests acords a les associacions memorialistes i
republicanistes de Catalunya i fer-los públics a través dels mitjans habituals de
comunicació de l’Ajuntament.
No obstant la votació per separat dels acords i renumerats aquests, aquesta moció
HA ESTAT APROVADA pel Ple de l’Ajuntament amb el següent text literal:
“El proper 14 d'abril es compliran 87 anys de la proclamació de la 2a República, el
primer règim democràtic de la nostra història que va instaurar un veritable Estat de
Dret i va proclamar una de les constitucions més democràtiques i avançades
d’Europa que, en el seu article primer definia l’Estat espanyol com “una república
democràtica de treballadors de tota classe, que s’organitza en règim de llibertat i de
justícia”.
La 2a República va aixecar l’ànim del poble amb un programa alternatiu a la vella
Espanya cacic de la Restauració, un programa de canvi social basat en la reforma
agrària i el protagonisme del moviment obrer, la separació de l’Estat i de l’Església,
el control democràtic dels cossos armats, una ambiciosa feina educativa i cultural i
una resposta política a la pluralitat nacional de l’Estat.
Entre els principals avenços, la República va obrir la porta a la participació política
de les dones, que van conquerir el dret a vot, el matrimoni civil i el dret al divorci.
També la 2a República va promoure l'avenç en la transformació de la nostra
societat, en la defensa de les llibertats individuals i col•lectives i en la consecució de
la justícia social.
La República és una forma d’Estat de la què els ciutadans i les ciutadanes es van
dotar de manera democràtica, i que va ser truncada pel cop d’Estat del 18 de juliol
de 1936 que, contra el poble i el govern legítim de la 2a República, va encapçalar,
entre d’altres, el general Francisco Franco i va donar pas a més de 40 anys de
franquisme, de repressió i d’una Dictadura criminal.
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Atès que el 14 d'abril ha de ser una data per reivindicar els valors republicans i
reclamar el nostre dret a escollir el model d’Estat i en conseqüència el dret a
escollir-ne el cap d’Estat.
Atès que alhora el 14 d’abril també ha de seguir essent una data per no oblidar la
ingent tasca de les persones que van tenir responsabilitats en els ajuntaments
republicans dels nostres pobles i ciutats i per recordar que van ser precisament
unes eleccions municipals les que van obrir el procés constituent i de canvi de
règim a l’estat espanyol.
El Ple, a proposta del grup polític municipal d’ICV-EUiA-PIRATES-E, acorda:
PRIMER.- Saludar i recordar la 2a República, en el seu 87è aniversari, i el gran
llegat que suposa per a les nostres generacions, per tal de retre homenatge a totes
les persones que van creure i van defensar l’Estat republicà.
SEGON.- Reivindicar la vigència dels valors republicans com la sobirania popular,
la igualtat, la justícia social, el laïcisme o la plurinacionalitat de l’Estat.
TERCER.- Traslladar aquests acords a les associacions memorialistes i
republicanistes de Catalunya i fer-los públics a través dels mitjans habituals de
comunicació de l’Ajuntament.”
MOCIÓ 28.- DE MILLORA DE LA COMUNICACIÓ ENTRE BARRIS I DE
L’ENTORN DE RODALIES AL CENTRE - CAN SERRA.
Es dóna compte de la moció que es transcriu seguidament, i sotmesa a votació
s'aprova per unanimitat dels assistents presents en el moment de la votació,
adoptant-se els acords que figuren en la seva part dispositiva:
Atès que el soterrament de les vies fèrries R2 i R4 al seu pas per L‟Hospitalet, es
una reivindicació històrica que permetrà descongestionar el sistema de rodalies de
Barcelona, millorar la mobilitat de tota la regió metropolitana i cohesionar la ciutat,
canviant completament la seva fisonomia, guanyar nous espais per la ciutadania i
millorar la connexió entre els diferents barris.
Atès el nou anunci per part del ministeri de foment d‟un nou projecte de soterrament
de les vies que, malgrat els dubtes de que finalment es porti a terme, pot suposar
una millora en la connexió entre els diferents barris de la ciutat.
Atès que el projecte anunciat deixaria tal com està el tram de vies comprés entre
l‟estació de rodalies de L‟Hospitalet a la Rambla Just Oliveras i el límit amb Cornellà
amb la Remunta davant la inviabilitat tècnica existent en aquest tram. Ciutats com
Cornellà han solucionat la connectivitat entre barris mitjançant viaductes elevats
que compatibilitzen la circulació de trens i la vialitat peatonal.
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Vist la manca de formules per poder connectar de forma eficient els barris de
Centre i Can Serra , on la ciutadania nomes disposa de connexions complicades pel
pont sobrevies de Rambla Just Oliveras i pels ponts sotavies de Carretera
d‟Esplugues i de l‟Avinguda d‟Isabel la Catòlica.
Atès que el pont sobrevies de Rambla Just Oliveras es troba en un estat de
conservació força deteriorat, tant en el seu paviment com en l‟estat de l‟estructura
de suport i les escales. A més, el seu entorn presenta problemes de concentració
d‟aigua pluvial en forma de bassals que dificulten l‟accessibilitat.
Atès que el pont sotavies de l‟Avinguda Isabel la Catòlica, malgrat haver-se realitzat
millores en la il·luminació i pintures murals a les parets contínua sent un espai poc
amable per la circulació de vianants, amb sorolls i mala qualitat de l‟aire.
Atès que el pont sotavies de carretera d‟Esplugues no compleix amb les condicions
mínimes de seguretat, salubritat i accessibilitat i representa un coll d‟ampolla per la
connexió entre els barris, sent a més un punt perillós per la cruïlla semafòrica que
representa.
Atesa la reivindicació històrica dels moviments veïnals i les entitats dels barris del
Centre i de Can Serra que demanen l‟ampliació del pont sotavies de carretera
d‟Esplugues, la millora de la connectivitat entre els barris i la instal·lació d‟elements
de mobiliari urbà que facin més amable l‟entorn de rodalies i l‟ús de l‟estació.
Atès que a l‟ARE de la Remunta es va fer un pas sotavies que no era prioritari en
detriment de les reivindicacions veïnals i d‟entitats de la ciutat que reclamaven la
millora del pas sotavies de Carretera d‟Esplugues.
Atès que el ple va aprovar un procés participatiu de replantejament de la rambla
Just Oliveras i del seu entorn.
Atès que la qualitat de l‟espai públic de l‟entorn de l‟estació està molt degradat i no
és amable per la ciutadania ni pels usuaris i usuàries de rodalies. No tenen seients
al carrer, ni lavabos públics.
El Ple, a proposta del grup polític municipal d‟ICV-EUiA-PIRATES-E, acorda:
PRIMER.- Instar a ADIF i a les administracions competents a realitzar, el més aviat
possible, l‟ampliació i reestructuració del pas sotavies de la carretera d‟Esplugues,
tot ampliant voreres i solucionant la cruïlla semafòrica així com estudiar i realitzar
millores al pont sotavies d‟avinguda d‟Isabel la Catòlica per fer-ho més amable als
vianants.
SEGON.- Instar a ADIF i a les administracions competents a realitzar, el més aviat
possible, millores al pas sobrevies (pont i escales) tot millorant la seguretat,
salubritat i accessibilitat de la infraestructura i la connectivitat entre els barris del
Centre i Can Serra.
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TERCER.- Instar al govern municipal a incorporar, dins del procés participatiu de la
renovació de la Rambla Just Oliveras i del seu entorn, l‟àmbit de les vies i les
connexions entre els barris del centre i Can Serra del pont de carretera d‟Esplugues
i del pas elevat de les vies per millorar i facilitar la connexió entre els barris.
QUART.- Instar a ADIF i a les administracions competents a la instal·lació de
serveis públics i accessibles a l‟estació de rodalies de Rambla Just Oliveras.
CINQUÈ.- Instar a ADIF i a les administracions competents a la millora de l‟espai
públic a l‟entorn de l‟estació i a la instal·lació de bancs i seients per seure a l‟exterior
de l‟estació de rodalies de Rambla Just Oliveras.
SIZÈ.- Donar trasllat a la federació d‟AAVV de L‟Hospitalet de Llobregat, a l‟AAVV
del Centre, a l‟AAVV de Can Serra, a la Saboga, a l‟ Associació per a la Promoció
del Transport Públic PTP, al Ministeri de Foment del Govern d‟Espanya, al
Departament de Territori i Sostenibilitat del Govern de la Generalitat, als grups
representats al Congrés dels Diputats, als grups representats al Parlament de
Catalunya.

MOCIÓ 29.-

PER LA MILLORA DE LA L10 D’AUTOBÚS A L’HOSPITALET.

Atès que el servei d‟autobusos és un servei públic fonamental pels nostres
ciutadans que hem de fomentar des de les nostres administracions com a mitjà de
transport sostenible i respectuós amb el medi ambient.
Atesos els darrers episodis de contaminació ambiental que ha patit la nostra ciutat
que, en gran part són donats per l‟ús del cotxe i les seves emissions, és urgent la
nostra actuació per prevenir aquestes situacions.
Atès el compromís de l‟Entitat Metropolitana de Barcelona, per donar un servei de
qualitat i d‟atenció a la ciutadania.
Atès que el Pla de Mobilitat Urbana Sostenible de l‟Hospitalet (PMUS 2015-2020) ja
mostra algunes mancances dient que “la línia L10 realitza un recorregut molt llarg,
que travessa els municipis del Prat, L'Hospitalet, Cornellà, Esplugues, Sant Joan
Despí, Sant Just Desvern i Sant Feliu de Llobregat. Com a conseqüència d'aquest
llarg recorregut els temps de pas varien bastant amb els previstos” I “es proposa
estudiar la possibilitat de dividir la línia en 2, i potser incloure entre les freqüències
un servei exprés que realitzi tot el recorregut, parant en una sèrie de parades d'alta
demanda”.
Atès que segons el PMU una de les accions executables per part de l‟Ajuntament
és “Actuar en millores de la xarxa de bus urbà: realització d'estudi d'optimització i
millora de la línia L10.”
Atès que la construcció en massa de nous conjunts d‟habitatges a la zona de l‟Àrea
Residencial estratègica (ARE) de la Remunta ha canviat el pes de la distribució
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poblacional i la mobilitat de part de la zona centre, i que aquests canvis no s‟han
vist reflectits encara en el mapa de mobilitat pública. La nova població d‟aquesta
zona queda allunyat de qualsevol transport públic. La parada de bus més propera,
codi 100005, es troba a una distància considerable.
Atès que el recorregut actual del L10 travessa carrers estrets (carrer Sant Joan,
Església i Francesc Moragas) i també presenta girs complicats que sovint donen
problemes com són els de la cantonada de carrer Sant Joan amb Carrer Església,
el de carrer Església amb carrer Barcelona i el gir de la plaça de la Remunta
d‟accés al carrer Francesc Moragas.
Atès que moltes de les parades de bus de la ciutat no tenen marquesina ni cap lloc
on la gent pugui seure o protegir-se del sol mentre espera l‟autobús.
Atès que veïns i entitats del barri proposen modificar el recorregut de la L10
substituint el recorregut de carrer Sant Joan, carrer església i carrer Barcelona pel
recorregut Josep Tarradellas - Carrer Álvarez de Castro - Plaça de la Remunta,
traslladant les parades necessàries a tal efecte.
Atès que veïns i entitats del barri proposen modificar el recorregut de la L10
substituint el recorregut de carrer Francesc Moragas pel Passeig de la Campsa fins
a Avinguda Carrilet.
Atès que aquesta moció se suma a la resta de mocions presentades i aprovades al
ple d‟aquest ajuntament reclamant millores a la xarxa d‟autobusos de la nostra
ciutat com són la moció per la millora del servei d‟autobusos al barri de Sanfeliu, la
moció per millorar l‟itinerari de transport públic d‟accés a les noves urgències de
L‟Hospital Universitari de Bellvitge i la moció per la millora de la xarxa d‟autobusos
de la ciutat, aprovades a l‟actual legislatura.
El Ple, a proposta del grup polític municipal d‟ICV-EUiA-PIRATES-E, acorda:
Havent estat sotmesa la proposta d’acord a votació per separat de cadascun dels
punts de la seva part dispositiva, els resultats són els següents:
a) S’aprova per unanimitat l’acord PRIMER, que literalment diu:
PRIMER.- Instar a les administracions que pertoquin, la instal·lació de
marquesines al major número possible de parades d’autobús de la ciutat,
estudiant alternatives més accessibles en aquells llocs amb més dificultats
d’espai.
b) Ha estat rebutjat l’acord SEGON amb 14 vots en contra dels representants
del PSC-CP, Srs./Sres. Núria Marín Martínez, Francesc J. Belver Valles,
Cristian Alcázar Esteban, José Castro Borrallo, Manuel Brinquis Pérez, José M.
García Mompel, Jaume Graells Veguin, Jesús Husillos Gutierrez, M. Ángeles
Sariñena Hidalgo, Rocío Ramírez Pérez i David Quirós Brito; i dels REGIDORS
NO ADSCRITS, Sra./Srs. Cristina Santón Ramiro, Rafael Jiménez Ariza i
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Francisco Javier Martín Hermosín; i amb 13 vots a favor dels representants de
CIUTADANS, Srs./Sres. Miguel Manuel García Valle, M. Carmen Esteban
Fernández, Rainaldo Ruiz Narvaez i Jesús Amadeo Martín González; dels
representants d’ICV-EUiA-PIRATES-E, Sres./Sr. Ana González Montes, Juliana
Carballeira Pascual i Ivan Nieto Martínez; dels representants del PP, Sr./Sra.
Pedro Alonso Navarro i Sonia Esplugas González; dels representants d‟ERCAM, Srs. Antoni García i Acero i Jorge García i Muñoz; del representant de CiU,
Sr. Jordi Monrós Ibáñez; del representant de la CUP-PA, Sr. Christian Giménez
Marquez; assistents presents en el moment de la votació i que literalment diu:
SEGON.- Proposar a l’Àrea Metropolitana de Barcelona i a les administracions
que pertoquin la modificació del recorregut de la línia L10 per tal que tingui
parades a l’Avinguda Josep Tarradellas (entre Miquel Peiró i Álvarez de Castro),
al carrer Álvarez de Castro i al Passeig de la Campsa, donant servei a les noves
edificacions i eliminant els girs conflictius del recorregut.
c) S’aprova per unanimitat l’acord TERCER, que literalment diu:
TERCER.- Instar al govern municipal a l’execució urgent de les mesures de
millora de la L10 incorporades al (PMUS 2015-2020).
d) S’aprova per unanimitat l’acord QUART, que literalment diu:
QUART.- Donar trasllat a l’Àrea Metropolitana de Barcelona, a l’Autoritat del
Transport Metropolità, al Departament de Territori i Sostenibilitat, al Consell de
Ciutat, a l’empresa Baixbus i a les associacions de veïns de L’Hospitalet i la
CONFACV.
No obstant la votació per separat dels acords i renumerats aquests, aquesta moció
HA ESTAT APROVADA pel Ple de l’Ajuntament, amb el següent text literal:
“Atès que el servei d’autobusos és un servei públic fonamental pels nostres
ciutadans que hem de fomentar des de les nostres administracions com a mitjà de
transport sostenible i respectuós amb el medi ambient.
Atesos els darrers episodis de contaminació ambiental que ha patit la nostra ciutat
que, en gran part són donats per l’ús del cotxe i les seves emissions, és urgent la
nostra actuació per prevenir aquestes situacions.
Atès el compromís de l’Entitat Metropolitana de Barcelona, per donar un servei de
qualitat i d’atenció a la ciutadania.
Atès que el Pla de Mobilitat Urbana Sostenible de l’Hospitalet (PMUS 2015-2020) ja
mostra algunes mancances dient que “la línia L10 realitza un recorregut molt llarg,
que travessa els municipis del Prat, L'Hospitalet, Cornellà, Esplugues, Sant Joan
Despí, Sant Just Desvern i Sant Feliu de Llobregat. Com a conseqüència d'aquest
llarg recorregut els temps de pas varien bastant amb els previstos” I “es proposa
estudiar la possibilitat de dividir la línia en 2, i potser incloure entre les freqüències

…/…

180

un servei exprés que realitzi tot el recorregut, parant en una sèrie de parades d'alta
demanda”.
Atès que segons el PMU una de les accions executables per part de l’Ajuntament
és “Actuar en millores de la xarxa de bus urbà: realització d'estudi d'optimització i
millora de la línia L10.”
Atès que la construcció en massa de nous conjunts d’habitatges a la zona de l’Àrea
Residencial estratègica (ARE) de la Remunta ha canviat el pes de la distribució
poblacional i la mobilitat de part de la zona centre, i que aquests canvis no s’han
vist reflectits encara en el mapa de mobilitat pública. La nova població d’aquesta
zona queda allunyat de qualsevol transport públic. La parada de bus més propera,
codi 100005, es troba a una distància considerable.
Atès que el recorregut actual del L10 travessa carrers estrets (carrer Sant Joan,
Església i Francesc Moragas) i també presenta girs complicats que sovint donen
problemes com són els de la cantonada de carrer Sant Joan amb Carrer Església,
el de carrer Església amb carrer Barcelona i el gir de la plaça de la Remunta
d’accés al carrer Francesc Moragas.
Atès que moltes de les parades de bus de la ciutat no tenen marquesina ni cap lloc
on la gent pugui seure o protegir-se del sol mentre espera l’autobús.
Atès que veïns i entitats del barri proposen modificar el recorregut de la L10
substituint el recorregut de carrer Sant Joan, carrer església i carrer Barcelona pel
recorregut Josep Tarradellas - Carrer Álvarez de Castro - Plaça de la Remunta,
traslladant les parades necessàries a tal efecte.
Atès que veïns i entitats del barri proposen modificar el recorregut de la L10
substituint el recorregut de carrer Francesc Moragas pel Passeig de la Campsa fins
a Avinguda Carrilet.
Atès que aquesta moció se suma a la resta de mocions presentades i aprovades al
ple d’aquest ajuntament reclamant millores a la xarxa d’autobusos de la nostra
ciutat com són la moció per la millora del servei d’autobusos al barri de Sanfeliu, la
moció per millorar l’itinerari de transport públic d’accés a les noves urgències de
L’Hospital Universitari de Bellvitge i la moció per la millora de la xarxa d’autobusos
de la ciutat, aprovades a l’actual legislatura.
El Ple, a proposta del grup polític municipal d’ICV-EUiA-PIRATES-E, acorda:
PRIMER.- Instar a les administracions que pertoquin, la instal·lació de marquesines
al major número possible de parades d’autobús de la ciutat, estudiant alternatives
més accessibles en aquells llocs amb més dificultats d’espai.
SEGON.- Instar al govern municipal a l’execució urgent de les mesures de millora
de la L10 incorporades al (PMUS 2015-2020).
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TERCER.- Donar trasllat a l’Àrea Metropolitana de Barcelona, a l’Autoritat del
Transport Metropolità, al Departament de Territori i Sostenibilitat, al Consell de
Ciutat, a l’empresa Baixbus i a les associacions de veïns de L’Hospitalet i la
CONFACV.”
MOCIÓ 30.- PEL REFORÇ EN EL SERVEI DE PEDIATRIA DE L’HOSPITALET
DE LLOBREGAT.
Es dóna compte de la moció que es transcriu seguidament, i sotmesa a votació
s'aprova per unanimitat dels assistents presents en el moment de la votació,
adoptant-se els acords que figuren en la seva part dispositiva:

Atès que la sanitat és un dret universal i humà bàsic.
Atès que el nostre model social aposta com instrument de cohesió i justícia social
per una sanitat pública i de qualitat, que ha de garantir un dret constitucional
fonamental i que ha de atendre de manera especial als nostres sectors més
vulnerables, entre ells la infància.
Atès que al mes de febrer de 2016 el ple municipal va aprovar una moció
presentada pel nostre grup municipal reclamant un servei d‟urgències pediàtriques
les 24h per a la ciutat de L‟Hospitalet.
Atès que aquest servei d‟urgències pediàtriques es va implementar parcialment de
10h a 22h. al CUAP de Cobalt/Rambla Marina, deixant sense atenció pediàtrica
presencial les bandes horàries nocturnes de 22h a 10 hores del matí següent,
obligant a les famílies a continuar desplaçant-se a l‟Hospital de Sant Joan de Déu
ubicat a Esplugues de Llobregat i amb nul·la cobertura de transport públic.
Atès que els usuaris valoren de manera molt positiva no haver de desplaçar-se al
Hospital San Joan de Deu.
Atès la creació de noves àrees residencials a la nostra ciutat, es projecten sense
tenir en compte les necessitats de la nova població en serveis públics bàsics com
l‟assistència sanitària, escoles bressol, escoles de primària i secundaria etc.,
saturant, encara més, les ja existents.
Atès que les noves àrees residencials veuen com a dia d'avui, les inversions estan
compromeses i creix la natalitat.
Atès que la inversió en infraestructures sanitàries ha estat desigual, cobrint
parcialment necessitats (nou CAP del Gornal, reobertura parcial CAP Bellvitge) però
alhora oblidant sine die d'altres com, el CAP de Sant Josep o l'ampliació del
d‟Amadeu Torner entre d'altres.
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Atès que es manifesten any rere any els episodis de pandèmies mèdiques
(previsibles i cícliques, com la grip, la gastroenteritis, la bronquitis, la bronquiolitis,
etc. ), juntament a una deficient organització dels RRHH del departament de Salut
(vacances, torns, baixes, etc.) i les àrees de Salut territorials (com ja vam denunciar
també via moció al Ple i via Parlament de Catalunya, que finalment ens va donar la
raó amb diversos cessaments directius).
Atès la falta crònica de personal, també motivat per la falta de planificació, entre
d'altres, per la execució de la famosa reforma de la Constitució de l'article 135, així
com les mesures del Govern central de retallades de la inversió pública en serveis
públics (no perquè no siguin necessaris, sinó perquè s'estan privatitzant
parcialment), via regla del control de la despesa.
Atès que aquesta falta de personal, aquest creixement de població infantil a la ciutat
i les pandèmies recurrents, estan provocant que pediatres als nostres CAP's hagin
de visitar entre 50-60 nens/nenes diaris, saturant al personal mèdic en un servei
que requereix unes mínimes garanties d'atenció.
Atès que hi ha barris a la ciutat en els quals les visites pediàtriques ambulatòries es
limiten a dos dies a la setmana, com per exemple, al barri de Can Serra.
Atès que la moció presentada i votada per majoria d'aquest ple que demanava
servei efectiu d'urgències pediàtriques 24 a la ciutat de l'Hospitalet de Llobregat no
ha estat complida en la seva totalitat i integritat.
El Ple, a proposta del grup polític municipal d‟ICV-EUiA-PIRATES-E, acorda:
PRIMER.- Instar al Departament de Salut i a l'ICS que planifiqui de manera
adequada les necessitats cícliques i habituals dels serveis de pediatria als CAP's de
la nostra ciutat.
SEGON.- Instar al Departament de Salut i a l'ICS que es doti de més personal
(pediatres, infermers/res, etc.) a aquells CAP's que en necessitin de manera urgent.
TERCER.- Instar al Departament de Salut i a ICS de dotar de servei de pediatria i
d‟infermeria especialitzada de dilluns a divendres a tots els ambulatoris de
L‟Hospitalet.
QUART.- Instar a la Conselleria de Salut i a l'ICS que garanteixi urgències
pediàtriques presencials les 24h al CUAP Pura Fernandez.
CINQUÈ.- Donar traslladat al Departament de Salut, al Departament d'Economia i
Hisenda, a l'ICS, als sindicats sanitaris de referència de Catalunya, a la CONFAVC,
a la FAVL'H i a les agrupacions d'Associacions de Pares i Mares de l'Hospitalet de
Llobregat.
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PARTIT POPULAR
En relació amb les mocions presentades pel grup polític municipal del Partit
Popular, número 31, es produeixen les intervencions següents:
SRA. ALCALDESSA
Sr. Pedro Alonso.

SR. ALONSO NAVARRO (PP)
Tal com diu la moció, aquesta sol·licitud és per això, per adaptar els contenidors i
per millorar la visibilitat de tots els contenidors també.

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

SRA. SANTÓN RAMIRO (REGIDORA NO ADSCRITA)
Gràcies. En contra del primer acord i a favor dels altres.

SR. JIMÉNEZ ARIZA (REGIDOR NO ADSCRIT)
Sí, en contra del primer acord i a favor del 2 i el 3.

SR. MARTÍN HERMOSÍN (REGIDOR NO ADSCRIT)
A favor.

SR. GIMÉNEZ MÁRQUEZ (CUP-PA)
A favor.

SR. MONRÓS IBÁÑEZ (CiU)
A favor.
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SR. GARCÍA ACERO (ERC-AM)
A favor de la moció.

SRA. CARBALLEIRA PASCUAL (ICV-EUiA-PIRATES-E)
Abstenció.

SR. GARCÍA VALLE (CIUTADANS)
A favor.

SR. CASTRO BORRALLO (PSC-CP)
A favor.

SRA. ALCALDESSA
Pues hala. Aprobada. Perfecto, pues passem a les d‟Esquerra Republicana.
Mire, ja tenim només, ja ens queden només dos blocs. O encara dos blocs.
Tancat el debat se sotmet a votació la moció número 31; adoptant-se els següents
acords:
MOCIÓ 31.- PARA ADAPTAR TODOS LOS CONTENEDORES DE LA CIUDAD
A PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA Y MEJORAR LA VISIBILIDAD DEL
TIPO DE CONTENEDOR.
En L‟Hospitalet llevamos muchos años con la recogida selectiva en nuestra ciudad,
inicialmente se hicieron campañas de concienciación y de la importancia de la
separación por tipo de residuos y los beneficios que directamente aportan en
cuanto a contaminación se refiere.
En principio la respuesta de la ciudadanía fue muy positiva en cuanto a la recogida
selectiva, pero de un tiempo a esta parte, desde el grupo municipal popular
consideramos que se ha estancado esta evolución en la mejora del reciclaje.
Dada la importancia que tiene que los ciudadanos separen las diferentes materias y
que la introduzcan en el contenedor adecuado, para facilitar y agilizar el trabajo del
centro de compostaje y la reducción de la contaminación medio ambiental.
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Teniendo en cuenta que la responsabilidad de las administraciones, en beneficio
del medio ambiente, es velar y poner todas las herramientas que estén a su alcance
hasta conseguir que la ciudadanía realice una auténtica recogida selectiva en
nuestra ciudad.
Dado que hoy en L‟Hospitalet tan solo están adaptados los contenedores de restos
para no reciclables para personas con movilidad reducida.
Por todo ello, el Pleno a propuesta del Grupo Municipal del Partido Popular
ACUERDA:
Havent estat sotmesa la proposta d’acord a votació per separat de cadascun dels
punts de la seva part dispositiva, els resultats són els següents:
a) Ha estat aprovat l’acord Primero amb 22 vots a favor dels representants del
PSC-CP, Srs./Sres. Núria Marín Martínez, Francesc J. Belver Valles, Cristian
Alcázar Esteban, José Castro Borrallo, Manuel Brinquis Pérez, José M. García
Mompel, Jaume Graells Veguin, Jesús Husillos Gutierrez, M. Ángeles Sariñena
Hidalgo, Rocío Ramírez Pérez i David Quirós Brito; dels representants de
CIUTADANS, Srs./Sres. Miguel Manuel García Valle, M. Carmen Esteban
Fernández, Rainaldo Ruiz Narvaez i Jesús Amadeo Martín González; dels
representants del PP, Sr./Sra. Pedro Alonso Navarro i Sonia Esplugas
González; dels representants d‟ERC-AM, Srs. Antoni García i Acero i Jorge
García i Muñoz; del representant de CiU, Sr. Jordi Monrós Ibáñez; del
representant de la CUP-PA, Sr. Christian Giménez Marquez; i del REGIDOR
NO ADSCRIT Sr. Francisco Javier Martín Hermosín; amb 2 vots en contra dels
REGIDORS NO ADSCRITS, Sra./Sr. Cristina Santón Ramiro i Rafael Jiménez
Ariza; i amb 3 vots d’abstenció dels representants d’ICV-EUiA-PIRATES-E,
Sres./Sr. Ana González Montes, Juliana Carballeira Pascual i Ivan Nieto
Martínez; assistents presents en el moment de la votació i que literalment diu:
Primero.- Instar al Ayuntamiento para que a la vez que se vayan sustituyendo
los contenedores tanto de recogida selectiva como el de restos para no
reciclables se adapten a personas con movilidad reducida.
b) Ha estat aprovat l’acord Segundo amb 24 vots a favor dels representants del
PSC-CP, Srs./Sres. Núria Marín Martínez, Francesc J. Belver Valles, Cristian
Alcázar Esteban, José Castro Borrallo, Manuel Brinquis Pérez, José M. García
Mompel, Jaume Graells Veguin, Jesús Husillos Gutierrez, M. Ángeles Sariñena
Hidalgo, Rocío Ramírez Pérez i David Quirós Brito; dels representants de
CIUTADANS, Srs./Sres. Miguel Manuel García Valle, M. Carmen Esteban
Fernández, Rainaldo Ruiz Narvaez i Jesús Amadeo Martín González; dels
representants del PP, Sr./Sra. Pedro Alonso Navarro i Sonia Esplugas
González; dels representants d‟ERC-AM, Srs. Antoni García i Acero i Jorge
García i Muñoz; del representant de CiU, Sr. Jordi Monrós Ibáñez; del
representant de la CUP-PA, Sr. Christian Giménez Marquez; i dels REGIDORS
NO ADSCRITS, Sra./Srs. Cristina Santón Ramiro, Rafael Jiménez Ariza i
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Francisco Javier Martín Hermosín; i amb 3 vots d’abstenció dels representants
d’ICV-EUiA-PIRATES-E, Sres./Sr. Ana González Montes, Juliana Carballeira
Pascual i Ivan Nieto Martínez;assistents presents en el moment de la votació i
que literalment diu:
Segundo.- Ampliar la información del tipo de desecho que hay que tirar en cada
contenedor.

c) Ha estat aprovat l’acord Tercero amb 24 vots a favor dels representants del
PSC-CP, Srs./Sres. Núria Marín Martínez, Francesc J. Belver Valles, Cristian
Alcázar Esteban, José Castro Borrallo, Manuel Brinquis Pérez, José M. García
Mompel, Jaume Graells Veguin, Jesús Husillos Gutierrez, M. Ángeles Sariñena
Hidalgo, Rocío Ramírez Pérez i David Quirós Brito; dels representants de
CIUTADANS, Srs./Sres. Miguel Manuel García Valle, M. Carmen Esteban
Fernández, Rainaldo Ruiz Narvaez i Jesús Amadeo Martín González; dels
representants del PP, Sr./Sra. Pedro Alonso Navarro i Sonia Esplugas
González; dels representants d‟ERC-AM, Srs. Antoni García i Acero i Jorge
García i Muñoz; del representant de CiU, Sr. Jordi Monrós Ibáñez; del
representant de la CUP-PA, Sr. Christian Giménez Marquez; i dels REGIDORS
NO ADSCRITS, Sra./Srs. Cristina Santón Ramiro, Rafael Jiménez Ariza i
Francisco Javier Martín Hermosín; i amb 3 vots d’abstenció dels representants
d’ICV-EUiA-PIRATES-E, Sres./Sr. Ana González Montes, Juliana Carballeira
Pascual i Ivan Nieto Martínez;assistents presents en el moment de la votació i
que literalment diu:
Tercero.- Realizar una campaña de información y de concienciación a la
ciudadanía sobre la gestión de los residuos.
a) Proporcionar a los hospitalenses una adecuada información sobre la
producción real de residuos, del tratamiento, recuperación y balance
económico y ecológico de la gestión de los residuos.
b) Fomentar un consumo responsable intentando priorizar por orden de
importancia la reducción, la reutilización y el reciclaje de residuos en
nuestra ciudad.
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No obstant la votació per separat dels acords, aquesta moció HA ESTAT
APROVADA pel Ple de l’Ajuntament.

ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA
En relació amb les mocions presentades pel grup polític municipal
d'Esquerra Republicana de Catalunya, números 32, 33, 34 i 35 es produeixen les
intervencions següents:
SRA. ALCALDESSA
No continuï Sra. Secretaria, perquè les altres dues, si no us sembla malament, com
estan a sobre de la taula, així ho ha comentat el portaveu a la Junta de Portaveus i,
per tant, només ens quedem amb les dues primeres. Sr. García, si no li sembla
malament, fem una mica de temps perquè entri el seu company i si li sembla donem
per llegits els dos títols i les dues següents es queden sobre la taula.

SR. GARCÍA I ACERO (ERC-AM)
Doncs presentaré jo la número 32 i l‟altre que presentem la presentarà el Coque.
Catalunya és un país compromès amb els valors republicans, com són la llibertat, la
igualtat, la solidaritat i la justícia social. Valors completament contraris als de la
monarquia, que és un règim anacrònic, hereditari i feudal. Una monarquia que no
ha votat ningú, bé, sí, a Juan Carlos I el va votar una persona, que va ser Franco, i
a Felipe VI no l‟ha votat ningú, perquè no ha volgut presentar-se a unes eleccions,
però vol continuar manant, perquè es considera que té la sang blava.
I si amb això no tinguéssim prou, de tenir una monarquia que és un règim feudal,
anacrònica i corrupte, doncs la corrupció és el que marca aquest fet durant aquests
últims anys. Ens trobem una monarquia que està atacada per la corrupció, el cas
Urdangarín o fins i tot quan veiem membres de la monarquia espanyola en
paradisos fiscals o als papers de Panamà.
I també, doncs tenim una monarquia que té milions d‟euros d‟origen desconegut i
de possibles negocis bruts i això ho corrobora, per exemple, que una de les
fortunes més grans que hi ha a nivell mundial, segons el New York Times, és la de
la monarquia del rei Juan Carlos I, de 1.800 milions d‟euros, quan en teoria la Casa
Reial només ingressa 8 milions d‟euros per no fer res.
Davant d‟aquesta monarquia, a part, doncs tenim una monarquia que és amiga de
les dictadures que vulneren els drets humans. I és que els que no volen que votem
monarquia o república són els mateixos que van reprimir l‟1 d‟octubre, a cops de
porra, als diferents ciutadans que volien exercir el seu dret a decidir.

…/…

188

Per aquest motiu i davant d‟una monarquia corrupta, que reprimeix a ciutadans i
opaca, proposem a aquest Ple, com hem fet també diferents vegades, que retirem
el nom d‟una de les principals avingudes de la nostra ciutat, com és l‟avinguda Juan
Carlos I, per un altre nom del nomenclàtor, que hi ha un llistat d‟espera de carrers,
que cal donar-li nom i en aquest Ple s‟han aprovat molts noms que serien millor que
no pas tenir aquest nom a un rei que és un corrupte i una persona que promou la
repressió contra el poble de Catalunya, que vol únicament votar i exercir el seu dret
a decidir.

SR. GARCÍA I MUÑOZ (ERC-AM)
La següent moció és sobre la reversió de les reclamacions de l‟IVA a entitats
culturals i mitjans de comunicació públics. Esquerra va introduir una esmena a la
tramitació de la Llei de contractes del sector públic, per modificar l‟articulat de la Llei
de l‟IVA, per evitar precisament la interpretació que el ministre d‟Hisenda, el Sr.
Montoro, està fent en el seu afany recaptatori, per sanejar els comptes de l‟Estat,
fent reclamacions de l‟IVA amb caràcter retroactiu a diferents entitats del sector
cultural i dels mitjans públics, no només de Catalunya, sinó de la resta de l‟Estat.
Una interpretació, com dic, amb caràcter retroactiu, que és del tot arbitrària i injusta
i que posa en perill la viabilitat i la sostenibilitat d‟institucions importants del nostre
país, com són el Museu Nacional d‟Art de Catalunya, el MACBA, el CCB, el Mercat
de les Flors o la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals.
Per tot això, des d‟Esquerra demanem: donar suport a les entitats afectades per la
reclamació de l‟IVA de les subvencions de la Generalitat de Catalunya al sector
cultural i al sector audiovisual de Catalunya; expressar la disconformitat amb
aquesta mesura del ministre d‟Hisenda, fruit d‟una interpretació forçada de la
normativa tributària i que només provoca l‟ofec a les institucions culturals catalanes
i dels mitjans de comunicació públics; instar també al Ministeri d‟Hisenda que
desisteixi d‟obligar a abonar els imports de l‟IVA sobre les subvencions de la
Generalitat de Catalunya, a les entitats culturals i audiovisuals; instar també al
Ministeri d‟Hisenda i al seu ministre Cristóbal Montoro, que per tal d‟incrementar la
recaptació fiscal, redoblin els esforços en la lluita contra el frau fiscal de les grans
corporacions en lloc d‟intentar aconseguir recursos de sectors amb una clara
vocació social i cultural; exigir també l‟aixecament immediat de la intervenció de les
finances de la Generalitat a càrrec del govern espanyol i el sisè punt que són els
trasllats. Moltes gràcies.

La Sra. Alcaldessa, pel posicionament dels regidors no adscrits i dels grups polítics
municipals, de menor a major representació, dóna la paraula a la Sra. Cristina
Santón Ramiro, al Sr. Rafael Jiménez Ariza i al Sr. Francisco Javier Martín
Hermosín, i a continuació a la resta de representants dels grups.
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SRA. SANTÓN RAMIRO (REGIDORA NO ADSCRITA)
Gràcies. En contra de la moció 32 i a favor de la 33, a excepció del cinquè acord.
Aquest el votaré en contra, perquè no podem exigir, no tenim la potestat per fer-ho,
exigir vol dir demanar imperiosament alguna cosa a la que es té dret i en aquest cas
qui té dret és el Parlament de Catalunya, amb la qual cosa aquest punt el votaré en
contra.

SR. JIMÉNEZ ARIZA (REGIDOR NO ADSCRIT)
Sí, gràcies. Votaré a favor de la 33, exceptuant el cinquè acord que el votaré en
contra. I a la moció 32, la moció proposant el canvi de denominació de l‟avinguda
Juan Carlos I, vostè ha dit que aquest Ple ha aprovat noms pel nomenclàtor, això
no és veritat, el nomenclàtor és qui aprova i desaprova els noms dels carrers de la
ciutat i com tenim un òrgan de participació que és qui decideix quins noms són i no
són, doncs per la nostra part que continuï essent així, perquè és per això pel que el
tenim. En contra.

SR. MARTÍN HERMOSÍN (REGIDOR NO ADSCRIT)
Gracias. Respecto a la 32, en contra, obviamente, además es curioso, pero hablan
de la Constitución como si no hubiese sido aprobada, el hecho de que no les guste
no significa que no se haya aprobado democráticamente, por tanto, como siempre
¿no? e intentan imponer lo que las urnas precisamente decidieron y la constitución
del estado en una monarquía lo decidieron los ciudadanos y no fue ninguna
imposición.
Respecto a la 33, también la voto en contra, porque, mire, tanto que le gusta la
Unión Europea, la interpretación de esta norma vino a través de una sentencia de la
Unión Europea y, por tanto, se ha modificado y se ha intentado modificar la norma a
partir de ahora, pero eso no quita que se tenga que hacer caso a las normas y a las
sentencias y cumplir la Ley y hasta ese momento había que cumplir la Ley. Por lo
tanto, no.

SR. GIMÉNEZ MÁRQUEZ (CUP-PA)
A favor de les dues mocions.

SR. MONRÓS IBÁÑEZ (CiU)
Sí, en referència a la moció del canvi de l‟avinguda Juan Carlos I, no em deixo de...
a part de votar-la a favor, no em deixo d‟anar en relació del que deia el Sr.
Hermosín pel tema de la Constitució. La Constitució no deia que el monarca havia
de ser un corrupte o que el seu cunyat havia de ser un corrupte i, per tant, aquí hi
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ha una persona que no mereix portar el nom a la nostra ciutat, que és molt diferent.
No sé si hi haurà hagut reis que no ho han sigut o ho han deixat de ser, no ho sé,
però aquest ho sabem segur, fent caceres, el seu cunyat també va fugir a Suïssa,
com dirien alguns, però aquest no ha fugit, aquest no, aquest no ha fugit, aquest és
maco i no passa res.
Quant al tema de la reversió de les reclamacions de l‟IVA, és el que dèiem, vull dir,
l‟Estat Espanyol t‟aplica el 155 o tots els articles aquests que estan ocults o el
desplegament del 155 que deu tenir 155 articles dintre del 155, que fan que ataquin
sempre a Catalunya. Però no, els que hem de cosir, els que hem de fer, els que
hem de negociar, els que hem de pactar, sempre som nosaltres, perquè ells, clar,
evidentment, ho fan tot a cop de llei, interpretant les coses com volen, sempre amb
una finalitat, recaptar, reprimir o fer una sèrie de coses que, vull dir, comporten la
vexació de Catalunya.

SRA. ALCALDESSA
La número 33 l‟ha votat a favor, no? Sr. Monrós?

SR. MONRÓS IBÁÑEZ (CiU)
Les dues a favor.

SR. ALONSO NAVARRO (PP)
Doncs nosaltres, i amb entusiasme, votem que no a les dues.

SRA. GONZÁLEZ MONTES (ICV-EUiA-PIRATES-E)
Sí, respecte de la moció proposant el canvi de denominació de l‟avinguda Joan
Carles I de l'Hospitalet, nosaltres en coherència amb els valors republicans d‟aquest
grup municipal i en coherència amb la moció que hem presentat abans, votarem a
favor, perquè considerem que la ciutadania té el dret de decidir quin és el model
d‟estat i també de qui és el seu cap d‟estat, per tant, està molt clar.

SRA. CARBALLEIRA PASCUAL (ICV-EUiA-PIRATES-E)
Pel que fa a la moció 33, moció per a la reversió de les reclamacions de l‟IVA a les
entitats culturals i mitjans de comunicació públics, estem totalment a favor
d‟aquesta moció que relata com de negativament està afectant aquest gravamen de
l‟IVA que es va imposar a les indústries culturals i què pot significar això al sector de
la cultura catalana i a la resta d‟Espanya.
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Per això, es va presentar al Congrés, per Unidos Podemos-En Comú Podem-En
Marea, van presentar i es va aprovar una proposició no de llei amb la que pretén
que el govern de l‟estat deixi de cobrar l‟IVA de les subvencions i aportacions
públiques als centres i equipaments culturals, els organismes que gestionen el
transport públic, les radiotelevisions públiques i els centres d‟investigació científica.
Es va intentar solventar, com bé ha explicat el Coque, aquesta qüestió, quan es va
aprovar la Llei de contractes del sector públic, que va entrar en vigor al novembre,
però el problema continua perquè queden pendents tots els exercicis anteriors fins
al 2017.
I aquesta situació posa un risc molt important per la viabilitat de molts organismes
de Catalunya, que en ocasions s‟han d‟enfrontar al pagament de més d‟un milió
d‟euros per aquest impost, com poden ser el Teatre Lliure, el MACBA, la TV3 i
també televisions autonòmiques públiques de tot l‟estat, no només ens afecta aquí
a Catalunya.
Per això es va presentar aquesta proposició no de Llei, per tal d‟intentar resoldre
aquests conflictes interpretatius que hi havia, que s‟estaven donant i que s‟estaven
produint sobre la Llei de contractes i bé, nosaltres votarem a favor d‟aquesta
proposta, creiem que s‟ha d‟eliminar aquest deute que tenen pendent les industries
culturals per aquesta mala regulació de la Llei de contractes i la votarem a favor i
estarem al costat d‟aquesta proposta sempre.

SR. GARCÍA VALLE (CIUTADANS)
Muchas gracias. Mire, Sr. Toni García, nosotros creemos que los factores que
llevaron a determinar que en esta ciudad se podía poner en el callejero al rey Juan
Carlos I en el 2006, siguen vigentes aún, no creemos que haya que cambiarlos.
Pero fíjese, voy a hacer con usted un ejercicio que a ver cómo usted se lo toma, le
voy a dar la posibilidad de que me convenza para yo votarle a favor esta moción,
fíjese. Además del odio que se ve en todo lo que huele a España, que ustedes
tienen ahí y las ganas de lío que tienen permanentemente con estas cosas, además
de eso, si me da usted dos o tres argumentos para que vayan a favorecer a
nuestros ciudadanos con el cambio de ese nombre, poner otro nombre, si eso va a
favorecer a nuestros ciudadanos, si van a tener más entidades, bueno pues, más
equipamientos, van a tener mejor accesibilidad, van a tener…o sea, en definitiva,
cosas que les beneficien a nuestros ciudadanos, no la ocurrencia de seguir con el
lío y con el odio a España permanentemente, metiéndose con el callejero, porque
ustedes no acaban de estar con el procesismo y dale que te pego y con la
mentalidad del lío.
Pero fíjese, ya le digo, vamos a hacer un ejercicio de aproximación, si usted es
capaz de darme tres o cuatro argumentos que faciliten, cambiando el callejero y
poniendo otro nombre, por ejemplo, el de usted mismo, un luchador por la
democracia y por la república catalana, estuvo ejerciendo su cargo en el
Ayuntamiento de Hospitalet, desde tal fecha a tal fecha, el Sr. Antoni García, bueno,
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perfecto, como un luchador. Pero si no es capaz de demostrarme y darme
argumentos de que eso va a favorecer a nuestros vecinos, pues le voy a votar en
contra, porque es una ocurrencia y seguir con el procesismo y las ganas de lío e ir
en todo en contra de todo lo que huele a España. Es que se les ve demasiado, que
podrían disimular un poco, a España y obviamente a su gente ¿vale? Sí, sí está
muy claro.
Así que mire, nosotros creemos y se lo vamos a repetir las veces que haga falta, la
Constitución Española, que es la que refrendó el estado que tenemos hoy y donde
se hablaba de quien era el jefe del estado, fue votada por el 90% de los
hospitalenses y sigue vigente. Ya le he dicho muchas veces, intenten ustedes
cambiarla, pero para eso necesitan mayorías y no las tienen, no serán tan buenos
sus proyectos cuando convencen a tan poca gente, porque tengan en cuenta que
somos 47 millones de españoles, no solamente 7 millones de catalanes, somos
catalanes y españoles, pero es una parte de España la que no puede imponer su
criterio al resto de España, y no les entra en la cabeza y están todos los días
intentando derribar, vamos, las placas, las placas del nomenclátor y derribar todo lo
que huele a España.
Me parece lamentable, pero en fin ¿puede usted darme tres argumentos que
beneficien a nuestros ciudadanos si cambiamos eso? Como le he dicho por
ejemplo, los ejemplos que le he puesto ¿puede? Porque yo le doy esa posibilidad,
si no puede usted votaré en contra, porque me parece seguir abundando en, bueno,
pues eso, en la pelea diaria, en dividirnos y ya estamos hartos de división. Vamos a
ver si de una puñetera vez nos ponemos a trabajar por Cataluña, hombre, y
tenemos un gobierno ya que se crea de verdad que lo mejor para Cataluña es
gobernar y no estar ahí en el procesismo y dale que te pego, y uno que voy al
juzgado que me llaman mañana y que me voy, que salgo huyendo, eso tenemos
que acabar con eso ya. Vamos a entendernos de verdad Sr. García, yo le tiendo la
mano para entendernos, pero dejémonos ya de ocurrencias como cambiar los
callejeros, hombre, que eso no favorece a nuestros vecinos.
Votaré en contra y queda tiempo para que el Sr. Rainaldo hable de la otra moción.
Gracias.

SR. RUIZ NARVAEZ (CIUTADANS)
Sra. Presidenta. En relación a la moción número 33, no seré yo quien salga en
defensa del Sr. Montoro, pero es que a veces retuercen ustedes tanto los
argumentos que pierden la fuerza inicial. Sería conveniente que imitaran ustedes, y
todos nosotros, el estilo conciliador y constructivo que la diputada de Esquerra
Republicana en el Congreso de los Diputados, la Sra. Teresa Jordà i Roura, puso
de manifiesto en la comisión que tuvieron, el día 27 de julio de 2017, la comisión de
Hacienda y Función Pública que estaba discutiendo la propuesta de Ley, de
modificación de Ley, de la Ley de contratos del sector público.

…/…

193

Como ustedes saben, la modificación del artículo 78 del IVA nace de una enmienda
transaccionada entre PDeCAT y el PP, en el marco de la elaboración de la Ley de
contratos del sector público. Esta modificación vía disposición adicional,
efectivamente se muestra como una necesidad a partir de una sentencia del
Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea, que sintetizando venía a decir
que las subvenciones vinculadas al precio de las operaciones sujetas a IVA,
también estaban sujetas y no exentas del IVA. Esto abría la puerta, como así ha
sucedido, a que desde la hacienda del estado se pudiera interpretar que
determinadas subvenciones a entidades culturales pudieran estar sujetas y no
exentas de IVA.
Comparto con ustedes que desde todas las entidades del ámbito cultural se había
interpretado, de buena fe y la Hacienda Pública no había contradicho en ningún
momento, que las subvenciones recibidas para el desarrollo de sus actividades, en
modo alguno estaban sujetas al IVA. Y se lo digo con conocimiento de causa, entre
los años 1990 y 1997 asistí como asesor fiscal a la Fundació Teatre Lliure, ahora
bajo la presión de la Hacienda Pública.
El problema es que como establece la exposición de motivos de la propia Ley de
contratos del sector público, la modificación del artículo 78 del IVA, será efectiva a
partir del momento en que entre en vigor la propia ley que lo recoge, es decir, la Ley
de contratos del sector público. Entonces, qué supone eso, que el efecto retroactivo
de lo que diga la ley no afecta a los expedientes de la Hacienda Pública que estén
abiertos. Esta interpretación, por lo tanto, impide la interpretación extensiva a
aquellos ejercicios cerrados y no prescritos en relación con el impuesto del valor
añadido.
Realmente, en cualquier caso deberíamos hacer un ejercicio todos los partidos, un
ejercicio de autocrítica, porque bastaba con argumentar en la exposición de
motivos, que la finalidad de la modificación no era otra que aclarar lo que debía
entenderse por subvenciones vinculadas al precio y, como consecuencia, qué
operaciones debían incluirse y qué operaciones deberían excluirse de dicho
concepto o, si no más fácil, aclarar o establecer el efecto retroactivo de dicha
modificación, que lo permite el artículo 10.2 de Ley General Tributaria. O sea, que
hay bastante culpa de los partidos a la hora de elaborar la propia ley.
Esperemos que el Ministerio de Hacienda y Función Pública atienda todas las
solicitudes formuladas desde los diferentes ámbitos, para que no aplique una
interpretación diferente o contraria a la legal o vigente en este momento. Por todo
ello, apoyamos los puntos primero, segundo, tercero, cuarto y sexto de la moción,
en el bien entendido que nosotros ampliamos los afectos, como no podía ser de
otra manera, a todas las entidades culturales y medios de comunicación públicos de
toda España.
En relación con el punto número cinco, votamos en contra, el por qué es evidente,
aquí yo creo que ustedes aprovechan cualquier ocasión para volver al tema del
victimismo. Miren, basta recordar un poquito el iter de la intervención de las
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finanzas de la Generalitat, para caer en la cuenta de que no tiene nada que ver con
el artículo 155, ni nada parecido.
Y acudamos a la hemeroteca, es decir, el paquete de medidas que aprobó en su
momento el gobierno, respondía, y se lo recuerdo, a la carta escrita por el aquel
entonces vicepresidente de la Generalitat, Sr. Oriol Junqueras, en la que rechazaba
enviar un informe semanal de gastos al ministerio, una medida que se había
aprobado en julio de 2017, para evitar que se destinaran fondos públicos a una
consulta declarada ilegal, la consulta del 1 de octubre de 2017, es decir, para evitar
la malversación de caudales públicos.
El armazón de controles ya existía desde noviembre de 2015, sobre los préstamos
concedidos por el Estado, a través del Fondo de Liquidez Autonómica, el FLA.
Hacienda ha venido pagando desde entonces a todos los proveedores desde el
FLA a la Generalitat y desde septiembre se extendió a la mayor parte de los
recursos de la financiación de los servicios públicos del gobierno catalán.
Todos conocemos las causas de la intervención de las finanzas catalanas. En las
exclusivas manos del futuro gobierno de la Generalitat de Cataluña y de su lealtad
institucional, está que la situación se revierta, aunque visto lo visto ayer en el
Parlament de Cataluña, por desgracia creo que aún tardaremos en ver solucionado
un problema al que sólo los representantes del independentismo y responsables
han creado. Muchas gracias.

SR. BELVER VALLES (PSC-CP)
Gràcies Sra. Alcaldessa. La moció número 32 que proposa el canvi de denominació
de l‟avinguda Juan Carlos I, ja li han dit, el tema de la tramitació, a través de la
comissió del nomenclàtor, es va fer en el seu moment, es va arribar a aquest acord,
es va posar aquest nom, si ara algú té alguna proposta a fer a la comissió del
nomenclàtor, que la facin, que facin el debat i després ja serà ratificat o no per
aquest Ple. De qualsevol manera, jo crec que amb la idea aquesta, hem parlat de
construir i no de destruir, no crec que aquesta sigui la via. Per tant, votarem
contràriament en aquesta moció.
Pel que fa a la moció número 33 i el Sr. Toni García ho explicava bé en la seva
exposició, jo crec que no hem de veure necessàriament, ni expressament, cap
màxima d‟allò fosca, de cara o contra, la cultura a Catalunya, això és un tema que
està afectant al conjunt d‟Espanya. Per tant, crec que, i després, jo crec, de
l‟exposició pedagògica del Sr. Rainaldo Ruiz, crec que ha deixat molt clar quina és
la lògica de la qüestió, crec que val la pena que es pugui fer, arribar a fer, una
interpretació el més favorable possible i no necessàriament el més restrictiva
possible.
I, en ares amb això, nosaltres votaríem favorablement en aquesta moció, a
excepció feta del punt cinquè, que ja que hi érem, vostès també han intentat a
veure si...ja que passàvem per aquí arreglàvem alguna altre cosa.
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SRA. ALCALDESSA
Molt bé, gràcies. No sé si por parte de Ciudadanos han quedado... ¡Ay perdón! me
he hecho un lío. Sr. García, no sé si vol afegir alguna cosa o no cal.

SR. GARCÍA I ACERO (ERC-AM)
Dues coses i molt ràpides. Miri, Sr. Miguel García, nosaltres no tenim res contra
Espanya, ens estimem als espanyols, els estimem, volem ser bons veïns, bons
veïns, una república catalana i Espanya, que digui, doncs una república espanyola,
els estimem molt. Els únics que fan la catalanofòbia són vostès, que igual que el PP
i Ciutadans, es dediquen únicament, per guanyar vots, a atacar Catalunya, atacar la
seva llengua, atacar la seva cultura, atacar als catalans i a les catalanes, que tenim
orígens diversos i tothom som catalans i tots treballem amb el mateix objectiu. I
vostès sí que creen odi, creen odi, és a dir, contra Catalunya, únicament per
guanyar quatre vots, igual que fa el PP, un Partit Popular d‟arrel franquista i per
això, doncs és ple defensor d‟una monarquia, que reitero, no ha votat ningú, ningú.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, gràcies. No sé si això implica un nou torn. El Sr. García no desaprovecha la
ocasión. Un moment, un moment, no sé si hi ha algú més, abans de donar-li...no,
doncs vinga, Sr. García.

SR. GARCÍA VALLE (CIUTADANS)
No mire, yo lo que le he dicho a usted es que me diera argumentos para votarle a
favor y no me los ha dado. El único argumento, pues es eso, y se lo digo y lo
reitero, nosotros no tenemos odio a Cataluña, ni mucho menos, nosotros nos
sentimos orgullosos de ser tan catalanes como españoles y no por eso nos tienen
que cortar ustedes las raíces, que es lo que pretenden, que reneguemos de
nuestras raíces, que es lo que pretenden.
En cuanto a la lengua, mire, nosotros ningún problema con la lengua. No queremos
enfrentarla al castellano, que es lo que hacen ustedes permanentemente, queremos
que esté en un plano de igualdad, porque además tenemos el orgullo de saber que
tenemos dos lenguas propias en Cataluña, el catalán y el castellano o el español
¿me entiende? Y ustedes se empeñan en ningunear una y nosotros la defendemos,
pero no porque nosotros estemos en contra de la lengua catalana, que yo me siento
orgulloso.
Mire, yo la verdad es que tengo cierta dificultad para hablarla bien, como usted,
pero estoy muy orgulloso de ver a mi nieta como me habla en catalán, de verdad,
se lo prometo y además también empieza ya a hablar en inglés, más orgulloso
todavía. No tenemos odio a Cataluña, son ustedes los que permanentemente llevan
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un montón de años preparando el desembarco en contra de España y eso es un
error, miren, desde el 1714.
Y dicen ustedes que son buscar cuatro votos, pues no son cuatro, son muchos,
porque hemos sacado más que ustedes, son muchos, algo les diremos a los
ciudadanos que les convenza o los llevamos a votar a las urnas nosotros, no sé,
escoltados con la Guardia Civil, van libremente, y nos han votado más que a
ustedes y las elecciones las ha ganado Inés Arrimadas, aunque a ustedes les duela
y les duele y las llegó a ganar también un señor que era de Iznájar, el Sr. Montilla y
les duele y no lo pueden permitir, les duele, les duele que un español sea
presidente de la Generalitat, les duele y no debería de dolerles, porque es
exactamente igual español que catalán, representa al pueblo catalán en su amplia
mayoría, que somos todos.
No hay odio, niego la mayor, Ciudadanos quiere y estima Cataluña tanto como
usted, no diré más, porque yo no sé sus sentimientos hasta dónde llegan, pero
tanto como usted seguro.

SRA. ALCALDESSA
Bueno ya no dirá más, porque se le ha acabado el tiempo. Ahora sí...

Parla el Sr. García Valle sense micròfon

A ver Sr. García, mire usted se cree muy gracioso, pero hace muy poca gracia,
sinceramente. ¿Quiere comentar algo o no?

SR. GARCÍA I ACERO (ERC-AM)
Únicament que ha fet referència al Sr. Montilla, al president de la Generalitat de
Catalunya, que Esquerra tenia odi contra el president Montilla, he sentit, Esquerra
Republicana va donar suport a què el president Montilla, una persona d‟origen
andalús, fos president de la Generalitat de Catalunya. I li va donar suport igual que
la Generalitat de Catalunya també ha tingut d‟altres presidents a la seva història
d‟altres tipus de procedència, perquè som un país de procedències diferents, però
tots amb un objectiu comú, el de construir un país millor i som un sol poble, encara
que vostès vulguin trencar aquest tipus de convivència, creant odi i creant
catalanofòbia a nivell de tot l‟Estat.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé. Per resumir com han quedat les mocions, la número 32 ha quedat
rebutjada, la número 33 ha quedat aprovada, a excepció del punt número cinquè.
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Passem ja a l‟últim apartat de mocions, les presentades per Convergència i Unió.

Tancat el debat se sotmeten a votació les mocions números 32, 33, 34 i 35;
adoptant-se els següents acords:
MOCIÓ 32.- PROPOSANT EL CANVI DE DENOMINACIÓ DE L’AVINGUDA
JUAN CARLOS I DE L’HOSPITALET.
Ha estat rebutjada amb 20 vots en contra dels representants del PSC-CP,
Srs./Sres. Núria Marín Martínez, Francesc J. Belver Valles, Cristian Alcázar
Esteban, José Castro Borrallo, Manuel Brinquis Pérez, José M. García Mompel,
Jaume Graells Veguin, Jesús Husillos Gutierrez, M. Ángeles Sariñena Hidalgo,
Rocío Ramírez Pérez i David Quirós Brito; dels representants de CIUTADANS,
Srs./Sres. Miguel Manuel García Valle, M. Carmen Esteban Fernández, Rainaldo
Ruiz Narvaez i Jesús Amadeo Martín González; dels representants del PP, Sr./Sra.
Pedro Alonso Navarro i Sonia Esplugas González; i dels REGIDORS NO
ADSCRITS, Sra./Srs. Cristina Santón Ramiro, Rafael Jiménez Ariza i Francisco
Javier Martín Hermosín; i amb 7 vots a favor dels representants d’ICV-EUiAPIRATES-E, Sres./Sr. Ana González Montes, Juliana Carballeira Pascual i Ivan
Nieto Martínez; dels representants d‟ERC-AM, Srs. Antoni García i Acero i Jorge
García i Muñoz; del representant de CiU, Sr. Jordi Monrós Ibáñez; del representant
de la CUP-PA, Sr. Christian Giménez Marquez; assistents presents en el moment
de la votació.
MOCIÓ 33.- PER A LA REVERSIÓ DE LES RECLAMACIONS DE L’IVA A
ENTITATS CULTURALS I MITJANS DE COMUNICACIÓ PÚBLICS.
El Ministeri d‟Hisenda, en el seu afany d‟obtenir nous ingressos, està posant en risc
el futur de les entitats culturals i dels mitjans de comunicació públics del país, per
l‟impacte global negatiu que poden tenir en els propers exercicis fiscals les noves
actuacions de l‟administració tributària espanyola.
A partir d‟un canvi en la interpretació de la Llei de l‟IVA el Ministre Montoro exigeix
que el sector cultural i els mitjans de comunicació públics abonin a l‟estat l‟IVA
corresponent a les subvencions rebudes de la Generalitat, considerant que són
subvencions vinculades al preu del producte.
Clarament, aquesta és una interpretació forçada de la normativa i respon a un canvi
de criteri de l‟administració tributària, per això des d‟Esquerra Republicana vam
aprofitar la recent tramitació al Congrés de la Llei de contractes del sector públic per
introduir esmenes que modifiquen l‟articulat de la Llei de l‟IVA, evitant precisament
aquesta interpretació forçada que realitza el Ministeri d‟Hisenda. L‟esmena va ser
aprovada i tindrà efectes amb l‟entrada en vigor de la Llei de contractes del sector
públic, al mes de març de 2018.
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Ara bé, el Ministeri d‟Hisenda insisteix a aplicar la seva interpretació als exercicis
que van de l‟any 2012 al 2017, obligant a entitats culturals i a mitjans de
comunicació públics a fer efectiu el pagament de grans quantitats de diners i posant
en perill la seva sostenibilitat econòmica.
La mesura afecta, de moment, equipaments com el Museu Nacional d‟Art de
Catalunya (MNAC), el MACBA, el CCCB o el Mercat de les Flors, que ja han
anunciat que recorreran la decisió, així com també a la Corporació Catalana de
Mitjans Audiovisuals (CCMA) i no es descarta que es pugui estendre a altres
entitats que reben ajuts públics. En allò que respecta a la CCMA, aquesta exigència
del Ministeri d‟Hisenda suposa una gran amenaça per a la viabilitat de l‟actual
model de TV3 i Catalunya Ràdio, en imposar a la Corporació l‟aplicació d‟unes
mesures de contenció en la despesa que s‟han de sumar a les adoptades en els
darrers mesos. Uns ajustos difícils, però, malauradament, forçats per la necessitat
de garantir l‟estabilitat pressupostària de la Corporació i les seves empreses, i que
afectaran principalment les inversions en equipaments tècnics i continguts
audiovisuals dels nostres mitjans.
La situació de difícil resolució mentre Catalunya no disposi d‟un govern en ple
funcionament i deslliurat de l‟aplicació de l‟article 155 de la CE –que tants
inconvenients ha comportat per a la normal actuació dels diversos òrgans de la
Generalitat-, posa en greu perill la important tasca de la CCMA de suport a la
indústria cultural catalana i d‟incentivació de la producció audiovisual.
El Ple de l‟Ajuntament de L‟Hospitalet a proposta del Grup Municipal d‟Esquerra
Republicana de Catalunya, acorda:
Havent estat sotmesa la proposta d’acord a votació per separat de cadascun dels
punts de la seva part dispositiva, els resultats són els següents:
a) Ha estat aprovat l’acord Primer amb 24 vots a favor dels representants del
PSC-CP, Srs./Sres. Núria Marín Martínez, Francesc J. Belver Valles, Cristian
Alcázar Esteban, José Castro Borrallo, Manuel Brinquis Pérez, José M. García
Mompel, Jaume Graells Veguin, Jesús Husillos Gutierrez, M. Ángeles Sariñena
Hidalgo, Rocío Ramírez Pérez i David Quirós Brito; dels representants de
CIUTADANS, Srs./Sres. Miguel Manuel García Valle, M. Carmen Esteban
Fernández, Rainaldo Ruiz Narvaez i Jesús Amadeo Martín González; dels
representants d’ICV-EUiA-PIRATES-E, Sres./Sr. Ana González Montes, Juliana
Carballeira Pascual i Ivan Nieto Martínez; dels representants d‟ERC-AM, Srs.
Antoni García i Acero i Jorge García i Muñoz; del representant de CiU, Sr. Jordi
Monrós Ibáñez; del representant de la CUP-PA, Sr. Christian Giménez
Marquez; i dels REGIDORS NO ADSCRITS, Sra./Sr. Cristina Santón Ramiro i
Rafael Jiménez Ariza; i amb 3 vots en contra dels representants del PP,
Sr./Sra. Pedro Alonso Navarro i Sonia Esplugas González; i del REGIDOR NO
ADSCRIT Sr. Francisco Javier Martín Hermosín; assistents presents en el
moment de la votació i que literalment diu:
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Primer.- Donar suport a les entitats afectades per la reclamació de l’IVA de les
subvencions de la Generalitat de Catalunya al sector cultural i al sector
audiovisual de Catalunya.
b) Ha estat aprovat l’acord Segon amb 24 vots a favor dels representants del
PSC-CP, Srs./Sres. Núria Marín Martínez, Francesc J. Belver Valles, Cristian
Alcázar Esteban, José Castro Borrallo, Manuel Brinquis Pérez, José M. García
Mompel, Jaume Graells Veguin, Jesús Husillos Gutierrez, M. Ángeles Sariñena
Hidalgo, Rocío Ramírez Pérez i David Quirós Brito; dels representants de
CIUTADANS, Srs./Sres. Miguel Manuel García Valle, M. Carmen Esteban
Fernández, Rainaldo Ruiz Narvaez i Jesús Amadeo Martín González; dels
representants d’ICV-EUiA-PIRATES-E, Sres./Sr. Ana González Montes, Juliana
Carballeira Pascual i Ivan Nieto Martínez; dels representants d‟ERC-AM, Srs.
Antoni García i Acero i Jorge García i Muñoz; del representant de CiU, Sr. Jordi
Monrós Ibáñez; del representant de la CUP-PA, Sr. Christian Giménez
Marquez; i dels REGIDORS NO ADSCRITS, Sra./Sr. Cristina Santón Ramiro i
Rafael Jiménez Ariza; i amb 3 vots en contra dels representants del PP,
Sr./Sra. Pedro Alonso Navarro i Sonia Esplugas González; i del REGIDOR NO
ADSCRIT Sr. Francisco Javier Martín Hermosín; assistents presents en el
moment de la votació i que literalment diu:
Segon.- Expressar la disconformitat amb aquesta mesura del Ministeri
d’Hisenda, fruit d’una interpretació forçada de la normativa tributària i que
només provoca l’ofec a les institucions culturals catalanes i dels mitjans de
comunicació públics.
c) Ha estat aprovat l’acord Tercer amb 24 vots a favor dels representants del
PSC-CP, Srs./Sres. Núria Marín Martínez, Francesc J. Belver Valles, Cristian
Alcázar Esteban, José Castro Borrallo, Manuel Brinquis Pérez, José M. García
Mompel, Jaume Graells Veguin, Jesús Husillos Gutierrez, M. Ángeles Sariñena
Hidalgo, Rocío Ramírez Pérez i David Quirós Brito; dels representants de
CIUTADANS, Srs./Sres. Miguel Manuel García Valle, M. Carmen Esteban
Fernández, Rainaldo Ruiz Narvaez i Jesús Amadeo Martín González; dels
representants d’ICV-EUiA-PIRATES-E, Sres./Sr. Ana González Montes, Juliana
Carballeira Pascual i Ivan Nieto Martínez; dels representants d‟ERC-AM, Srs.
Antoni García i Acero i Jorge García i Muñoz; del representant de CiU, Sr. Jordi
Monrós Ibáñez; del representant de la CUP-PA, Sr. Christian Giménez
Marquez; i dels REGIDORS NO ADSCRITS, Sra./Sr. Cristina Santón Ramiro i
Rafael Jiménez Ariza; i amb 3 vots en contra dels representants del PP,
Sr./Sra. Pedro Alonso Navarro i Sonia Esplugas González; i del REGIDOR NO
ADSCRIT Sr. Francisco Javier Martín Hermosín; assistents presents en el
moment de la votació i que literalment diu:
Tercer.- Instar al Ministeri d’Hisenda que desisteixi d’obligar a abonar els
imports de l’IVA sobre les subvencions de la Generalitat de Catalunya a les
entitats culturals i audiovisuals.
d) Ha estat aprovat l’acord Quart amb 24 vots a favor dels representants del
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PSC-CP, Srs./Sres. Núria Marín Martínez, Francesc J. Belver Valles, Cristian
Alcázar Esteban, José Castro Borrallo, Manuel Brinquis Pérez, José M. García
Mompel, Jaume Graells Veguin, Jesús Husillos Gutierrez, M. Ángeles Sariñena
Hidalgo, Rocío Ramírez Pérez i David Quirós Brito; dels representants de
CIUTADANS, Srs./Sres. Miguel Manuel García Valle, M. Carmen Esteban
Fernández, Rainaldo Ruiz Narvaez i Jesús Amadeo Martín González; dels
representants d’ICV-EUiA-PIRATES-E, Sres./Sr. Ana González Montes, Juliana
Carballeira Pascual i Ivan Nieto Martínez; dels representants d‟ERC-AM, Srs.
Antoni García i Acero i Jorge García i Muñoz; del representant de CiU, Sr. Jordi
Monrós Ibáñez; del representant de la CUP-PA, Sr. Christian Giménez
Marquez; i dels REGIDORS NO ADSCRITS, Sra./Sr. Cristina Santón Ramiro i
Rafael Jiménez Ariza; i amb 3 vots en contra dels representants del PP,
Sr./Sra. Pedro Alonso Navarro i Sonia Esplugas González; i del REGIDOR NO
ADSCRIT Sr. Francisco Javier Martín Hermosín; assistents presents en el
moment de la votació i que literalment diu:
Quart.- Instar al Ministeri d’Hisenda i al seu ministre Cristóbal Montoro que per
tal d’incrementar la recaptació fiscal, redoblin els esforços en la lluita contra el
frau fiscal de les grans corporacions en lloc d’intentar aconseguir recursos de
sectors amb una clara votació social i cultural.
e) Ha estat rebutjat l’acord Cinquè amb 20 vots en contra dels representants
del PSC-CP, Srs./Sres. Núria Marín Martínez, Francesc J. Belver Valles,
Cristian Alcázar Esteban, José Castro Borrallo, Manuel Brinquis Pérez, José M.
García Mompel, Jaume Graells Veguin, Jesús Husillos Gutierrez, M. Ángeles
Sariñena Hidalgo, Rocío Ramírez Pérez i David Quirós Brito; dels representants
de CIUTADANS, Srs./Sres. Miguel Manuel García Valle, M. Carmen Esteban
Fernández, Rainaldo Ruiz Narvaez i Jesús Amadeo Martín González; dels
representants del PP, Sr./Sra. Pedro Alonso Navarro i Sonia Esplugas
González; i dels REGIDORS NO ADSCRITS, Sra./Srs. Cristina Santón Ramiro,
Rafael Jiménez Ariza i Francisco Javier Martín Hermosín; i amb 7 vots a favor
dels representants d’ICV-EUiA-PIRATES-E, Sres./Sr. Ana González Montes,
Juliana Carballeira Pascual i Ivan Nieto Martínez; dels representants d‟ERC-AM,
Srs. Antoni García i Acero i Jorge García i Muñoz; del representant de CiU, Sr.
Jordi Monrós Ibáñez; i del representant de la CUP-PA, Sr. Christian Giménez
Marquez; assistents presents en el moment de la votació i que literalment diu:
Cinquè.- Exigir l’aixecament immediat de la intervenció de les finances de la
Generalitat a càrrec del Govern espanyol.
f)

Ha estat aprovat l’acord Sisè amb 24 vots a favor dels representants del
PSC-CP, Srs./Sres. Núria Marín Martínez, Francesc J. Belver Valles, Cristian
Alcázar Esteban, José Castro Borrallo, Manuel Brinquis Pérez, José M. García
Mompel, Jaume Graells Veguin, Jesús Husillos Gutierrez, M. Ángeles Sariñena
Hidalgo, Rocío Ramírez Pérez i David Quirós Brito; dels representants de
CIUTADANS, Srs./Sres. Miguel Manuel García Valle, M. Carmen Esteban
Fernández, Rainaldo Ruiz Narvaez i Jesús Amadeo Martín González; dels
representants d’ICV-EUiA-PIRATES-E, Sres./Sr. Ana González Montes, Juliana
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Carballeira Pascual i Ivan Nieto Martínez; dels representants d‟ERC-AM, Srs.
Antoni García i Acero i Jorge García i Muñoz; del representant de CiU, Sr. Jordi
Monrós Ibáñez; del representant de la CUP-PA, Sr. Christian Giménez
Marquez; i dels REGIDORS NO ADSCRITS, Sra./Sr. Cristina Santón Ramiro i
Rafael Jiménez Ariza; i amb 3 vots en contra dels representants del PP,
Sr./Sra. Pedro Alonso Navarro i Sonia Esplugas González; i del REGIDOR NO
ADSCRIT Sr. Francisco Javier Martín Hermosín; assistents presents en el
moment de la votació i que literalment diu:
Sisè.- Traslladar els presents acords al Ministeri d’Hisenda, al Consell de
Ciutat, als Consells de Districte, a la FAVV de l’Hospitalet, als grups polítics del
Parlament de Catalunya, del Congrés i del Senat.
No obstant la votació per separat dels acords i renumerats aquests, aquesta moció
HA ESTAT APROVADA pel Ple de l’Ajuntament amb el següent text literal:
“El Ministeri d’Hisenda, en el seu afany d’obtenir nous ingressos, està posant en risc
el futur de les entitats culturals i dels mitjans de comunicació públics del país, per
l’impacte global negatiu que poden tenir en els propers exercicis fiscals les noves
actuacions de l’administració tributària espanyola.
A partir d’un canvi en la interpretació de la Llei de l’IVA el Ministre Montoro exigeix
que el sector cultural i els mitjans de comunicació públics abonin a l’estat l’IVA
corresponent a les subvencions rebudes de la Generalitat, considerant que són
subvencions vinculades al preu del producte.
Clarament, aquesta és una interpretació forçada de la normativa i respon a un canvi
de criteri de l’administració tributària, per això des d’Esquerra Republicana vam
aprofitar la recent tramitació al Congrés de la Llei de contractes del sector públic per
introduir esmenes que modifiquen l’articulat de la Llei de l’IVA, evitant precisament
aquesta interpretació forçada que realitza el Ministeri d’Hisenda. L’esmena va ser
aprovada i tindrà efectes amb l’entrada en vigor de la Llei de contractes del sector
públic, al mes de març de 2018.
Ara bé, el Ministeri d’Hisenda insisteix a aplicar la seva interpretació als exercicis
que van de l’any 2012 al 2017, obligant a entitats culturals i a mitjans de
comunicació públics a fer efectiu el pagament de grans quantitats de diners i posant
en perill la seva sostenibilitat econòmica.
La mesura afecta, de moment, equipaments com el Museu Nacional d’Art de
Catalunya (MNAC), el MACBA, el CCCB o el Mercat de les Flors, que ja han
anunciat que recorreran la decisió, així com també a la Corporació Catalana de
Mitjans Audiovisuals (CCMA) i no es descarta que es pugui estendre a altres
entitats que reben ajuts públics. En allò que respecta a la CCMA, aquesta exigència
del Ministeri d’Hisenda suposa una gran amenaça per a la viabilitat de l’actual
model de TV3 i Catalunya Ràdio, en imposar a la Corporació l’aplicació d’unes
mesures de contenció en la despesa que s’han de sumar a les adoptades en els
darrers mesos. Uns ajustos difícils, però, malauradament, forçats per la necessitat
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de garantir l’estabilitat pressupostària de la Corporació i les seves empreses, i que
afectaran principalment les inversions en equipaments tècnics i continguts
audiovisuals dels nostres mitjans.
La situació de difícil resolució mentre Catalunya no disposi d’un govern en ple
funcionament i deslliurat de l’aplicació de l’article 155 de la CE –que tants
inconvenients ha comportat per a la normal actuació dels diversos òrgans de la
Generalitat-, posa en greu perill la important tasca de la CCMA de suport a la
indústria cultural catalana i d’incentivació de la producció audiovisual.
El Ple de l’Ajuntament de L’Hospitalet a proposta del Grup Municipal d’Esquerra
Republicana de Catalunya, acorda:
Primer.- Donar suport a les entitats afectades per la reclamació de l’IVA de les
subvencions de la Generalitat de Catalunya al sector cultural i al sector audiovisual
de Catalunya.
Segon.- Expressar la disconformitat amb aquesta mesura del Ministeri d’Hisenda,
fruit d’una interpretació forçada de la normativa tributària.i que només provoca l’ofec
a les institucions culturals catalanes i dels mitjans de comunicació públics.
Tercer.- Instar al Ministeri d’Hisenda que desisteixi d’obligar a abonar els imports de
l’IVA sobre les subvencions de la Generalitat de Catalunya a les entitats culturals i
audiovisuals.
Quart.- Instar al Ministeri d’Hisenda i al seu ministre Cristóbal Montoro que per tal
d’incrementar la recaptació fiscal, redoblin els esforços en la lluita contra el frau
fiscal de les grans corporacions en lloc d’intentar aconseguir recursos de sectors
amb una clara votació social i cultural.
Cinquè.- Traslladar els presents acords al Ministeri d’Hisenda, al Consell de Ciutat,
als Consells de Districte, a la FAVV de l’Hospitalet, als grups polítics del Parlament
de Catalunya, del Congrés i del Senat.”

MOCIÓ 34.- PROPOSANT UN PLA PER LA MILLORA DEL CONEIXEMENT
DEL CATALÀ A L’HOSPITALET.
(VA QUEDAR SOBRE LA TAULA)

MOCIÓ 35.- PER LA REINDUSTRIALITZACIÓ DE LA ZONA INDUSTRIAL DE
LA CARRETERA DEL MIG.
(VA QUEDAR SOBRE LA TAULA)
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CONVERGÈNCIA I UNIÓ
En relació amb les mocions presentades pel grup polític municipal de
Convergència i Unió, números 36 i 37, es produeixen les intervencions següents:
SRA. ALCALDESSA
Molt bé, Sr. Monrós quan vulgui. Sí, Sra. Carballeira.

SRA. CARBALLEIRA PASCUAL (ICV-EUiA-PIRATES-E)
Volíem presentar una esmena “in voce”.

SRA. ALCALDESSA
Doncs té la paraula.

SRA. CARBALLEIRA PASCUAL (ICV-EUiA-PIRATES-E)
De la moció 36, en el primer acord, que fos una cosa així, a veure què ens diu el
proponent: “incloure dins del contracte-programa dels mitjans de comunicació, la
creació d‟un canal de Telegram”, y lo que sigue. És a dir, en lloc d‟instar a
l‟Ajuntament de l'Hospitalet a crear el canal, que fos competència dels mitjans de
comunicació.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, Sr. Monrós, accepta la proposta o...s‟ho ha de pensar. Això no s‟ho podien
haver...bé, no sé, Sr. Monrós.

SR. MONRÓS IBÁÑEZ (CiU)
Bé, si el redactat quedés així, en aquest acord primer posar, on posa instar a
l‟Ajuntament de l'Hospitalet, instar al...al nou contracte-programa dels mitjans de
comunicació locals de l‟Ajuntament de l'Hospitalet, seria així? No li acabo de...

SRA. ALCALDESSA
Vostè sabrà, és que el que fa la moció és vostè. A veure, Sr. Monrós, el grup ha fet
un proposició, vostè o bé l‟accepta o bé es queda amb el text que existeix.
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SR. MONRÓS IBÁÑEZ (CiU)
Em quedo amb el text actual, perquè no li veig la concreció, si la veiés i tingués
temps de valorar-ho ho faria.

SRA. ALCALDESSA
Doncs ja està, comença ja el temps perquè presenti.

SR. MONRÓS IBÁÑEZ (CiU)
Sí, presentem dues mocions. La moció per difondre des de Telegram, les notícies,
continguts i informacions d‟alt valor de servei de l'Hospitalet. Estem amb aquests
canals de comunicació que ens donen la tecnologia actual, creiem que la ciutat de
l'Hospitalet permet, o sigui, necessita tenir una millor...més informació a l‟instant del
que passa a la ciutat, el canal de Telegram és un bon canal per difondre notícies,
continguts i informacions d‟alt valor, d‟actualitat i, sobretot, de immediatesa en
situacions que puguin passar i pensem que l‟Ajuntament de l'Hospitalet adopti,
diguéssim, la creació d‟un canal de Telegram, seria positiu per donar una informació
directa a tots els ciutadans.
I en el cas de la segona moció, és una moció que reiterem, ja crec que és la tercera
vegada que reiterem el compliment i el demanar, que s‟implementi el pagament
telemàtic de la zona blava i verda de la ciutat. Havíem aprovat diferents mocions, en
l‟última ens van dir que això podria ser possible en el moment que s‟implementessin
els nous parquímetres de la ciutat, que han costat un total de 331.721,50 euros,
però hores d‟ara continuem comprovant que el pagament telemàtic de la zona blava
i de la zona verda no és possible. I el que fem és reiterar el mateix que vam fer en
el seu moment, que finalment sigui possible fer aquests pagaments, perquè això
dóna, primer que es pugui pagar realment pel temps que estàs utilitzant el servei i,
tornant igual que en la moció anterior del tema del canal Telegram, que les noves
tecnologies s‟implementin en una ciutat que, sempre estem parlant del Mobile World
Congress, del Smart Cities, doncs que realment aquesta ciutat avanci en tots els
temes de les noves tecnologies.

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

SRA. SANTÓN RAMIRO (REGIDORA NO ADSCRITA)
Val, un aclariment previ, s‟ha acceptat l‟esmena? no s‟ha acceptat?
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SR. MONRÓS IBÁÑEZ (CiU)
No, perquè davant la no concreció exacta del tema.

SRA. SANTÓN RAMIRO (REGIDORA NO ADSCRITA)
Suficient, gràcies. Votaré a favor de les dues mocions, només apuntar que, bé, que
aquest govern fa moltes coses, que genera moltes notícies, que després no vagin a
la crítica fàcil de que si és el Telegram de l‟Alcaldessa. Gràcies.

SRA. ALCALDESSA
Jo ja en tinc un de Telegram, no caldria.

SR. JIMÉNEZ ARIZA (REGIDOR NO ADSCRIT)
Sí, gràcies. A favor de les dues mocions.

SR. MARTÍN HERMOSÍN (REGIDOR NO ADSCRIT)
Abstenció a la primera i sí a la segona.

SR. GIMÉNEZ MÁRQUEZ (CUP-PA)
Sí, a favor de la primera i abstenció a la segona, tal i com hem votat els dos o tres
cops que s‟han portat, que el mateix tema s‟ha portat al Ple. Gràcies.

SR. GARCÍA I ACERO (ERC-AM)
A favor de les mocions.

SR. ALONSO NAVARRO (PP)
Abstenció a la primera i a favor la segona.

SRA. CARBALLEIRA PASCUAL (ICV-EUiA-PIRATES-E)
Nosaltres a la primera moció per difondre a través de Telegram, les notícies,
continguts i informacions d‟alt valor de servei de l'Hospitalet, votarem en contra.
Creiem que aquesta difusió s‟ha de fer per part dels mitjans de comunicació, és
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difícil saber què és d‟alt valor per la ciutat i considerem que, bé, que s‟ha de
determinar amb criteris periodístics i informatius. Per tant, com que no s‟ha acceptat
l‟esmena, votarem en contra.
I per la moció 37, que ja s‟ha presentat diversos cops durant aquesta legislatura,
hem votat sempre a favor, votarem també a favor.

SR. GARCÍA VALLE (CIUTADANS)
Sí, la 37 la votaremos a favor y la 36 va a explicar el posicionamiento Jesús.

SR. MARTÍN GONZÁLEZ (CIUTADANS)
Sí, bueno, como ya ha salido aquí, la moción sobre difundir a través de Telegram
las noticias, los contenidos y las informaciones de este Ayuntamiento, yo creo que
es necesario y de hecho hace pocos meses es cuando se han inaugurado los
canales de Twitter, los canales de Facebook, de esta casa, que formamos todos,
del Ayuntamiento, pero claro, el primer paso ya está hecho, que es crear las redes,
en este caso sería crear un nuevo canal de Telegram, pero el segundo paso es
vigilar que las informaciones, como aquí ya se ha dicho, sean y se hagan de forma
plural y de forma que se respete lo que es la institución, lo que es el Ayuntamiento,
lo que es la acción de este Ayuntamiento como casa en la que formamos parte
todos, de la actividad en la que estamos los partidos políticos, que eso es lo que
acaba de decir, por ejemplo, la regidora del gobierno.
Entonces, claro, cuando te encuentras ciertos casos en los que ciertos canales
oficiales se utilizan para difundir acciones o propuestas del PSC, pues claro,
estamos viendo que hay cierta parcialidad en cuanto al uso de las redes, por eso
tenemos cierta, no sé si ingenuidad o no nos acabamos de fiar de que un nuevo
canal, sin las prácticas adecuadas y sin la pluralidad adecuada, pues al final en lo
que consista, si se ha dicho aquí, al final acabe siendo un repertorio de lo que hace
el equipo de gobierno, de lo que hace el PSC, cuando este Ayuntamiento no es sólo
el PSC, este Ayuntamiento somos todos los partidos que formamos esta casa.
Pongamos ejemplos, por ejemplo el canal de educación de Twitter de este
Ayuntamiento, la única moción que ha informado ha sido la moción del PSC,
precisamente a favor de SOM ESCOLA, yo no entro en el contenido de la moción,
podemos discrepar o no podemos discrepar en el contenido, que también
discrepamos, pero discrepamos que las únicas mociones que se han difundido, por
ejemplo, a través de este canal, han sido las que se han presentado por parte del
PSC. Yo creo que hay más partidos que han aprobado, y que hemos aprobado
entre todos mociones, como para que no se difundan, por eso nuestra relativa
ingenuidad ante la moción.
Porque al final estamos viendo que muchos de esos canales y por eso tenemos que
reincidirles un poquito en que, oiga, los canales del Ayuntamiento tienen que ser de
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todos y tienen que informar sobre la actividad que se realiza en este Ayuntamiento,
que formamos todos, no sólo del partido de gobierno que a veces es que los
tentáculos tiene que llegar a todos los sitios para informar sobre lo que hace el
PSC, pero oiga, esta casa somos todos y los canales informativos tienen que
informar de todo lo que hacemos en este Ayuntamiento y esa es nuestra posición.
Por eso, nos vamos a abstener. Gracias.

SR. GARCÍA MOMPEL (PSC-CP)
A veure, respecte al que comentava el Sr. Monrós, és evident que ha sortit vàries
vegades, Sr. Monrós li explico, perquè més que res ens assabentem tots del tema.
Les màquines que estan posades ara als parquímetres estan perfectament
adaptades a poder fer això, el problema estava en que per una banda havia un
acord amb l‟Àrea Metropolitana de Barcelona per fer una plataforma única, perquè
es pogués pagar mitjançant sistema telefònic a qualsevol municipi pertanyent a
l‟Àrea Metropolitana de Barcelona i en això estem. Per tant, n‟hi ha un termini, en
aquest moment la plataforma que està fent l‟Àrea Metropolitana, calculem que
estarà feta cap a finals d‟any i tindrem dues avantatges, una que els usuaris no
pagaran i la segona, que nosaltres com usuaris podrem pagar a qualsevol municipi
de l‟àrea. Per tant, és aquest el motiu, no n‟hi ha un altre. Per tant, li votem a favor
de la moció, novament.

SR. BELVER VALLES (PSC-CP)
Sí, moltes gràcies Sra. Alcaldessa. Jo que confio plenament en la professionalitat
dels serveis d‟aquesta casa, també votem favorablement a la moció número 36.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, doncs quedarien aprovades les dues. Sr. Monrós.

SR. MONRÓS IBÁÑEZ (CiU)
Sí, jo només volia fer un esment, perquè..., Sra. Julia, hem demostrat, des del Partit
Demòcrata, sempre la obertura total a negociar les mocions, i ho faig com un
exercici no de crítica, sinó d‟ara no ha estat possible, però hi haurà més Plens i
continuem oberts sempre a negociar qualsevol proposta, que evidentment moltes
vegades jo sempre dic que no és perquè jo sigui el proponent en el cas que ens
ocupa, sinó que està a disposició de tots els membres d‟aquest consistori, perquè
és com ha de ser. I, per tant, qualsevol moció, acord, que pugui millorar-se en el
consens i perquè pugui ser més entès per tothom i que pugui ser portat endavant
per tothom, estic obert sempre a parlar-ho, per tant, vull dir, arribar a aquestes
alçades amb un tema de matís i votar-lo en contra perquè no hem dit això, quan se
m‟acaba de proposar ara sense l‟estricta concreció, home, no vull criticar-ho, però
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tampoc vull donar-ho per bo, com que se‟m voti en contra una cosa sense poder-la
haver debatut, perquè no ha hagut debat possible, sinó que hi havia com una petita
imposició d‟acceptació de l‟esmena per ser aprovada, això no és debat, això és
imposició. Que no passa res, però torno a repetir, nosaltres sempre estem oberts a
qualsevol cosa poder-la parlar, debatre, perquè sigui millorable.

SRA. ALCALDESSA
Vinga, Sra. Carballeira.

SRA. CARBALLEIRA PASCUAL (ICV-EUiA-PIRATES-E)
A veure, sí, ho sabem, Sr. Monrós, nosaltres sabem que vostè sempre està
disposat a negociar les mocions i així ho parlem dins del grup, però sí que és veritat
que, en aquest cas, pel motiu que sigui, no hem arribat a temps de parlar amb vostè
i ha sigut així. En cap cas és un intent d‟imposició del nostre posicionament, però
bé, el proper cop intentarem avisar-li abans.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, vostè també vol parlar Sr. García?

SR. GARCÍA VALLE (CIUTADANS)
Muchas gracias. Bueno Sr. Fran Belver, está bien lo que usted ha dicho, que a
usted le parece bien porque dice que confía obviamente en los profesionales y tal,
claro que sí, nosotros también confiamos, en quien no confiamos es en ustedes,
porque sabemos lo que hacen, sabemos lo que hay, porque lo hemos visto con las
páginas que han puesto ustedes más en el…como una prueba piloto, en las
próximas elecciones, obviamente, cuando realmente desde el Ayuntamiento lo que
queremos es no hacer distinciones y que todo el mundo sepa lo que se está
diciendo en un barrio y en otro y en otro, no vaya exclusivamente una información
para un barrio solo, que está bien, pero se puede decir a nivel general y que no
segreguemos la ciudad en barrios, hay que hacer una ciudad más… todo esto viene
por lo que viene y se nos dice que esto lo ha propuesto el nuevo director de los
medios y no es verdad, hombre, no es verdad, esto es una idea del gobierno para
que el año que viene tengan ustedes más fotos todavía.
Y le digo una cosa, yo veo medios por ahí que son oficiales, como por ejemplo un
Twitter en La Farga, y lo digo aquí y veo que sale la Sra. Alcaldesa
permanentemente; el otro día estuvimos en un acto donde hubo más partidos y la
única que sale es la Sra. Alcaldesa, y es un Twitter oficial de La Farga, ¿por qué no
tienen que salir los demás partidos si también asisten al acto? ¿me entiende? Y de
eso es de lo que no nos fiamos, porque el gato escaldado del agua fría huye, pero
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de los profesionales, pues sí, a pesar de ciertas presiones que nos comentan,
ciertas presiones, que esperemos que cada día sean menos, porque nosotros de
los profesionales de los medios sí nos fiamos, de quien no nos fiamos, que quede
claro, es de ustedes. Así de clarito.

SRA. ALCALDESSA
Sí, Sr. Mompel.

SR. GARCÍA MOMPEL (PSC-CP)
Bien, simplemente para matizar un poco al Sr. García, que esto es como todo, la
opinática es libre. A ver, el hecho de hacer unas páginas en un diario, responden
pura, simple, lisa y llanamente a que la encuesta de los ciudadanos de esta ciudad
así lo manifiestan, que usted tenga otra idea de las cosas no significa que sean el
camino de la verdad. Le digo, nosotros ayer discutimos de este tema y en el
planteamiento nuestro está informar mejor a los ciudadanos, punto, si a partir de
aquí usted especula con no sé qué, pues será muy libre de hacerlo, pero nosotros,
en todo caso, le matizamos y le decimos que eso responde a la voluntad de los
ciudadanos expresada en una encuesta pública.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, sí, Sr. Belver.

SR. BELVER VALLES (PSC-CP)
Mire, es que además tiene el don de al final yo creo que acabar perjudicando a
aquellos que se supone que quiere beneficiar. Cuando usted dice que, no, yo de los
profesionales me fío, no me fío de ustedes, porque ustedes que si presionan, que si
pobres, que ellos, que tal, porque la propuesta que hace el director no la hace el
director, la han hecho ustedes, pero entonces qué cree, que los profesionales de
esta casa y de los medios de comunicación son una panda de “chicharelos”. Es que
al final es lo que usted intenta transmitir, con lo cual, mire, oiga, aquí los
profesionales son profesionales, los que nos dedicamos al ejercicio de los cargos
electos, nos dedicamos al ejercicio de cargos electos, y cada uno será juzgado, con
el tiempo, por sus actos.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, han quedat les dues mocions de Convergència i Unió, han quedat
aprovades, queda l‟últim punt que és el de precs i preguntes, per tant, obrim el torn
de precs i preguntes.
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Tancat el debat se sotmeten a votació les mocions números 36 i 37; adoptant-se els
següents acords:
MOCIÓ 36.- PER DIFONDRE A TRAVÉS DE TELEGRAM LES NOTÍCIES,
CONTINGUNTS I INFORMACIONS D’ALT VALOR DE SERVEI DE
L’HOSPITALET.
Es dóna compte de la moció que es transcriu seguidament, i sotmesa a votació
s'aprova amb 17 vots a favor dels representants del PSC-CP, Srs./Sres. Núria
Marín Martínez, Francesc J. Belver Valles, Cristian Alcázar Esteban, José Castro
Borrallo, Manuel Brinquis Pérez, José M. García Mompel, Jaume Graells Veguin,
Jesús Husillos Gutierrez, M. Ángeles Sariñena Hidalgo, Rocío Ramírez Pérez i
David Quirós Brito; dels representants d‟ERC-AM, Srs. Antoni García i Acero i Jorge
García i Muñoz; del representant de CiU, Sr. Jordi Monrós Ibáñez; del representant
de la CUP-PA, Sr. Christian Giménez Marquez; i dels REGIDORS NO ADSCRITS,
Sra./Sr. Cristina Santón Ramiro i Rafael Jiménez Ariza; amb 3 vots en contra dels
representants d’ICV-EUiA-PIRATES-E, Sres./Sr. Ana González Montes, Juliana
Carballeira Pascual i Ivan Nieto Martínez; i amb 7 vots d’abstenció dels
representants de CIUTADANS, Srs./Sres. Miguel Manuel García Valle, M. Carmen
Esteban Fernández, Rainaldo Ruiz Narvaez i Jesús Amadeo Martín González; dels
representants del PP, Sr./Sra. Pedro Alonso Navarro i Sonia Esplugas González; i
del REGIDOR NO ADSCRIT Sr. Francisco Javier Martín Hermosín; assistents
presents en el moment de la votació, adoptant-se els acords que figuren en la seva
part dispositiva:

Telegram és una aplicació de missatgeria instantània gratuïta, feta amb programari
lliure, que permet enviar i rebre missatges a través d'Internet. Permet crear grups i
enviar imatges i vídeos.
Amb cent milions d'usuaris, actualment és el tercer client de missatgeria mòbil pel
que fa a nombre d'usuaris al món.
Un dels trets distintius de Telegram són els seus canals, que són eines amb les que
es pot difondre missatges públics a grans audiències (tenen un nombre il·limitat de
membres que s‟hi poden adherir). Una de les característiques principals d‟aquests
canals de Telegram és que en aquests canals només podran escriure els
administradors. La resta d‟usuaris es limita a rebre i llegir els missatges enviats.
Aquests canals i aquesta eina permet la publicació de tot tipus de contingut, des
dels missatges convencionals fins a fotos, enllaços o, inclús, arxius.
Darrerament, són moltes les organitzacions, entitats i organismes que han creat un
canal propi per tal de poder fer difusió de les seves activitats i notícies.
L‟Ajuntament de Girona o la Generalitat de Catalunya són algunes de les
administracions que ja han començat a fer ús d‟aquest canal de comunicació.
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Atès que és molt important que les administracions vagin modernitzant-se i
adaptant-se a l‟ús de les noves tecnologies i als nous canals de comunicació.
A més, l‟ús d‟aquests nous canals de comunicació pot ser una eina molt útil a l‟hora
de millorar els fluxos d‟informació entre Ajuntament/ ciutat i la seva pròpia
ciutadania ja que, a hores d‟ara, hi ha un cert desconeixement del que passa i es fa
a la ciutat.
El Ple, a proposta del grup polític municipal de CiU-PDeCAT, acorda:
PRIMER.- Instar l‟Ajuntament de l‟Hospitalet a crear un canal de Telegram de la
ciutat per tal de poder fer difusió de les notícies, continguts i informacions d‟alt valor
de servei de l‟Hospitalet.
SEGON.- Un cop creat el canal de Telegram, fer difusió per tal que la ciutadania
sàpiga que aquest existeix i s‟hi puguin adherir.
TERCER.- Donar trasllat dels acords d‟aquesta moció a les associacions de veïns
de la ciutat, AMPA‟s i a entitats esportives, regionals i culturals.
MOCIÓ 37.- PER IMPLEMENTAR EL PAGAMENT TELEMÀTIC A LA ZONA
BLAVA I VERDA DE LA CIUTAT.
Es dóna compte de la moció que es transcriu seguidament, i sotmesa a votació
s'aprova amb 26 vots a favor dels representants del PSC-CP, Srs./Sres. Núria
Marín Martínez, Francesc J. Belver Valles, Cristian Alcázar Esteban, José Castro
Borrallo, Manuel Brinquis Pérez, José M. García Mompel, Jaume Graells Veguin,
Jesús Husillos Gutierrez, M. Ángeles Sariñena Hidalgo, Rocío Ramírez Pérez i
David Quirós Brito; dels representants de CIUTADANS, Srs./Sres. Miguel Manuel
García Valle, M. Carmen Esteban Fernández, Rainaldo Ruiz Narvaez i Jesús
Amadeo Martín González; dels representants d’ICV-EUiA-PIRATES-E, Sres./Sr.
Ana González Montes, Juliana Carballeira Pascual i Ivan Nieto Martínez; dels
representants del PP, Sr./Sra. Pedro Alonso Navarro i Sonia Esplugas González;
dels representants d‟ERC-AM, Srs. Antoni García i Acero i Jorge García i Muñoz;
del representant de CiU, Sr. Jordi Monrós Ibáñez; i dels REGIDORS NO
ADSCRITS, Sra./Srs. Cristina Santón Ramiro, Rafael Jiménez Ariza i Francisco
Javier Martín Hermosín; i amb 1 vot d’abstenció del representant de la CUP-PA,
Sr. Christian Giménez Marquez;assistents presents en el moment de la votació,
adoptant-se els acords que figuren en la seva part dispositiva:
A l‟any 2013 el ple municipal de l‟Hospitalet va aprovar una moció per fer possible el
pagament telemàtic de la zona blava/verda a la nostra ciutat.
L‟any 2014, com que encara no era viable fer el pagament telemàtic de la zona
blava o verda, aquesta demanda va tornar a ser presentada al ple municipal on es
va anunciar que “en el proper contracte de gestió que es farà, l’encomana de gestió,
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perdó, que es farà a La Farga està prevista la substitució progressiva dels
parquímetres i, per tant, aquest aplicatiu que és el que demana vostè, doncs estarà
inclòs”.
L‟any 2016, i veient que encara no s‟havien dut a terme la substitució progressiva
dels parquímetres i que, per tant, encara no era possible poder fer el pagament
telemàtic, es va tornar a presentar aquesta demanda al ple municipal que es va
celebrar el 27 de setembre de 2016.
En aquest ple, i un cop votada a favor i aprovada la moció, el Sr. García Mompel va
anunciar que “jo crec que estem en condicions, més enllà d’aquesta reflexió que et
feia, de dir que l’any que ve estarà plenament vigent aquesta modernització de tots
els parquímetres i els sistemes de pagament absolutament actualitzats.”
Al setembre del 2017, l‟Ajuntament de l‟Hospitalet va procedir a la renovació dels
parquímetres de la ciutat. Uns parquímetres que, suposadament, tenen com a
objectiu facilitar la utilització a les persones usuàries i permetre una gestió més
eficient de les zones amb estacionament d‟horari limitat.
L‟Ajuntament de l‟Hospitalet ha invertit en la renovació dels parquímetres de la
ciutat (50 parquímetres) un total de 331.721,50 euros però, tot i això, a hores d‟ara
encara és impossible fer el pagament telemàtic de la zona blava o verda de
l‟Hospitalet.
És curiós que una ciutat com l‟Hospitalet que acull cada any un dels congressos
tecnològics més importants del món i que aposta, almenys públicament, per ser una
Smart City continuï sense permetre que els usuaris de les zones d‟aparcament
públic de pagament puguin pagar telemàticament.
El pagament telemàtic de la zona blava/verda no només representa un benefici per
l‟usuari (paga només pel temps estacionat i pot anar renovant el tiquet sense
necessitat d‟haver de desplaçar-se fins el lloc on el te el vehicle estacionat) si no
que també pot representar una millora pels comerciants i entitats de la ciutat ja que
si la persona no té un límit de temps fixat (les dues hores d‟estacionament que es
permeten) pot allargar la seva estada a la ciutat, comprar als seus establiments o
gaudir de les seves activitats culturals.
El ple, a proposta del grup polític municipal de CiU-PDeCAT, acorda:
PRIMER.- Fer possible que els nous parquímetres que regulen la zona blava/verda
de l‟Hospitalet comptin amb un sistema de pagament telemàtic.
SEGON.- Donar trasllat a les associacions de veïns i associacions de comerciants i
empresaris de la ciutat.
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PRECS I PREGUNTES
a) Preguntes i respostes que s’han formulat en temps i forma.
CIUTADANS
Per part dels regidors del grup polític municipal de Ciutadans, d‟acord amb el que
disposa l‟article 55.4 del Reglament Orgànic del Ple, s‟ha formulat en temps i forma
1 prec per escrit que ha tingut entrada en el Registre General el dia 8 de març de
2018 i, per tant, amb més de 6 dies hàbils anteriors a la celebració del Ple.
Aquest prec als efectes de constar a l‟Acta de la sessió, es transcriu literalment:
1.- RGE núm. 20.470, de 8 de març de 2018.
“JESÚS AMADEO MARTÍN GONZÁLEZ
GRUP MUNICIPAL DE CIUTADANS A L'AJUNTAMENT DE L'HOSPITALET
EXPOSICIÓ DE FETS
“Visto el estado en que se encuentra la acera de la Rambla Marina, a la altura del
número 448, se adjuntan dos fotografías.

SOL·LICITUD
Que el Gobierno Municipal tome las medidas oportunas para mejorar el estado de
la acera de la Rambla Marina, a la altura del número 448. También les ruego se me
informe de la fecha en la que se llevará a cabo esta mejora.”
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En relació amb aquest prec presentat pel grup polític municipal de Ciutadans,
consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada pel Tinent
d‟alcaldia de l‟Àrea d‟Espai Públic, Habitatge, Urbanisme i Sostenibilitat, Sr. José
Castro Borrallo, que literalment diu:
“Respecto de la pregunta presentada en el Registro de Entrada de este
Ayuntamiento, con número 20470 y fecha 8 de marzo de 2018, según lo que
dispone el artículo 55 del Reglamento Orgánico del Pleno a efectos de que sea
contestada en el Pleno Ordinario que se celebrará el próximo día 23 de marzo de
2018, en que solicitan que el Gobierno Municipal tome las medidas oportunas para
mejorar el estado de la acera de la Rambla Marina, a la altura del número 448, le
informo que hemos introducido la incidencia en nuestro sistema de gestión. Se trata
de una actuación de mantenimiento que se ejecutará a la mayor brevedad posible
con la correspondiente contrata.
Atentamente,”
ICV-EUiA-PIRATES-E
Per part dels regidors del grup polític municipal d’Iniciativa per Catalunya VerdsEsquerra Unida i Alternativa-Pirates-E, d‟acord amb el que disposa l‟article 55.4
del Reglament Orgànic del Ple, s‟han formulat en temps i forma 7 precs/preguntes
per escrit que han tingut entrada en el Registre General el dia 7 de març de 2018 i,
per tant, amb més de 6 dies hàbils anteriors a la celebració del Ple.
Aquests precs i aquestes preguntes als efectes de constar a l‟Acta de la sessió, es
transcriuen literalment:

1.- RGE núm. 19.941, de 7 de març de 2018.
“Ana González Montes, Portaveu del Grup Polític d’ICV-EUiA-PIRATES-E de
l’Ajuntament de l’Hospitalet, d’acord amb allò que disposa l’article 55 del
Reglament del Ple de l’Ajuntament de L’Hospitalet de Llobregat aprovat el 25
d’octubre de 2011, presenta al Registre General les següents preguntes per a
que siguin contestades en el proper Ple ordinari:
Exposició de motius
Hem demanat en diverses ocasions, tant per escrit com mitjançant prec de paraula
al ple municipal, tenir accés a la documentació de treball de l'anomenat pel govern
«pla director de l’arbrat».
A dia d’avui no hem tingut accés a cap informació i observem amb molta
preocupació i indignació determinades actuacions en la gestió de l’arbrat, com és el
cas de la tala massiva d’arbres al carrer Teide.
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Prec
Preguem que el govern repensi la seva gestió actual de l’arbrat per racionalitzar la
tala d’arbres.”
En relació amb aquest prec presentat pel grup polític municipal d‟Iniciativa per
Catalunya Verds-Esquerra Unida i Alternativa-Pirates-E, consta a la Secretaria
General còpia de la resposta per escrit, efectuada pel Tinent d‟alcaldia de l‟Àrea
d‟Espai Públic, Habitatge, Urbanisme i Sostenibilitat, Sr. José Castro Borrallo, que
literalment diu:
“Respecte de la pregunta presentada al Registre General d’Entrada d’aquest
Ajuntament amb el nombre 19941 i data 7 de març de 2018, 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 23 de març de 2018, en relació al “Pla
Director de l’arbrat”, l’informo:
A la Junta de Govern del 7 de febrer de 2017 es va procedir a l’aprovació d’un
acord que contenia els següents punts:
“PRIMER.- APROVAR el “PLA DE GESTIÓ DE PODA I CALENDARI ANUAL DE
L'ARBRAT VIARI A L'HOSPITALET DE LLOBREGAT” presentat per a la seva
aprovació que s’annexa com a document 1 a la present proposta d’ acord.
SEGON.- APROVAR el “PLA ESTRATÈGIC DE CARRERS ARBRATS A
L'HOSPITALET DE LLOBREGAT”, presentat per a la seva aprovació que s’annexa
com a document 2 a la present proposta d’ acord.
TERCER.- APROVAR el “PLA DE GESTIÓ DE L'ARBRAT VIARI L'HOSPITALET”,
presentat per a la seva aprovació com a document 3 a la present proposta d’ acord.
QUART.- DONAR-SE PER ASSABENTADA del contingut del document titulat
“ANÀLISI DEL RISC DE L'ARBRAT VIARI A L'HOSPITALET. DISTRICTES 1-2-3 I
6” que es composa de 5 volums anomenats Anàlisi del risc de l'arbrat viari
L'Hospitalet. Districtes 1-2-3 i 6; Anàlisi del risc de l'arbrat viari a L'Hospitalet.
Districte 1; Anàlisi del risc de l'arbrat viari a L'Hospitalet. Districte 2; Anàlisi del risc
de l’arbrat viari a L'Hospitalet. Districte 3; Anàlisi del risc de l’arbrat viari a
L'Hospitalet. Districte 6, que s’annexen a la present proposta d’acord com a
documents 4,5,6,7 i 8 respectivament.
CINQUÈ.- DONAR-SE PER ASSABENTADA del contingut del document titulat
“AVALUACIÓ DEL RISC DE L'ARBRAT DE COL·LEGIS I INSTAL·LACIONS
ESPORTIVES PÚBLIQUES DE L’HOSPITALET DE LLOBREGAT.” que s’annexa a
la present proposta d’acord com a document 9.
SISÈ.- DONAR-SE PER ASSABENTADA Que en relació amb la participació
ciutadana, aquesta es farà efectiva dins del procediment administratiu per a
l’aprovació del “Pla director de l’arbrat de la ciutat”, el qual facilitarà la participació
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ciutadana publicant al Portal de la Transparència la iniciació de la tramitació, la seva
versió inicial i la documentació complementària que l’acompanyi.”
Posteriorment es va procedir a realitzar la consulta ciutadana, el termini de la qual
ja ha finalitzat.
Actualment, el projecte del “Pla Director de l’arbrat” es troba penjat a la web
municipal, al següent enllaç:
http://www.l-h.cat/detallNoticia.aspx?cr=1219310&id=1&nodo=280579&pl=168578
Atentament,”
2.- RGE núm. 19.943, de 7 de març de 2018.
“Ana González Montes, Portaveu del Grup Polític d’ICV-EUiA-PIRATES-E de
l’Ajuntament de l’Hospitalet, d’acord amb allò que disposa l’article 55 del
Reglament del Ple de l’Ajuntament de L’Hospitalet de Llobregat aprovat el 25
d’octubre de 2011, presenta al Registre General les següents preguntes per a
que siguin contestades en el proper Ple ordinari:
Exposició de motius
Atès que el nostre grup municipal va presentat en el ple del 27 de setembre de
2016 la MOCIÓ PER L’IMPULS DE CIRCUITS ESPORTIUS A L’AIRE LLIURE A
L’HOSPITALET DE LLOBREGAT.
Atès que l’esmentada moció es va aprovar per unanimitat pel Ple.
Atès que el 24 de maig de 2017 el nostre grup municipal va mantenir una reunió
amb el Tinent Alcalde de Benestar i Drets Socials per conèixer l’estat d’execució de
la moció, en la qual se’ns va comunicar que encara estava pendent d’assignació
pressupostària.
Atès que en la web de l’Ajuntament, en l’apartat de seguiment de la moció consten
les següents indicacions a data d’avui:
MOCIÓ PER L'IMPULS DE CIRCUITS ESPORTIUS A L'AIRE LLIURE A
L'HOSPITALET DE LLOBREGAT
Data Ple: 27/09/2016
Data darrera actualització: 13/11/2017
Grup/s que la presenten: ICV-EUiA-Pirates
Resultat: Aprovada amb esmenes
Seguiment: Finalitzat
Àrea municipal encarregada del seguiment: Servei d'Esports i Joventut.

Text definitiu de la moció aprovada
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Previsió d'execució: 2016
Fase d'execució: No previst
Assignació pressupostària: Cap
Incidències: Cap
Data darrera actualització: 13/11/2017
Seguiment
S'ha realitzat la tramitació administrativa dels trasllats indicats a la moció.
Des del Servei d’Esports i Joventut estem treballant en projecte per dinamització
dels espais verds, com a exemple tenim el projecte d’adequació i millora del parc
per a la pràctica esportiva “L’Esport al Parc de les Planes”( manual L’Esport al parc
de les Planes, a la seva disposició).
El Servei d'Esports i Joventut, juntament amb el Servei d'Espai Públic, Urbanisme i
Sostenibilitat estan treballant el document elaborat pel Consell Català de l'Esport en
referència al catàleg d'instal·lacions esportives de la ciutat "Espais esportius al
carrer", incloent totes les zones de ping-pong, i s'està treballant en la seva
geolocalització, inventari i estat en el que es troben. Un cop tancat el document es
procedirà a convocar la comissió que preveu la moció. Una vegada elaborat aquest
catàleg, es publicarà a la web municipal.
Atès que El passat 26 de febrer el nostre grup Municipal va rebre una proposta de
reunió pel dijous 26 d’abril de 2018 per tractar l’estat del projecte.
Prec
Volem fer constar el malestar del nostre grup municipal respecte el compliment dels
acords de Ple de la MOCIÓ PER L’IMPULS DE CIRCUITS ESPORTIUS A L’AIRE
LLIURE A L’HOSPITALET DE LLOBREGAT. Ja que considerem s’ha dilatat en el
temps sense cap tipus de justificació.
Preguem que la reunió prevista sigui convocada amb major celeritat i no esperar
fins al 26 d’Abril, ja que el projecte hauria de haver estat executat l’any 2016 segons
consta en la web de seguiment de les mocions com a data de previsió d’execució.
Per lo qual no entenem el retard.”
En relació amb aquest prec presentat pel grup polític municipal d‟Iniciativa per
Catalunya Verds-Esquerra Unida i Alternativa-Pirates-E, consta a la Secretaria
General còpia de la resposta per escrit, efectuada pel Tinent d‟Alcalde de l‟Àrea de
Benestar i Drets Socials, regidor d‟Esports i Joventut, Sr. Cristian Alcázar Esteban,
que literalment diu:
“Senyora,
Respecte al prec que veu presentar en el Registre General d’entrada d’aquest
Ajuntament, amb el número 19.943 i data 07 de març de 2018 i, segons el que
disposa l’article 55 Reglament Orgànic del Ple, en relació a “Preguem que la reunió
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prevista sigui convocada amb major celeritat i no esperar fins el 26 d’Abril, ja que el
projecte hauria de haver estat executat l’any 2016 segons consta en la web de
seguiment de les mocions com a data de previsió d’execució...”, us informo que em
dono per assabentat de la vostra petició.
Ben atentament,”

3.- RGE núm. 19.946, de 7 de març de 2018.
“Ana González Montes, Portaveu del Grup Polític d’ICV-EUiA-PIRATES-E de
l’Ajuntament de l’Hospitalet, d’acord amb allò que disposa l’article 55 del
Reglament del Ple de l’Ajuntament de L’Hospitalet de Llobregat aprovat el 25
d’octubre de 2011, presenta al Registre General les següents preguntes per a
que siguin contestades en el proper Ple ordinari:
Exposició de motius
Durant aquesta legislatura el Ple municipal ha aprovat diverses mocions
proposades pel nostre grup que sistemàticament han estat ignorades pel govern
municipal.
Mocions com la d'implantar terrats vius i cobertes i façanes verdes, aprovada al juny
de 2016 i que demanava la realització d’un “Pla de desenvolupament local de
terrats vius i cobertes i façanes verdes” en un termini de 2 anys. El termini acaba el
proper mes de juny i encara no tenim cap noticia de l’estat del pla.
També lamentem l’incompliment de la moció per l’ampliació de la xarxa pública
d’habitatge de lloguer aprovada al novembre de 2016 i que demanava una partida
pressupostaria de mínim 800.000€/any per la compra de pisos per destinar-los a
lloguer social. 2 pressupostos més tard no hi ha cap compliment.
També ha succeït amb la moció per l’ampliació del servei de Biblioteques i aules
d’estudi, la Moció per l’actualització del Pla de protecció del patrimoni i expectativa
arqueològica i podríem continuar amb una llarga llista de propostes de ciutat
perfectament viables, aprovades pel Ple i ignorades voluntàriament per part del
govern.
Prec
Preguem al govern municipal respecte a les institucions democràtiques i que donin
compliment als acords aprovats pel Ple.”
En relació amb aquest prec presentat pel grup polític municipal d‟Iniciativa per
Catalunya Verds-Esquerra Unida i Alternativa-Pirates-E, consta a la Secretaria
General còpia de la resposta per escrit, efectuada pel Tinent d‟alcaldia de l‟Àrea de
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Coordinació, Planificació, Desenvolupament Econòmic i Ocupació, Sr. Francesc J.
Belver i Vallès, que literalment diu:
“Respecte al prec que veu formular mitjançant instància presentada en el Registre
General d’Entrada en data 7 de març actual, amb número 19946, pel qual es prega
respecte a les institucions democràtiques i donar compliment als acord aprovats pel
Ple de l’Ajuntament, segons el que es disposa en l'article 55 (Precs i Preguntes) del
Reglament Orgànic del Ple, a l'efecte de que sigui contestada en el Ple ordinari del
dia 23 de març de 2018, us poso de manifest que el nostre govern té el màxim de
respecte a les institucions democràtiques i que dóna compliment a tots els acords
adoptats pel Ple de l’Ajuntament i, pel que fa a les mocions aprovades, fa
seguiment de les mateixes per tal d’executar-les en mesura de les possibilitats i
disponibilitat dels recursos existents.”

4.- RGE núm. 19.948, de 7 de març de 2018.
“Ana González Montes, Portaveu del Grup Polític d’ICV-EUiA-PIRATES-E de
l’Ajuntament de l’Hospitalet, d’acord amb allò que disposa l’article 55 del
Reglament del Ple de l’Ajuntament de L’Hospitalet de Llobregat aprovat el 25
d’octubre de 2011, presenta al Registre General les següents preguntes per a
que siguin contestades en el proper Ple ordinari:
Exposició de motius
En els aparcaments en bateria de motos, sobretot en aquells que es troben en línia
amb aparcaments de cotxes, és molt fàcil que un cop a una de les motos aparcades
tingui efecte dominó i faci caure totes les motocicletes estacionades. Hem rebut
queixes al respecte de molts usuaris de motocicletes de la ciutat.
Prec
Preguem que s’estudiï i apliqui alguna solució, com per exemple posar topalls físics
metàl·lics, a l’inici i final de l’aparcament de motos i cada 3 o 4 places d’aparcament
de motocicletes.”
En relació amb aquest prec presentat pel grup polític municipal d‟Iniciativa per
Catalunya Verds-Esquerra Unida i Alternativa-Pirates-E, consta a la Secretaria
General còpia de la resposta per escrit, efectuada pel Tinent d‟alcaldia de l‟Àrea de
Seguretat, Convivència i Civisme, Sr. José Maria García Mompel, que literalment
diu:
“Respecte al prec que heu presentat en el Registre General d’entrada amb número
19948 i de data 7 de març de 2018, i segons el que disposa l’article 55 del
Reglament Orgànic del Ple, per tal sigui tingut en compte en relació a: “estudi i
aplicació d’alguna solució respecte a l’aparcament de motocicletes...”
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Li faig saber que:
Des dels diferents serveis d’aquest àrea, implicats en la gestió de les incidències
per vostès plantejades, no s’han rebut queixes, rellevants, ni peticions d’accions
relacionades amb els fets de caigudes de motocicletes.
Aquesta Ciutat, que disposa d’un número molt elevat de zones reservades per a
l’estacionament de motocicletes, no ha previst la instal·lació de cap tipus de topall
físic que faria disminuir el número de places, al ser necessària la disponibilitat de
major espai físic, i a l’hora envairia l’espai públic amb la presència de barreres
físiques permanents.
Atentament,

5.- RGE núm. 19.949, de 7 de març de 2018.
“Ana González Montes, Portaveu del Grup Polític d’ICV-EUiA-PIRATES-E de
l’Ajuntament de l’Hospitalet, d’acord amb allò que disposa l’article 55 del
Reglament del Ple de l’Ajuntament de L’Hospitalet de Llobregat aprovat el 25
d’octubre de 2011, presenta al Registre General les següents preguntes per a
que siguin contestades en el proper Ple ordinari:
Exposició de motius
El passat dimarts dia 20 de febrer el ministre de Foment, Íñigo de la Serna, va
visitar l'Hospitalet de Llobregat per presentar el nou projecte de soterrament de les
vies.
Prec
Preguem que els grups municipals de l'Ajuntament també tinguin presència a la
comissió de seguiment del projecte que es va anunciar.”
En relació amb aquest prec presentat pel grup polític municipal d‟Iniciativa per
Catalunya Verds-Esquerra Unida i Alternativa-Pirates-E, consta a la Secretaria
General còpia de la resposta per escrit, efectuada pel Tinent d‟alcaldia de l‟Àrea de
Coordinació, Planificació, Desenvolupament Econòmic i Ocupació, Sr. Francesc J.
Belver i Vallès, que literalment diu:
“Respecte al prec que veu formular mitjançant instància presentada en el Registre
General d’Entrada en data 7 de març actual, amb número 19949, en relació amb la
petició de presència dels grups municipals de l’Ajuntament a la comissió de
seguiment del projecte de soterrament de les vies que es va anunciar en la visita
del ministre de Foment, el passat 20 de febrer, segons el que es disposa en l'article
55 (Precs i Preguntes) del Reglament Orgànic del Ple, a l'efecte de que sigui
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contestada en el Ple ordinari del dia 23 de març de 2018, us informo que ens
donem per assabentats de la vostra petició.
Es fa constar que, en data 15 de març de 2018, a les 13 hores, us fam facilitar una
còpia de l’estudi de soterrament de les línies R-2 i R-4, d’acord amb el vostre prec.”
6.- RGE núm. 19.950, de 7 de març de 2018.
“Ana González Montes, Portaveu del Grup Polític d’ICV-EUiA-PIRATES-E de
l’Ajuntament de l’Hospitalet, d’acord amb allò que disposa l’article 55 del
Reglament del Ple de l’Ajuntament de L’Hospitalet de Llobregat aprovat el 25
d’octubre de 2011, presenta al Registre General les següents preguntes per a
que siguin contestades en el proper Ple ordinari:
Exposició de motius
Segons múltiples declaracions del govern municipal, l'acord amb el Cirque du Soleil
permet establir a l’Hospitalet de Llobregat com a referent al mapa cultural.
Pregunta i prec
La nostra pregunta és perquè a tots els cartells del Cirque du soleil que anuncien el
seu espectacle, posa que es realitzarà a Barcelona, tot i posar el logo de
l’Ajuntament de l’Hospitalet i només posa a l’Hospitalet de Llobregat als cartells
presents a la nostra ciutat. (Adjuntem imatge d'un cartell tipus del Cirque du
soleil a la ciutat de Barcelona)

Preguem que si es fa despesa pública a favor del conveni signat amb el Cirque du
Soleil, com a mínim, es promocioni el nom de la nostra ciutat.”
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En relació amb aquest prec presentat pel grup polític municipal d‟Iniciativa per
Catalunya Verds-Esquerra Unida i Alternativa-Pirates-E, consta a la Secretaria
General còpia de la resposta per escrit, efectuada pel Tinent d‟alcaldia de l‟Àrea de
Coordinació, Planificació, Desenvolupament Econòmic i Ocupació, Sr. Francesc J.
Belver i Vallès, que literalment diu:
“En relació amb la instància presentada en el Registre General d’Entrada en data 7
de març actual, amb número 19950, relativa als cartells del presentació de
l’espectacle del Cirque du Soleil a la nostra ciutat, segons el que es disposa en
l'article 55 (Precs i Preguntes) del Reglament Orgànic del Ple, a l'efecte de que sigui
contestada en el Ple ordinari del dia 23 de març de 2018, us manifesto el següent:
1.

Quan a la pregunta “perquè a tots els cartells del Cirque du soleil que anuncien
el seu espectacle, posa que es realitzarà a Barcelona, tot i posar el logo de
l’ajuntament de l’Hospitalet i només posa a l’Hospitalet de Llobregat als cartells
presents a la nostra ciutat”.
Resposta: La publicitat de l’espectacle és una qüestió pròpia del Circ du Soleil,
si bé, existeixen cartells amb la localització específica del Districte Cultural. És
de suposar que, per diferents interessos, la utilització de la marca Barcelona es
suposa més internacional.

2.

Pel que fa prec “que si es fa una despesa pública a favor del conveni signat
amb el Cirque du Soleil, com a mínim, es promocioni el nom de la nostra
ciutat”, ens donem per assabentats de la vostra petició.”

7.- RGE núm. 19.963, de 7 de març de 2018.
“Ana González Montes, Portaveu del Grup Polític d’ICV-EUiA-PIRATES-E de
l’Ajuntament de l’Hospitalet, d’acord amb allò que disposa l’article 55 del
Reglament del Ple de l’Ajuntament de L’Hospitalet de Llobregat aprovat el 25
d’octubre de 2011, presenta al Registre General les següents preguntes per a
que siguin contestades en el proper Ple ordinari:
Exposició de motius
El Ple municipal del 28 de juny de 2016 va aprovar la «moción para la remodelación
de la calle Peñíscola», presentada conjuntament pels grups municipals de
Ciutadans, ICV-EUIA-PIRATES-E, PP, ERC i CIU com a resposta a una petició
veïnal.
Alguns veïns i veïnes del carrer ens han fet arribar noticies d'una reunió per
presentar la proposta de projecte de reforma del carrer que va tenir lloc recentment.
La convocatòria d'aquesta reunió es va fer mitjançant cartells al propi carrer, però
no es va notificar ni a l'AVV de Can Serra ni als grups polítics proposants de la
moció.
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Prec
Preguem que, per transparència, es notifiquin aquestes reunions amb suficient
antelació tant als veïns i veïnes afectats, com a les associacions i entitats del barri i
als grups polítics impulsors de les propostes.”
En relació amb aquest prec presentat pel grup polític municipal d‟Iniciativa per
Catalunya Verds-Esquerra Unida i Alternativa-Pirates-E, consta a la Secretaria
General còpia de la resposta per escrit, efectuada pel Tinent d‟alcaldia de l‟Àrea
d‟Espai Públic, Habitatge, Urbanisme i Sostenibilitat, Sr. José Castro Borrallo, que
literalment diu:
“Respecte del prec presentat al Registre General d’Entrada d’aquest Ajuntament
amb el nombre 19963 i data 7 de març de 2018, segons el que disposa l’article 55
del Reglament Orgànic del Ple a efectes de que sigui contestat al Ple Ordinari que
se celebrarà el proper dia 23 de març de 2018, en relació a la notificació de
reunions per presentar projectes amb suficient antelació a veïns i veïnes afectats,
com a les associacions i entitats del barri i els grups polítics impulsors de les
propostes, l’informo que prenem nota del seu prec.
Respecte de la seva petició de còpia de la proposta del projecte del carrer
Peñíscola, es tracta d’una sol·licitud d’informació, que es va atendre mitjançant
compareixença el passat dia 14 de març.
Atentament,
CONVERGÈNCIA I UNIÓ
Per part del regidor del grup polític municipal de Convergència i Unió, d‟acord amb
allò que disposa l‟article 55.4 del Reglament Orgànic del Ple, s‟han formulat en
temps i forma 3 preguntes per escrit que han tingut entrada en el Registre General
els dies 9 i 15 de març de 2018 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. 20.794, de 9 de març de 2018.
“Jordi Monrós i Ibáñez, Portaveu del Grup Polític de CiU-PDeCAT, d’acord amb allò
que disposa l’article 55 del Reglament del Ple aprovat el 25 d’octubre de 2011,
presenta al registre general la següent pregunta per a que sigui contestada en el
proper Ple del dia 23 de març 2018.
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
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Atès que al carrer Joncs/Can Trias, hi ha un solar tancat.
Vist que dins d’aquest solar s’hi ha instal·lat 7 o 8 famílies on pernocten.
Atès que aquestes famílies cuinen i fan vida en aquest solar, per la qual cosa estan
provocant problemes d’insalubritat, donat que acumulen molta brutícia.
Atès que ens consta que per part de veïns de la zona hi ha hagut trucades a la
Guardia Urbana i a l’Oficina Atenció Ciutadana, i que fins ara no s’ha vist cap tipus
d’actuació.
Atès que cal posar fi a aquesta situació que tendeix a empitjorar dia a dia.
PREGUNTA
.-Cas que sigui el solar privat, pensa donar part l’Ajuntament al propietari del solar,
a fi i efecte de netejar i deixar el solar en condicions?
.- Es pensa donar part a la Guàrdia Urbana per tal que desallotgi als ocupants que
en aquest moment hi estan instal·lats en condicions de insalubritat?
.-Si es pensa fer, quan serà?
.-Si no es pensa fer, quina solució hi ha pels veïns/es afectats?”

En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup polític municipal de
Convergència i Unió, consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit,
efectuada pel Tinent d‟alcaldia de l‟Àrea de Seguretat, Convivència i Civisme, Sr.
José Maria García Mompel, que literalment diu:
“Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre General d’entrada amb
número 20794 i de data 9 de març de 2018, i segons el que disposa l’article 55 del
Reglament Orgànic del Ple, per tal sigui contestada en el Ple de març en relació a:
“problemàtica carrer Joncs/Can Trias, colar tancat.”
El faig saber que:
Pregunta número 1: Cas que sigui un solar privat, pensa donar part l’Ajuntament al
propietari del solar, a fi i efecte de netejar i deixar el solar en condicions?
Resposta: El solar de referència certament és privat i aquest Ajuntament s’ha posat
en múltiples ocasions en contacte amb els propietaris per tal d’informar-los de la
situació que vostès exposen i s’han realitzar reiterades accions de neteja i
condicionament del mateix, per mantenir la zona en condicions de salubritat.
Pregunta número 2: Es pensa donar part a la Guàrdia Urbana per tal que
desallotgi als ocupants que en aquest moment hi estan instal·lats en condicions
d’insalubritat?
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Resposta: La Guàrdia Urbana te coneixement de la situació i ha actuat en
reiterades ocasions identificant preventivament a les persones presents i
comminant-les a abandonar el lloc de manera voluntària, sense resultat positiu. Al
tractar-se d’un solar privat la jurisprudència del Tribunal Suprem, així com l’art. 18
de la Constitució, no permeten el desallotjament involuntari si no hi ha requeriment
judicial per part de la propietat.
De totes maneres, fer-los saber que cada cop que l’empresa propietària és
requerida, realitza tasques de neteja i manteniment de la zona, però que
malauradament torna a ser ocupada de manera imminent.
Pregunta número 3: Si es pensa fer, quan serà?
Resposta: Des de la Gerència de la Constructora, propietària del solar, se’ns ha
informat que en un mes i mig, aproximadament, s’inicien les obres de construcció
de les diferents promocions d’habitatges previstes, fet que facilitarà la solució de la
problemàtica.
Pregunta número 4: Si no es pensa fer, quina solució hi ha pels veïns/es afectats?
Resposta: l’Actuació queda detallada en la resposta 3.
Atentament,”
2.- RGE núm. 20.795, de 9 de març de 2018.
“Jordi Monrós i Ibáñez, Portaveu del Grup Polític de CiU-PDeCAT, d’acord amb allò
que disposa l’article 55 del Reglament del Ple aprovat el 25 d’octubre de 2011,
presenta al registre general la següent pregunta per a que sigui contestada en el
proper Ple del dia 23 de març 2018.
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Donat que en dates 4 d’abril de 2017 i 22 de desembre de 2017, un ciutadà de
l’Hospitalet va presentar diverses instàncies al registre general d’entrada d’aquest
Ajuntament, demanant que els contenidors d’escombraries (els quals són una font
de brutícia i mal olor) situats al carrer Major, davant el número 46 es traslladin a un
indret més espaiós, ja que estan encaixats en un lloc prop d’un parc infantil i enfront
mateix d’habitatges que són finca única, o sigui les finestres dels habitatges donen
al mateix carrer.
Donat que aquest mateix ciutadà ha intentat en diverses ocasions parlar amb el
negociat corresponent.
Donat que a hores d’ara no se li ha donat cap resposta.
PREGUNTA
-

Pensa l’equip de govern dur a terme el trasllat dels esmentats contenidors?

-

Si és que si, quan es durà a terme? Si és que no, per quins motius?”
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En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup polític municipal de
Convergència i Unió, consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit,
efectuada pel Tinent d‟alcaldia de l‟Àrea d‟Espai Públic, Habitatge, Urbanisme i
Sostenibilitat, Sr. José Castro Borrallo, que literalment diu:
“Respecte a la pregunta presentada en el Registre d’entrada d’aquest Ajuntament
amb número 20795 i data 9 de febrer de 2018, segons el que disposa l’article 55 del
Reglament Orgànic del Ple a efectes de què sigui contestada en el proper Ple
Ordinari que se celebrarà el dia 23 de març de 2018, en relació a la bateria de
contenidors ubicada al C/. Major, davant el número 46, l’informo:
Les consideracions a tenir en compte sobre la ubicació de contenidors a la via
pública, són:
-

Que no es trobin a prop de guals on la seva ubicació dificulti la sortida de
vehicles.
Que no dificultin la visibilitat del trànsit en les cruïlles i els passos de
vianants.
Que no es trobin a menys d’1 m. de la façana (mateix criteri que les saques
de runes).
Que no es trobin davant de vivendes en planta baixa.

A més, la ubicació dels contenidors pot variar en funció de: les limitacions de
càrrega dels vehicles per transportar els residus (càrrega lateral esquerra, càrrega
lateral dreta), limitacions de maniobrabilitat en la càrrega (angles de gir), limitacions
d’accés (carrers estrets) i limitacions físiques en la càrrega i descàrrega dels
contenidors (cantonades, proximitat de balcons-terrasses).
En el cas concret que ens ocupa cal tenir en compte que la configuració dels
carrers del voltant, de 8 m. d’amplada, no permet una altra solució. En l’actual
ubicació no es produeix cap de les circumstàncies exposades i els contenidors són
necessaris per donar servei als ciutadans d’aquest mateix carrer i carrers adjacents.
Aquesta ubicació està com a punt d’atenció preferent, que significa mantenir-lo en
les millors condicions possibles de neteja i salubritat.
Per tot això, actualment, no està previst procedir al canvi d’ubicació d’aquests
contenidors.
Atentament,”
3.- RGE núm. 22.322, de 15 de març de 2018.
“Jordi Monrós i Ibáñez, Portaveu del Grup Polític de CiU-PDeCAT, d’acord amb allò
que disposa l’article 55 del Reglament del Ple aprovat el 25 d’octubre de 2011,
presenta al registre general la següent pregunta perquè sigui contestada en el
proper Ple del dia 23 de març de 2018.
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EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Atès que existeix la figura d’Agent Cívic
PREGUNTA
-

Quina valoració fa l’equip de Govern d’aquest servei?

-

Es pensa en ampliar a més zones i espais de la ciutat?”

En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup polític municipal de
Convergència i Unió, consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit,
efectuada pel Tinent d‟alcaldia de l‟Àrea de Seguretat, Convivència i Civisme, Sr.
José Maria García Mompel, que literalment diu:
“Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre General d’entrada amb
número 22322 i de data15 de març de 2018, i segons el que disposa l’article 55 del
Reglament Orgànic del Ple, per tal sigui contestada en el Ple de març en relació a:
“figura de l’Agent Cívic”
El faig saber que:
Pregunta número 4: Quina valoració fa l’equip de Govern d’aquest servei?
Resposta:. L’equip de Govern valora molt positivament la tasca dels Agents Cívics
ja que les seves actuacions a l’espai públic ens permeten millorar la convivència
ciutadana i la cohesió social dels barris. El servei d’Agents Cívics desenvolupa
actuacions d’educació cívica i de divulgació de l’ordenança de civisme i la
convivència entre els ciutadans de l’Hospitalet mitjançant un enfocament preventiu.
Pregunta número 5: Es pensa en ampliar a més zones i espais de la Ciutat?
Resposta: Aquest servei ja es troba implantat amb la presència d’equips d’Agents
Cívics desenvolupant actuacions a tots els barris de la Ciutat.
Atentament,”
CUP-PA
Per part del regidor del grup polític municipal de la CUP-Poble Actiu, d‟acord amb
el que disposa l‟article 55.4 del Reglament Orgànic del Ple, s‟han formulat en temps
i forma 2 preguntes per escrit que han tingut entrada en el Registre General el dia
15 de març de 2018 i, per tant, amb més de 6 dies hàbils anteriors a la celebració
del Ple.
Aquestes preguntes als efectes de constar a l‟Acta de la sessió, es transcriuen
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literalment:
1.- RGE núm. 22.249, de 15 de març de 2018.
“Khristian Giménez, Portaveu del Grup polític de CUP-Poble Actiu, d’acord amb allò
que disposa l’article 55 del Reglament del Ple de l’Ajuntament de l’Hospitalet de
Llobregat, presento al Registre General la següent pregunta, a fi i efecte que sigui
contestada en el proper Ple ordinari:
Exposem:
Durant les últimes setmanes hem observat diferents moviments del personal de
neteja de l’Ajuntament per a suplir a treballadores dels edificis municipals.
Volem conèixer:
Porta l’Ajuntament un control d’assistència del personal de CLECE, per a garantir la
cobertura de les baixes mèdiques, dies personals i dies lliures de les empleades?
Es reflecteixen a la factura cap a l’empresa subcontractada aquestes incidències?”

En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup polític municipal de la CUPPoble Actiu, consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit,
efectuada pel Tinent d‟alcaldia de l‟Àrea d‟Hisenda i Serveis Centrals, Sr. Manuel
Brinquis Pérez, que literalment diu:
“Senyor,
Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre General d’Entrada
d’aquest Ajuntament, amb el número 22249 i data 15 de març de 2017 i, segons el
que disposa l’article 55 Reglament Orgànic del Ple a efectes de què sigui
contestada en el Ple Ordinari que se celebrarà el dia 23 de març de 2018, en relació
a:
“Durant les últimes setmanes hem observat diferents moviments del personal
de neteja de l’Ajuntament per a suplir a treballadores dels edificis municipals.
Volem conèixer:
Porta l’Ajuntament un control d’assistència del personal de CLECE, per a
garantir la cobertura de les baixes mèdiques, dies personals i dies lliures de
les empleades?
Es reflecteixen a la factura cap a l’empresa subcontractada aquestes
incidències?
L’Ajuntament contracta serveis de neteja, per la qual cosa l’objecte és la neteja dels
diferents espais i l’empresa ha de prestar aquest servei d’acord amb les condicions
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establertes (serveis reiteratius de neteja segons franges horàries ). Les cobertures e
incidències relatives al personal que presta el servei de neteja correspon al
contractista en la seva responsabilitat i possibilitat d’autoorganització i direcció
empresarial, per la qual cosa, en cas d’incidències relatives al seu personal li
correspon aquest adoptar les mesures necessàries i adients per a la seva
substitució segons conveni del sector i conveni empresarial.
En el cas de no prestar el servei correctament (espais bruts o altres incidències que
es coneguin) el responsable municipal del seu control l’obliga a remuntar el servei i
li descomptarà en la factura corresponent els serveis no efectuats.
Aquestes incidències no es reflecteixen a l’empresa subcontractada atès que en
aquest contracte no hi ha cap empresa subcontractada.
Cordialment,
2.- RGE núm. 22.253, de 15 de març de 2018.
“Khristian Giménez, Portaveu del Grup polític de CUP-Poble Actiu, d’acord amb allò
que disposa l’article 55 del Reglament del Ple de l’Ajuntament de l’Hospitalet de
Llobregat, presento al Registre General la següent pregunta, a fi i efecte que sigui
contestada en el proper Ple ordinari:
Exposem:
Davant l’aprovació al Ple ordinari de l’Ajuntament de l’Hospitalet del passat mes
d’abril de 2017, de la Moció perquè la història del poble gitano de Catalunya sigui
inclosa al currículum escolar.
Davant l’aprovació del següent acord, a dita sessió del Ple:
TERCER.- Instar al Govern municipal a instaurar la commemoració institucional del
8 d’abril, Dia Internacional del Poble Gitano, en l’àmbit local de l’Hospitalet i a
col·laborar en el disseny del programa de celebració del proper 8 d’abril amb les
entitats i/o associacions que treballen amb la comunitat gitana i per la cultura i la
història del poble gitano a la nostra ciutat, com ara l’Associació Lacho Bají Calí, al
barri del Gornal o la Fundació Privada Pere Closa, al barri de la Florida - les Planes.
Així com a participar, en representació de la ciutat de l’Hospitalet, de l’agenda
institucional catalana de celebració del Dia Internacional del Poble Gitano.
Volem conèixer:
Què farà l’Ajuntament per a commemorar el Dia Internacional del Poble Gitano, el
proper 8 d’abril de 2018?”
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En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup polític municipal de la CUPPoble Actiu, consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit,
efectuada pel Tinent d‟Alcalde de l‟Àrea de Benestar i Drets Socials, regidor
d‟Esports i Joventut, Sr. Cristian Alcázar Esteban, que literalment diu:
“Senyor/a,
Respecte a la pregunta que veu presentar al Registre General d’Entrada d’aquest
Ajuntament, amb número 22.253, de data 15 de març de 2018, 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 23 de març de 2018, us informo
del següent:
Facilitem el següent detall de les actuacions que es realitzaran per commemorar el
Dia Internacional del Poble Gitano a L’Hospitalet:
A les Biblioteques de L’Hospitalet:
-

Del 26 de març al 7 d’abril:
Taules d’interès de llibres sobre la cultura gitana: història, contes infantils,
cuina, tradicions...)

-

Tancarem les biblioteques amb música d’arrel gitana (rumba, jazz
manouche, flamenc, ...)

-

Dissabte 7 d’abril a la Biblioteca la Florida. Espectacle pel Dia Internacional
del poble Gitano: Ravi Xanó, un gitano de l’Índia, a càrrec de Pirata Kim.
Espectacle narratiu al voltant d’un personatge rodamón que ens visita amb
la seva rulot (escenografia) tot fent el seu ofici d’arregla olles. L’acció
comporta la participació del públic, i també d’improvisats actors. La part
central de la narració és una llegenda gitana familiar que dóna raons de la
migració gitana des de l’Índia cap a Occident cap als segles IX i XI de la
nostra era. Espectacle amb un toc firaire, molt fresc, directe i participatiu.
Espectacle molt de caràcter familiar. El públic participa, repetint consignes,
ballant i interactuant amb l’actor. A partir de 4 anys, públic infantil i familiar.
Per part de l’Escola Municipal de Música i Dansa – Centre de les Arts,
amb col·laboració amb L’Associació Lacho-Bají Cali.

-

Dissabte 7 d’abril, a la Rambla Carmen Amaya
Concert de jazz manouche.
Regidoria de districte posa el so
Projecció de la pel·lícula Django
(blocs Florida)
Data a concretar
Districte VI. Bellvitge – El Gornal. Amb la col·laboració de l’Associació
Lacho-Bají Cali.
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-

Divendres 6 d’abril de 2018, de 10:00 h. a 19:30 h, es realitzaran diferents
activitats a la Rambla Carmen Amaya.

Des del punt de vista de les reunions realitzades, més enllà dels contactes de cada
una de les àrees al respecte, el dijous 22 de març s’ha celebrat una reunió amb
l’Associació Lacho-Bají Cali, amb la participació del Tinent d’Alcaldia de l’Àrea de
Benestar i Drets Socials i el Regidor del Districte VI (Bellvitge-El Gornal).
Sense altre particular i esperant haver donat resposta a la seva sol·licitud, rebi una
cordial salutació,
Atentament,”

En l'apartat de precs i preguntes, es produeixen les intervencions següents:
SRA. ALCALDESSA
A veure, m‟agradaria saber quants regidors, dos? molt bé doncs. Tres? Home, si no
aixeca la mà, jo no... ah! És que no l‟he vist. Tres. Molt bé. Doncs comencem pel Sr.
Nieto.

SR. NIETO MARTÍNEZ (ICV-EUiA-PIRATES-E)
Molt breu. Al passeig de Bellvitge hi ha diversos arbres que tenen... bé, alguns
veïns han manifestat la seva preocupació per l‟estat d‟inclinació d‟alguns arbres
d‟allà. Plantegem que es revisi, no amb la idea de tallar-los, ja avisem, d‟acord?
Que es verifiqui la seguretat d‟aquests arbres que una ventada... es pugui produir
una desgràcia.
I d‟altra banda confirmar, perquè ja ho hem parlat en diversos Plens, aquella família
o famílies nòmades que hi havia a un racó de plaça Europa, que s‟està
desenvolupant actualment, si s‟han aplicat els protocols, si hi havia menors, si no,
etc., perquè ara han tornat i bé, gràcies.

SRA. GONZÁLEZ MONTES (ICV-EUiA-PIRATES-E)
Sí, bé, avui comença tot l‟espectacle del Circ du Soleil, i nosaltres volíem saber si
s‟han pres mesures especials per al tema de mobilitat, perquè entenem que
segurament hi haurà una bona bateria de cotxes que estaran entrant per la Gran
Via, i les previsions d‟aparcament, on aparcaran? si està previst? si és gratuït? si és
de pagament? Ens agradaria saber perquè pot ser un problema complicadet per al
barri de Bellvitge.
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I desprès un prec, sobretot referent a la comissió de seguiment del soterrament de
les vies. Demanem formalment que els grups municipals formem part d‟aquesta
comissió i estar una mica en totes les converses. I, sobretot, demanem també com
està el protocol o la resolució, l‟acord entre el Ministeri de foment i l‟Ajuntament de
l‟Hospitalet, respecte al soterrament de les vies, els compromisos i tot això.

SR. MARTIN GONZÁLEZ (CIUTADANS)
Sí, muchas gracias. En primer lugar, tenía una pregunta. En septiembre del año
pasado aprobamos aquí una moción en la que pedíamos a este gobierno que
incrementara las medidas en limpieza, en cuanto a las plantas, en cuanto a los
árboles, para mejorar la calidad de vida de las personas, sobre todo las que tienen
alergias en esta ciudad.
La pregunta es, ¿qué medidas y qué acciones han realizado ustedes desde
septiembre del año pasado? y el ruego es que incrementen, en la medida de lo
posible, esas acciones y esos recursos de cara a limpiar y a mantener las calles, los
árboles, para que las personas alérgicas de esta ciudad pues puedan vivir un
poquito mejor, porque nos están llegando muchísimas quejas en cuanto a plagas de
ciertos insectos, o en cuanto a la poda de ciertos árboles en algunos barrios, que no
se está realizando como se debería de realizar. Le pedimos que incremente los
recursos y que nos informe de las medidas que están llevando a cabo en ese
sentido.
Y la otra cuestión que quería realizar, era un ruego sobre la comisión del
soterramiento de las vías. Ciudadanos también quiere estar, quiere participar y
quiere saber de primera mano toda la información que tenga que ver con el
soterramiento de las vías. Muchas gracias.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé. Doncs a veure, algunes preguntes suposo que seran contestades per
escrit. Jo no sé si hi ha alguna contesta. Jo, sí que m‟agradaria, el tema de les vies
perquè és un tema que porto jo més directament, doncs explicar-ho ara. Però
prèviament Sr. Mompel.

SR. GARCÍA MOMPEL (PSC-CP)
Sí, molt breu, per contestar a la Sra. González.
Sí que se han pres algunes mesures. És evident que l‟impacte que hi ha allà per
vehicles, poc o molt, alguna cosa és. Però no és important. Ahir es va començar a
fer una sessió de prova, em penso, no sé com es diu, però bé la primera sessió que
es fa, i no va haver-hi cap problema. Estem en contacte amb les diferents persones
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que ens ocupem de la mobilitat, i no preveiem cap tipus de problema més enllà de
que hi hagi un increment, evidentment, de la circulació.
Els aparcaments, dir-li que en la zona quan es fa l‟espectacle, en la zona que es
realitza, per sort, tenim la zona industrial i en principi no hi hagut cap tipus de
problema. L‟aparcament que hi ha darrera del camp de futbol, que és públic, aquest
sí, evidentment, en aquestes hores estarà plenament ple però la resta poden
aparcar d‟una forma bastant còmoda i ordenada i estarem a sobre en la zona que
envolta la zona industrial.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, sobre el tema del passeig de Bellvitge i la seguretat dels arbres, li farem
per escrit al Sr. Nieto. També sobre les famílies nòmades. Del Circ du Soleil ja s‟ha
contestat i del tema de les… el prec i la pregunta que feia… sí. Ah! D‟acord. Sr.
Husillos.

SR. HUSILLOS GUTIÉRREZ (PSC-CP)
Li podem contestar. Desprès de la seva nova informació de l‟altra dia, per dir-ho
així, a instància nostra, Guàrdia Urbana que és qui té més capacitat i mobilitat per
desplaçar-se, ha estat en presència reiterada i ens traslladen que no s‟ha acreditat
la presència de menors, com a mínim en aquesta última setmana, des de l‟última
conversa que vàrem tenir, i que, a més, el tipus de població, com vostè mateix
apuntava, Sr. Nieto, és molt nòmada, o sigui, amb canvi constant de les persones.
Això és la informació que, d‟aquesta setmana mateixa, ens trasllada Guàrdia
Urbana. D‟acord?

SRA. ALCALDESSA
A veure, respecte del tema de les vies, varies coses.
Una, li recordo que el compromís que hi ha no només és crear una comissió en que
estigui l‟ajuntament i el ministeri, sinó que també hi ha un compromís que estigui
incorporada la Generalitat i també la representació veïnal, per tant, és una comissió
àmplia, en la que totes les parts estaran representades.
Vostès ens plantegen fer, a més a més, per part de l‟ajuntament o la representació
de l‟ajuntament sigui, que estiguem absolutament tots els grups polítics. Hem de
parlar perquè crec que les reunions han de ser operatives i assemblees... doncs
desprès les reunions..., No, no, a veure, si estem parlant de dues persones no hi ha
cap problema, si estem parlant que hi ha de haver..., ja ho parlarem, però en tot cas
no hi ha en absolut cap problema perquè en fi, els representants polítics d‟aquest
ajuntament tinguin absolutament tota la informació que sigui necessària.
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Dir-los també, com està el tema del conveni, que és una altra qüestió afegida. Aquí
hi ha una proposta que vam realitzar en la que els temes..., aquesta qüestió fos
aprovada pel Govern d‟Espanya, fos aprovada per l‟Ajuntament i per la Generalitat
de Catalunya.
I, en aquest sentit, el què li puc dir és que hem parlat amb el president d‟Adif i
estem en aquests moments pensant i nomenant ja els responsables de tirar
endavant el conveni. La idea és que en el mes d‟abril, que és quan tenim previst,
hem parlat de tenir la primera comissió de seguiment, poguéssim en aquesta ja
primera reunió, tenir un primer esborrany de conveni perquè puguem començar a
parlar.
Dit això, crec que és tota la informació que en aquests moments podem donar. Si
no hi ha res, doncs aixecaríem la sessió.

I no havent-hi més assumptes de què tractar, la Sra. Alcaldessa Presidenta aixeca
la sessió essent les quinze hores, del dia vint-i-tres de març de dos mil divuit, 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

