1

Acta de l'Ajuntament Ple
Sessió ordinària en primera convocatòria
Número de la sessió: 4/2017
Data: vint-i-vuit de març de dos mil disset
Hora: 17.05h fins 22.15h
Lloc: Casa Consistorial

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

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

Alcaldessa-presidenta
Tinent d'alcaldia
Tinent d'alcaldia
Tinent d'alcaldia
Tinent d'alcaldia
Tinent d'alcaldia
Tinent d'alcaldia
Tinent d'alcaldia
Regidora
Regidora
Regidor
Regidor
Regidora
Regidor
Regidor
Regidora
Regidora
Regidor
Regidor
Regidora
Regidor
Regidor
Regidor
Regidor
Regidor
Regidor
Regidora
Interventora general
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 28 DE FEBRER DE 2017.

Per la Sra. alcaldessa, i en relació a l'esborrany de l'Acta corresponent a la
sessió ordinària del dia 28 de febrer de 2017, 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, bona tarda, benvinguts al Ple ordinari del mes de març, Sra. Secretària.
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 al Sr. Rafael Jiménez
Ariza i a la Sra. Cristina Santón Ramiro i a continuació a la resta de representants
dels grups.

SR. JIMÉNEZ ARIZA (REGIDOR NO ADSCRIT)
Sí, gràcies Alcaldessa, bona tarda a tothom. Em dono per assabentat dels punts 1 i
2, a favor del 3 i del 4, a favor del 5 i del 6, em dono per assabentat del 7 i del 8.
Respecte al punt 3, la sol·licitud d‟inclusió a la Xarxa de Ciutats per la Bicicleta, sí
que m‟agradaria, amb el permís del tinent d‟alcalde de Seguretat, Convivència i
Civisme, fer una breu explicació. La Xarxa de Ciutats per la Bicicleta és una xarxa
d‟entitats locals fundada l‟any 2009, que té com a objectiu la generació d‟una
dinàmica entre les ciutats de tot l‟Estat amb la finalitat de facilitar, fer més segura i
desenvolupar la circulació dels i les ciclistes, especialment en el medi urbà.

Essent les 17.08 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.
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Des de fa uns mesos les àrees de Seguretat, Convivència i Civisme i d‟Espai
Públic, estem treballant conjuntament a una comissió mixta, per tal de
desenvolupar, d‟una forma coordinada, les accions que es desprenen del Pla de
Mobilitat Urbana Sostenible i, especialment, totes les mides necessàries per fer de
la nostra ciutat una ciutat ciclable. Això no vol dir només definir i teixir tota la xarxa
de vies ciclables d‟un i altre tipus a la ciutat, sinó que també cal tenir cura que la
circulació de la bicicleta sigui prioritària i segura, millorant la comunicació, fent
pedagogia de conducció responsable i sensibilitzant als ciutadans de la nostra ciutat
sobre la necessitat de l‟ús de la bicicleta i les seves avantatges per a la salut
comunitària.
Per assolir aquests objectius és necessari un treball transversal i coordinat, primer
de forma interna entre les nostres àrees i després de forma externa amb els
municipis veïns i la resta de municipis de l‟àrea metropolitana. En aquest sentit la
Xarxa de Ciutats per la Bicicleta ens aportaria l‟experiència de ciutats amb més
recorregut que la nostra en el desenvolupament de plans directors i la possibilitat de
compartir experiències, problemàtiques i reivindicacions que sorgiran pel camí.
També cal destacar que és la pròpia Xarxa de Ciutats per la Bicicleta, amb el treball
conjunt sempre necessari, d‟entitats activistes de la bicicleta de tot l‟Estat, qui
dinamitza el Biciregistre i un dels interlocutors tant amb el ministeri com amb la
DGT, a l‟hora de dissenyar el Pla de la Bicicleta Estatal. Així que també ens obriria
la possibilitat de debatre més profundament i a fòrums més especialitzats, les
polítiques necessàries per la promoció de la bicicleta. Gràcies.

SRA. SANTÓN RAMIRO (REGIDORA NO ADSCRITA)
Gràcies, bona tarda. A favor dels acords del 3 al 6 i assabentada dels altres.
Gràcies.

SR. GIMÉNEZ MARQUEZ (CUP-PA)
Bona tarda a tothom, ens donem per assabentades del punt 1 i 2, votarem a favor
del punt 3 i bé, tot i el nostre vot favorable, ens agradaria saber si la inclusió de la
ciutat de l‟Hospitalet dins d‟aquesta associació, ens suposarà gaires avantatges,
avenços reals a les veïnes de la ciutat. Sobretot tenint en compte que la ciutat ja
forma part d‟una xarxa similar a Catalunya, des de fa 20 anys, des de l‟any 97, la
Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat, vinculada a la Diputació de
Barcelona i a la que existeix actualment una comissió de promoció de la bicicleta,
dins del grup de treball “més aire, menys soroll”.
Doncs bé, sembla prou clar que no ens ha servit de gaire formar part d‟aquesta
xarxa catalana de ciutats i pobles, per tal de millorar l‟adaptació de la nostra ciutat a
l‟ús de la bicicleta, com per exemple l‟aprovació, fa 10 anys, del Pla Director de la
Bicicleta, que encara esperem que el govern posi en marxa algun dia. Més enllà,
això sí, de la construcció de centenars de segments aïllats de carril bici, sempre a
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sobre de voreres, salpicant bona part de la zona sud de la ciutat i que no permeten
cap tipus de circulació i connexió ciclada i fluïda, entre els diferents barris de la
ciutat.
Això sí, la nostra inclusió a l‟esmentada associació té un cost anual, tampoc no
acabem d‟entendre a canvi de què, de 3000 euros anuals per formar part d‟aquesta
associació. Hi votarem a favor, perquè nosaltres sí que ens creiem la necessitat
d‟impulsar l‟ús de la bicicleta a la ciutat, però si seguim amb la mateixa política de
mobilitat durant aquest proper any, aquest primer any d‟inclusió dins d‟aquesta
xarxa, demanarem al govern que marxi d‟aquesta i no només d‟aquesta, sinó de
qualsevol altra associació amb costos econòmics que no repercuteixin a les
polítiques públiques de la nostra ciutat.
Votarem en contra del punt 4, aquest acord proposa el canvi de qualificació d'uns
terrenys industrials, per a la construcció d'un nou hotel, al barri Granvia Sud. Ens
crida l'atenció la frase de l‟expedient: "es pretén ajudar a pal·liar la manca d‟oferta
hotelera en aquesta àrea de l‟Hospitalet i donar resposta a la demanda que genera
el propi recinte FIRA de Barcelona, Granvia Sud-L‟Hospitalet de Llobregat, no tant
sols de visitants, sinó, i molt especialment, per la pròpia activitat, instal·lacions,
muntatge d‟estands, etc”. No hi estem d‟acord en absolut, amb la valoració
absolutament subjectiva de la manca d‟oferta hotelera a la zona. Quanta oferta
hotelera haurem d‟assumir, les veïnes de la ciutat i específicament les d‟aquest
districte, les de Santa Eulàlia-Granvia Sud. ¿Tota l‟oferta que sigui necessària per
tal de respondre a les necessitats d‟una entitat privada, com és Fira de Barcelona?
Per d‟altra banda, considerem que s‟haurà d‟elaborar, i esperem que s‟elabori, un
pla de mobilitat individual per a aquest cas concret, amb les conseqüents reserves
d‟aparcaments, per exemple, d‟aparcaments per a bicicletes, establertes al propi
Decret 344/2006. I tot i les afirmacions del propi informe, al seu apartat 1.13 que diu
literalment: “Així d‟entrada, si considerem les reduïdes dimensions de l‟àrea
d‟actuació, que es limita a la parcel·la núm. 41 del carrer Botànica, de 2.506 m2 de
superfície i 5.000 m2 màxims de sostre, deduïm que en tot cas la mobilitat que es
pugui generar és inapreciable per a la capacitat de les infraestructures de transport
existents amb vials de 30 m i 50 m d‟amplada i, especialment, si comparem les
dades del projecte amb els límits d‟exempció de l‟estudi que es fixen a l‟article 3.2,
3.3 d‟aplicació del Decret, es cita altres implantacions que puguin generar un
nombre de viatges al dia superior a 5.000, posant com a topall aquesta magnitud.
Es calcula aquest impacte i es conclou que no procedeix prendre cap mesura, ni
obra, ni prevenció addicional.”
Considerem que, essent cert que individualment l‟amplada de la via i las
característiques de la construcció no incompleixen la legalitat vigent, no podem
deixar d‟observar que si analitzem la zona en global, observarem, per exemple,
l‟existència ja en aquella zona de l‟Hotel Fira Congres, del Porta Fira, del SB Plaza
Europa, del AC Som Marriot, a més a més, del futur Easy Hotel, la Fira, l‟Ikea, el
GV2, etc. Fa massa temps que la zona supera els 5000 desplaçaments, de forma
col·lectiva, i tot i que s‟argumenti que ja se‟n va fer una previsió a la zona i que
aquest hotel no varia significativament allò previst, s‟ha de tenir en compte que des
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de la Ronda del Litoral no existeix cap accés directe a la zona i que és previsible
que tot el trànsit rodat el canalitzi la Granvia, a través d‟un accés d‟entrada i un altre
de sortida.
Accessos que s‟acostumen a col·lapsar habitualment durant els dies de Fira, més
encara amb l‟obertura d‟un nou hotel a la zona, generant circulació saturada a la
part coberta de la GranVia i retencions a les rotondes de la part superior, que
acabem patint les veïnes del barri, claríssimament. El cabdal de trànsit que tenen
aquests accessos té un límit i analitzant a nivell general si que semblaria de sentit
comú l‟elaboració d‟un estudi de la mobilitat a la zona i als seus accessos, perquè si
el carrer on es troba sí que podria absorbir el trànsit generat, és clar que els actuals
accessos no.
Essent les 17.15 hores, s’incorpora a la sessió la Sra. Núria Marín Martínez,
Alcaldessa-Presidenta.
Votarem en contra també del punt 5, de la modificació de crèdit d‟una transferència
de 203.000 euros que surten d‟interessos de préstecs i despeses financeres, però
que es destinen, com sempre, d‟una forma molt diversa i que ens fan impossible
votar de manera conjunta a tots els aspectes que recullen, 33.000 euros a promoció
de la ciutat i comunicació, 54.000 euros a la Direcció de Serveis del Gabinet
d‟Alcaldia, 70.000 euros a subcontractar el servei d‟obertura, tancament i neteja del
mercat municipal del Torrent Gornal, 23.000 euros a subcontractar el serveis de
seguretat i vigilància dels edificis de l‟Harmonia, Can Riera i Casa España i 22.000
euros a despeses culturals, amb les que podríem estar-hi d‟acord, però no van
soles dins de l‟expedient, per tant, no les podem aprovar i votarem en contra.
I votarem també a favor del punt 6 i ens donem per assabentades del 7 i del 8.
Gràcies.

SR. MONRÓS IBÁÑEZ (CiU)
Bona tarda Alcaldessa, bona tarda. Ens donem per assabentats del punt 1 i el punt
2, votarem a favor del punt 3 i del punt 4, ens abstindrem del 5 i del 6 i ens donem
per assabentats del 7 i del 8.
Respecte del punt número 4, votarem a favor i tot i que aquest canvi de cessió del
10% no es pot realitzar la zona verda encomanada, nosaltres el que demanaríem a
l‟equip de govern és que aquests, quan es monetaritzi tot aquest tema, els diners
que es guanyin en aquest tema o cobrin d‟aquest tema, puguin revertir, per
exemple, en habitatges de protecció oficial, de manera que allò que no guanyem
per un costat en la dotació de zona verda, pugui ser reinvertit en una cosa d‟utilitat
per a la ciutat.
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SR. GARCÍA I ACERO (ERC-AM)
Sí, bona tarda a tothom, votarem a favor del dictamen 3, del número 5 i del número
6, ens donem per assabentats de l‟1, del 2, del 7 i del 8, i ens abstindrem del
número 4.
Referent
voldríem
s‟executi
itineraris
segurs.

al número 3, sobre l‟adhesió a la Xarxa de Ciutats per la bicicleta, doncs
reclamar la necessitat de millorar els carrils bici a la nostra ciutat i que
a la nostra ciutat una xarxa perquè els usuaris de bicicleta puguin tenir
que travessin la ciutat de forma continua, sense obstacles i itineraris

SR. MARTÍN HERMOSÍN (PP)
Gracias. Votaríamos a favor del número 3, efectivamente, y esperemos que esta
inclusión, pues no sea un eslogan propagandístico más para favorecer el uso de la
bicicleta y que de una manera práctica se ejecute un plan para ello. Nos
abstendríamos del punto 4, el punto 5 y el punto 6, y nos daríamos por enterados
del resto.

SRA. GONZÁLEZ MONTES (ICV-EUiA-PIRATES-E)
Molt bona tarda. Ens donem per assabentats del número 1, del número 2, a favor
del número 3, perquè aquí nosaltres estem a favor, evidentment, de tot el que sigui
fomentar l‟ús de la bicicleta i per això el que demanem són fets, no simplement
paraules, perquè hi ha mocions que s‟han aprovat en aquest Ple, el Pla Director de
la Bicicleta, i encara no s‟han dut a terme, o sigui, nosaltres reclamem també els
fets i que realment siguin efectius, no senzillament uns acords que queden en no
res. Ens abstenim del número 4 i el company...

SR. NIETO MARTÍNEZ (ICV-EUiA-PIRATES-E)
Sí, sobre el 5 votarem en contra, creiem...o sigui, estaríem a favor, òbviament, de la
inversió necessària pels serveis com per exemple el servei de neteja del mercat del
Torrent Gornal, la part primera del contracte menor, com la licitació posterior, i la
partida pel foment de la Cultura Popular, però creiem poc raonat l‟increment de la
partida per més serveis al Gabinet d‟Alcaldia, creiem que, com explica el full, creiem
que és en certa manera un cert despropòsit aquest dispendi en aquesta àrea, ja
s‟ha incrementat recentment, si no ens falla la memòria, l‟increment de més suport a
la xarxa social, de Comunity Manager i altres serveis de suport a la comunicació de
govern en general i d‟Alcaldia, d‟una nova plaça de secretària, etc, i creiem que
Alcaldia té recursos suficients per a dur a terme aquesta interacció amb ciutadans i
entitats. Per tant, no creiem justificat aquest increment de pràcticament 90.000
euros més en reforç comunicatiu pel Gabinet d‟Alcaldia.
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Respecte al 6 votarem a favor, del 7 ens donem per assabentats i volíem fer alguns
comentaris al respecte dels diversos informes. Creiem, bé, sobretot valorar,
òbviament, la feina feta per l‟àrea i la feina feta per Intervenció General i el seu
equip, la Petra i el seu equip, i situar alguns dels elements que ens preocupen, dels
diversos elements que se situen.
En concret, quan parla de les modificacions de crèdit, destacar la crítica que es fa
sobre el deficient mètode i la tècnica de pressupostació, perquè no té en compte el
principi de retroalimentació pressupostària, aquest element d‟anar valorant cóm va
anar l‟any passat i que ho posa aquí sobre la taula, de cóm això es pot planificar per
no tirar tant del concepte de modificació de crèdit i que quedi molt millor plasmat al
conjunt del pressupost, de manera anual.
Quan es parla també del trencament del principi d‟anualitat pressupostària en
matèria de finançament, sobre el que hem apuntat aquest grup d‟altra manera sobre
la inversió que sigui d‟una manera més sostinguda, possiblement respon a d‟altres
elements que tenen a veure amb deute d‟altres administracions, però nosaltres
creiem que aquest equilibri que creiem que és necessari sobre una inversió real
sostinguda que al llarg del mandat s‟ha de donar, no creiem que sigui adient
aquesta sobreinversió en un any concret o en dos anys concrets, sinó que s‟ha de
mantenir aquesta inversió de manera anual.
Sobre el pla d‟inversions públiques locals, no sabem si això encaixa amb
posterioritat al debat sobre el PIM i el PAM, no sé si això ho engloba o ho solventa,
però indica l‟informe la necessitat d‟atendre urgentment aquest pla d‟inversions
públiques locals, per tant, com diu aquí l‟informe, s‟apunta una mala planificació de
les inversions reals i, per tant, explica aquest baix nivell d‟execució sobre el tema de
les inversions.
Ens preocupa la xifra de “dubtós cobrament”, que va ascendint any rere any, 13
milions a l‟exercici corrent i pràcticament 20 milions d‟exercicis tancats anteriorment,
per tant, aquí haurien sobretot preguntes sobre en quins àmbits, quins actes, se
sostén aquest deute i quin pla o bateria de mesures té el govern municipal per
tractar de cobrar aquest actiu o aquests deutes de dubtós cobrament.
I finalment, en el desè apartat, doncs fem nostra una mica la voluntat de solventar
aquestes mancances objectives que poden afectar, doncs bé, en diversos graus
sobre el treball en aquesta àrea, sobre com aquesta Intervenció General no ha
pogut complir al llarg de l‟exercici 2016, paraules textuals, l‟article 221 del TRLHL,
quan es refereix al control d‟eficàcia, perquè encara que al document pressupostari,
pressupost, hi figura una xarxa nominal de programes, aquest no es desenvolupa a
posteriori, és a dir, no es fixen per a cada programa objectius a assolir, ni es
determinen indicadors de seguiment, que permetin avaluar el grau d‟execució dels
programes pressupostaris, tampoc s‟ha pogut complir al llarg del 2016, amb el
control d‟eficàcia i economia, per la inexistència d‟una comptabilitat interna o de
costos dels serveis.

…/…

8

Per tant, hi ha uns elements, sembla, de funcionament intern sobre l‟execució
pressupostària i control del mateix, doncs que tot i que tenim dades
macroeconòmiques molts importants i positives de l‟Ajuntament, hi ha d‟altres
elements, doncs que parlen de la manca de capacitat per diversos elements, de dur
a terme, de manera plena, la funció interventora per part de l‟àrea. Per tant, creiem
que és important solventar aquestes deficiències per millorar la governança de la
nostra ciutat.
Del punt vuitè ens donem per assabentats i agrair novament la tasca duta per l‟àrea
d‟Intervenció i el seu equip. Gràcies.

SR. GARCÍA VALLE (CIUTADANS)
Sí, buenas tardes, muchas gracias. En el punto número 1 nos damos por
enterados, en el número 2 también por enterados, en el tercero votaremos a favor,
en el cuarto nos vamos a abstener, quinto y sexto, ahora lo explicaré, los vamos a
votar en contra, séptimo nos damos por enterados y en el octavo también nos
damos por enterados.
Miren, en el quinto votamos en contra de una modificación de crédito por lo que
hemos comentado aquí otras veces en este Pleno, porque a veces estas
modificaciones de crédito se convierten en un cajón de sastre donde se mezclan
partidas y unas se pueden justificar y a nosotros unas nos pueden parecer bien y
otras no, entonces votarlo todo, pues sería ir en contra un poco de lo que pensamos
en algunas partidas, por lo tanto, lo que yo, no sé si se puede hacer, pero supongo
que sí, habría que, de alguna manera, ver la posibilidad de hacer expediente por
expediente, para que a veces alguien se queda fuera en una votación nuestra,
cuando pensamos que tiene, se puede hacer esa votación a favor de esa partida,
pero como hay otras y hay que votarlo todo al mismo tiempo, pues nos parece que
no podemos hacer eso y es un ejercicio de incoherencia ¿no? Aquí es que se
mezclan partidas, no sé, hay cosas que nos parecen bien, ya digo que aquí
seguramente ustedes tienen razón en algunas cuestiones, pero bajo nuestro
criterio, pues no están bien.
Por ejemplo, 90 millones de euros, como hemos visto aquí, para mejorar el
Gabinete de Alcaldía, no sabemos a qué obedece eso, nosotros creemos que está
bastante bien, creemos que es eficaz y eficiente y demás, no sabemos con qué
criterio lo hacen, quizás la Alcaldesa necesita más gente a su lado para que la
orienten mejor ¿no? o quizás seguramente sea una manera de ver las cosas,
nosotros entendemos que está suficientemente completo ese Gabinete de Alcaldía.
Y en fin, una serie de cosas más que no me voy a extender mucho, pero que nos
parece que no están bien y por eso, al ser un cajón de sastre, vamos a votar en
contra. Si ustedes hacen lo que yo les pido, seguramente algunas de estas partidas
se salvarían de nuestro voto, se van a salvar igual, porque estoy convencido de que
van a pasar el corte, pero no con nuestra aquiescencia.
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Por otro lado, en el punto número 6, pues no compartimos las prioridades de este
gobierno, modificar los presupuestos para pagar 38.000 euros a una entidad para
que haga unas figuritas, un águila, un león y tal, creemos que hay otras prioridades,
sinceramente, nos parece. y además, para las fiestas de Primavera que están aquí
ya, seguramente ustedes se habrían comprometido antes ya ¿no? da la sensación,
no quiero afirmarlo categóricamente, pero viendo como se funciona, no es fácil
sospechar eso. Y lo que nos duele de verdad es que a veces, pues las prioridades
no sean las que nosotros hemos dicho y lo hemos criticado más de una vez, y es
que si hay 38.000 euros para hacer un águila, un león, incluso a veces como se ha
hecho la figura de la Alcaldesa ¿no? la giganta y tal, pues oiga, nos parece
innecesario, y por el contrario se quedan fuera políticas de un calado social
importante. Y no pretendo, se lo digo Sra. Alcaldesa, para que no crea usted que
quiero dar lecciones, simplemente es una forma de ver las cosas, nos duele mucho
que la Asociación “No somos invisibles”, que son personas con parálisis cerebral,
no haya podido hacer una subvención de 4.000 euros, porque han dicho ustedes
que no hay presupuesto, eso nos duele mucho, por lo tanto, para que vean ustedes
como sí es cuestión de prioridades.
En cualquier caso, sí que nos gustaría de verdad, que estos cajones de sastre se
fueran aclarando un poco, porque a veces, ya les digo y lo reitero otra vez, nos
duele votar en contra de cosas que están en ese cajón de sastre y que son
absolutamente legítimas y que estamos de acuerdo con ellas, pero no les vamos a
dejar que ustedes nos cuelen goles por la escuadra, porque lo meten ahí en un
“totum revolutum”. Me parece que en el resto ya me he posicionado y sí les vuelvo
a hacer un ruego, aunque no es el momento, pero, que por favor a ver si podemos
hacer, clarificar un poquito más las cosas, que tengamos claro que es lo que
votamos, que no nos volvamos locos ahí diciendo esto sí, esto no, esto no, por lo
tanto, tengo que decir que no, para no cometer injusticias, porque seguramente el
votar así puede que haya algo de injusticia, pero tampoco podemos dejar que nos
metan goles. Muchas gracias.

SR. GARCÍA MOMPEL (PSC-CP)
Bé, primer agrair la votació a favor de la “Red de ciutats per la bicicleta”, dir-los que
aquest és un acord amb d‟altres ciutats que el que pretén és impulsar un mitjà de
transport que, per moltes raons, és desitjable que en el futur sigui més utilitzat.
Bàsicament, nosaltres contemplem el Pla de Mobilitat Urbana com una de les
prioritats, l‟augment de la bici en el que és el transport individual a la ciutat i també
en el Pla d‟Acció de la Millora de la Qualitat de l‟Aire que va presentar la Sra. Marín
fa quinze dies, un dels eixos estratègics és aquest precisament dels quatre,
promoure desplaçaments a peu i en bici. Dir-los que, efectivament, el Pla de
Mobilitat Urbana ha canviat una mica l‟estratègia en aquest tipus de qüestions, la
majoria dels carrers de la ciutat seran ciclables, la majoria vol dir que el 80% seran
ciclables i, per tant, ho parlarem en una altra moció, s‟haurà de donar la prioritat
corresponent a la mobilitat en bici, no exclusivament, però sí de manera important.
Per tant, agrair-los la votació, dir-los que això està contemplat en el Pla d‟Actuació
Municipal i, sense més, novament donar-los-hi les gràcies.
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SR. QUIRÓS BRITO (PSC-CP)
Sí, moltes gràcies Sra. Alcaldessa. Només per clarificar un apunt del discurs del Sr.
Miguel García, quan parlava de “las figuritas”, estem parlant de la cultura popular i
tradicional, de tradicions importants que són les entitats pròpies de la cultura
popular que ens demanen aquesta col·laboració i que a més aquestes figures
passaran a formar part del patrimoni de la ciutat, ni del govern, ni d‟aquest
Ajuntament, sinó de tota la ciutat. Jo crec que és important que ho posem en valor,
no es fan o no es porta ara la modificació pel fet que les Festes de Primavera
estiguin aquí al voltant, sinó perquè és un tema que ve de lluny i és important
sobretot el respecte, jo li demanaria el respecte per aquestes “figuritas”, perquè jo
crec que molta gent es pot sentir ofesa i seria important parlar amb propietat. Moltes
gràcies.

SR. BRINQUIS PÉREZ (PSC-CP)
Sí, gràcies Sra. Alcaldessa. Un poquito para dar respuesta a diferentes
comentarios. Sr. Miguel García, transparencia toda, puede estar de acuerdo o no,
pero transparencia toda, es más, ha podido comprobar precisamente de donde
viene ese dinero y a donde va destinado, y usted lo ha podido…se ha equivocado
en los 90 millones, ojalá pudiéramos destinar 90 millones al Gabinete de Alcaldía,
son 90.000 euros, pero yo creo que, no estará de acuerdo, pues no pasa nada,
pero que transparencia y claridad total. Por lo tanto, sí que me gustaría que por lo
menos lo reconociera, ya que da la sensación de que hay oscurantismo, que dice
que no es transparente, bueno, pues transparencia toda. También le recuerdo que
con el dinero del Ayuntamiento no se ha pagado ningún capgros, ni ningún gegant
d‟aquesta ciutat, amb forma o amb la cara de l‟Alcaldessa, també per recordar-li,
no, la verdad es que no, eso es propio de la entidad y no tiene nada que ver con
ninguna subvención de este Ayuntamiento y si tiene cualquier problema, pues sólo
tiene que preguntarlo y podrá comprobarlo con la entidad, no es un tema para
debatir aquí.
Con respecto a las modificaciones de crédito, para dar respuesta al Sr. Nieto. El
nombre d‟expedients tramitats no és un indicador d‟anàlisis per a la fiscalització del
desenvolupament del programa de govern municipal, o sigui, no perquè es facin
moltes o poques es desvirtua aquest pressupost. L‟import de les modificacions de
crèdit analitzades, tal i com manifesta la Intervenció General en les conclusions del
seu informe de liquidació del pressupost 2016, es pot considerar normal dins de
l‟activitat gestora ordinària d‟una administració municipal, tan complexa com la
nostra. Del 86% dels expedients de les modificacions de crèdits tramitats, 165
expedients dels 192 tenien una justificació necessària i raonable per a la seva
tramitació: 71 expedients de generació de crèdit pel cofinançament de serveis i
inversions, i 12 transferències de crèdit per dotar l‟aportació municipal de les
actuacions cofinançades dels programes d‟ocupació; 14 expedients d‟incorporació
obligatòria de romanents de crèdit, derivats de la liquidació de l‟exercici 2015; 30
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expedients per la identificació de partides pel control comptable, en el cas de les
conversions administratives i reconeixement de crèdit, que són de dos dígits, que
aquestes ens les podríem estalviar per temes legals, però ens interessa a nosaltres
pel control intern dels diferents serveis; 18 expedients de crèdit extraordinari, per les
noves despeses finançades amb majors ingressos percebuts no inicialment; 7
expedients de crèdit extraordinari per a noves necessitats sobrevingudes en fase
d‟execució pressupostària, finançats amb baixes per anul·lació, com és el cas dels
crèdits donats de baixa de despeses financeres, que ens han permès finançar,
entre d‟altres despeses, més ajuts socials i beques menjador i 13 expedients de
crèdit extraordinari per dotacions d‟inversions finançades a recursos afectats
procedents de les bosses d‟exercicis anteriors, incorporacions obligatòries per
continuar finançant.
Respecte del tema de les inversions, també ens agradaria a nosaltres que les
inversions fossin estables en els diferents anys del mandat. Sí que és veritat que,
normalment, en el segon any de mandat, la mitjana d‟inversions estaria en un 50%,
de la resta de municipis, nosaltres ara mateix estem en un 40%, però ja té
justificació, normalment les inversions acostumen a ser de 6 anys, els mandats de
4, les inversions de 6, perquè els primers anys són una mica de redacció de
projectes, d‟elaboració dels projectes i són 4 anys d‟execució dels projectes
grossos. En aquest any 2016 o 2017, en el 16 han coincidit amb les finalitzacions
dels projectes grans d‟inversió, que això també ens ha fet que ens donessin els
diners de cofinançament i això el que ens ha fet és tenir aquest superàvit final, però
no deixen de ser les inversions de 6 anys, per tant, per això ara tenim més
ingressos, perquè ens han liquidat el mandat passat i nosaltres ara estem redactant
projectes per veure si els podem acabar abans de final de mandat o si no durant
principis del mandat següent. Per tant, hem destinats pocs diners o menys diners
dels previstos per finançament d‟inversions.
I respecte al control de l‟eficàcia i l‟eficiència, té tota la raó, la falta...i per això estem
treballant en dos nous projectes per poder implementar-los al llarg del 2018, per un
sistema d‟implementació de costos dels serveis de comptabilitat analítica, que
estem treballant amb Intervenció, i també el projecte de pressupostos estratègics
orientats a resultats de la integració del PAM en el pressupost, que és el que estava
comentant, l‟elaboració de memòries pressupostàries amb els objectius estratègics
operatius i de gestió i construcció d‟un sistema amb indicadors de seguiment dels
objectius i avaluació del grau d‟assoliment dels diferents resultats. L‟objectiu és
avançar en un canvi de model corporatiu implementant de manera progressiva, un
sistema de comptabilitat analítica que ens permeti calcular els costos reals dels
serveis, i construir un model de gestió pressupostaria orientada a resultats,
vinculada a l‟estratègia municipal, per avançar en la transparència i en el rendiment
de comptes.

SR. BELVER VALLES (PSC-CP)
Sí, gràcies Sra. Alcaldessa. Un breu comentari sobre el número 4, al que feia
referència el Sr. Christian Giménez, de la modificació del Pla General, estem parlant
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d‟un solar, d‟una peça que és entre mitgeres en el carrer Botànica, aquesta
modificació el que acabarà donant com a possibilitat, és una instal·lació hotelera
d‟aproximadament unes 100 habitacions. Això significa que el volum de persones,
diguéssim, que de manera quotidiana es mouran per allà, evidentment, no resulta
significatiu respecte del conjunt habitual de gent que ja es belluga en aquell sector.
Per tant, la seva incidència en l‟àmbit de la mobilitat, evidentment serà pràcticament
irrellevant.
Respecte del que vostè parlava, quan parlava de l‟informe de justificació de la
modificació plantejada, quan es diu o es parla que falta oferta, falta determinada
tipologia d‟oferta en aquell sector, perquè, com vostè sap, la immensa majoria de
les instal·lacions hoteleres que hi ha en aquell entorn, són hotels de 4 o 5 estrelles i,
per tant, quan es parla, i vostè feia referència també quan llegia el paràgraf, parlava
de la gent que es dedica a fer instal·lacions, desinstal·lacions, o gent de treballs
auxiliars en el voltant de la Fira o de determinats esdeveniments, que no és la gent
que habitualment, perquè vénen destinats per la seves empreses de muntatge i
desmuntatge, s‟allotgen en establiments de 4 o 5 estrelles, per tant, aquest serà
d‟un nivell inferior, estem parlant d‟un hotel que serà de 2 o 3 estrelles, que això
donarà compliment en aquest segment de demanda que ara mateix allà no hi ha.
Respecte del conjunt de la mobilitat, evidentment és un element que la mobilitat
generada en tot aquell entorn del Districte Econòmic i Granvia, va evolucionant i es
va modificant, com vostès saben, a tot el que és el projecte de desenvolupament de
la Granvia fins el riu Llobregat, ja ha plantejat tota una sèrie de modificacions i
d‟innovacions respecte del terme de mobilitat, que el que fa justament és donar
mobilitat en sentit paral·lel a la Granvia, però allunyant la major part d‟aquest
transport, perquè fonamentalment parlaríem de transport que surt de l‟àmbit de les
empreses de l‟àmbit industrial, que podrien circular per enllaçar amb les rondes que
sí que a partir del nus del Llobregat i de la ronda del Litoral ens permetria mobilitat
en horitzontal, allunyada de la Granvia i, per tant, descongestionar la Granvia i
millorar la mobilitat en el conjunt del sector des del riu Llobregat fins a la plaça
Cerdà, amb els dos carrers paral·lels que signifiquen el carrer Botànica i el carrer
Ciències. Aquest és l‟objectiu de les modificacions en l‟àmbit de la mobilitat.
I després respecte, en general, d‟algunes de les qüestions que s‟han dit. Mirin, jo
crec que és absolutament legítim que cadascun dels grups municipals es posicionin
tal i com consideren en cadascun dels punts, la gent, faltaria més, tots els grups
poden votar a favor, en contra o abstenir-se, que plantegin qüestions de dir, és que
tal i com vostès ens ho plantegen, ens ho posen difícil per votar, mirin, el que no
farem nosaltres és adequar la nostra gestió als seus interessos o les seves
comoditats, decideixin, poden votar a favor, en contra o abstenir-se, ja està. Està tot
absolutament clar en els dictàmens, tot absolutament referit, i vostès poden
entendre que el fet que hi hagin tres o quatre elements en un mateix dictamen,
doncs fa que ens faci dubtar, molt bé, doncs han de triar, en aquesta vida no ens
queda un altre remei, després ja ho veurem a les mocions, hi ha mocions que en
virtut de la lògica haurien de ser cinc mocions, perquè barrejar, Deu n‟hi do
l‟escudella que hem fet en alguna de les mocions. Per tant, en els àmbits de gestió
el que fem és, a partir d‟unes modificacions o bé per crèdit generat o bé per
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modificar des d‟una sola partida, fer uns destins a tres, quatre, cinc partides, vostès
el que ens estan dient és que de cada modificació de crèdit fem una modificació de
crèdit per cadascuna de les partides de destí i no sé si s‟han escoltat a vostès
mateixos quan alguns de vostès en la seva intervenció respecte de la liquidació,
han dit que un dels aspectes que no els hi agradava és que hi havia moltes
modificacions de crèdit. En què quedem? Hi ha moltes o hi ha poques? Perquè si
fem una modificació de crèdit per a cada partida de destí, la multiplicarem per 24.
Per tant, o ens semblen moltes o ens semblen poques.
I ja per acabar, també respecte del punt número 4, el Sr. Monrós feia un
plantejament que deia, escolta, aquí hi ha una monetarització quant als
aprofitaments que hi ha de la modificació de la tipologia de sostre i que aquesta
monetarització es destinés a l‟àmbit de l‟habitatge, jo crec que sembla una proposta
raonable i, diguéssim, que es plantejava que el govern municipal recollís la seva
proposta i estaríem d‟acord en què aquesta monetarització es destini a polítiques
d‟habitatge.
A continuació l’Alcaldessa obre un segon torn d’intervencions dels grups polítics
municipals que ho desitgin.

SR. JIMÉNEZ ARIZA (REGIDOR NO ADSCRIT)
Sí, només era pel tema que ha comentat el portaveu de la CUP-Poble Actiu sobre el
tema de la Xarxa de Sostenibilitat i la Xarxa de Ciutats per la bicicleta, sí que en
aquest tema són dos xarxes totalment diferents, la Xarxa de Sostenibilitat va néixer
amb l‟impuls de les Agendes21 dels diferents municipis, és una xarxa impulsada i
dinamitzada per la Diputació de Barcelona, finançada per la Diputació de Barcelona,
no té cap tipus de quota, i és una xarxa totalment necessària si el que volem és
coordinar amb la comarca de Barcelona tot el que són polítiques mediambientals i
de sostenibilitat. En aquest sentit, sí que la xarxa de sostenibilitat ha sigut una eina
necessària i fonamental a l‟hora de desenvolupar també el Pacte dels Alcaldes, en
tots els plans d‟actuació sobre l‟energia i sostenibilitat, i on sí que nosaltres que
tenim una mica més, som una gran ciutat i tenim una mica més de recursos, sí que
també hem pogut ajudar a d‟altres municipis que no tenen tants recursos a l‟hora de
desenvolupar els seus programes.
La xarxa de la bicicleta és una xarxa molt més especialitzada, que neix precisament
per la necessitat que tenen les ciutats de tenir un fòrum especialitzat on tractar les
problemàtiques que es troben les grans ciutats a l‟hora de desenvolupar plans
directors de la bicicleta. És una xarxa que ara mateix té 89 ens locals que estan
participant, té unes quantes comissions treballant, tant a nivell de desenvolupament
de xarxa de vies ciclables a la ciutat, com també a l‟hora de desenvolupar i de
discutir amb els ministeris i amb la DGT, tot el que són la normativa que s‟ha
d‟efectuar per a la circulació de bicicleta a les ciutats i, en aquest sentit, també ens
ajudarà. A més a més, que són els impulsors del biciregistre, que és una eina
també per tal de recuperar i de tenir controlat també el tema dels robatoris de les

…/…

14

bicicletes a les ciutats i demés, o sigui que al final sí que jo crec que són xarxes que
és necessari que hi participem si el que volem és desenvolupar coordinadament
amb d‟altres municipis unes polítiques correctes en aquest sentit.

SR. GARCÍA VALLE (CIUTADANS)
Muchas gracias. Miren, no sé, no pensaba yo intervenir más en este tema, pero me
obligan ustedes, porque veo que tienen ustedes la piel muy fina, tienen la piel de
pollito, tendrían que tenerla ya, después de 40 años de gobierno, de elefante,
después de los que han pasado por aquí, o de cocodrilo. Miren, yo no…porqué dice
usted que nosotros faltamos el respeto a entidades y demás, no, no, nosotros
criticamos un modo de hacer política, entendemos que hay prioridades, ustedes
entienden unas, nosotros otras, eso no es falta de respeto a ninguna entidad, que
luego corren ustedes y como dicen aquellos, van enseguida a las entidades y, como
dice el niño, ahora vas y lo cascas, van ustedes a cascarle, miren lo que ha dicho
este, que falta de respeto, no es cierto, todo el respeto para todas las entidades.
Otra cosa es que estemos de acuerdo con algunas cuestiones que obedecen a lo
que ya hemos explicado otras veces aquí, a si son más amigos o menos, eso lo
sabemos todos.
Y en cuanto a la transparencia, hombre no hay más transparencia que explicar las
cosas como son, nos obligan ustedes a votar a veces cosas que no tenemos que
votar porque en ese cajón de sastre que yo he dicho, entran cosas que son
coherentes a nuestro modo de ver y otras que entendemos que no. Y claro que sí,
porqué no se puede hacer el esfuerzo de explicarlas claramente expediente por
expediente y cuestión por cuestión, porqué no, no, no es incoherencia, bueno, y si
miramos que en ese cajón de sastre todo se adapta a lo que nosotros pensamos de
una forma de hacer política, pues votaríamos a favor, pero no podemos votar a
favor cosas que en definitiva no estamos de acuerdo con ellas.
Y en cuanto a los temas de transparencia, hombre, toda la que usted quiera, pero
mire, no me haga tirar de hemerotecas y de cuestiones, porque si no empezaría el
debate mal y nos queda mucho, mucho debate, para meternos ya en dar palos,
porque vamos, si le digo lo que va a pasar en el futuro con algunas cuestiones y las
adivino, pues usted se quedaría como diciendo ¿y eso? Pues esto es lo que está
pasando aquí, nombramientos, historias, se convoca y al final algunos sabemos ya
de antemano quienes son los que van a ganar la plaza, lo podríamos apostar ahora.
Pero no se trata de agriar el debate, que nos queda mucha tarde por delante.
Mire, transparencia siempre es poca, lo que nos duele de verdad es el criterio de
las políticas que ustedes hacen y que ya les digo que nunca las he deslegitimizado,
pero que entran en contraste con lo que pensamos otros. Yo, por ejemplo, no
gastaría 38.000 euros en hacer dos…un león y un águila, teniendo como tenemos
otras cuestiones que decimos que no, que para nosotros son prioritarias. Ustedes
tienen esa conciencia y nosotros la respetamos, pero la tenemos que criticar, no es
la nuestra, y enseguida empiezan que si falta de respeto, pero qué falta de respeto,
qué falta de respeto, ninguna, hablar aquí, yo no menosprecio a las entidades por
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eso, simplemente digo que es el gobierno el que tiene la culpa, porque oiga,
ustedes tienen la mano larga para lo que les conviene y corta para otras cuestiones.
En cualquier caso, seguramente sería la crítica al gobierno, no a las entidades, que
hacen muy bien en recoger todo lo que ustedes les den, están ahí para eso, por lo
tanto, de falta de respeto absolutamente ninguna.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, gràcies, hi ha alguna qüestió més? Doncs passem la Comissió Informativa
de Drets i Territori.

ALCALDIA-PRESIDÈNCIA
ACORD 1.- PER DONAR COMPTE AL PLE DE LA MEMÒRIA ANUAL DEL
TRIBUNAL ECONÒMIC ADMINISTRATIU DE L’HOSPITALET CORRESPONENT
A L’EXERCICI 2016 (EXP. 7544/2017).
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 dels òrgans de
govern que corresponen al Ple, en aplicació del que disposa l‟article 123.1.a) de la
Llei 7/1985, de 2 d‟abril Reguladora de les Bases de Règim Local, previ dictamen
de la Comissió Permanent de Presidència, dóna compte al Ple de la Memòria Anual
2016 de les activitats del Tribunal Econòmic Administratiu de L‟Hospitalet.
ATÈS que l‟article 10, apartat 11 del Reglament Orgànic Municipal del 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 2016.
El Ple, a proposta de l‟Alcaldessa i amb el dictamen previ de la Comissió
Permanent de Presidència,
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PRIMER.- ES DONA PER ASSABENTAT de la Memòria Anual del Tribunal
Econòmic Administratiu de L‟Hospitalet, aprovada pel Ple del Tribunal el 28 de
febrer de 2017, corresponent a l‟exercici 2016, que s‟adjunta al present dictamen.
SEGON.- NOTIFICAR el present a l‟Alcaldia, al Tinent d‟Alcaldia 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.- RELATIU A 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
-1ER.
TRIMESTRE
2017(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 9 de març de 2017, 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 data 25 d’octubre de 2016, va acordar
l’aprovaciò inicial del pressupost per a 2017, 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, en data 21 de
novembre de 2016, mitjançant resolució número 10186/2016, de 13 de desembre i
que es va publicar al BOP d’1 de desembre de 2016 i rectificació d’errors de 2 de
gener de 2.017.
La Junta de Govern Local, en sessió de data 31 de gener de 2017, va aprovar
l’adequació del catàleg de llocs de treball de personal eventual a la plantilla
d’aquest personal que acompanyava als pressupostos municipals per a 2017,
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aprovada definitivament el 21 de novembre de 2016, acord que va ser publicat al
DOGC núm. 7309, de 15 de febrer de 2017 i BOP de data 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 1636/2016,
de 2 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 2016 és de 254.804
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

Grup Municipal CiU

1

0

1

ASSESSOR/A DE GRUP MUNICIPAL

Grup Municipal ICV-EUiA-Piratas

1

0

1

ASSESSOR/A DE GRUP MUNICIPAL

Vacants

0

1

1

ASSESSOR/A DE L'ALCALDIA

Àrea d'Alcaldia-Presidència

1

0

1

3

1

4

ASSESSOR/A DE NIVELL 1
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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

1

0

1

1

0

1

ASSESSOR/A DE NIVELL 1

Àrea d‟Alcaldia-Presidència

1

0

1

ASSESSOR/A DE NIVELL 1

Vacants

0

1

1

4

0

4

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

Àrea Alcaldia -Presidència

1

0

1

ASSESSOR/A DE NIVELL 2

Àrea Coordinació,Planificació, Desenvolupament
econòmic i Ocupació

1

0

1

ASSESSOR/A DE NIVELL 2

Àrea de Benestar i Drets Socials: Regidoria
Educació i Cultura

1

0

1

ASSESSOR/A DE NIVELL 2

Àrea d'Espai Públic Habitatge Urbanisme i
Sostenibilitat

1

0

1

7

0

7

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

Àrea d'Alcaldia-Presidència

1

0

1

ASSESSOR/A DE NIVELL 3

Àrea d'Alcaldia-Presidència

1

0

1

ASSESSOR/A DE NIVELL 3

Àrea d'Espai Públic Habitatge Urbanisme i
Sostenibilitat

1

0

1

ASSESSOR/A DE NIVELL 3

Àrea de Benestar i Drets Socials: Regidoria de
Govern d'Igualtat i Benestar Social

1

0

1

ASSESSOR/A DE NIVELL 3

Àrea de Benestar i Drets Socials: Regidoria
Educació i Cultura

1

0

1

ASSESSOR/A DE NIVELL 3

Àrea de Benestar i Drets Socials: Regidoria
Cultura

1

0

1

ASSESSOR/A DE NIVELL 3

Àrea de Benestar i Drets Socials: Servei de Salut

1

0

1

22

2

24

TOTAL

2.- Les funcions, règim de dedicació i retribucions son les acordades pel ple en
sessió de 19 de juny de 2015, publicades al BOP de 3/07/2015 i al DOG 6902 de
30/06/2015 per als respectius llocs de treball, però al Ple de l’Ajuntament en sessió
de 21 d’octubre de 2016, va acordar l’increment de la retribució del personal
eventual amb efectes d’1 de gener de 2016, acord que va ser publicat al DOGC
núm. 7241 de 7 de novembre de 2016 i al BOP de 9 de novembre de 2016.
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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 es de 27.”
El Ple de l‟Ajuntament, 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.

SEGURETAT, CONVIVÈNCIA I CIVISME
ACORD 3.- RELATIU A LA SOL·LICITUD D’INCLUSIÓ DE LA CIUTAT DE
L’HOSPITALET DE LLOBREGAT A L’ASSOCIACIÓ “RED DE CIUDADES POR
LA BICICLETA”. (EXP. 4295/2017)
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, 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:
ATENDIDO que la “Red de Ciudades por la Bicicleta” es una asociación integrada
por entidades públicas o sus entes instrumentales, así como por organizaciones
que trabajan en la promoción del uso de la bicicleta y que tiene por objeto, de
conformidad con el art. 3 de sus estatutos “la generación de una dinámica entre las
ciudades españolas con el fin de facilitar, hacer más segura y desarrollar la
circulación de los ciclistas, especialmente en el medio urbano, realizando para ello
todas las acciones necesarias para impulsar la bicicleta como medio de transporte e
intensificando las iniciativas adoptadas con el mismo objetivo por las
Administraciones públicas, asociaciones y demás agentes locales”.
ATENDIDO que la Comisión de Competencias Delegadas del Pleno del
Ayuntamiento de L‟Hospitalet de Llobregat, aprobó definitivamente, en sesión de 28
de junio de 2016, el Plan de Movilidad Urbana Sostenible (2015-2020), que incluye
entre sus objetivos “aumentar la participación de la bicicleta en el conjunto de los
medios de transporte habituales, creando las condiciones de infraestructuras, de
gestión del tránsito y de educación viaria necesarias para promover su utilización” y
en el mismo sentido el Plan de Actuación Municipal 2016-2019.
VISTO que el art. 25 de los Estatutos de la asociación establece que podrán
pertenecer a la asociación las entidades públicas o sus entes instrumentales que
promuevan o favorezcan, en el marco de la movilidad sostenible, la circulación de la
bicicleta en su ciudad o territorio.
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ATENDIDO que el referido art. 25 establece también que quienes deseen pertenecer
a la Asociación lo deben solicitar por escrito dirigido a la Presidencia, y que el
acuerdo de integración deberá ser adoptado por el órgano competente de la entidad
en el que se expresará su voluntad de adhesión y cumplimiento de los estatutos.
VISTO que el art. 29 de dichos Estatutos establece, entre otras, la obligación de los
socios fundadores y de número (aquellos que se integren después de la constitución
de la asociación) de “abonar las cuotas que se fijen, así como las derramas u otras
aportaciones que puedan corresponder con arreglo a los Estatutos”.
ATENDIDO que la Asamblea General de la Red de Ciudades por la Bicicleta, en
sesión de 4 de octubre de 2012, acordó que los nuevos socios estarían exentos del
pago de cuotas el primer año y que para el resto de años la cuota queda establecida
en función del número de habitantes de la entidad.
ATENDIDO lo que determina el artículo 174 del RDL 2/2004 de 5 de marzo, por el
que se aprueba el texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales,
el pago de las cuotas para el año 2018 y siguientes, quedará sujeto a la
autorización en el presupuesto del ejercicio correspondiente del crédito adecuado y
suficiente, quedando por tanto pendiente la asignación de la partida con cargo a la
que deberá hacerse el abono.
VISTO que el art. 9 de los Estatutos de la "Red de Ciudades por la Bicicleta"
determina que los socios designaran a quienes deben actuar en su nombre ante la
Asociación y en sus distintos órganos de conformidad con lo que establezcan sus
propias normas constitutivas y reguladoras, y atendido lo establecido en el art.
127.1.m) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen
Local y la condición de gran municipio de este ayuntamiento, el órgano competente
para designar el representante municipal es la Junta de Gobierno Local.
VISTO el informe de 6 de febrero de 2017 de la Directora de Servicios del Área de
Seguridad, Convivencia y Civismo.
VISTO el informe de 9 de febrero de 2017 del Asesor Jurídico del Área de
Seguridad, Convivencia y Civismo.
VISTO que el articulo 123.1.f) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, determina que el
Pleno del Ayuntamiento es el órgano competente para acordar la participación en
organizaciones supramunicipales y que el apartado 2 de este mismo artículo
establece que se requerirá el voto favorable de la mayoría absoluta del número
legal de miembros del Pleno para la adopción de, entre otros, los acuerdos del
párrafo f).
VISTO que consta en el expediente, el informe de la Secretaria General del Pleno,
de conformidad con lo que establece el artículo 122.5.e.2° de la Ley 7/1985.
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El Pleno, a propuesta del Teniente de Alcaldía, titular del Área de Seguridad,
Convivencia y Civismo, y con el dictamen previo de la Comisión Permanente de
Presidencia,
ACUERDA:
PRIMERO.- APROBAR, con el quórum de la mayoría absoluta, la voluntad de
adhesión del Ayuntamiento de L'Hospitalet de Llobregat a la "Red de Ciudades por
la Bicicleta" y de cumplimiento de sus Estatutos.
SEGUNDO.- MANIFESTAR que el representante de este ayuntamiento en la
Asamblea General de la asociación será designado por la Junta de Gobierno Local,
de conformidad con lo establecido en el art. 127.1.m) de la Ley 7/85, de 2 de abril,
reguladora de las bases de régimen local.
TERCERO.- ABONAR las cuotas que correspondan posteriores al año 2017 a la
asociación “Red de Ciudades por la Bicicleta”, mientras el ayuntamiento continúe
como socio de dicha asociación, que al tratarse de un gasto de carácter plurianual
queda subordinado al crédito que para cada ejercicio autoricen los respectivos
presupuestos, tal y como establece el art. 174 del R.D. Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales.
CUARTO.- NOTIFICAR el presente acuerdo a la "Red de Ciudades por la Bicicleta".
QUINTO.- DAR TRASLADO del presente acuerdo a la Alcaldía, al Teniente de
Alcaldía del Área de Seguridad, Convivencia y Civismo, a la Intervención General
Municipal y a la Tesorería Municipal.

COORDINACIÓ, PLANIFICACIÓ, DESENVOLUPAMENT
ECONÒMIC I OCUPACIÓ
ACORD 4.- RELATIU A L’APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ
PUNTUAL DE PLA GENERAL METROPOLITÀ A LA PARCEL·LA SITUADA AL
CARRER DE LA BOTÀNICA, NÚMERO 41 (GRAN VIA SUD) DE L’HOSPITALET
DE LLOBREGAT. (EXP. 1461/2017)
Es dóna compte de l‟acord que es transcriu seguidament, i sotmès a votació
s'aprova amb 14 vots a favor dels representants del PSC-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; del representant de CiU, Sr. Jordi Monrós Ibáñez; i dels
REGIDORS NO ADSCRITS, Srs./Sres. Rafael Jiménez Ariza i Cristina Santón
Ramiro; amb 1 vot en contra del representant de la CUP-PA, Sr. Christian
Giménez Marquez; i amb 12 vots d’abstenció dels representants de CIUTADANS,
Srs./Sres. Miguel Manuel García Valle, M. Carmen Esteban Fernández, Rainaldo
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Ruiz Narvaez i Jesús Amadeo Martín González; dels representants d’ICV-EUiAPIRATES-E, Srs./Sres. Ana González Montes, Juliana Carballeira Pascual i Ivan
Nieto Martínez; dels representants del PP, Srs/Sres. Sonia Esplugas González,
Pedro Alonso Navarro i Fco. Javier Martín Hermosín; i dels representants d‟ERCAM, Srs./Sres. 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:
VISTA la instància presentada davant d‟aquest Ajuntament en data 4 de gener de
2017 i nº de RGE 00799, pel Sr. Julian Bernaus Llahi, actuant en representació de
l‟empresa Peber, SL, sol·licitant es tramiti la Modificació Puntual de Pla General
Metropolità a la parcel·la situada al carrer de la Botànica, número 41 (Gran Via
Sud), per a la seva aprovació.
ATÈS que els Serveis Tècnics de l‟Agència de Desenvolupament Urbà de
l‟Ajuntament de l‟Hospitalet de Llobregat han supervisat un projecte de Modificació
Puntual de Pla General Metropolità a la parcel·la situada al carrer Botànica, 41
(Gran Via Sud).
ATÈS que aquesta Modificació puntual de PGM té per objecte l‟adequació,
l‟ordenació i la qualificació de la parcel·la esmentada a l‟ús hoteler i al mateix temps
potenciar el desenvolupament de les activitats pròpies d‟aquest ús amb la nova
qualificació que es proposa (zona subjecte a ordenació volumètrica específica, amb
clau 18*) amb paràmetres respectuosos amb els ja existents en la qualificació
vigent.
ATÈS que la proposta no altera cap sistema urbanístic, ni comporta un increment
de sostre edificable, de la densitat o intensitat dels usos però si una transformació
d‟aquests, d‟industrial a hoteler.
ATÈS que la proposta de Modificació Puntual de PGM també contempla la
Suspensió de llicències al solar objecte d‟aquesta Modificació Puntual de PGM, si
bé, conforme a l‟article 102.4 del Reglament de la Llei d‟Urbanisme, es podran
atorgar llicències fonamentades en el règim vigent que siguin compatibles amb les
determinacions d‟aquesta Modificació.
VISTOS els informes favorables emesos pels Serveis tècnics i jurídics de l‟Agència
de Desenvolupament Urbà.
VISTOS els articles 96, 85.5 , 73 i concordants del Decret Legislatiu 1/2010, de 3
d‟agost, en redacció donada per la Llei 3/2012, de 22 de febrer i article 102.4 del
Decret 305/2006, Reglament de la Llei d‟Urbanisme.
ATÈS que la competència per l‟adopció dels acords recau en el Ple Municipal,
conforme disposa l‟article 123.1i) i 2 de la Llei Reguladora de les Bases i del Règim
Jurídic Local.
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El Ple, a proposta del Tinent/de la Tinenta d‟Alcaldia, titular de l‟Àrea de
Coordinació, Planificació, Desenvolupament Econòmic i Ocupació, i amb el
dictamen previ de la Comissió Permanent de Presidència,
ACORDA:
PRIMER.- APROVAR INICIALMENT, amb el “quòrum” de la majoria absoluta, la
Modificació Puntual de Pla General Metropolità a la parcel·la situada al carrer de la
Botànica, número 41 (Gran Via Sud) de l‟Hospitalet de Llobregat.
SEGON.- ACORDAR la suspensió de tramitació i atorgament de llicències, per
aquest àmbit, per un termini màxim de dos anys, a partir de la data de publicació de
l‟acord anterior. No obstant això, de conformitat amb l‟article 102.4 del Reglament
Urbanístic, es podran aprovar llicències fonamentades en el règim vigent que siguin
compatibles amb les determinacions d‟aquesta modificació.
TERCER.- SOTMETRE a informació pública els acords precedents mitjançant la
publicació d‟Edictes en els mitjans reglamentaris a fi i efecte que s‟hi puguin
presentar al·legacions que es considerin oportunes.
QUART.- TENIR PER APROVADA PROVISIONALMENT la Modificació Puntual de
Pla General Metropolità a la parcel·la situada al carrer de la Botànica, número 41
(Gran Via Sud) de l‟Hospitalet de Llobregat, pel cas que durant el termini
d‟informació pública no es presentessin al·legacions o informes en contra, i,
aleshores, trametre el projecte al Departament de Territori i Sostenibilitat de la
Generalitat de Catalunya, pel seu tràmit i aprovació definitiva.
CINQUÈ.- NOTIFICAR el present acord als interessats.
HISENDA I SERVEIS CENTRALS
ACORD 5.- RELATIU A L’APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ
DE CRÈDIT NÚM. 16 DEL PRESSUPOST DE L’AJUNTAMENT PER A
L’EXERCICI 2017, CORRESPONENT A L’EXPEDIENT 55/2017 EN LA
MODALITAT DE TRANSFERÈNCIA DE CRÈDIT.
Es dóna compte de l‟acord que es transcriu seguidament, i sotmès a votació
s'aprova amb 15 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./Sres. Antoni García i Acero i
Jorge García i Muñoz; i dels REGIDORS NO ADSCRITS, Srs./Sres. Rafael Jiménez
Ariza i Cristina Santón Ramiro; amb 8 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
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representants d’ICV-EUiA-PIRATES-E, Srs./Sres. Ana González Montes, Juliana
Carballeira Pascual i Ivan Nieto Martínez; i del representant de la CUP-PA, Sr.
Christian Giménez Marquez; i amb 4 vots d’abstenció dels representants del PP,
Srs/Sres. Fco. Javier Martín Hermosín, Pedro Alonso Navarro i Sonia Esplugas
González; 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 2017, aprovat inicialment pel
Ple de la Corporació en sessió de 25 d‟octubre de 2016.

VISTA la resolució núm. 10186/2016 de data 13 de desembre de 2016, per la qual
es declaren aprovats definitivament els pressupostos generals d‟aquesta
administració municipal per a l‟exercici 2017, en data 21 de novembre de 2016.
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 5.8 de les Bases d‟Execució del pressupost general per a l‟exercici 2016,
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 16 del pressupost de
l‟ajuntament per a l‟exercici 2017, corresponent a l‟expedient 55/2017 en la
modalitat de Transferència de crèdit (203.977,11 euros) d‟acord amb el detall que
figura a l‟expedient i amb el resum següent :
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ESTAT D'INGRESSOS
CAP 1 - IMPOSTOS DIRECTES
CAP 2 - IMPOSTOS INDIRECTES
CAP 3 - TAXES, PP I ALTRES ING.
CAP 4 - TRANSFERÈNCIES CORRENTS
CAP 5 - INGRESSOS PATRIMONIALS
CAP 6 - ALIENACIÓ D'INVERSIONS REALS
CAP 7 - TRANSFERÈNCIES CAPITAL
CAP 8 - ACTIUS FINANCERS
CAP 9 - PASSIUS FINANCERS
TOTAL
ESTAT DE DESPESES
CAP 1 - DESPESES PERSONAL
CAP 2 - DESP CORRENTS BENS I SERVEIS
CAP 3 - DESPESES FINANCERES
CAP 4 - TRANSFERÈNCIES CORRENTS
CAP 5 - FONS DE CONTINGÈNCIA
CAP 6 - INVERSIONS REALS
CAP 7 - TRANSFERÈNCIES CAPITAL
CAP 8 - ACTIUS FINANCERS
CAP 9 - PASSIUS FINANCERS
TOTAL

INICIAL
107.520.864,05
7.999.334,81
23.437.800,00
78.660.836,72
2.375.100,00
0,00
9.406.064,42
0,00
7.000.000,00
236.400.000,00
INICIAL
82.160.020,74
99.241.767,24
2.207.000,00
14.799.147,60
300.000,00
16.406.064,42
5.800.000,00
0,00
15.486.000,00
236.400.000,00

MODIFICACIO MODIFICACIÓ
ANTERIOR
ACTUAL
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.015.851,51
0,00
0,00
0,00
550.551,96
0,00
297.139,41
0,00
8.268.391,89
0,00
2.650.000,00
0,00
17.781.934,77
0,00
MODIFICACIO MODIFICACIÓ
ANTERIOR
ACTUAL
4.970.964,45
0,00
1.046.474,64
203.977,11
0,00
-203.977,11
823.034,29
0,00
0,00
0,00
8.815.088,51
0,00
2.126.372,88
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
17.781.934,77
0,00

DEFINITIU
107.520.864,05
7.999.334,81
23.437.800,00
84.676.688,23
2.375.100,00
550.551,96
9.703.203,83
8.268.391,89
9.650.000,00
254.181.934,77
DEFINITIU
87.130.985,19
100.492.218,99
2.003.022,89
15.622.181,89
300.000,00
25.221.152,93
7.926.372,88
0,00
15.486.000,00
254.181.934,77

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 6.- RELATIU A L’APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ
DE CRÈDIT NÚM. 19 DEL PRESSUPOST DE L’AJUNTAMENT PER A
L’EXERCICI 2017, CORRESPONENT A L’EXPEDIENT 56/2017 EN LA
MODALITAT DE BAIXA PER ANUL·LACIÓ/CRÈDIT EXTRAORDINARI.
Es dóna compte de l‟acord que es transcriu seguidament, i sotmès a votació
s'aprova amb 19 vots a favor dels representants del PSC-CP, Srs./Sres. Núria
Marín Martínez, Francesc J. Belver 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, Srs./Sres. Ana
González Montes, Juliana Carballeira Pascual i Ivan Nieto Martínez; dels
representants d‟ERC-AM, Srs./Sres. Antoni García i Acero i Jorge García i Muñoz;
del representant de la CUP-PA, Sr. Christian Giménez Marquez; i dels REGIDORS
NO ADSCRITS, Srs./Sres. Rafael Jiménez Ariza i Cristina Santón Ramiro; amb 4
vots en contra dels representants de CIUTADANS, Srs./Sres. Miguel Manuel
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García Valle, M. Carmen Esteban Fernández, Rainaldo Ruiz Narvaez i Jesús
Amadeo Martín González; i amb 4 vots d’abstenció dels representants del PP,
Srs/Sres. Fco. Javier Martín Hermosín, Pedro Alonso Navarro i Sonia Esplugas
González; 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 2017, aprovat inicialment pel
Ple de la Corporació en sessió de 25 d‟octubre de 2016.

VISTA la resolució núm. 10186/2016 de data 13 de desembre de 2016, per la qual
es declaren aprovats definitivament els pressupostos generals d‟aquesta
administració municipal per a l‟exercici 2017, en data 21 de novembre de 2016.
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 5.8 de les Bases d‟Execució del pressupost general per a l‟exercici 2016,
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 19 del pressupost de
l‟ajuntament per a l‟exercici 2017, corresponent a l‟expedient 56/2017 en la
modalitat de Baixa per anul·lació/crèdit extraordinari (38.000,00 euros) d‟acord amb
el detall que figura a l‟expedient i amb el resum següent :
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ESTAT D'INGRESSOS
CAP 1 - IMPOSTOS DIRECTES
CAP 2 - IMPOSTOS INDIRECTES
CAP 3 - TAXES, PP I ALTRES ING.
CAP 4 - TRANSFERÈNCIES CORRENTS
CAP 5 - INGRESSOS PATRIMONIALS
CAP 6 - ALIENACIÓ D'INVERSIONS REALS
CAP 7 - TRANSFERÈNCIES CAPITAL
CAP 8 - ACTIUS FINANCERS
CAP 9 - PASSIUS FINANCERS
TOTAL
ESTAT DE DESPESES
CAP 1 - DESPESES PERSONAL
CAP 2 - DESP CORRENTS BENS I SERVEIS
CAP 3 - DESPESES FINANCERES
CAP 4 - TRANSFERÈNCIES CORRENTS
CAP 5 - FONS DE CONTINGÈNCIA
CAP 6 - INVERSIONS REALS
CAP 7 - TRANSFERÈNCIES CAPITAL
CAP 8 - ACTIUS FINANCERS
CAP 9 - PASSIUS FINANCERS
TOTAL

INICIAL
107.520.864,05
7.999.334,81
23.437.800,00
78.660.836,72
2.375.100,00
0,00
9.406.064,42
0,00
7.000.000,00
236.400.000,00
INICIAL
82.160.020,74
99.241.767,24
2.207.000,00
14.799.147,60
300.000,00
16.406.064,42
5.800.000,00
0,00
15.486.000,00
236.400.000,00

MODIFICACIO MODIFICACIÓ
ANTERIOR
ACTUAL
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.726.638,72
0,00
0,00
0,00
550.551,96
0,00
297.139,41
0,00
11.175.190,80
0,00
2.650.000,00
0,00
21.399.520,89
0,00
MODIFICACIO MODIFICACIÓ
ANTERIOR
ACTUAL
5.545.025,26
0,00
1.386.106,56
0,00
-203.977,11
-38.000,00
824.105,88
0,00
0,00
0,00
11.721.887,42
0,00
2.126.372,88
38.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
21.399.520,89
0,00

DEFINITIU
107.520.864,05
7.999.334,81
23.437.800,00
85.387.475,44
2.375.100,00
550.551,96
9.703.203,83
11.175.190,80
9.650.000,00
257.799.520,89
DEFINITIU
87.705.046,00
100.627.873,80
1.965.022,89
15.623.253,48
300.000,00
28.127.951,84
7.964.372,88
0,00
15.486.000,00
257.799.520,89

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 7.- RELATIU A DONAR COMPTE AL PLE DE LA RESOLUCIÓ DE LA
TINENÇA D’ALCALDIA D’HISENDA I SERVEIS CENTRALS NÚMERO
1490/2017, DE 27 DE FEBRER, PER LA QUAL S’APROVA LA LIQUIDACIÓ DEL
PRESSUPOST DE L’AJUNTAMENT CORRESPONENT A L’EXERCICI DE 2016.
(EXP. 7626/2017)
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 1490/2017,
de 27 de febrer, que literalment diu:
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“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 2016
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, 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 2017, la liquidació del pressupost de
l’Ajuntament, de l'exercici de 2016, 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 2016 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 7442/2016, de 23 de setembre i de les quals en
restà assabentada la Junta de Govern Local en sessió d’11 d’octubre de 2016..
ATÈS que en la liquidació del pressupost de l’exercici 2016 s’ha de determinar el
compliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, d’acord
amb la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i
Sostenibilitat Financera (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.
VISTOS els informes preceptius emesos per la Intervenció General respecte a la
liquidació del pressupost d'aquest Ajuntament corresponent a l'exercici de 2016
(informe 6/2017) i de compliment dels objectius de la Llei Orgànica 2/2012, de 27
d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera i l'avaluació (informe
7/2017) 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
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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, així com 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 2016, 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 2016
ESTAT DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST
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

2016
245.554.689,97
227.873.377,28
17.681.312,69
203.849.633,60
187.243.629,86
16.606.003,74

ACTIUS FINANCERS

Drets reconeguts nets
Obligacions reconegudes netes

0,00
5.014.827,44

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)

5.015.000,00
16.723.749,32
250.569.689,97
225.588.210,36
24.981.479,61
21.620,47
4.496.096,24
7.379.083,92
22.120.112,40

b) Estat del Romanent de Tresoreria
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ROMANENT DE TRESORERIA EXERCICI 2016
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)

2016
50.827.643,16
32.949.120,14
13.292.462,36
19.637.227,65
19.430,13
32.950.822,47
21.927.724,11
0,00
11.023.098,36
-4.037.312,38
-4.380.152,54
342.840,16
46.788.628,45
14.806.158,99
8.760.308,83
23.222.160,63

SEGON.- DECLARAR, com romanents de crèdit d’incorporació obligatòria
incorporables, per tractar-se de despeses finançades amb ingressos afectats la xifra
de quinze milions vuit-cents trenta-set mil dos-cents setanta euros amb setanta-dos
cèntims (15.837.270,72 €); amb el següent desglossament:
a) Romanents de crèdit finançats amb excessos de drets reconeguts sobre
les obligacions reconegudes per import de vuit milions set-cents seixanta mil
tres-cents vuit euros amb vuitanta-tres cèntims (8.760.308,83 €).
b) Romanents de crèdit finançats amb compromisos ferms d’aportació per
import de cinc milions noranta-dos mil dos-cents seixanta-un euros amb
vuitanta-nou cèntims (5.092.261,89 €).
c) Romanents de crèdit finançats amb operacions de crèdit concertades en
l’exercici 2016 per import d’un milió nou-cents vuitanta-cinc mil euros
(1.985.000,00 €).
TERCER.- DECLARAR, d’acord amb la disposició addicional sisena de la Llei
orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera i
la disposició addicional setzena del Text refós 2/2004, de 5 de març, de la Llei
reguladora de les hisendes locals, com a romanent de crèdit a incorporar a l’exercici
2017 l’import de dos milions sis-cents setanta-un mil cinc-cents vint-i-quatre euros
amb noranta-vuit cèntims (2.906.798,91€) corresponents a despeses adjudicades
en l’exercici 2016 per a l’execució d’inversions financerament sostenibles.
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QUART. - DECLARAR, que l’import del romanent de tresoreria per a despeses
generals calculat d’acord amb el que disposa l’article 32 i la disposició addicional
sisena de la LOEPSF ascendeix a 20.144.519,48€ segons el detall següent.
L’aplicació del citat romanent de tresoreria per a despeses generals al finançament
d’inversions financerament sostenibles en lloc de a la reducció d’endeutament, resta
condicionada a l’aprovació per Llei de Pressupostos de l’Estat per l’exercici 2017 o
per la corresponent norma habilitant de la pròrroga de l’apartat cinquè de la
disposició addicional sisena de la LOEPSF.
QUANTIFICACIÓ DEL SUPERÀVIT PRESSUPOSTARI SEGONS L'ART. 32, DA 6a DE LA LOEPSF i DA 16.5 DEL TRLHL
A. Capacitat de finançament en compatbilitat nacional
B. Romanent de tresoreria per a despeses generals

37.122.403,76
23.222.160,63

C. Límit aplicació entre import menor de A i B
D. Deducció saldo compte 413 "Creditors pendents d'aplicar al pressupost"
F. Superàvit s/ art. 32 LOEPSF
G. Saldo compromès no executat Inversions financerament sostenibles liquidació 2015
H. ROMANENT DE TESORERIA PER A DESPESES GENERALS DISPONIBLE (H=C-D-G)

23.222.160,63
170.842,24
23.051.318,39
2.906.798,91
20.144.519,48

CINQUÈ.- INTEGRAR els documents resultants de l’expedient de liquidació i
objecte de la present Resolució, al Compte General de l’exercici 2016 d'aquesta
Administració.
SISÈ.- DONAR COMPTE AL PLE, en compliment del que disposa l’article 193. bis
del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals de que els drets de difícil
o d’impossible recaptació a aplicar a l’exercici 2016, 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 catorze milions vuit-cents sis mil, cent cinquanta-vuit euros amb
noranta-nou cèntims (14.806.158,99€), els quals superen el límit mínim fixat pel
citat l’article 193 donat que aquest es situa en 9.777.590,17€.
SETÈ.- APROVAR l’anul·lació de drets reconeguts i liquidats corresponents per un
import total de trenta mil nou-cents sis euros amb quaranta-quatre cèntims
(30.906,44 €) corresponents a drets reconeguts per subvencions d’altres
administracions públiques de l’exercici 2011, per l’adequació als criteris del Sistema
de Comptes Nacionals i regionals.
VUITÈ.- DONAR COMPTE al Ple la Corporació Local del grau de compliment dels
criteris previstos per a les Inversions financerament sostenibles finançades amb el
romanent de tresoreria per a despeses generals de la liquidació del pressupost de
l’exercici 2015, als efectes de la seva publicació en la pàgina web, segons el que
preveu l’apartat 6 de la DA 16a del TRLHL, d’acord amb el següent detall:
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SITUACIÓ DE L'EXECUCIÓ D'INVERSIONS FINANCERAMENT SOSTENIBLES FINANÇADES AMB ROMANENT DE TRESORERIA PER A DESPESES
GENERALS DE LA LIQUIDACIÓ 2015
Aplicació
pressupostària

Concepte

Projecte de millora de la
051532 6190070 pavimentació de diferents
carrers de la ciutat
Projecte de millora de les
rambles centrals Trambla
051532 6190071
Matina i Av. Carmen
Amaya
051533 6190073

Projecte de Plaça la
Sènia

Projecte de millora de la
051533 6190070 urbanització de la Rambla
Catalana.
Planta arbrat de la ciutat.
051710 6090071 Pla director Espais Verds
i abrat viari

Inversió
prevista

Finançamen
t IFS

2.199.898,51 2.199.898,51

Durada
Compliment
Obligacions
prevista
Data
Import
reducció
reconegudes
actuació adjudicació adjudicació
despesa
aprovades
en mesos
anual
Irrellevant per
-45.524,88
6
13/12/2016 1.848.794,69
0,00 baix nivel
execució

Reducció
anual de
la despesa

495.420,00

495.420,00

-16.320,24

4

05/12/2016

320.948,71

153.705,01

153.705,01

-8.442,93

4

22/12/2106

85.147,75

597.264,95

422.690,59

-5.135,76

9

20/12/2016

459.034,08

250.837,64

250.837,64

29/11/2016

250.837,64

-43.200,00 31/12/2016

3.697.126,11 3.522.551,75 -118.623,81

2.964.762,87

0,00

Irrellevant per
baix nivel
execució

Irrellevant per
baix nivel
execució
Irrellevant per
0,00 baix nivel
execució
Irrellevant per
13.887,94 baix nivel
execució
21.620,47
7.732,53

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 TRLHL.
DESÈ-. COMUNIQUI'S la 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.
ONZÈ.- TRASLLADI’S la present Resolució al Servei de Comptabilitat i a la
Direcció de Serveis d’Hisenda, Recursos Generals, Programació i Pressupostos.”
ACORD 8.- 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 2016, 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. 7777/2017)
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, dóna 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 2016, 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.
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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.
En compliment de l‟obligació de la Llei 25/2013 esmentada, la Intervenció General
ha emès l‟informe número 10/2017, de 8 de març, 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 2016 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 dóna per assabentat de l‟informe de la Intervenció General número
10/2017, de 8 de març, “sobre l’avaluació del compliment de la normativa en
matèria de morositat per part de l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat l’exercici
2016 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.”
COMISSIÓ PERMANENT DE DRETS I TERRITORI
En relació amb els dictàmens que han estat informats per la Comissió
Permanent de Drets i Territori, es produeixen les intervencions següents:
La Sra. Alcaldessa, pel posicionament dels regidors no adscrits i dels grups polítics
municipals, de menor a major representació, dóna la paraula al Sr. Rafael Jiménez
Ariza i a la Sra. Cristina Santón Ramiro i a continuació a la resta de representants
dels grups.

SR. JIMÉNEZ ARIZA (REGIDOR NO ADSCRIT)
A favor del 9 al 34.
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SRA. SANTÓN RAMIRO (REGIDORA NO ADSCRITA)
A favor de tots.

SR. GIMÉNEZ MARQUEZ (CUP-PA)
Abstenció del 9 al 34.

SR. MONRÓS IBÁÑEZ (CiU)
Sí, a favor del 9 al 34.

SR. GARCÍA I ACERO (ERC-AM)
A favor de tots els punts.

SR. MARTÍN HERMOSÍN (PP)
A favor de tots.

SRA. GONZÁLEZ MONTES (ICV-EUiA-PIRATES-E)
A favor de tots.

SR. GARCÍA VALLE (CIUTADANS)
A favor de todos los puntos.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, gràcies. Passem a la segona part de control i fiscalització.
BENESTAR I DRETS SOCIALS
REGIDORIA DE GOVERN DE BENESTAR SOCIAL
ACORD 9.- RELATIU A LA IMPOSICIÓ DE SANCIÓ AL SR. J. C. G. PER
INFRACCIÓ DE LA LLEI 10/99 SOBRE TINENÇA DE GOSSOS CONSIDERATS
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POTENCIALMENT PERILLOSOS, PER UN IMPORT DE 150,25.-EUROS. EX.
199/16 VR. (EXP. 12470/2016)
Es dóna compte de l‟acord que es transcriu seguidament, i sotmès 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, Srs./Sres.
Ana González Montes, Juliana Carballeira Pascual i Ivan Nieto Martínez; dels
representants del PP, Srs/Sres. Fco. Javier Martín Hermosín, Pedro Alonso Navarro
i Sonia Esplugas González; dels representants d‟ERC-AM, Srs./Sres. Antoni García
i Acero i Jorge García i Muñoz; del representant de CiU, Sr. Jordi Monrós Ibáñez; i
dels REGIDORS NO ADSCRITS, Srs./Sres. Rafael Jiménez Ariza i Cristina Santón
Ramiro; i amb 1 vot d’abstenció del representant de la CUP-PA, Sr. Christian
Giménez Marquez; assistents presents en el moment de la votació, adoptant-se els
acords que figuren en la seva part dispositiva:

VIST que mitjançant Resolució núm. 9675/2016, de 24 de novembre, es va iniciar
procediment sancionador contra el Sr. J. C. G., amb DNI XXXXXXXXXX i domicili a
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX; l‟esmentada resolució i
la proposta adjunta es van notificar en data 20.12.2016.
VIST que no consta la presentació de cap al·legació ni la proposició de cap mitjà de
prova per part de l‟ imputat, en el termini de deu dies atorgat a tal efecte.
ATÈS que en la seva substanciació s‟han observat tots els requisits reglamentaris
que estableix la Llei 39/2015 d‟1 d‟octubre LPACAP
VISTA la proposta de resolució de la Sra. instructora del procediment de 12.01.2017
VIST l‟informe de l‟Assessoria Jurídica del Servei de Salut de 16.01.2017
El Ple, a proposta del Regidor de Govern de Benestar Social i amb el dictamen
previ de la Comissió Permanent de Drets i Territori.
ACORDA,
PRIMER.- Declarar provats els fets que a continuació es relacionen i que estan
recollits en la denúncia de la Guardia Urbana de data 21.06.16. a la que es fa
referència en la resolució d‟iniciació núm. 9675/16 de 24.11.2016:
Circular amb un gos considerat potencialment perillós per la via pública sense
morrió
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Segon:- TIPIFICACIÓ I QUALIFICACIÓ: Aquest fet constitueix infracció dels articles
2.1 i 7.3.e) de la Llei 10/1999 de 30 de juliol, sobre la tinença de gossos considerats
potencialment perillosos, que es qualifica com a GREU (art. 7 llei 10/1999, de 30
de juliol, sobre la tinença de gossos considerats potencialment perillosos.
TERCER .- SANCIÓ .- IMPOSAR al Sr. J. C. G., amb DNI XXXXXXXXXX i domicili
a XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, la comissió de la
infracció que es descriu i la sanció que es relaciona amb la quantitat següent:
1. Portar un gos potencialment perillós sense morrió a la via pública. El que
constitueix infracció dels articles 2.1 i 7.3.e) de la Llei 10/1999 de 30 de juliol,
sobre la Tinença de gossos considerats potencialment perillosos, que es
qualifica com a GREU (art. 7 llei10/1999), i correspon una sanció de 150,25.euros (art. 11.1 de la Llei 10/1999).
RESPONSABILITAT: Es considera responsable dels fets,a títol d‟autor, el Sr. J. C.
G..
TERCER.- COMUNICAR els presents acords a la persona interessada, a la
Instructora i a la Intervenció General.

ACORD 10.- RELATIU A LA IMPOSICIÓ DE SANCIÓ AL SR. A. F. G. M. PER
INFRACCIÓ DE LA LLEI 10/99 SOBRE TINENÇA DE GOSSOS CONSIDERATS
POTENCIALMENT PERILLOSOS, PER UN IMPORT DE 150,25.-EUROS. EX.
206/16 VR. (EXP. 13569/2016)
Es dóna compte de l‟acord que es transcriu seguidament, i sotmès 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, Srs./Sres.
Ana González Montes, Juliana Carballeira Pascual i Ivan Nieto Martínez; dels
representants del PP, Srs/Sres. Fco. Javier Martín Hermosín, Pedro Alonso Navarro
i Sonia Esplugas González; dels representants d‟ERC-AM, Srs./Sres. Antoni García
i Acero i Jorge García i Muñoz; del representant de CiU, Sr. Jordi Monrós Ibáñez; i
dels REGIDORS NO ADSCRITS, Srs./Sres. Rafael Jiménez Ariza i Cristina Santón
Ramiro; i amb 1 vot d’abstenció del representant de la CUP-PA, Sr. Christian
Giménez Marquez; assistents presents en el moment de la votació, adoptant-se els
acords que figuren en la seva part dispositiva:

VIST que mitjançant Resolució núm.9790/2016, de 28 de novembre, es va iniciar
procediment sancionador contra el Sr. A. F. G. M., amb DNI XXXXXXXXXXX i
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domicili a XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX l‟esmentada resolució i la
proposta adjunta van ser notificades a l‟interessat amb data 13.12.2016
VIST que no consta la presentació de cap al·legació ni la proposició de cap mitjà de
prova per part de l‟ imputat, en el termini de deu dies atorgat a tal efecte.
ATÈS que en la seva substanciació s‟han observat tots els requisits reglamentaris
establerts en la Llei 39/2015 d‟1 d‟octubre de 2015 , LPACAP.
VISTA la proposta de resolució de la Sra. instructora del procediment de 30.01.2017
VIST l‟informe de l‟Assessoria Jurídica del Servei de Salut de data 02.02.2017
El Ple, a proposta del Regidor de Govern de Benestar Social i amb el dictamen
previ de la Comissió Permanent de Drets i Territori.
ACORDA,
PRIMER.- FETS PROVATS: Declarar provats els fets que a continuació es
relacionen i que estan recollits en la denúncia de la Guardia Urbana de data
27.07.2016 a la que es fa referència en la resolució d‟iniciació núm. 9790/2016, de
28 de novembre:
Circular amb un gos considerat potencialment perillós per la via pública
sense morrió.
SEGON.- TIPIFICACIÓ I QUALIFICACIÓ: Aquests fets constitueixen una infracció
dels arts. 2.1 i 7.3.e) de la llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre la tinença de gossos
considerats potencialment perillosos, que es qualifica com a infracció GREU (art. 7
de la llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre la tinença de gossos considerats
potencialment perillosos).
TERCER-. RESPONSABILITAT: Considerar responsable de la comissió dels
esmentats fets, a títol d‟autor el Sr. A. F. G. M..
QUART.- SANCIÓ: Imposar a la persona declarada responsable, Sr. A. F. G. M.
una multa de 150,25,- € (art. 11.1 de la llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre la tinença
de gossos considerats potencialment perillosos).
CINQUÈ.- COMUNICAR els presents acords a la persona interessada, a la
Instructora i a la Intervenció General.
ACORD 11.- RELATIU A LA IMPOSICIÓ DE SANCIÓ A LA SRA. A. K. PER
INFRACCIÓ DE LA LLEI 10/99 SOBRE TINENÇA DE GOSSOS CONSIDERATS
POTENCIALMENT PERILLOSOS, PER UN IMPORT DE 300,00.-EUROS. EX.
150/16 VR. (EXP. 11014/2016)
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Es dóna compte de l‟acord que es transcriu seguidament, i sotmès 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, Srs./Sres.
Ana González Montes, Juliana Carballeira Pascual i Ivan Nieto Martínez; dels
representants del PP, Srs/Sres. Fco. Javier Martín Hermosín, Pedro Alonso Navarro
i Sonia Esplugas González; dels representants d‟ERC-AM, Srs./Sres. Antoni García
i Acero i Jorge García i Muñoz; del representant de CiU, Sr. Jordi Monrós Ibáñez; i
dels REGIDORS NO ADSCRITS, Srs./Sres. Rafael Jiménez Ariza i Cristina Santón
Ramiro; i amb 1 vot d’abstenció del representant de la CUP-PA, Sr. Christian
Giménez Marquez; assistents presents en el moment de la votació, adoptant-se els
acords que figuren en la seva part dispositiva:
VIST que mitjançant Resolució núm. 8762/2016, de 28 d‟octubre, es va incoar
procediment sancionador contra la Sra. A. K., amb DOI XXXXXXXXXX i domicili a
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX; l‟esmentada resolució i la
proposta adjunta van ser objecte de notificació en data 7.12.2016
VIST que no consta la presentació de cap al·legació ni la proposició de cap mitjà de
prova per part de l‟interessada en el termini de deu dies atorgat a tal efecte.
VISTA la proposta de resolució de la Sra. instructora del procediment de 30.12.2016
VIST l‟informe de l‟Assessoria Jurídica del Servei de Salut de data 09.01.2017
El Ple, a proposta del Regidor de Govern de Benestar Social i amb el dictamen
previ de la Comissió Permanent de Drets i Territori.
ACORDA,
PRIMER.- FETS PROVATS: Declarar provats els fets següents, referits en la
denúncia del Servei de la Guàrdia Urbana de l‟Hospitalet de data 21.06.2016, a la
que es fa referència en la resolució núm. 8762/2016 de 28 d‟octubre, d‟iniciació del
procediment:
Portar un gos potencialment perillós deslligat i sense morrió a la via pública.
SEGON.- TIPIFICACIÓ I QUALIFICACIÓ: Aquests fets constitueixen una infracció
dels arts. 2.1 i 7.3.e) de la llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre la tinença de gossos
considerats potencialment perillosos, que es qualifica com a infracció GREU (art. 7
de la llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre la tinença de gossos considerats
potencialment perillosos).
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TERCER-. RESPONSABILITAT: Considerar responsable de la comissió dels
esmentats fets, a títol d‟autora la Sra. A. K., amb DOI XXXXXXXXXXX i domicili a
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.
QUART.- SANCIÓ: Imposar a la persona declarada responsable, la Sra. A. K. una
multa de 300,00.-€ (art. 11.1 de la llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre la tinença de
gossos considerats potencialment perillosos).
CINQUÈ.- COMUNICAR els presents acords a la persona interessada, a la
Instructora i a la Intervenció General.
ACORD 12.- RELATIU A LA IMPOSICIÓ DE SANCIÓ AL SR. M. S. PER
INFRACCIÓ DE LA LLEI 10/99 SOBRE TINENÇA DE GOSSOS CONSIDERATS
POTENCIALMENT PERILLOSOS, PER UN IMPORT DE 300,00.-EUROS. EX.
154/16 VR. (EXP. 11146/2016)
Es dóna compte de l‟acord que es transcriu seguidament, i sotmès 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, Srs./Sres.
Ana González Montes, Juliana Carballeira Pascual i Ivan Nieto Martínez; dels
representants del PP, Srs/Sres. Fco. Javier Martín Hermosín, Pedro Alonso Navarro
i Sonia Esplugas González; dels representants d‟ERC-AM, Srs./Sres. Antoni García
i Acero i Jorge García i Muñoz; del representant de CiU, Sr. Jordi Monrós Ibáñez; i
dels REGIDORS NO ADSCRITS, Srs./Sres. Rafael Jiménez Ariza i Cristina Santón
Ramiro; i amb 1 vot d’abstenció del representant de la CUP-PA, Sr. Christian
Giménez Marquez; assistents presents en el moment de la votació, adoptant-se els
acords que figuren en la seva part dispositiva:
VIST que mitjançant Resolució 8764/2016, de 28 d‟octubre, es va iniciar
procediment sancionador contra el Sr. M. S., amb DOI XXXXXXXXXXX i domicili a
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX; l‟esmentada resolució i la proposta
adjunta van ser objecte d‟infructuosos intents de notificació els dies 11.11.2016 i
13.11.2016; davant d‟això, i als efectes de l‟art. 44 de la llei 39/2015, d‟1 d‟octubre
LPACAP, es van notificar mitjançant publicació al BOE del dia 13.12.2016.
VIST que no consta la presentació de cap al·legació ni la proposició de cap mitjà de
prova per part de l‟ imputat, en el termini de deu dies atorgat a tal efecte.
ATÈS que en la seva substanciació s‟han observat tots els requisits procedimentals
que estableix la Llei 39/2015 d‟1 d‟octubre LPACAP
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VISTA la proposta de resolució de la Sra. instructora del procediment de 12.01.2017
VIST l‟informe de l‟Assessoria Jurídica del Servei de Salut de data 16.01.2017
El Ple, a proposta del Regidor de Govern de Benestar Social i amb el dictamen
previ de la Comissió Permanent de Drets i Territori.
ACORDA,
PRIMER.- FETS PROVATS: Declarar provats els fets que a continuació es
relacionen i que estan recollits en la denúncia de la Guardia Urbana de data
30.05.2016 la que es fa referència en la resolució d‟iniciació núm. 8764/2016, de 28
d‟octubre :
Circular amb un gos considerat potencialment perillós per la via pública
deslligat i sense morrió.
SEGON.- TIPIFICACIÓ I QUALIFICACIÓ: Aquests fets constitueixen una infracció
dels arts. 2.1 i 7.3.e) de la llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre la tinença de gossos
considerats potencialment perillosos, que es qualifica com a infracció GREU (art. 7
de la llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre la tinença de gossos considerats
potencialment perillosos).
TERCER-. RESPONSABILITAT: Considerar responsable de la comissió dels
esmentats fets, a títol d‟autor el Sr. M. S..
QUART.- SANCIÓ: Imposar a la persona declarada responsable, Sr. M. S. una
multa de 300,00.-€ (art. 11.1 de la llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre la tinença de
gossos considerats potencialment perillosos).
CINQUÈ.- COMUNICAR els presents acords a la persona interessada, a la
Instructora i a la Intervenció General.
ACORD 13.- RELATIU A LA IMPOSICIÓ DE SANCIÓ AL SR. J. G. M. A. PER
INFRACCIÓ DE LA LLEI 10/99 SOBRE TINENÇA DE GOSSOS CONSIDERATS
POTENCIALMENT PERILLOSOS, PER UN IMPORT DE 150,25.-EUROS. EX.
176/16 EG (EXP. 14717/2016).
Es dóna compte de l‟acord que es transcriu seguidament, i sotmès 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, Srs./Sres.
Ana González Montes, Juliana Carballeira Pascual i Ivan Nieto Martínez; dels
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representants del PP, Srs/Sres. Fco. Javier Martín Hermosín, Pedro Alonso Navarro
i Sonia Esplugas González; dels representants d‟ERC-AM, Srs./Sres. Antoni García
i Acero i Jorge García i Muñoz; del representant de CiU, Sr. Jordi Monrós Ibáñez; i
dels REGIDORS NO ADSCRITS, Srs./Sres. Rafael Jiménez Ariza i Cristina Santón
Ramiro; i amb 1 vot d’abstenció del representant de la CUP-PA, Sr. Christian
Giménez Marquez; assistents presents en el moment de la votació, adoptant-se els
acords que figuren en la seva part dispositiva:

VIST que mitjançant Resolució núm. 010288/2016, de 14 de desembre, es va iniciar
procediment sancionador contra el Sr. J. G. M. A., amb DOI XXXXXXXXXXX i
domicili a XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX; l‟esmentada resolució i
la proposta adjunta es van notificar en data 29.12.2016.
VIST que no consta la presentació de cap al·legació ni la proposició de cap mitjà de
prova per part de l‟interessat en el termini de deu dies atorgat a tal efecte.
VISTA la proposta de resolució de la Sra. instructora del procediment de 30.01.2017
VIST l‟informe de l‟Assessoria Jurídica del Servei de Salut de data 02.02.2017
El Ple, a proposta del Regidor de Govern de Benestar Social i amb el dictamen
previ de la Comissió Permanent de Drets i Territori.
ACORDA,
PRIMER.- FETS PROVATS: Declarar provats els fets següents, referits en la
denúncia del Servei de la Guàrdia Urbana de l‟Hospitalet de data 3.6.2016, a la que
es fa referència en la resolució núm. 010288/2016 de 14 de desembre, d‟iniciació
del procediment:
Portar un gos potencialment perillós sense morrió a la via pública.
SEGON.- TIPIFICACIÓ I QUALIFICACIÓ: Aquests fets constitueixen una infracció
dels arts. 2.1 i 7.3.e) de la llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre la tinença de gossos
considerats potencialment perillosos, que es qualifica com a infracció GREU (art. 7
de la llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre la tinença de gossos considerats
potencialment perillosos).
TERCER-. RESPONSABILITAT: Considerar responsable de la comissió dels
esmentats fets, a títol d‟autor al Sr. J. G. M. A., amb DOI XXXXXXXXXXX i domicili
a XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.
QUART.- SANCIÓ: Imposar a la persona declarada responsable, el Sr. J. G. M. A.,
amb DOI XXXXXXXXXXX una multa de 150,25.-€ (art. 11.1 de la llei 10/1999, de 30
de juliol, sobre la tinença de gossos considerats potencialment perillosos).
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CINQUÈ.- COMUNICAR els presents acords a la persona interessada, a la
Instructora i a la Intervenció General.
ACORD 14.- RELATIU A LA IMPOSICIÓ DE SANCIÓ AL SR. R. S. PER
INFRACCIÓ DE LA LLEI 10/99 SOBRE TINENÇA DE GOSSOS CONSIDERATS
POTENCIALMENT PERILLOSOS, PER UN IMPORT DE 150,25.-EUROS. EX.
162/16 EG (EXP. 16138/2016).
Es dóna compte de l‟acord que es transcriu seguidament, i sotmès 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, Srs./Sres.
Ana González Montes, Juliana Carballeira Pascual i Ivan Nieto Martínez; dels
representants del PP, Srs/Sres. Fco. Javier Martín Hermosín, Pedro Alonso Navarro
i Sonia Esplugas González; dels representants d‟ERC-AM, Srs./Sres. Antoni García
i Acero i Jorge García i Muñoz; del representant de CiU, Sr. Jordi Monrós Ibáñez; i
dels REGIDORS NO ADSCRITS, Srs./Sres. Rafael Jiménez Ariza i Cristina Santón
Ramiro; i amb 1 vot d’abstenció del representant de la CUP-PA, Sr. Christian
Giménez Marquez; assistents presents en el moment de la votació, adoptant-se els
acords que figuren en la seva part dispositiva:

VIST que mitjançant Resolució núm. 10720/2016, de 23 de desembre, es va iniciar
procediment sancionador contra el Sr. R. S., amb XXXXXXXXXXXXXXXXXX i
domicili a XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX; l‟esmentada resolució i la
proposta adjunta es van notificar en data 11.01.2017.
VIST que no consta la presentació de cap al·legació ni la proposició de cap mitjà de
prova per part de l‟interessat en el termini de deu dies atorgat a tal efecte.
VISTA la proposta de resolució de la Sra. instructora del procediment de 03.02.2017
VIST l‟informe de l‟Assessoria Jurídica del Servei de Salut de data 06.02.2017
El Ple, a proposta del Regidor de Govern de Benestar Social i amb el dictamen
previ de la Comissió Permanent de Drets i Territori.
ACORDA,
PRIMER.- FETS PROVATS: Declarar provats els fets següents, referits en la
denúncia del Servei de la Guàrdia Urbana de l‟Hospitalet de data 13.05.2016, a la
que es fa referència en la resolució núm. 010720/2016 de 23 de desembre,
d‟iniciació del procediment:
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Portar un gos potencialment perillós sense morrió a la via pública.
SEGON.- TIPIFICACIÓ I QUALIFICACIÓ: Aquests fets constitueixen una infracció
dels arts. 2.1 i 7.3.e) de la llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre la tinença de gossos
considerats potencialment perillosos, que es qualifica com a infracció GREU (art. 7
de la llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre la tinença de gossos considerats
potencialment perillosos).
TERCER-. RESPONSABILITAT: Considerar responsable de la comissió dels
esmentats fets, a títol d‟autor al Sr. R. S., amb XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX i
domicili a XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.
QUART.- SANCIÓ: Imposar a la persona declarada responsable, el Sr. R. S., amb
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, una multa de 150,25.-€ (art. 11.1 de la llei 10/1999,
de 30 de juliol, sobre la tinença de gossos considerats potencialment perillosos).
CINQUÈ.- COMUNICAR el present acord a la persona interessada, a la Instructora i
a la Intervenció General.
ACORD 15.- RELATIU A LA IMPOSICIÓ DE SANCIÓ AL SR. J. B. A. PER
INFRACCIÓ DE LA LLEI 10/99 SOBRE TINENÇA DE GOSSOS CONSIDERATS
POTENCIALMENT PERILLOSOS, PER UN IMPORT DE 150,25.-EUROS. EX.
166/16 EG (EXP. 16145/2016).
Es dóna compte de l‟acord que es transcriu seguidament, i sotmès 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, Srs./Sres.
Ana González Montes, Juliana Carballeira Pascual i Ivan Nieto Martínez; dels
representants del PP, Srs/Sres. Fco. Javier Martín Hermosín, Pedro Alonso Navarro
i Sonia Esplugas González; dels representants d‟ERC-AM, Srs./Sres. Antoni García
i Acero i Jorge García i Muñoz; del representant de CiU, Sr. Jordi Monrós Ibáñez; i
dels REGIDORS NO ADSCRITS, Srs./Sres. Rafael Jiménez Ariza i Cristina Santón
Ramiro; i amb 1 vot d’abstenció del representant de la CUP-PA, Sr. Christian
Giménez Marquez; assistents presents en el moment de la votació, adoptant-se els
acords que figuren en la seva part dispositiva:

VIST que mitjançant Resolució núm. 10721/2016, de 23 de desembre, es va iniciar
procediment sancionador contra el Sr. J. B. A., amb DNI XXXXXXXXXX i domicili a
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX; l‟esmentada resolució i la
proposta adjunta es van notificar en data 17.01.2017.
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VIST que no consta la presentació de cap al·legació ni la proposició de cap mitjà de
prova per part de l‟interessat en el termini de deu dies atorgat a tal efecte.
VISTA la proposta de resolució de la Sra. instructora del procediment de 07.02.2017
VIST l‟informe de l‟Assessoria Jurídica del Servei de Salut de data 09.02.2017
El Ple, a proposta del Regidor de Govern de Benestar Social i amb el dictamen
previ de la Comissió Permanent de Drets i Territori.
ACORDA,
PRIMER.- FETS PROVATS: Declarar provats els fets següents, referits en la
denúncia del Servei de la Guàrdia Urbana de l‟Hospitalet de data 19.05.2016, a la
que es fa referència en la resolució núm. 010721/2016 de 23 de desembre,
d‟iniciació del procediment:
Portar un gos potencialment perillós sense morrió a la via pública.
SEGON.- TIPIFICACIÓ I QUALIFICACIÓ: Aquests fets constitueixen una infracció
dels arts. 2.1 i 7.3.e) de la llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre la tinença de gossos
considerats potencialment perillosos, que es qualifica com a infracció GREU (art. 7
de la llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre la tinença de gossos considerats
potencialment perillosos).
TERCER-. RESPONSABILITAT: Considerar responsable de la comissió dels
esmentats fets, a títol d‟autor al Sr. J. B. A., amb DNI XXXXXXXXXX i domicili a
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.
QUART.- SANCIÓ: Imposar a la persona declarada responsable, el Sr. J. B. A.,
amb DNI XXXXXXXXXX, una multa de 150,25.-€ (art. 11.1 de la llei 10/1999, de 30
de juliol, sobre la tinença de gossos considerats potencialment perillosos).
CINQUÈ.- COMUNICAR el present acord a la persona interessada, a la Instructora i
a la Intervenció General.
ACORD 16.- RELATIU A LA IMPOSICIÓ DE SANCIÓ AL SR. J. S. C. PER
INFRACCIÓ DE LA LLEI 10/99 SOBRE TINENÇA DE GOSSOS CONSIDERATS
POTENCIALMENT PERILLOSOS, PER UN IMPORT DE 150,25.-EUROS. EX.
171/16 EG (EXP. 14869/2016).
Es dóna compte de l‟acord que es transcriu seguidament, i sotmès 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
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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, Srs./Sres.
Ana González Montes, Juliana Carballeira Pascual i Ivan Nieto Martínez; dels
representants del PP, Srs/Sres. Fco. Javier Martín Hermosín, Pedro Alonso Navarro
i Sonia Esplugas González; dels representants d‟ERC-AM, Srs./Sres. Antoni García
i Acero i Jorge García i Muñoz; del representant de CiU, Sr. Jordi Monrós Ibáñez; i
dels REGIDORS NO ADSCRITS, Srs./Sres. Rafael Jiménez Ariza i Cristina Santón
Ramiro; i amb 1 vot d’abstenció del representant de la CUP-PA, Sr. Christian
Giménez Marquez; assistents presents en el moment de la votació, adoptant-se els
acords que figuren en la seva part dispositiva:

VIST que mitjançant Resolució núm. 010282/2016, de 14 de desembre, es va iniciar
procediment sancionador contra el Sr. J. S. C., amb DNI XXXXXXXXXX i domicili a
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX; l‟esmentada resolució va ser objecte
d‟infructuosos intents de notificació els dies 29.12.2016 i 30.12.2016; davant d‟això i
als efectes de l‟art. 44, pàrr. 1r de la llei 39/2015 d‟1 d‟octubre LPACAP, es van
notificar mitjançant publicació al BOE del dia 03.02.2017.
VIST que no consta la presentació de cap al·legació ni la proposició de cap mitjà de
prova per part de l‟interessat en el termini de deu dies atorgat a tal efecte.
VISTA la proposta de resolució de la Sra. instructora del procediment de
22.02.2017.
VIST l‟informe de l‟Assessoria Jurídica del Servei de Salut de data 23.02.2017.
El Ple, a proposta del Regidor de Govern de Benestar Social i amb el dictamen
previ de la Comissió Permanent de Drets i Territori.
ACORDA,
PRIMER.- FETS PROVATS: Declarar provats els fets següents, referits en la
denúncia del Servei de la Guàrdia Urbana de l‟Hospitalet de data 25.05.2016, a la
que es fa referència en la resolució núm. 010282/2016 de 14 de desembre,
d‟iniciació del procediment:
Portar un gos potencialment perillós sense morrió a la via pública.
SEGON.- TIPIFICACIÓ I QUALIFICACIÓ: Aquests fets constitueixen una infracció
dels arts. 2.1 i 7.3.e) de la llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre la tinença de gossos
considerats potencialment perillosos, que es qualifica com a infracció GREU (art. 7
de la llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre la tinença de gossos considerats
potencialment perillosos).
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TERCER-. RESPONSABILITAT: Considerar responsable de la comissió dels
esmentats fets, a títol d‟autor al Sr. J. S. C., amb DNI XXXXXXXXXX i domicili a
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.
QUART.- SANCIÓ: Imposar a la persona declarada responsable, el Sr. J. S. C.,
amb DNI XXXXXXXXXX, una multa de 150,25.-€ (art. 11.1 de la llei 10/1999, de 30
de juliol, sobre la tinença de gossos considerats potencialment perillosos).
CINQUÈ.- COMUNICAR el present acord a la persona interessada, a la Instructora i
a la Intervenció General.
ACORD 17.- RELATIU A LA IMPOSICIÓ DE SANCIÓ AL SR. F. T. O. PER
INFRACCIÓ DE LA LLEI 10/99 SOBRE TINENÇA DE GOSSOS CONSIDERATS
POTENCIALMENT PERILLOSOS, PER UN IMPORT DE 150,25.-EUROS. EX.
157/16 VR. (EXP. 11211/2016)
Es dóna compte de l‟acord que es transcriu seguidament, i sotmès 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, Srs./Sres.
Ana González Montes, Juliana Carballeira Pascual i Ivan Nieto Martínez; dels
representants del PP, Srs/Sres. Fco. Javier Martín Hermosín, Pedro Alonso Navarro
i Sonia Esplugas González; dels representants d‟ERC-AM, Srs./Sres. Antoni García
i Acero i Jorge García i Muñoz; del representant de CiU, Sr. Jordi Monrós Ibáñez; i
dels REGIDORS NO ADSCRITS, Srs./Sres. Rafael Jiménez Ariza i Cristina Santón
Ramiro; i amb 1 vot d’abstenció del representant de la CUP-PA, Sr. Christian
Giménez Marquez; assistents presents en el moment de la votació, adoptant-se els
acords que figuren en la seva part dispositiva:
VIST que mitjançant Resolució núm. 8752/2016, de 28 d‟octubre, es va iniciar
procediment sancionador contra el Sr. F. T. O., amb DNI XXXXXXXXXX i domicili a
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX; l‟esmentada resolució va ser objecte
d‟infructuosos intents de notificació els dies 25.11.2016 i 29.11.2016; davant d‟això,
i als efectes de l‟art. 44, paràgraf 1r de la llei 39/2015 d‟1 d‟octubre LPACAP, es van
notificar mitjançant publicació al BOE del dia 16.1.2017.
VIST que no consta la presentació de cap al·legació ni la proposició de cap mitjà de
prova per part de l‟interessat en el termini atorgat a tal efecte.
VISTA la proposta de resolució de la Sra. instructora del procediment de 22.02.2017
VIST l‟informe de l‟Assessoria Jurídica del Servei de Salut de 23.02.2017
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El Ple, a proposta del Regidor de Govern de Benestar Social i amb el dictamen
previ de la Comissió Permanent de Drets i Territori.
ACORDA,
Primer.- Declarar provats els fets següents, constatats en la denúncia de la Guàrdia
Urbana de l‟Hospitalet de data 15.6.2016 a que es fa esment en la resolució
d‟iniciació del procediment:
L‟interessat portava un gos potencialment perillós sense morrió a la via pública.
Segon:- TIPIFICACIÓ I QUALIFICACIÓ: Aquest fet constitueix infracció dels articles
2.1 i 7.3.e) de la Llei 10/1999 de 30 de juliol, sobre la tinença de gossos considerats
potencialment perillosos, que es qualifica com a GREU (art. 7 llei 10/1999, de 30
de juliol, sobre la tinença de gossos considerats potencialment perillosos.
TERCER .- SANCIÓ: IMPOSAR al Sr. F. T. O., amb DNI XXXXXXXXXX i domicili a
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, la comissió de la infracció
que es descriu i la sanció que es relaciona amb la quantitat següent:
2. Portar un gos potencialment perillós sense morrió a la via pública. El que
constitueix infracció dels articles 2.1 i 7.3.e) de la Llei 10/1999 de 30 de juliol,
sobre la Tinença de gossos considerats potencialment perillosos, que es
qualifica com a GREU (art. 7 llei10/1999), i correspon una sanció de 150,25.euros (art. 11.1 de la Llei 10/1999).
RESPONSABILITAT: Es considera responsable dels fets, a títol d‟autor, el Sr. F.
T. O., amb DNI XXXXXXXXXX i domicili a XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.
TERCER.- COMUNICAR els presents acords a la persona interessada, a la
Instructora i a la Intervenció General.
ACORD 18.- RELATIU A LA IMPOSICIÓ DE SANCIÓ AL SR. E. R. S. P. PER
INFRACCIÓ DE LA LLEI 10/99 SOBRE TINENÇA DE GOSSOS CONSIDERATS
POTENCIALMENT PERILLOSOS, PER UN IMPORT DE 150,25.-EUROS. EX.
173/16 EG (EXP. 14835/2016).
Es dóna compte de l‟acord que es transcriu seguidament, i sotmès 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, Srs./Sres.
Ana González Montes, Juliana Carballeira Pascual i Ivan Nieto Martínez; dels
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representants del PP, Srs/Sres. Fco. Javier Martín Hermosín, Pedro Alonso Navarro
i Sonia Esplugas González; dels representants d‟ERC-AM, Srs./Sres. Antoni García
i Acero i Jorge García i Muñoz; del representant de CiU, Sr. Jordi Monrós Ibáñez; i
dels REGIDORS NO ADSCRITS, Srs./Sres. Rafael Jiménez Ariza i Cristina Santón
Ramiro; i amb 1 vot d’abstenció del representant de la CUP-PA, Sr. Christian
Giménez Marquez; assistents presents en el moment de la votació, adoptant-se els
acords que figuren en la seva part dispositiva:

VIST que mitjançant Resolució núm. 010280/2016, de 14 de desembre, es va iniciar
procediment sancionador contra el Sr. E. R. S. P., amb DNI XXXXXXXXXXXXXXX i
domicili a XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX; l‟esmentada
resolució va ser objecte d‟infructuosos intents de notificació els dies 04.01.2017 i
09.01.2017; davant d‟això i als efectes de l‟art. 44, pàrr. 1r de la llei 39/2015 d‟1
d‟octubre LPACAP, es van notificar mitjançant publicació al BOE del dia
03.02.2017.
VIST que no consta la presentació de cap al·legació ni la proposició de cap mitjà de
prova per part de l‟interessat en el termini de deu dies atorgat a tal efecte.
VISTA la proposta de resolució de la Sra. instructora del procediment de
22.02.2017.
VIST l‟informe de l‟Assessoria Jurídica del Servei de Salut de data 23.02.2017.
El Ple, a proposta del Regidor de Govern de Benestar Social i amb el dictamen
previ de la Comissió Permanent de Drets i Territori.
ACORDA,
PRIMER.- FETS PROVATS: Declarar provats els fets següents, referits en la
denúncia del Servei de la Guàrdia Urbana de l‟Hospitalet de data 02.06.2016, a la
que es fa referència en la resolució núm. 010280/2016 de 14 de desembre,
d‟iniciació del procediment:
Portar un gos potencialment perillós sense morrió a la via pública.
SEGON.- TIPIFICACIÓ I QUALIFICACIÓ: Aquests fets constitueixen una infracció
dels arts. 2.1 i 7.3.e) de la llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre la tinença de gossos
considerats potencialment perillosos, que es qualifica com a infracció GREU (art. 7
de la llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre la tinença de gossos considerats
potencialment perillosos).
TERCER-. RESPONSABILITAT: Considerar responsable de la comissió dels
esmentats fets, a títol d‟autor al Sr. E. R. S. P., amb DNI XXXXXXXXXX i domicili a
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.
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QUART.- SANCIÓ: Imposar a la persona declarada responsable, el Sr. E. R. S. P.,
amb DNI XXXXXXXXXX, una multa de 150,25.-€ (art. 11.1 de la llei 10/1999, de 30
de juliol, sobre la tinença de gossos considerats potencialment perillosos).
CINQUÈ.- COMUNICAR el present acord a la persona interessada, a la Instructora i
a la Intervenció General.

ACORD 19.- RELATIU A LA IMPOSICIÓ DE SANCIÓ AL SR. A. J. B. M. PER
INFRACCIÓ DE LA LLEI 10/99 SOBRE TINENÇA DE GOSSOS CONSIDERATS
POTENCIALMENT PERILLOSOS, PER UN IMPORT DE 300,00.-EUROS. EX.
256/16 EG (EXP. 15730/2016)
Es dóna compte de l‟acord que es transcriu seguidament, i sotmès 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, Srs./Sres.
Ana González Montes, Juliana Carballeira Pascual i Ivan Nieto Martínez; dels
representants del PP, Srs/Sres. Fco. Javier Martín Hermosín, Pedro Alonso Navarro
i Sonia Esplugas González; dels representants d‟ERC-AM, Srs./Sres. Antoni García
i Acero i Jorge García i Muñoz; del representant de CiU, Sr. Jordi Monrós Ibáñez; i
dels REGIDORS NO ADSCRITS, Srs./Sres. Rafael Jiménez Ariza i Cristina Santón
Ramiro; i amb 1 vot d’abstenció del representant de la CUP-PA, Sr. Christian
Giménez Marquez; assistents presents en el moment de la votació, adoptant-se els
acords que figuren en la seva part dispositiva:

VIST que mitjançant núm.10392/2016, de 16 de desembre, es va iniciar
procediment sancionador contra el Sr. A. J. B. M., amb NIE XXXXXXXXXX i domicili
a XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX; l‟esmentada resolució i
la proposta adjunta es van notificar en data 5.1.2017.
VIST que no consta la presentació de cap al·legació ni la proposició de cap mitjà de
prova per part de l‟interessat en el termini de deu dies atorgat a tal efecte.
VISTA la proposta de resolució de la Sra. instructora del procediment de 31.01.2017
VIST l‟informe de l‟Assessoria Jurídica del Servei de Salut de data 06.02.2017
El Ple, a proposta del Regidor de Govern de Benestar Social i amb el dictamen
previ de la Comissió Permanent de Drets i Territori.
ACORDA,
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PRIMER.- FETS PROVATS: Declarar provats els fets següents, referits en la
denúncia del Servei de la Guàrdia Urbana de l‟Hospitalet de data 30.09.2016, a la
que es fa referència en la resolució núm.10392/2016, de 16 de desembre,
d‟iniciació del procediment:
Portar un gos potencialment perillós deslligat i sense morrió a la via pública.
SEGON.- TIPIFICACIÓ I QUALIFICACIÓ: Aquests fets constitueixen una infracció
dels arts. 2.1 i 7.3.e) de la llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre la tinença de gossos
considerats potencialment perillosos, que es qualifica com a infracció GREU (art. 7
de la llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre la tinença de gossos considerats
potencialment perillosos).
TERCER-. RESPONSABILITAT: Considerar responsable de la comissió dels
esmentats fets, a títol d‟autor el Sr. A. J. B. M., amb NIE XXXXXXXXXX i domicili al
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.
QUART.- SANCIÓ: Imposar a la persona declarada responsable, el Sr. A. J. B. M.,
amb NIE XXXXXXXXXX, una multa de 300,00.-€ (art. 11.1 de la llei 10/1999, de 30
de juliol, sobre la tinença de gossos considerats potencialment perillosos).
CINQUÈ.- COMUNICAR els presents acords a la persona interessada, a la
Instructora i a la Intervenció General.

ACORD 20.- RELATIU A LA IMPOSICIÓ DE SANCIÓ AL SR. M. S. PER
INFRACCIÓ DE LA LLEI 10/99 SOBRE TINENÇA DE GOSSOS CONSIDERATS
POTENCIALMENT PERILLOSOS, PER UN IMPORT DE 300,00.-EUROS. EX.
189/16 PA. (EXP. 12742/2016)
Es dóna compte de l‟acord que es transcriu seguidament, i sotmès 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, Srs./Sres.
Ana González Montes, Juliana Carballeira Pascual i Ivan Nieto Martínez; dels
representants del PP, Srs/Sres. Fco. Javier Martín Hermosín, Pedro Alonso Navarro
i Sonia Esplugas González; dels representants d‟ERC-AM, Srs./Sres. Antoni García
i Acero i Jorge García i Muñoz; del representant de CiU, Sr. Jordi Monrós Ibáñez; i
dels REGIDORS NO ADSCRITS, Srs./Sres. Rafael Jiménez Ariza i Cristina Santón
Ramiro; i amb 1 vot d’abstenció del representant de la CUP-PA, Sr. Christian
Giménez Marquez; assistents presents en el moment de la votació, adoptant-se els
acords que figuren en la seva part dispositiva:
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VIST que mitjançant Resolució núm. 9624/2016, de 24/11/16, es va incoar
procediment sancionador contra el Sr. M. S., amb NIE XXXXXXXXXXX i domicili a
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.
VIST que el destinatari de la notificació (l‟interessat) va resultar desconegut, com
així consta en la diligència d‟intent de notificació del dia 22.12.2016; davant d‟això, i
als efectes de l‟art. 44, paràgraf primer de la llei 39/2015, d‟1 d‟octubre LPACAP,
l‟esmentada resolució es va notificar mitjançant publicació al BOE del dia 17.1.2017.
VIST que no consta la presentació de cap al·legació ni la proposició de cap mitjà de
prova per part de l‟imputat, en el termini de deu dies atorgat a tal efecte.
ATÈS que la proposta definitiva de qualificació de les infraccions, així com la
proposta definitiva de sanció, de data 15/2/2017, s‟ajusten a la legalitat vigent.
ATÈS que en la seva substanciació s‟han observat tots els requisits procedimentals
establerts en la llei 39/2015, d‟1 d‟octubre de 2015, LPACAP.
VISTA la proposta de resolució de la Sra. instructora del procediment de
15.02.2017.
VIST l‟informe de l‟Assessoria Jurídica del Servei de Salut de 16.02.2017.
El Ple, a proposta del Regidor de Govern de Benestar Social i amb el dictamen
previ de la Comissió Permanent de Drets i Territori.
ACORDA,
PRIMER.- FETS PROVATS: Declarar provats els fets que a continuació es
relacionen i que estan recollits en la denúncia de la Guardia Urbana de data
03.05.2016 a les 20:15h a la que es fa referència en la resolució d‟iniciació núm.
9624/16 de 24.11.2016:
Portar un gos potencialment perillós deslligat i sense morrió per la via pública
SEGON.- TIPIFICACIÓ I QUALIFICACIÓ: Aquests fets constitueixen una infracció
dels arts. 2.1 i 7.3.e) de la llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre la tinença de gossos
considerats potencialment perillosos, que es qualifica com a infracció GREU (art. 7
llei 10/1999 de 30 de juliol, sobre la tinença de gossos considerats potencialment
perillosos).
TERCER.- SANCIÓ: Imposar a la persona declarada responsable, Sr. M. S., amb
NIE XXXXXXXXXX i domicili a XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, una multa
de 300,00.€ (art. 11.1 de la llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre la tinença de gossos
considerats potencialment perillosos).
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QUART.- RESPONSABILITAT: Considerar responsable de la comissió dels
esmentats fets, a títol d‟autor el Sr. M. S., amb NIE XXXXXXXXXX i domicili a
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.
CINQUÈ.- COMUNICAR el present acord a la persona interessada, a la Instructora i
a la Intervenció General.

ACORD 21.- RELATIU A LA IMPOSICIÓ DE SANCIÓ AL SR. F. Z. H. PER
INFRACCIÓ DE LA LLEI 10/99 SOBRE TINENÇA DE GOSSOS CONSIDERATS
POTENCIALMENT PERILLOSOS, PER UN IMPORT DE 150,25.-EUROS. EX.
156/16 VR. (EXP. 11243/2016)
Es dóna compte de l‟acord que es transcriu seguidament, i sotmès 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, Srs./Sres.
Ana González Montes, Juliana Carballeira Pascual i Ivan Nieto Martínez; dels
representants del PP, Srs/Sres. Fco. Javier Martín Hermosín, Pedro Alonso Navarro
i Sonia Esplugas González; dels representants d‟ERC-AM, Srs./Sres. Antoni García
i Acero i Jorge García i Muñoz; del representant de CiU, Sr. Jordi Monrós Ibáñez; i
dels REGIDORS NO ADSCRITS, Srs./Sres. Rafael Jiménez Ariza i Cristina Santón
Ramiro; i amb 1 vot d’abstenció del representant de la CUP-PA, Sr. Christian
Giménez Marquez; assistents presents en el moment de la votació, adoptant-se els
acords que figuren en la seva part dispositiva:
VIST que mitjançant Resolució núm. 8755/2016, de 28 d‟octubre, es va iniciar
procediment sancionador contra el Sr. F. Z. H., amb NIE XXXXXXXXXX i domicili a
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX; l‟esmentada resolució va ser
objecte d‟infructuosos intents de notificació els dies 29.11.2016 i 30.11.2016; davant
d‟això, i als efectes de l‟art. 44, pàrr. 1r de la llei 39/2015 d‟1 d‟octubre LPACAP, es
van notificar mitjançant publicació al BOE del dia 16.1.2017.
VIST que no consta la presentació de cap al·legació ni la proposició de cap mitjà de
prova per part de l‟interessat en el termini atorgat a tal efecte.
VISTA la proposta de resolució de la Sra. instructora del procediment de 22.02.2017
VIST l‟informe de l‟Assessoria Jurídica del Servei de Salut de 23.02.2017
El Ple, a proposta del Regidor de Govern de Benestar Social i amb el dictamen
previ de la Comissió Permanent de Drets i Territori.
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ACORDA,
Primer.- Declarar provats els fets següents, constatats en la denúncia de la Guàrdia
Urbana de l‟Hospitalet de data 02.6.2016 a que es fa esment en la resolució
d‟iniciació del procediment:
► L‟interessat portava un gos potencialment perillós sense morrió a la via pública.
Segon:- TIPIFICACIÓ I QUALIFICACIÓ: Aquest fet constitueix infracció dels articles
2.1 i 7.3.e) de la Llei 10/1999 de 30 de juliol, sobre la tinença de gossos considerats
potencialment perillosos, que es qualifica com a GREU (art. 7 llei 10/1999, de 30
de juliol, sobre la tinença de gossos considerats potencialment perillosos.
TERCER.- SANCIÓ: IMPOSAR al Sr. F. Z. H., amb NIE XXXXXXXXXX i domicili a
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, la comissió de la infracció que
es descriu i la sanció que es relaciona amb la quantitat següent:
1.

Portar un gos potencialment perillós sense morrió a la via pública. El que
constitueix infracció dels articles 2.1 i 7.3.e) de la Llei 10/1999 de 30 de juliol,
sobre la Tinença de gossos considerats potencialment perillosos, que es
qualifica com a GREU (art. 7 llei10/1999), i correspon una sanció de 150,25.euros (art. 11.1 de la Llei 10/1999).

RESPONSABILITAT: Es considera responsable dels fets, a títol d‟autor, el Sr. F.
Z. H., amb NIE XXXXXXXXXX i domicili a XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.
TERCER.- COMUNICAR els presents acords a la persona interessada, a la
Instructora i a la Intervenció General.

ACORD 22.- RELATIU A LA IMPOSICIÓ DE SANCIÓ A LA SRA. M. D. O. PER
INFRACCIÓ DE LA LLEI 10/99 SOBRE TINENÇA DE GOSSOS CONSIDERATS
POTENCIALMENT PERILLOSOS, PER UN IMPORT DE 150,25.-EUROS. EX.
172/16 VR. (EXP. 11233/2016)
Es dóna compte de l‟acord que es transcriu seguidament, i sotmès 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, Srs./Sres.
Ana González Montes, Juliana Carballeira Pascual i Ivan Nieto Martínez; dels
representants del PP, Srs/Sres. Fco. Javier Martín Hermosín, Pedro Alonso Navarro
i Sonia Esplugas González; dels representants d‟ERC-AM, Srs./Sres. Antoni García
i Acero i Jorge García i Muñoz; del representant de CiU, Sr. Jordi Monrós Ibáñez; i
dels REGIDORS NO ADSCRITS, Srs./Sres. Rafael Jiménez Ariza i Cristina Santón
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Ramiro; i amb 1 vot d’abstenció del representant de la CUP-PA, Sr. Christian
Giménez Marquez; assistents presents en el moment de la votació, adoptant-se els
acords que figuren en la seva part dispositiva:
VIST que mitjançant Resolució núm. 8754/2016, de 28 d‟octubre, es va iniciar
procediment sancionador contra la Sra. M. D. O., amb DNI XXXXXXXXXX i domicili
a XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX; l‟esmentada resolució va ser
objecte d‟infructuosos intents de notificació els dies 29.11.2016 i 9.12.2016; davant
d‟això, i als efectes de l‟art. 44, paràgraf.1r de la llei 39/2015 d‟1 d‟octubre LPACAP,
es van notificar mitjançant publicació al BOE del dia 16.1.2017.
VIST que no consta la presentació de cap al·legació ni la proposició de cap mitjà de
prova per part de l‟interessada en el termini atorgat a tal efecte.
VISTA la proposta de resolució de la Sra. instructora del procediment de 22.02.2017
VIST l‟informe de l‟Assessoria Jurídica del Servei de Salut de 23.02.2017
El Ple, a proposta del Regidor de Govern de Benestar Social i amb el dictamen
previ de la Comissió Permanent de Drets i Territori.
ACORDA,
Primer.- Declarar provats els fets següents, constatats en la denúncia de la Guàrdia
Urbana de l‟Hospitalet de data 23.5.2016 a que es fa esment en la resolució
d‟iniciació del procediment:
► L‟interessat portava un gos potencialment perillós sense morrió a la via pública.
Segon.- TIPIFICACIÓ I QUALIFICACIÓ: Aquest fet constitueix infracció dels articles
2.1 i 7.3.e) de la Llei 10/1999 de 30 de juliol, sobre la tinença de gossos considerats
potencialment perillosos, que es qualifica com a GREU (art. 7 llei 10/1999, de 30
de juliol, sobre la tinença de gossos considerats potencialment perillosos.
TERCER.- SANCIÓ: IMPOSAR a la Sra. M. D. O., amb DNI XXXXXXXXXX i
domicili a XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, la
comissió de la infracció que es descriu i la sanció que es relaciona amb la quantitat
següent:
1.

Portar un gos potencialment perillós sense morrió a la via pública. El que
constitueix infracció dels articles 2.1 i 7.3.e) de la Llei 10/1999 de 30 de juliol,
sobre la Tinença de gossos considerats potencialment perillosos, que es
qualifica com a GREU (art. 7 llei10/1999), i correspon una sanció de 150,25.euros (art. 11.1 de la Llei 10/1999).

RESPONSABILITAT: Es considera responsable dels fets, a títol d‟autor, la Sra. M.
D. O., amb DNI XXXXXXXXXX i domicili a XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.
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TERCER.- COMUNICAR els presents acords a la persona interessada, a la
Instructora i a la Intervenció General.
ACORD 23.- RELATIU A LA IMPOSICIÓ DE SANCIÓ AL SR. F. E. P. CH. PER
INFRACCIÓ DE LA LLEI 10/99 SOBRE TINENÇA DE GOSSOS CONSIDERATS
POTENCIALMENT PERILLOSOS, PER UN IMPORT DE 300,00.-EUROS. EX.
192/16 PA. (EXP. 12785/2016)
Es dóna compte de l‟acord que es transcriu seguidament, i sotmès 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, Srs./Sres.
Ana González Montes, Juliana Carballeira Pascual i Ivan Nieto Martínez; dels
representants del PP, Srs/Sres. Fco. Javier Martín Hermosín, Pedro Alonso Navarro
i Sonia Esplugas González; dels representants d‟ERC-AM, Srs./Sres. Antoni García
i Acero i Jorge García i Muñoz; del representant de CiU, Sr. Jordi Monrós Ibáñez; i
dels REGIDORS NO ADSCRITS, Srs./Sres. Rafael Jiménez Ariza i Cristina Santón
Ramiro; i amb 1 vot d’abstenció del representant de la CUP-PA, Sr. Christian
Giménez Marquez; assistents presents en el moment de la votació, adoptant-se els
acords que figuren en la seva part dispositiva:

VIST que mitjançant Resolució núm. 9626/2016, de 24/11/16, es va incoar
procediment sancionador contra el Sr. F. E. P. Ch., amb passaport XXXXXXXXXXX
i domicili a XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.
VIST que l‟esmentada resolució d‟iniciació va ser objecte d‟ infructuosos intents de
notificació entre els dies 15.12.2016 i 16.12.2016; per això i als efectes de l‟art. 44
de la llei 39/2015, d‟1 d‟octubre LPACAP, es va notificar mitjançant publicació al
BOE del dia 19 de gener de 2017.
VIST que no consta la presentació de cap al·legació ni la proposició de cap mitjà de
prova per part de l‟imputat, en el termini de deu dies atorgat a tal efecte.
ATÈS que la proposta definitiva de qualificació de les infraccions, així com la
proposta definitiva de sanció, de data 15/2/2017, s‟ajusten a la legalitat vigent.
ATÈS que en la seva substanciació s‟han observat tots els requisits procedimentals
establerts a la llei 39/2015, d‟1 d‟octubre de 2015, LPACAP.
VISTA la proposta de resolució de la Sra. instructora del procediment de 15.2.2017.
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VIST l‟informe de l‟Assessoria Jurídica del Servei de Salut de 16.2.2017.
El Ple, a proposta del Regidor de Govern de Benestar Social i amb el dictamen
previ de la Comissió Permanent de Drets i Territori.
ACORDA,
PRIMER.- FETS PROVATS: Declarar provats els fets que a continuació es
relacionen i que estan recollits en la denúncia de la Guardia Urbana de data
23.07.2016 a les 16:20h a la que es fa referència en la resolució d‟iniciació núm.
9626/16 de 24.11.2016:
Portar un gos potencialment perillós deslligat i sense morrió per la via pública
SEGON.- TIPIFICACIÓ I QUALIFICACIÓ: Aquests fets constitueixen una infracció
dels arts. 2.1 i 7.3.e) de la llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre la tinença de gossos
considerats potencialment perillosos, que es qualifica com a infracció GREU (art. 7
llei 10/1999 de 30 de juliol, sobre la tinença de gossos considerats potencialment
perillosos).
TERCER.- SANCIÓ: Imposar a la persona declarada responsable, Sr. F. E. P. CH.,
amb passaport XXXXXXXXXXX i domicili a XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX,
una multa de 300,00.-€ (art. 11.1. de la llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre la tinença
de gossos considerats potencialment perillosos).
QUART.- RESPONSABILITAT: Considerar responsable de la comissió dels
esmentats fets, a títol d‟autor, el Sr. F. E. P. Ch., amb passaport XXXXXXXXXXX i
domicili a XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.
CINQUÈ.- COMUNICAR el present acord a la persona interessada, a la Instructora i
a la Intervenció General.
ACORD 24.- RELATIU A LA IMPOSICIÓ DE SANCIÓ AL SR. L. C. J. D. PER
INFRACCIÓ DE LA LLEI 10/99 SOBRE TINENÇA DE GOSSOS CONSIDERATS
POTENCIALMENT PERILLOSOS, PER UN IMPORT DE 300,00.-EUROS. EX.
193/16 PA. (EXP. 12816/2016)
Es dóna compte de l‟acord que es transcriu seguidament, i sotmès 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, Srs./Sres.
Ana González Montes, Juliana Carballeira Pascual i Ivan Nieto Martínez; dels
representants del PP, Srs/Sres. Fco. Javier Martín Hermosín, Pedro Alonso Navarro
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i Sonia Esplugas González; dels representants d‟ERC-AM, Srs./Sres. Antoni García
i Acero i Jorge García i Muñoz; del representant de CiU, Sr. Jordi Monrós Ibáñez; i
dels REGIDORS NO ADSCRITS, Srs./Sres. Rafael Jiménez Ariza i Cristina Santón
Ramiro; i amb 1 vot d’abstenció del representant de la CUP-PA, Sr. Christian
Giménez Marquez; assistents presents en el moment de la votació, adoptant-se els
acords que figuren en la seva part dispositiva:

VIST que, mitjançant Resolució núm. 9627/2016, de 24 de novembre, es va incoar
el present procediment sancionador contra el Sr. L. C. J. D., amb NIE XXXXXXXXX
i domicili a XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.
VIST que l‟esmentada resolució va ser objecte de diversos intents infructuosos de
notificació entre els dies 14 i 19 de desembre de 2016; per això i als efectes de l‟art.
59.5 de la llei 30/1992, LRJ-PAC, es van notificar mitjançant publicació al BOE del
dia 19 de gener de 2017.
VIST que consta la presentació per l‟interessat, en data 20/1/2017 (RGE 5631), d‟un
escrit d‟al·legacions al qual ni es refuten ni es contradiuen els fets constatats a la
denúncia que ha donat lloc al present procediment. Concretament, l‟interessat
reconeix els fets i només manifesta que el gos no era de la seva propietat i que era
un cadell.
En aquest sentit, cal remarcar que això no obsta a la comissió de l‟infracció
administrativa, atès que la llei no distingeix entre propietari i posseïdor i l‟art. 5 del
Decret 170/2002, d‟11 de juny, que desenvolupa la normativa de gossos
potencialment perillosos en Catalunya, diu que les mesures de seguretat que
preveu la llei 10/1999, hauran de ser complides per les persones posseïdores de
gossos potencialment perillosos; per un altre costat, l‟edat de l‟animal tampoc
influeix en la comissió de l‟infracció, i més quan la denúncia de la Guàrdia Urbana el
descriu com “Perro de color oscuro, corpulento y mandíbula marcada, de orejas
puntiagudas”.
ATÈS que les esmentades manifestacions no desvirtuen la presumpció de veracitat
de la denúncia del Servei de la Guàrdia Urbana de data 3.7.2016, de la qual deriva
el present procediment sancionador, ni hi ha cap circumstància que modifiqui la
qualificació dels fets.
ATÈS el que disposen els arts. 89 i 90 de la llei 39/2015, d‟1 d‟octubre de 2015,
LPACAP.
VISTA la proposta de la Sra. Instructora, de data 30 de gener de 2017, on proposa
desestimar íntegrament les al·legacions presentades i imposar la sanció establerta
en la proposta de resolució inicial.
VIST l‟informe de l‟Assessoria Jurídica del Servei de Salut de 3.02.2017.
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El Ple, a proposta del Regidor de Govern de Benestar Social i amb el dictamen
previ de la Comissió Permanent de Drets i Territori.
ACORDA,
PRIMER.- DESESTIMAR íntegrament les al·legacions presentades pel Sr. L. C. J.
D. en data 20/1/2017, per les raons abans esmentades i que es reprodueixen a
continuació:
“Consta la presentació per l‟interessat, en data 20/1/2017 (RGE 5631), d‟un escrit
d‟al·legacions al qual ni es refuten ni es contradiuen els fets constatats a la
denúncia que ha donat lloc al present procediment. Concretament, l‟interessat
reconeix els fets i només manifesta que el gos no era de la seva propietat i que era
un cadell.
En aquest sentit, cal remarcar que això no obsta a la comissió de l‟infracció
administrativa, atès que la llei no distingeix entre propietari i posseïdor i l‟art. 5 del
Decret 170/2002, d‟11 de juny, que desenvolupa la normativa de gossos
potencialment perillosos en Catalunya, diu que les mesures de seguretat que
preveu la llei 10/1999, hauran de ser complides per les persones posseïdores de
gossos potencialment perillosos; per un altre costat, l‟edat de l‟animal tampoc
influeix en la comissió de l‟infracció, i més quan la denúncia de la Guàrdia Urbana el
descriu com “Perro de color oscuro, corpulento y mandíbula marcada, de orejas
puntiagudas”.
Les esmentades manifestacions no desvirtuen la presumpció de veracitat de
la denúncia del Servei de la Guàrdia Urbana de data 3.7.2016, de la qual deriva el
present procediment sancionador, ni hi ha cap circumstància que modifiqui la
qualificació dels fets.”
SEGON.- FETS PROVATS: Declarar provats els fets que a continuació es
relacionen i que estan recollits en la denúncia de la Guardia Urbana de data
03.07.2016 a les 17:30h a la que es fa referència en la resolució d‟iniciació núm.
9627/16 de 24.11.2016:
Circular amb un gos potencialment perillós deslligat i sense morrió a la via
pública
TERCER.- TIPIFICACIÓ I QUALIFICACIÓ: Aquests fets constitueixen una infracció
dels arts. 2.1 i 7.3.e) de la llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre la tinença de gossos
considerats potencialment perillosos, que es qualifica com a infracció GREU (art. 7
llei 10/1999 de 30 de juliol, sobre la tinença de gossos considerats potencialment
perillosos).
QUART.- SANCIÓ: Imposar a la persona declarada responsable, Sr. L. C. J. D.,
amb NIE XXXXXXXXX i domicili al XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, una
multa de 300,00.€ (art. 11.1 de la llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre la tinença de
gossos considerats potencialment perillosos).
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CINQUE.- RESPONSABILITAT: Considerar responsable de la comissió dels
esmentats fets, a títol d‟autor, el Sr. L. C. J. D., amb NIE XXXXXXXXX i domicili a
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.
SISE.- COMUNICAR el present acord a la persona interessada, a la Instructora i a
la Intervenció General.

ACORD 25.- RELATIU A LA IMPOSICIÓ DE SANCIÓ AL SR. C. J. M. P. PER
INFRACCIÓ DE LA LLEI 10/99 SOBRE TINENÇA DE GOSSOS CONSIDERATS
POTENCIALMENT PERILLOSOS, PER UN IMPORT DE 300,00.-EUROS. EX.
208/16 PA. (EXP. 12909/2016)
Es dóna compte de l‟acord que es transcriu seguidament, i sotmès 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, Srs./Sres.
Ana González Montes, Juliana Carballeira Pascual i Ivan Nieto Martínez; dels
representants del PP, Srs/Sres. Fco. Javier Martín Hermosín, Pedro Alonso Navarro
i Sonia Esplugas González; dels representants d‟ERC-AM, Srs./Sres. Antoni García
i Acero i Jorge García i Muñoz; del representant de CiU, Sr. Jordi Monrós Ibáñez; i
dels REGIDORS NO ADSCRITS, Srs./Sres. Rafael Jiménez Ariza i Cristina Santón
Ramiro; i amb 1 vot d’abstenció del representant de la CUP-PA, Sr. Christian
Giménez Marquez; assistents presents en el moment de la votació, adoptant-se els
acords que figuren en la seva part dispositiva:

VIST que mitjançant Resolució núm. 9617/2016, de 24 de novembre, es va incoar
procediment sancionador contra el Sr. C. J. M. P., amb NIE XXXXXXXXX i domicili
a XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.
VIST que l‟esmentada resolució i la proposta adjunta van ser objecte de diversos
intents infructuosos de notificació entre el dia 19/12/2016 a les 12:35h i 16:32h,
davant això i als efectes de l‟art. 44 de la llei 39/2015, d‟1 d‟octubre LPACAP, es va
notificar mitjançant publicació al BOE del dia 19.1.2017.
VIST que no consta la presentació de cap al·legació ni la proposició de cap mitjà de
prova per part de l‟imputat, en el termini de deu dies atorgat a tal efecte.
ATÈS que la proposta definitiva de qualificació de les infraccions, així com la
proposta definitiva de sanció, de data 15/2/2017, s‟ajusten a la legalitat vigent.
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ATÈS que en la seva substanciació s‟han observat tots els requisits procedimentals
establerts en la llei 39/2015, d‟1 d‟octubre de 2015, LPACAP.
VISTA la proposta de resolució de la Sra. instructora del procediment de 15.2.2017.
VIST l‟informe de l‟Assessoria Jurídica del Servei de Salut de 16.2.2017.
El Ple, a proposta del Regidor de Govern de Benestar Social i amb el dictamen
previ de la Comissió Permanent de Drets i Territori.
ACORDA,
PRIMER.- FETS PROVATS: Declarar provats els fets que a continuació es
relacionen i que estan recollits en la denúncia de la Guardia Urbana de data
08.07.2016 ( 16:54h), a la que es fa referència en la resolució d‟iniciació núm.
9617/16 de 24.11.2016 :
Portar un gos potencialment perillós deslligat i sense morrió a la via pública
SEGON.- TIPIFICACIÓ I QUALIFICACIÓ: Aquests fets constitueixen una infracció
dels arts. 2.1 i 7.3.e) de la llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre la tinença de gossos
considerats potencialment perillosos, que es qualifica com a infracció GREU (art. 7
de la llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre la tinença de gossos considerats
potencialment perillosos).
TERCER-. SANCIÓ: Imposar a la persona declarada responsable, Sr. C. J. M. P.,
amb NIE XXXXXXXXX i domicili a XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX,
una multa de 300,00.-€ (art. 11.1 de la llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre la tinença
de gossos considerats potencialment perillosos).
QUART.- RESPONSABILITAT: Considerar responsable de la comissió dels
esmentats fets, a títol d‟autor, el Sr. C. J. M. P., amb NIE XXXXXXXXX i domicili a
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.
CINQUÈ.- COMUNICAR el present acord a la persona interessada, a la Instructora i
a la Intervenció General.
ACORD 26.- RELATIU A LA IMPOSICIÓ DE SANCIÓ AL SR. F. E. L. R. PER
INFRACCIÓ DE LA LLEI 10/99 SOBRE TINENÇA DE GOSSOS CONSIDERATS
POTENCIALMENT PERILLOSOS, PER UN IMPORT DE 300,00.-EUROS. EX.
207/16 PA. (EXP. 13377/2016)
Es dóna compte de l‟acord que es transcriu seguidament, i sotmès 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
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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, Srs./Sres.
Ana González Montes, Juliana Carballeira Pascual i Ivan Nieto Martínez; dels
representants del PP, Srs/Sres. Fco. Javier Martín Hermosín, Pedro Alonso Navarro
i Sonia Esplugas González; dels representants d‟ERC-AM, Srs./Sres. Antoni García
i Acero i Jorge García i Muñoz; del representant de CiU, Sr. Jordi Monrós Ibáñez; i
dels REGIDORS NO ADSCRITS, Srs./Sres. Rafael Jiménez Ariza i Cristina Santón
Ramiro; i amb 1 vot d’abstenció del representant de la CUP-PA, Sr. Christian
Giménez Marquez; assistents presents en el moment de la votació, adoptant-se els
acords que figuren en la seva part dispositiva:

VIST que mitjançant Resolució núm. 9616/2016, de 24 de novembre, es va incoar
procediment sancionador contra el Sr. F. E. L. R., amb NIE XXXXXXXXXX i domicili
a XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.
VIST que el destinatari de la notificació (l‟interessat) va resultar desconegut, com
així consta en la diligència d‟intent de notificació del dia 15.12.2016; davant d‟això, i
als efectes de l‟art. 44, paràgraf primer de la llei 39/2015, d‟1 d‟octubre LPACAP,
l‟esmentada resolució es va notificar mitjançant publicació al BOE del dia 19.1.2017.
VIST que no consta la presentació de cap al·legació ni la proposició de cap mitjà de
prova per part de l‟imputat, en el termini de deu dies atorgat a tal efecte.
ATÈS que la proposta definitiva de qualificació de les infraccions, així com la
proposta definitiva de sanció, de data 15/2/2017, s‟ajusten a la legalitat vigent.
ATÈS que en la seva substanciació s‟han observat tots els requisits procedimentals
establerts en la llei 39/2015, d‟1 d‟octubre de 2015, LPACAP.
VISTA la proposta de resolució de la Sra. instructora del procediment de 15.2.2017.
VIST l‟informe de l‟Assessoria Jurídica del Servei de Salut de 16.2.2017.
El Ple, a proposta del Regidor de Govern de Benestar Social i amb el dictamen
previ de la Comissió Permanent de Drets i Territori.
ACORDA,
PRIMER.- FETS PROVATS: Declarar provats els fets que a continuació es
relacionen i que estan recollits en la denúncia de la Guardia Urbana de data
25.07.2016 ( 16:30h), a la que es fa referència en la resolució d‟iniciació núm.
9616/16 de 24.11.2016 :
Portar un gos potencialment perillós deslligat i sense morrió a la via pública.
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SEGON.- TIPIFICACIÓ I QUALIFICACIÓ: Aquests fets constitueixen una infracció
dels arts. 2.1 i 7.3.e) de la llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre la tinença de gossos
considerats potencialment perillosos, que es qualifica com a infracció GREU (art. 7
de la llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre la tinença de gossos considerats
potencialment perillosos).
TERCER-. SANCIÓ: Imposar a la persona declarada responsable, Sr. F. E. L. R.,
amb NIE XXXXXXXXXX i domicili a XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX,
una multa de 300,00.-€ (art. 11.1 de la llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre la tinença
de gossos considerats potencialment perillosos).
QUART.- RESPONSABILITAT: Considerar responsable de la comissió dels
esmentats fets, a títol d‟autor, el Sr. F. E. L. R., amb NIE XXXXXXXXXX i domicili a
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.
CINQUÈ.- COMUNICAR el present acord a la persona interessada, a la Instructora i
a la Intervenció General.
ACORD 27.- RELATIU A LA IMPOSICIÓ DE SANCIÓ AL SR. K. M. R. PER
INFRACCIÓ DE LA LLEI 10/99 SOBRE TINENÇA DE GOSSOS CONSIDERATS
POTENCIALMENT PERILLOSOS, PER UN IMPORT DE 300,00.-EUROS. EX.
120/16 PA. (EXP. 16098/2016)
Es dóna compte de l‟acord que es transcriu seguidament, i sotmès 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, Srs./Sres.
Ana González Montes, Juliana Carballeira Pascual i Ivan Nieto Martínez; dels
representants del PP, Srs/Sres. Fco. Javier Martín Hermosín, Pedro Alonso Navarro
i Sonia Esplugas González; dels representants d‟ERC-AM, Srs./Sres. Antoni García
i Acero i Jorge García i Muñoz; del representant de CiU, Sr. Jordi Monrós Ibáñez; i
dels REGIDORS NO ADSCRITS, Srs./Sres. Rafael Jiménez Ariza i Cristina Santón
Ramiro; i amb 1 vot d’abstenció del representant de la CUP-PA, Sr. Christian
Giménez Marquez; assistents presents en el moment de la votació, adoptant-se els
acords que figuren en la seva part dispositiva:

VIST que mitjançant Resolució núm. 130/2017, de 13 de gener, es va iniciar
procediment sancionador contra el Sr. K. M. R., amb DNI XXXXXXXXXX i domicili
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.
VIST que l‟esmentada resolució es va notificar en data 19.1.2017.
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VIST que no consta la presentació de cap al·legació ni la proposició de cap mitjà de
prova per part de l‟imputat, en el termini de deu dies atorgat a tal efecte.
ATÈS que la proposta definitiva de qualificació de les infraccions, així com la
proposta definitiva de sanció, de data 15/2/2017, s‟ajusten a la legalitat vigent.
ATÈS Que en la seva substanciació s‟han observat tots els requisits procedimentals
establerts en la llei 39/2015, d‟1 d‟octubre de 2015, LPACAP.
VISTA la proposta de resolució de la Sra. instructora del procediment de 15.2.2017.
VIST l‟informe de l‟Assessoria Jurídica del Servei de Salut de 16.2.2017.
El Ple, a proposta del Regidor de Govern de Benestar Social i amb el dictamen
previ de la Comissió Permanent de Drets i Territori.
ACORDA,
PRIMER.- FETS PROVATS: Declarar provats els fets que a continuació es
relacionen i que estan recollits en la denúncia de la Guardia Urbana de data
11.05.2016 ( 23:45h), a la que es fa referència en la resolució d‟iniciació
núm.000130/17 de 13.01.2017:
Portar un gos potencialment perillós deslligat i sense morrió a la via pública
SEGON.- TIPIFICACIÓ I QUALIFICACIÓ: Aquests fets constitueixen una infracció
dels arts. 2.1 i 7.3.e) de la llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre la tinença de gossos
considerats potencialment perillosos, que es qualifica com a infracció GREU (art. 7
de la llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre la tinença de gossos considerats
potencialment perillosos).
TERCER-. SANCIÓ: Imposar a la persona declarada responsable, Sr. K. M. R.,
amb DNI XXXXXXXXXX i domicili a XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX,
una multa de 300,00.-€ (art. 11.1 de la llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre la tinença
de gossos considerats potencialment perillosos).
QUART.- RESPONSABILITAT: Considerar responsable de la comissió dels
esmentats fets, a títol d‟autor, el Sr. K. M. R., amb DNI XXXXXXXXXX i domicili a
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.
CINQUÈ.- COMUNICAR el present acord a la persona interessada, a la Instructora i
a la Intervenció General.
ACORD 28.- RELATIU A LA IMPOSICIÓ DE SANCIÓ AL SR. A. J. P. PER
INFRACCIÓ DE LA LLEI 10/99 SOBRE TINENÇA DE GOSSOS CONSIDERATS
POTENCIALMENT PERILLOSOS, PER UN IMPORT DE 300,00.-EUROS. EX.
149/16 VR. (EXP. 11191/2016)
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Es dóna compte de l‟acord que es transcriu seguidament, i sotmès 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, Srs./Sres.
Ana González Montes, Juliana Carballeira Pascual i Ivan Nieto Martínez; dels
representants del PP, Srs/Sres. Fco. Javier Martín Hermosín, Pedro Alonso Navarro
i Sonia Esplugas González; dels representants d‟ERC-AM, Srs./Sres. Antoni García
i Acero i Jorge García i Muñoz; del representant de CiU, Sr. Jordi Monrós Ibáñez; i
dels REGIDORS NO ADSCRITS, Srs./Sres. Rafael Jiménez Ariza i Cristina Santón
Ramiro; i amb 1 vot d’abstenció del representant de la CUP-PA, Sr. Christian
Giménez Marquez; assistents presents en el moment de la votació, adoptant-se els
acords que figuren en la seva part dispositiva:
VIST que mitjançant Resolució núm. 8750/2016, de 28 d‟octubre, es va incoar
procediment sancionador contra el Sr. A. J. P., amb DNI XXXXXXXXXX i domicili a
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX; l‟esmentada resolució va ser objecte
d‟infructuosos intents de notificació els dies 23.11.2016 i 28.11.2016; davant d‟això,
i als efectes de l‟art. 44 de la llei 39/2015, d‟1 d‟octubre LPACAP, es va notificar
mitjançant publicació al BOE del dia 16.1.2017.
VIST que no consta la presentació de cap al·legació ni la proposició de cap mitjà de
prova per part de l‟ imputat, en el termini de deu dies atorgat a tal efecte.
ATÈS que en la seva substanciació s‟han observat tots els requisits procedimentals
que estableix la Llei 39/2015 d‟1 d‟octubre LPACAP
VISTA la proposta de resolució de la Sra. instructora del procediment de 22.02.2017
VIST l‟informe de l‟Assessoria Jurídica del Servei de Salut de data 23.02.2017
El Ple, a proposta del Regidor de Govern de Benestar Social i amb el dictamen
previ de la Comissió Permanent de Drets i Territori.
ACORDA,
PRIMER.- FETS PROVATS: Declarar provats els fets que a continuació es
relacionen i que estan recollits en la denúncia de la Guardia Urbana de data
20.6.2016, a la que es fa referència en la resolució d‟iniciació del procediment:
L‟interessat circulava amb un gos potencialment perillós deslligat i sense morrió per
la via pública.
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SEGON.- TIPIFICACIÓ I QUALIFICACIÓ: Aquests fets constitueixen una infracció
dels arts. 2.1 i 7.3.e) de la llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre la tinença de gossos
considerats potencialment perillosos, que es qualifica com a infracció GREU (art. 7
de la llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre la tinença de gossos considerats
potencialment perillosos).
TERCER-. RESPONSABILITAT: Considerar responsable de la comissió dels
esmentats fets, a títol d‟autor, el Sr. A. J. P., amb DNI XXXXXXXXXX i domicili a
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.
QUART.- SANCIÓ: Imposar a la persona declarada responsable, Sr. A. J. P. una
multa de 300,00.-€ (art. 11.1 de la llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre la tinença de
gossos considerats potencialment perillosos).
CINQUÈ.- COMUNICAR els presents acords a la persona interessada, a la
Instructora i a la Intervenció General.
ACORD 29.- RELATIU A LA IMPOSICIÓ DE SANCIÓ AL SR. M. A. G. PER
INFRACCIÓ DE LA LLEI 10/99 SOBRE TINENÇA DE GOSSOS CONSIDERATS
POTENCIALMENT PERILLOSOS, PER UN IMPORT DE 300,00.-EUROS. EX.
226/16 VR. (EXP. 14079/2016)
Es dóna compte de l‟acord que es transcriu seguidament, i sotmès 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, Srs./Sres.
Ana González Montes, Juliana Carballeira Pascual i Ivan Nieto Martínez; dels
representants del PP, Srs/Sres. Fco. Javier Martín Hermosín, Pedro Alonso Navarro
i Sonia Esplugas González; dels representants d‟ERC-AM, Srs./Sres. Antoni García
i Acero i Jorge García i Muñoz; del representant de CiU, Sr. Jordi Monrós Ibáñez; i
dels REGIDORS NO ADSCRITS, Srs./Sres. Rafael Jiménez Ariza i Cristina Santón
Ramiro; i amb 1 vot d’abstenció del representant de la CUP-PA, Sr. Christian
Giménez Marquez; assistents presents en el moment de la votació, adoptant-se els
acords que figuren en la seva part dispositiva:

VIST que mitjançant Resolució núm. 9769/2016, de 28 de novembre, es va iniciar
procediment sancionador contra el Sr. M. A. G., amb DNI XXXXXXXXXX i domicili a
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX; l‟esmentada resolució va ser
objecte d‟infructuosos intents de notificació els dies 16.12.2016 i 19.12.2016; davant
d‟això, es va notificar mitjançant publicació al BOE del dia 19.1.2017.
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VIST que no consta la presentació de cap al·legació ni la proposició de cap mitjà de
prova per part de l‟ imputat, en el termini de deu dies atorgat a tal efecte.
VISTA la proposta de resolució de la Sra. instructora del procediment de 22.02.2017
VIST l‟informe de l‟Assessoria Jurídica del Servei de Salut de data 23.02.2017
El Ple, a proposta del Regidor de Govern de Benestar Social i amb el dictamen
previ de la Comissió Permanent de Drets i Territori.
ACORDA,
PRIMER.- FETS PROVATS: Declarar provats els fets que a continuació es
relacionen i que estan recollits en la denúncia de la Guardia Urbana de data
14.08.2016, a la que es fa referència en la resolució d‟iniciació del procediment:
L‟interessat circulava amb un gos potencialment perillós deslligat i sense morrió per
la via pública.
SEGON.- TIPIFICACIÓ I QUALIFICACIÓ: Aquests fets constitueixen una infracció
dels arts. 2.1 i 7.3.e) de la llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre la tinença de gossos
considerats potencialment perillosos, que es qualifica com a infracció GREU (art. 7
de la llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre la tinença de gossos considerats
potencialment perillosos).
TERCER-. RESPONSABILITAT: Considerar responsable de la comissió dels
esmentats fets, a títol d‟autor, el Sr. M. A. G., amb DNI XXXXXXXXXX i domicili a
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.
QUART.- SANCIÓ: Imposar a la persona declarada responsable, Sr. M. A. G., una
multa de 300,00.-€ (art. 11.1 de la llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre la tinença de
gossos considerats potencialment perillosos).
CINQUÈ.- COMUNICAR els presents acords a la persona interessada, a la
Instructora i a la Intervenció General.

ACORD 30.- RELATIU A LA IMPOSICIÓ DE SANCIÓ AL SR. E. H. T. PER
INFRACCIÓ DE LA LLEI 10/99 SOBRE TINENÇA DE GOSSOS CONSIDERATS
POTENCIALMENT PERILLOSOS, PER UN IMPORT DE 300,00.-EUROS. EX.
239/16 EG (EXP. 16759/2016)
Es dóna compte de l‟acord que es transcriu seguidament, i sotmès 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
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García Valle, M. Carmen Esteban Fernández, Rainaldo Ruiz Narvaez i Jesús
Amadeo Martín González; dels representants d’ICV-EUiA-PIRATES-E, Srs./Sres.
Ana González Montes, Juliana Carballeira Pascual i Ivan Nieto Martínez; dels
representants del PP, Srs/Sres. Fco. Javier Martín Hermosín, Pedro Alonso Navarro
i Sonia Esplugas González; dels representants d‟ERC-AM, Srs./Sres. Antoni García
i Acero i Jorge García i Muñoz; del representant de CiU, Sr. Jordi Monrós Ibáñez; i
dels REGIDORS NO ADSCRITS, Srs./Sres. Rafael Jiménez Ariza i Cristina Santón
Ramiro; i amb 1 vot d’abstenció del representant de la CUP-PA, Sr. Christian
Giménez Marquez; assistents presents en el moment de la votació, adoptant-se els
acords que figuren en la seva part dispositiva:

VIST que mitjançant núm. 010722/2016, de 23 de desembre, es va iniciar
procediment sancionador contra el Sr. E. H. T., amb DNI XXXXXXXXXX i domicili a
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX; l‟esmentada resolució es van
notificar en data 12.1.2017.
VIST que no consta la presentació de cap al·legació ni la proposició de cap mitjà de
prova per part de l‟interessat en el termini de deu dies atorgat a tal efecte.
VISTA la proposta de resolució de la Sra. instructora del procediment de 01.02.2017
VIST l‟informe de l‟Assessoria Jurídica del Servei de Salut de data 06.02.2017
El Ple, a proposta del Regidor de Govern de Benestar Social i amb el dictamen
previ de la Comissió Permanent de Drets i Territori.
ACORDA,
PRIMER.- FETS PROVATS: Declarar provats els fets següents, referits en la
denúncia del Servei de la Guàrdia Urbana de l‟Hospitalet de data 17.05.2016, a la
que es fa referència en la resolució núm. 010722/2016 de 23 de desembre,
d‟iniciació del procediment:
Portar un gos potencialment perillós deslligat i sense morrió a la via pública.
SEGON.- TIPIFICACIÓ I QUALIFICACIÓ: Aquests fets constitueixen una infracció
dels arts. 2.1 i 7.3.e) de la llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre la tinença de gossos
considerats potencialment perillosos, que es qualifica com a infracció GREU (art. 7
de la llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre la tinença de gossos considerats
potencialment perillosos).
TERCER-. RESPONSABILITAT: Considerar responsable de la comissió dels
esmentats fets, a títol d‟autor, el Sr. E. H. T., amb DNI XXXXXXXXXX i domicili a
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.
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QUART.- SANCIÓ: Imposar a la persona declarada responsable, el Sr. E. H. T.,
amb DNI XXXXXXXXXX, una multa de 300,00.-€ (art. 11.1 de la llei 10/1999, de 30
de juliol, sobre la tinença de gossos considerats potencialment perillosos).
CINQUÈ.- COMUNICAR els presents acords a la persona interessada, a la
Instructora i a la Intervenció General.
ACORD 31.- RELATIU A LA DESESTIMACIÓ D’UN RECURS PER SANCIÓ AL
SR. C. C. V. S. PER INFRACCIÓ DE LA LLEI 10/99 SOBRE TINENÇA DE
GOSSOS CONSIDERATS POTENCIALMENT PERILLOSOS, PER UN IMPORT
DE 300,00.-EUROS. EX. 68/16 VR. (EXP. 1707/2016)
Es dóna compte de l‟acord que es transcriu seguidament, i sotmès 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, Srs./Sres.
Ana González Montes, Juliana Carballeira Pascual i Ivan Nieto Martínez; dels
representants del PP, Srs/Sres. Fco. Javier Martín Hermosín, Pedro Alonso Navarro
i Sonia Esplugas González; dels representants d‟ERC-AM, Srs./Sres. Antoni García
i Acero i Jorge García i Muñoz; del representant de CiU, Sr. Jordi Monrós Ibáñez; i
dels REGIDORS NO ADSCRITS, Srs./Sres. Rafael Jiménez Ariza i Cristina Santón
Ramiro; i amb 1 vot d’abstenció del representant de la CUP-PA, Sr. Christian
Giménez Marquez; assistents presents en el moment de la votació, adoptant-se els
acords que figuren en la seva part dispositiva:
VIST que, mitjançant Resolució núm. 6358/2016, de 26 de juliol, es va incoar el
present procediment sancionador contra el Sr. C. C. V. S., amb passaport
XXXXXXXXX i domicili a XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX per infracció de la
Llei 10/99 de gosos potencialment perillosos.
VIST que l‟esmentada resolució i la proposta adjunta van ser objecte de diversos
intents infructuosos de notificació entre els dies 8 i 9 de setembre de 2016; per això
i als efectes de l‟art. 59.5 de la llei 30/1992, LRJ-PAC, es van notificar mitjançant
publicació al BOE del dia 8 d‟octubre de 2016.
VIST que no consta la presentació de cap al·legació ni la proposició de cap mitjà de
prova per part de l‟interessat en el termini de deu dies atorgat a tal efecte.
VIST que, amb data 20 de desembre de 2016 es va adoptar Acord de Ple
U040203/367 (Ord. 012), pel qual s‟imposa a l‟interessat la sanció inicialment
proposada de 300,00.-€.
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VIST que l‟esmentat acord va ser notificat a l‟interessat el dia 11 de gener de 2017,
segons consta en la corresponent diligència de notificació.
VIST que, amb data 17/1/2017 (RGE 4240), l‟interessat va presentar un escrit que,
malgrat no ho digui expressament, s‟haurà de qualificar com a recurs de reposició
contra l‟esmentat acord plenari sancionador.
ATÈS que en l‟esmentat escrit, l‟interessat refereix la seva versió dels fets, en la
que reconeix que estava jugant amb el gos de nit. També manifesta que ho té tot al
dia i que normalment l‟animal porta el morrió posat.
CONSIDERANT i en resposta a l‟anterior s‟ha de dir que l‟acta de denúncia de la
Guàrdia Urbana de l‟Hospitalet de data 2.2.2016, al complir amb els requisits legals,
gaudeix de presumpció de veracitat, presumpció contra la que les manifestacions
de l‟interessat manquen de virtualitat alguna, atès que en les mateixes es
reconeixen expressament els fets i no aporten cap fet ni indici nou.
VIST el que disposen l‟article 108 de la llei 7/1985, RBRL i concordants, i els articles
116 i 117 de la llei 30/1992, LRJ-PAC, aplicables d‟acord amb la Disp. Trans.
Tercera a) de la llei 39/2015, LPACAP.
VIST l‟informe de l‟Assessoria Jurídica del Servei de Salut de data 15.02.2017
VIST el que disposen els arts. 89 i 90 de la llei 39/2015, LPACAP.
El Ple, a proposta del Regidor de Govern de Benestar Social i amb el dictamen
previ de la Comissió Permanent de Drets i Territori.
ACORDA,
DESESTIMAR el recurs de reposició potestatiu, interposat pel Sr. C. C. V.
S., contra l‟Acord de Ple U040203/367 (Ord. 012), de data 20.12.2016, per les raons
exposades anteriorment i que a continuació es tornen a reproduir:
“Amb data 17/1/2017 (RGE 4240), l’interessat va presentar un escrit que,
malgrat no ho digui expressament, s’haurà de qualificar com a recurs de reposició
contra l’esmentat acord plenari sancionador.
En l’esmentat escrit, l’interessat refereix la seva versió dels fets, en la que
reconeix que estava jugant amb el gos de nit. També manifesta que ho té tot al dia i
que normalment l’animal porta el morrió posat.
En resposta a l’anterior s’ha de dir que l’acta de denúncia de la
Guàrdia Urbana de l’Hospitalet de data 2.2.2016, al complir amb els requisits legals,
gaudeix de presumpció de veracitat, presumpció contra la que les manifestacions
de l’interessat manquen de virtualitat alguna, atès que en les mateixes es
reconeixen expressament els fets i no aporten cap fet ni indici nou.”
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SEGON.- MANTENIR en els seus propis termes l‟acord plenari U040203/367 (Ord.
012), de data 20.12.2016.
TERCER.- COMUNICAR els presents acords a la persona interessada, a la
Instructora i a la Intervenció General.
ACORD 32.- RELATIU A LA IMPOSICIÓ DE SANCIÓ AL SR. D. F. M. M. PER
INFRACCIÓ DE LA LLEI 10/99 SOBRE TINENÇA DE GOSSOS CONSIDERATS
POTENCIALMENT PERILLOSOS, PER UN IMPORT DE 300,00.-EUROS.
EX.191/16 PA. (EXP. 12783/2016)
Es dóna compte de l‟acord que es transcriu seguidament, i sotmès 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, Srs./Sres.
Ana González Montes, Juliana Carballeira Pascual i Ivan Nieto Martínez; dels
representants del PP, Srs/Sres. Fco. Javier Martín Hermosín, Pedro Alonso Navarro
i Sonia Esplugas González; dels representants d‟ERC-AM, Srs./Sres. Antoni García
i Acero i Jorge García i Muñoz; del representant de CiU, Sr. Jordi Monrós Ibáñez; i
dels REGIDORS NO ADSCRITS, Srs./Sres. Rafael Jiménez Ariza i Cristina Santón
Ramiro; i amb 1 vot d’abstenció del representant de la CUP-PA, Sr. Christian
Giménez Marquez; assistents presents en el moment de la votació, adoptant-se els
acords que figuren en la seva part dispositiva:

VIST que mitjançant Resolució núm. 9625/2016, de 24/11/16, es va incoar
procediment sancionador contra el Sr. D. F. M. M., amb NIE XXXXXXXXX i domicili
a XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.
VIST que l‟esmentada resolució d‟iniciació va ser objecte d‟infructuosos intents de
notificació els dies 18/12/2016 i 19/12/2016; davant d‟això, i als efectes de l‟art. 44
de la llei 39/2015, d‟1 d‟octubre LPACAP, es va notificar mitjançant publicació al
BOE del dia 21.1.2017.
VIST que no consta la presentació de cap al·legació ni la proposició de cap mitjà de
prova per part de l‟imputat, en el termini de deu dies atorgat a tal efecte.
ATÈS que la proposta definitiva de qualificació de les infraccions, així com la
proposta definitiva de sanció, de data 27/02/2017, s‟ajusten a la legalitat vigent.
ATÈS que en la seva substantació s‟han observat tots els requisits procedimentals
establerts en la llei 39/2015, d‟1 d‟octubre de 2015, LPACAP.

…/…

71

VISTA la proposta de resolució de la Sra. instructora del procediment de
27.02.2017.
VIST l‟informe de l‟Assessoria Jurídica del Servei de Salut de 01.03.2017.
El Ple, a proposta del Regidor de Govern de Benestar Social i amb el dictamen
previ de la Comissió Permanent de Drets i Territori.
ACORDA,
PRIMER.- FETS PROVATS: Declarar provats els fets que a continuació es
relacionen i que estan recollits en la denúncia de la Guardia Urbana de data
09.07.2016 a les 16:31h a la que es fa referència en la resolució d‟iniciació núm.
9625/16 de 24.11.2016:
Circular amb un gos potencialment perillós deslligat i sense morrió per la via
pública
SEGON.- TIPIFICACIÓ I QUALIFICACIÓ: Aquests fets constitueixen una infracció
dels arts. 2.1 i 7.3.e) de la llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre la tinença de gossos
considerats potencialment perillosos, que es qualifica com a infracció GREU (art. 7
llei 10/1999 de 30 de juliol, sobre la tinença de gossos considerats potencialment
perillosos).
TERCER.- SANCIÓ: Imposar a la persona declarada responsable, Sr. D. F. M. M.,
amb NIE XXXXXXXXX i domicili a XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX,
una multa de 300,00.-€ (art. 11.1. de la llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre la tinença
de gossos considerats potencialment perillosos).
QUART.- RESPONSABILITAT: Considerar responsable de la comissió dels
esmentats fets, a títol d‟autor, el Sr. D. F. M. M., amb NIE XXXXXXXXX i domicili a
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.
CINQUÈ.- COMUNICAR el present acord a la persona interessada, a la Instructora i
a la Intervenció General.

ACORD 33.- RELATIU A LA IMPOSICIÓ DE SANCIÓ AL SR. W. R. CH. P. PER
INFRACCIÓ DE LA LLEI 10/99 SOBRE TINENÇA DE GOSSOS CONSIDERATS
POTENCIALMENT PERILLOSOS, PER UN IMPORT DE 300,50.-EUROS.
EX.195/16 PA. (EXP. 12821/2016)
Es dóna compte de l‟acord que es transcriu seguidament, i sotmès 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
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García Valle, M. Carmen Esteban Fernández, Rainaldo Ruiz Narvaez i Jesús
Amadeo Martín González; dels representants d’ICV-EUiA-PIRATES-E, Srs./Sres.
Ana González Montes, Juliana Carballeira Pascual i Ivan Nieto Martínez; dels
representants del PP, Srs/Sres. Fco. Javier Martín Hermosín, Pedro Alonso Navarro
i Sonia Esplugas González; dels representants d‟ERC-AM, Srs./Sres. Antoni García
i Acero i Jorge García i Muñoz; del representant de CiU, Sr. Jordi Monrós Ibáñez; i
dels REGIDORS NO ADSCRITS, Srs./Sres. Rafael Jiménez Ariza i Cristina Santón
Ramiro; i amb 1 vot d’abstenció del representant de la CUP-PA, Sr. Christian
Giménez Marquez; assistents presents en el moment de la votació, adoptant-se els
acords que figuren en la seva part dispositiva:

VIST que mitjançant Resolució núm. 9628/2016, de 24/11/16, es va incoar
procediment sancionador contra el Sr. W. R. CH. P., amb DNI XXXXXXXX i domicili
a XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.
VIST que l‟esmentada resolució d‟iniciació va ser objecte d‟infructuosos intents de
notificació els dies 8/12/2016 i 9/12/2016; davant d‟això, i als efectes de l‟art. 44 de
la llei 39/2015, d‟1 d‟octubre LPACAP, es va notificar mitjançant publicació al BOE
del dia 21.1.2017.
VIST que no consta la presentació de cap al·legació ni la proposició de cap mitjà de
prova per part de l‟imputat, en el termini de deu dies atorgat a tal efecte.
ATÈS que la proposta definitiva de qualificació de les infraccions, així com la
proposta definitiva de sanció, de data 27/02/2017, s‟ajusten a la legalitat vigent.
ATÈS que en la seva substantació s‟han observat tots els requisits procedimentals
establerts en la llei 39/2015, d‟1 d‟octubre de 2015, LPACAP.
VISTA la proposta de resolució de la Sra. instructora del procediment de
27.02.2017.
VIST l‟informe de l‟Assessoria Jurídica del Servei de Salut de 01.03.2017.
El Ple, a proposta del Regidor de Govern de Benestar Social i amb el dictamen
previ de la Comissió Permanent de Drets i Territori.
ACORDA,
PRIMER.- FETS PROVATS: Declarar provats els fets que a continuació es
relacionen i que estan recollits en la denúncia de la Guardia Urbana de data
29.07.2016 a les 14:00h a la que es fa referència en la resolució d‟iniciació núm.
9628/16 de 24.11.2016:
Portar dos gossos potencialment perillosos sense morrió a la via pública
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SEGON.- TIPIFICACIÓ I QUALIFICACIÓ: Aquests fets constitueixen una infracció
dels arts. 2.1 i 7.3.e) de la llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre la tinença de gossos
considerats potencialment perillosos, que es qualifica com a infracció GREU (art. 7
llei 10/1999 de 30 de juliol, sobre la tinença de gossos considerats potencialment
perillosos).
TERCER.- SANCIÓ: Imposar a la persona declarada responsable, Sr. W. R. CH. P.,
amb DNI XXXXXXXXXX i domicili a XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX,
una multa de 300,50.-€ (150,25.-€ per gos) (art. 11.1. de la llei 10/1999, de 30 de
juliol, sobre la tinença de gossos considerats potencialment perillosos).
QUART.- RESPONSABILITAT: Considerar responsable de la comissió dels
esmentats fets, a títol d‟autor, el Sr. W. R. CH. P., amb DNI XXXXXXXXXX i domicili
a XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.
CINQUÈ.- COMUNICAR el present acord a la persona interessada, a la Instructora i
a la Intervenció General.
ACORD 34.- RELATIU A LA IMPOSICIÓ DE SANCIÓ AL SR. H. J. R. V. PER
INFRACCIÓ DE LA LLEI 10/99 SOBRE TINENÇA DE GOSSOS CONSIDERATS
POTENCIALMENT PERILLOSOS, PER UN IMPORT DE 150,25.-EUROS. EX.
165/16 PA. (EXP.12437/2016)
Es dóna compte de l‟acord que es transcriu seguidament, i sotmès 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, Srs./Sres.
Ana González Montes, Juliana Carballeira Pascual i Ivan Nieto Martínez; dels
representants del PP, Srs/Sres. Fco. Javier Martín Hermosín, Pedro Alonso Navarro
i Sonia Esplugas González; dels representants d‟ERC-AM, Srs./Sres. Antoni García
i Acero i Jorge García i Muñoz; del representant de CiU, Sr. Jordi Monrós Ibáñez; i
dels REGIDORS NO ADSCRITS, Srs./Sres. Rafael Jiménez Ariza i Cristina Santón
Ramiro; i amb 1 vot d’abstenció del representant de la CUP-PA, Sr. Christian
Giménez Marquez; assistents presents en el moment de la votació, adoptant-se els
acords que figuren en la seva part dispositiva:

VIST que mitjançant núm. 9623/2016, de 24 de novembre, es va iniciar procediment
sancionador contra el Sr. H. J. R. V., amb NIE XXXXXXXXXXXX i domicili a
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.
VIST que l‟esmentada resolució d‟iniciació va ser objecte d‟infructuosos intents de
notificació els dies 14/12/2016 i 19/12/2016; davant d‟això, i als efectes de l‟art. 44
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de la llei 39/2015, d‟1 d‟octubre LPACAP, es va notificar mitjançant publicació al
BOE del dia 21.1.2017.
VIST que no consta la presentació de cap al·legació ni la proposició de cap mitjà de
prova per part de l‟imputat, en el termini de deu dies atorgat a tal efecte.
ATÈS que la proposta definitiva de qualificació de les infraccions, així com la
proposta definitiva de sanció, de data 27/02/2017, s‟ajusten a la legalitat vigent.
ATÈS que en la seva substantació s‟han observat tots els requisits procedimentals
establerts en la llei 39/2015, d‟1 d‟octubre de 2015, LPACAP.
VISTA la proposta de resolució de la Sra. instructora del procediment de
27.02.2017.
VIST l‟informe de l‟Assessoria Jurídica del Servei de Salut de 01.03.2017.
El Ple, a proposta del Regidor de Govern de Benestar Social i amb el dictamen
previ de la Comissió Permanent de Drets i Territori.
ACORDA,
PRIMER.- FETS PROVATS: Declarar provats els fets que a continuació es
relacionen i que estan recollits en la denúncia de la Guardia Urbana de data
24.05.2016 a les 11:35h a la que es fa referència en la resolució d‟iniciació núm.
9623/16 de 24.11.2016:
Portar un gos potencialment perillós sense morrió a la via pública
SEGON.- TIPIFICACIÓ I QUALIFICACIÓ: Aquests fets constitueixen una infracció
dels arts. 2.1 i 7.3.e) de la llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre la tinença de gossos
considerats potencialment perillosos, que es qualifica com a infracció GREU (art. 7
llei 10/1999 de 30 de juliol, sobre la tinença de gossos considerats potencialment
perillosos).
TERCER.- SANCIÓ: Imposar a la persona declarada responsable, Sr. H. J. R. V.,
amb NIE XXXXXXXXXX i domicili a XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX,
una multa de 150´25.-€ (art. 11.1. de la llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre la tinença
de gossos considerats potencialment perillosos).
QUART.- RESPONSABILITAT: Considerar responsable de la comissió dels
esmentats fets, a títol d‟autor, el Sr. H. J. R. V., amb NIE XXXXXXXXXX i domicili a
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.
CINQUÈ.- COMUNICAR el present acord a la persona interessada, a la Instructora i
a la Intervenció General.
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DESPATX OFICIAL DE DECRETS I RESOLUCIONS
ACORD 35.- DONAR COMPTE DELS DECRETS DE L’ALCALDIA I LES
RESOLUCIONS DICTADES PER DELEGACIÓ, CORRESPONENTS AL PERÍODE
DEL 22 DE FEBRER AL 21 DE MARÇ DE 2017 QUE COMPRENEN ELS
NÚMEROS DEL 1316 AL 2373.
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. 1316 de data 22 de febrer al núm. 2373 de data 21 de març de
2017.
Les relacions dels decret i resolucions corresponents han estat tramesos als
diferents grups polítics municipals.

DESPATX OFICIAL JUNTA DE GOVERN LOCAL
ACORD 36.- DONAR COMPTE DELS ACORDS ADOPTATS PER LA JUNTA DE
GOVERN LOCAL A LES SESSIONS NÚMEROS 7, 8, 9 I 10 DEL 28 DE FEBRER
DE 2017 I 7, 14 I 21 DE MARÇ DE 2017, RESPECTIVAMENT.
Es dóna compte de l‟acord que es transcriu seguidament, del qual se’n donen per
assabentats els assistents a la sessió, adoptant-se els acords que figuren en la
seva part dispositiva:
En compliment del que determina l‟article 52.2 del Reglament Orgànic del Ple de
l‟Ajuntament de l‟Hospitalet de Llobregat, aprovat en sessió de 20 de desembre de
2011 i publicat en el Butlletí Oficial de la Província de 12 de gener de 2012, es dóna
compte dels acords adoptats per la Junta de Govern Local des de l‟últim Ple
ordinari. Les actes corresponents han estat trameses als diferents grups polítics
municipals.
Les sessions són les corresponents als números 7, 8, 9, i 10 de 28 de febrer i 7, 14 i
21 de març de 2017, respectivament.
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MOCIONS DELS GRUPS POLÍTICS MUNICIPALS
MOCIONS CONJUNTES
En relació amb la moció número 37, presentada pels grups polítics
municipals del PSC-CP, CIUTADANS, ICV-EUiA-PIRATES, ERC, CiU i la CUP-PA;
amb la moció número 38, presentada pels grups polítics municipals del PP i CiU;
amb la moció número 39, presentada pel grup polític municipal d‟Iniciativa per
Catalunya Verds-Esquerra Unida i Alternativa-Pirates, amb l‟adhesió de la CUPPoble Actiu; amb la moció número 40, presentada pel grup polític municipal
d‟Esquerra Republicana de Catalunya, amb l‟adhesió d‟ICV-EUiA-PIRATES; es
produeixen les intervencions següents:

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, per a la seva presentació, la faran tres regidors i tenen aproximadament
distribuït el temps en dos minuts i mig. Comença el Sr. Christian. Ah no! són quatre,
per presentació, sí, sí, dos i mig, no, quatre regidors, sí.

Essent les 17.50 hores, abandona la sessió el Sr. Cristian Alcázar Esteban, regidor
del grup polític municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya.

SR. GIMÉNEZ MARQUEZ (CUP-PA)
Bé, per presentar la moció 37. Al llarg d'aquests 3 anys i 8 mesos, des que va tenir
lloc l'accident del tren d'Alta Velocitat a Santiago de Compostel·la, les víctimes han
hagut de patir, a més a més de les conseqüències del mateix, 81 persones mortes i
145 ferides, algunes d'elles amb greus lesions irreversibles, un tracte inhumà, la
humiliació, mentides, l'ocultació i l'absència de col·laboració amb la Justícia, per
part del Govern i de moltes institucions públiques.
Des d'un principi, les víctimes han reclamat una comissió d‟investigació
parlamentària, on es depurin responsabilitats polítiques, polítiques que existeixen
des del moment en què el Ministerio de Fomento i les empreses públiques ADIF i
RENFE publiciten la línia i el tren com d'alta velocitat, assegurant, i donats els fets,
enganyant greument a la ciutadania, que aquest tren comptava amb major
seguretat, l'última tecnologia i sistemes de conducció automàtica i demostrant-se
després la seva inexistència.
Segons denuncia la pròpia plataforma víctimes ALVIA 4155, diverses decisions del
govern anterior i actual, van comprometre la seguretat dels viatgers i afirmen que
l'accident s'hauria evitat si no s'hagués canviat el projecte original al 2010, quan era
ministre José Blanco. Segons el seu coneixement, l‟accident tampoc hauria succeït
si no s'hagués desconnectat el sistema de conducció automàtica ERTMS al juny del
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2012, sent ja ministra Ana Pastor. I per si no n'hi hagués prou, la plataforma també
denuncia que alts càrrecs de Renfe i ADIF van rebre per escrit l'advertiment de
perill del cap de maquinistes d'Orense, el Sr. I. M., i no en van prendre cap mesura.
Malgrat tot això, al Parlament Espanyol, el PP va votar 4 vegades en contra de la
proposta que la creació d'una comissió d‟investigació parlamentària anés al Ple.
Finalment, el 16 d‟octubre de 2013 es va debatre en Ple una moció d‟Izquierda
Unida, proposant la creació de l‟esmentada Comissió i van votar en contra el PP,
PSOE, Convergència i Unió i PNB.
Durant tot aquest temps les víctimes han hagut de suportar, a més a més, multitud
d'ofenses, des de la seva expulsió d'un acte oficial en record de les víctimes de
l'accident, amb l'enviament inclòs de policia antiavalots, fins a la resposta
inqualificable del govern del PP als seus dubtes ben argumentats i que avui en dia
encara són pendents de resoldre. Per exemple: ¿cóm segons dades aparegudes
als mitjans de comunicació, es podien haver gastat 164 milions d'euros, de tots els
ciutadans, en un sistema de frenat automàtic ERTMS que mai va funcionar
correctament? ¿Quin estalvi va suposar el canvi del projecte original? o ¿en què es
van emprar els més de 58 milions d'euros adjudicats, 24 dies abans de les
eleccions generals del 2004, a l'empresa OHL en el tram d'alta velocitat BoqueixónSantiago, de 5,8 km de longitud i amb un revolt, on es va produir el tràgic accident,
traçat als anys 40 i que, pel que sembla, amb prou feines no va patir cap
modificació?
Estem...bé, doncs si de cas després l‟acabo, així no em menjo el temps dels altres.

SRA. ALCALDESSA
Sr. Monrós.

SR. MONRÓS IBÁÑEZ (CiU)
Sí, des del Partit Demòcrata presentem una moció, juntament amb el Partit Popular,
una moció per solucionar els problemes causats per les noves mesures d‟accés de
l‟àrea de vianants del mercat de Santa Eulàlia. Què ha passat? Que des que s‟ha
fet, diguéssim, la instal·lació d‟un nou sistema de vigilància, de mesures municipals,
al voltant del mercat, pels comerciants i els vianants, un control de càmeres de
vídeo que ha provocat, doncs que hi hagi una sèrie d‟infraccions, molt importants en
alguns casos, reiterades en alguns casos en diferents persones, que entenem que
són producte de deficient senyalització i comunicació, atès que entenem que,
perquè hem parlat amb els veïns i comerciants de la zona, doncs vull dir, hi ha un
cert desconeixement del funcionament del sistema que ha provocat tot això.
Què demanem, doncs demanem instar l‟Ajuntament de l‟Hospitalet a deixar sense
efecte les sancions econòmiques imposades per haver contravingut les noves
mesures municipals per evitar que es circuli per l‟àrea de vianants del voltant del
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mercat de Santa Eulàlia, sempre a l‟empara legal de la llei o lleis d‟aplicació vigent.
Un segon acord d‟instar l‟Ajuntament de l‟Hospitalet a iniciar un diàleg amb els
veïns i comerciants de l‟àrea de vianants, per tal d‟acordar un nou sistema que no
impliqui els perjudicis i problemes que està causant el sistema darrerament
implantat. Un tercer acord que és instar l‟Ajuntament de l‟Hospitalet a suspendre el
funcionament de les actuals mesures de control d‟accés a l‟illa de vianants, fins que
no s‟arribi a l‟acord amb els veïns i es comprovi el seu correcte funcionament. I un
quart acord per donar trasllat dels acords d‟aquesta moció a les associacions de
veïns i comerciants del barri de Santa Eulàlia.

Essent les 17.54 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. Així mateix, s’incorpora el Sr.
Cristian Alcázar Esteban, regidor del grup polític municipal del Partit dels Socialistes
de Catalunya.

SR. GARCÍA MOMPEL (PSC-CP)
Sra. Carballeira.

SRA. CARBALLEIRA PASCUAL (ICV-EUiA-PIRATES-E)
Presentaré la moció 39, la moció de Canviem L‟Hospitalet i la CUP-Poble Actiu,
moció per la municipalització del servei de parcs i jardins. La contracta de parcs i
jardins a l'Hospitalet es va adjudicar en data del 10 de juliol de 2012, a l‟empresa
Fomento de Construcciones y Contratas, la duració d‟aquest contracte seria de 4
anys, més dos prorrogables fins a sis, i una quantia econòmica de més de 25
milions i quasi 13 milions per la pròrroga, que serien un total de 38 milions. L‟any
2016 la contracta es va prorrogar, aquests dos anys més, i a mitjans de l‟any 2018,
el proper any, finalitzarà la seva vigència.
Per tant, nosaltres el que volem comunicar és aquesta necessitat d‟analitzar aquest
servei, per tal de retornar la gestió directa a l‟Ajuntament. Les dades desmunten els
arguments del neoliberalisme, segons el qual la liberalització dels serveis públics i
la gestió privada comporten una major eficiència. Segons el Tribunal de Comptes,
en poblacions petites i mitjanes, la gestió externalitzada suposa un sobrecost del
22% i en ciutats grans, com la nostra, d‟un 25%. Les dades demostren que la gestió
privada suposa importants sobrecostos i la mercantilització d‟aquest, que és un dret
bàsic.
L‟anàlisi d‟aquesta remunicipalització ha de partir sobretot d‟un correcte estudi
tècnic, econòmic, social i ambiental, amb total transparència dels costos, beneficis,
riscos i oportunitats del model, per tal de poder implementar un model de gestió que
garanteixi un servei de qualitat, sostenible i a un cost assequible i on els beneficis
d‟aquesta activitat es reverteixin sempre en la millora del servei i no en engreixar els
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beneficis de les corporacions, per tal de no vulnerar el dret de les persones, però
també dels nostres ecosistemes.
L‟Ajuntament de l'Hospitalet ha de garantir un mediambient net i saludable, que
tingui incidència també en la millora i la bona salut de la ciutadania, per
responsabilitat amb els veïns i veïnes de l'Hospitalet i de la pròpia gestió del govern,
per garantir la bona praxis de l‟empresa concessionària envers aquest projecte
presentat, es fa necessari prendre mesures de control molt exhaustives i
independents, que avaluïn aquesta correcta prestació del servei. Aquesta
municipalització, també volem deixar constància, ha de tenir en compte sobretot
com a prioritat, garantir les condicions laborals de la plantilla actual, mitjançant la
seva subrogació.
Per tant, instem al govern de la ciutat a realitzar aquest estudi de la viabilitat de la
municipalització del servei de parcs i jardins, a crear una comissió especial
integrada pels representants polítics del ple de la corporació, a organitzar una
audiència pública a l‟Hospitalet per sotmetre a informació i debat ciutadà el model
de gestió del servei de parcs i jardins, instar al govern a actualitzar i avaluar, amb
participació plural i efectiva, el pla director dels espais verds, que es va aprovar
l‟any 2007, i a debatre i consensuar el pla director de l‟arbrat, que està preparant
l‟actual equip de govern.

SR. GARCÍA MOMPEL (PSC-CP)
Coque.

SR. GARCÍA I MUÑOZ (ERC-AM)
Bona tarda. És important que siguem conscients del repte que suposa el canvi
climàtic i que és urgent iniciar un canvi de model energètic que ens ajudi a controlar
i revertir els problemes actuals amb la generació d‟energia i els efectes pel nostre
planeta.
L‟Estat Espanyol, lluny d‟incentivar un canvi de model energètic, controlat, ara per
ara, pels oligopolis on acaben molts dels polítics dels grans partits, ha optat per
dificultar i penalitzar les iniciatives que persegueixen aquest canvi de model, com
l‟impost al sol, el Reial Decret 900/2015, amb càrrecs injustificats que dificulten la
rendibilitat de les instal·lacions d‟autoconsum.
Catalunya, en aquest sentit, vol ser un país responsable i proactiu, i per això la
Generalitat ha creat la taula d‟impuls a l‟autoconsum fotovoltaic, amb l‟objectiu de
coordinar els diferents actors implicats en l‟autoconsum, administracions, empreses,
professionals, consumidors, per aconseguir democratitzar l‟energia, resoldre els
obstacles administratius pel desenvolupament de l‟autoconsum i fer-ho fàcil al
ciutadà.
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Els ajuntaments també hem de liderar el canvi de model energètic i contribuir a
l‟impuls d‟aquest model de generació i consum, adoptant mesures que poden servir
per fomentar el seu desenvolupament, com per exemple incentius fiscals a
l‟autoconsum i bonificacions, incentivant la instal·lació de sistemes d‟autoconsum o
eliminant les traves administratives.
Per això, proposem: instar el govern de l‟Estat a promoure de manera urgent una
legislació d'autoconsum; donar suport al canvi de model energètic que s‟està
impulsant des de Catalunya, apostant per un model 100% renovable en base a
energia distribuïda i que la ciutadania sigui, més enllà de consumidora, també
productora i distribuïdora; donar suport a la Taula d‟Impuls a l‟autoconsum
fotovoltaic a Catalunya; instar l‟Ajuntament a incorporar més incentius fiscals a
l'autoconsum en l‟IBI, en l‟impost sobre construccions instal·lacions i obres i a la
taxa per a l‟obtenció de llicències, en les properes ordenances fiscals del 2018;
instar a l‟Ajuntament a avançar cap el 100% de l'autoconsum en edificis i
equipaments municipals de nova construcció o en aquells actuals que es reformin
per millorar l‟eficiència energètica; instar a l‟Ajuntament també a garantir que en els
propers contractes de subministrament elèctric de l‟Ajuntament, tinguin com a
objecte proveir-se al 100% d‟energia renovable. Moltes gràcies.

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

SR. JIMÉNEZ ARIZA (REGIDOR NO ADSCRIT)
Sí, gràcies. Respecte de la moció 37, la moció de recolzament a la plataforma de
víctimes de l‟ALVIA 04155, a favor.
La número 38, moció per solucionar els problemes causats per les noves mesures
d‟accés a l‟àrea de vianants al mercat de Santa Eulàlia, tenim constància que ja
s‟està treballant en el sentit dels acords que proposa la moció, de totes formes
votarem a favor.
La moció 39, la moció per la municipalització del servei de parcs i jardins, el debat
de la gestió directa dels serveis és un d‟aquells temes que torna de tant en quant en
aquest Ple. Ja hem dit, en moltes ocasions, que nosaltres sempre preferirem la
gestió directa a qualsevol altre tipus de gestió, sempre i quan suposi un benefici pel
servei, pels treballadors i per a la ciutadania.
Ara bé, plantegeu la moció, com gairebé sempre, barrejant molts temes i proposant
uns acords que moltes vegades poc tenen a veure amb el títol de la moció. En
aquesta moció proposeu fer un estudi per la gestió directa del servei de parcs i
jardins, però alhora proposeu fer una comissió de control de la contracta, una
audiència pública per debatre el model de gestió, l‟actualització del pla director

…/…

81

d‟espais verds i un debat del pla director de l‟arbrat. Gairebé podríem estar parlant
de tres mocions en una, quan el que es planteja són tres debats suficientment
importants com per no poder debatre‟ls per separat.
I tot això acompanyat d‟una part expositiva que es preocupa més de posar en
sospita a l‟empresa que dóna el servei, que a donar raons per a la presentació de la
moció. Les administracions no poden funcionar per sospites i dades aproximades, o
almenys les administracions que pretenen actuar sempre de forma responsable.
Nosaltres hem d‟actuar amb responsabilitat, així que votaré en contra de la moció.
Respecte a la moció número 40, la moció per a l‟impuls legislatiu de l‟autoconsum
elèctric i la sobirania energètica, aquest és un altre dels debats que d‟una forma o
una altra tornen al Ple de forma freqüent... Bé, s‟ha acabat el temps, voto a favor.

SRA. SANTÓN RAMIRO (REGIDORA NO ADSCRITA)
Gràcies. A favor de la 37, la 38, la 40 i en contra de la 39.

SR. GIMÉNEZ MARQUEZ (CUP-PA)
Sí, votarem a favor de la moció 38, 39 i 40. I simplement de la 38, tal i com han
expressat públicament l‟Associació grup de comerciants de Santa Eulàlia i
l‟Associació de veïns 5 Carrers de Sta. Eulàlia també, som totalment contraris a les
noves mesures de control d‟accés que es van posar en marxa fa uns mesos a l‟àrea
del mercat de Sta. Eulàlia, però també volem aprofitar per recordar el nostre suport
a una moció crítica amb el desenvolupament de les obres al voltant del mateix
mercat fa un temps, que també va venir a aquest Ple. En aquell moment vàrem
demanar responsabilitats als responsables de les obres, tant de l‟Ajuntament, com
de la empresa constructora i ara sembla clar que no només l‟asfaltat dels carrers,
sinó també el sistema de control d‟accés, han estat un nyap. I algú se n‟hauria de
fer responsable, tant de la planificació com del control o de la seva absència, de les
obres i dels sistemes de control d‟accés implantats a la zona a posteriori. Fins aquí.

SR. MONRÓS IBÁÑEZ (CiU)
Sí, votarem a favor de la moció 39, per a l‟estudi de la municipalització del servei de
parcs i jardins, i clarifico el tema, o sigui, nosaltres votem els acords, no el títol de la
moció, perquè parla de la municipalització i sembla que estiguis votant
municipalització, i ho votem perquè som una formació responsable i el que volem és
tenir la comparativa del servei directe i del servei tal i com es demana, per poder
comparar i saber quin és més eficient i poder en el seu dia, suposo que s‟entendrà,
que s‟haurà de votar quin és el millor sistema. I, per tant, torno a repetir, vull dir, el
nostre vot favorable, que quedi clar, a l‟estudi per poder fer una comparativa i per
poder estudiar quin és el millor sistema en cada cas, tenint clar que nosaltres tenim
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certs dubtes sobre el sistema de municipalització, però evidentment, la forma
responsable de saber-ho és tenint un estudi.
I quant a la moció número...la moció per a l‟impuls legislatiu de l‟autoconsum
elèctric i la sobirania energètica, votarem a favor.

SR. GARCÍA I ACERO (ERC-AM)
Moltes gràcies. Sobre la moció número 38, sobre els problemes causats per les
noves mesures d‟accés a l‟àrea de vianants del mercat de Santa Eulàlia, votarem a
favor, el nostre grup municipal ja va traslladar al regidor de districte, doncs les
queixes dels veïns i dels comerciants, ja sigui per la manca de senyalització i de
comunicació, per part del govern, d‟aquest nou sistema d‟accés a l‟àrea de vianants
del mercat de Santa Eulàlia, així com el gran nombre de multes que s‟havien
produït per la manca d‟informació i comunicació. Abans de la presentació d‟aquesta
moció, vam veure que l‟Ajuntament, l‟equip de govern, doncs ha rectificat el seu
posicionament, nosaltres, doncs demanem que hi hagi diàleg amb els veïns i amb
els comerciants i també que es retirin aquestes multes que s‟han fet de manera molt
injustificada, als veïns d‟aquesta zona.
Respecte a la moció sobre la municipalització, doncs el nostre grup també votarà a
favor, creiem que, igual que el tema de la neteja, aquest Ajuntament ha de fer front
al debat sobre la remunicipalització d‟alguns serveis. Per tant, esperem aquest
estudi, esperem que puguem fer aquest debat amb totes les dades i puguem decidir
la municipalització o no del servei de parcs i jardins, com també continuem esperant
l‟estudi sobre la remunicipalització de la contracta de la neteja. Sobre els diferents
apartats de la moció, doncs també creiem positiu que puguem debatre, després
d‟un cert temps, el Pla Director d‟espais verds, que puguem fer una valoració de la
seva execució i també poder adaptar-lo a les necessitats actuals. I sobre el tema de
l‟arbrat, el nostre posicionament ja és àmpliament conegut i creiem que en
qüestions com aquestes s‟ha d‟arribar a acords el més ampli possible, no únicament
entre els partits polítics, sinó també entre les associacions de veïns i els veïns i les
veïnes, perquè no es produeixi manca d‟informació, com és el que ha hagut durant
aquest mes de desembre i el mes de gener.

SR. MARTÍN HERMOSÍN (PP)
Gracias. Respecto a la moción número 37, nosotros votaremos a favor del primer
punto, obviamente estamos con las víctimas de un accidente, trágico accidente que
conmocionó aquel verano a toda España, pero siguiendo con lo que es nuestra
posición habitual en estos casos, nosotros no podemos y no debemos, primero
porque no es competencia de este Ayuntamiento y segundo porque es un caso que
está siendo juzgado, pues apoyar más allá de lo que es el respeto a las decisiones
judiciales, esta moción. Por tanto, votaremos en contra del resto de puntos,
entendemos que ya actualmente, pues los juzgados están haciendo su trabajo, hay
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a parte del maquinista, pues está el responsable de la dirección de seguridad de la
circulación de ADIF también imputado y el proceso judicial continua abierto.
Nos sorprende, eso sí, la decisión de algún grupo político como el PSC, que en el
Congreso, pues vota una cosa o incluso no anima, en Galicia, a sus compañeros a
que apoyen una comisión de investigación, donde allí pueden votarla, aquí no nos
corresponde, y en cambio aquí se adhieran a esta moción. Creo que nosotros
podíamos hacer una actitud irresponsable y quedar bien, pero somos responsables
con lo que hacemos y lo que decimos en todos los sitios.
Respecto a la moción número 39, votaríamos a favor del punto número 2, porque
estamos totalmente en la línea de exigir el mejor servicio posible y adecuado y
cumplimiento de la contrata, este punto creo que es indiscutible. El resto lo
votaríamos en contra porque no es nuestro modelo, nuestro modelo no es este,
creemos que la especialización es el modelo adecuado, de hecho los
ayuntamientos de izquierdas empezaron con este modelo actual y no creemos que
cambiar de modelo sea más eficiente, sino que generará mayor ineficiencia y gasto
público.
Respecto a la moción número 40, estamos ya acostumbrados también a que nos
traigan mociones relativas al sector de la electricidad y además mociones que en
algunos casos son contradictorias, porque en unos casos piden la energía y en
otras la piden barata, en una piden las renovables que es más cara, pero en otra
piden energía barata al mismo tiempo, cuando hay que, bueno, hay que ir
ajustándolo. Nosotros votaremos a favor del punto cuarto al séptimo, pero no
podemos votar favorablemente el resto, porque la política energética además es
que se escapa de las posibilidades de Cataluña, ese consenso corresponde al
gobierno de España y es más allá, se está consensuando dentro de la Unión
Europea.
Por tanto, yo creo que ya el gobierno de España en el 2013, con la Ley 24/2013, ya
puso las bases de lo que tenemos, el cambio de modelo energético ya está en
marcha, ya está en marcha, y esta Ley garantizaba la libre iniciativa, la energía la
considera un servicio de interés general, garantiza la competencia y, por primera
vez, la sostenibilidad económica y financiera del sistema. Establece también
regímenes retributivos para fomentar la producción a través de la energía
renovable, y tanto la Unión Europea, como España, están por el autoconsumo y las
energías renovables, de hecho hay una directiva que se pondrá en marcha para el
2020, a partir del 2020, y España la incorporará.
Essent les 18.09 hores, s’incorpora a la sessió la Sra. Núria Marín Martínez,
Alcaldessa-Presidenta.

Pero claro, venimos de donde venimos y traemos una mala aplicación de las
energías renovables, ya se ha hablado muchas veces, traemos una hipoteca de
7.000 millones anuales durante 25 años, y traemos también otra hipoteca de más
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que son 2.500 millones de euros que cada año tenemos que pagar, porque, claro,
no hemos pagado esos 7.000 en los primeros años de aplicación del programa de
renovables. Eso hace casi 10.000 millones que los consumidores tienen que pagar
cada año y eso hay que pagarlo, eso hay que pagarlo por una mala política
energética, por tanto, debemos ser consecuentes de donde venimos y vamos a
fomentar el autoconsumo y vamos a las energías renovables.
Pero claro, al mismo tiempo no seamos demagógicos, tenemos que mejorar la
eficiencia de las renovables, no podemos poner una energía barata y garantizar que
sea 100% renovable actualmente, porque no lo es, porque no es barata. Por tanto,
creo que tenemos, en este caso, que ser consecuentes con la realidad y no
engañar al ciudadano. Gracias.

SRA. CARBALLEIRA PASCUAL (ICV-EUiA-PIRATES-E)
La moció 38, que és en la que no estem nosaltres inclosos, votarem a favor
d‟aquesta moció, ja és una problemàtica que s‟ha exposat a la pròpia moció i
explica clarament les molèsties que han patit els veïns i comerciants de la zona,
també sabem que el govern de la ciutat, en aquest cas, ja està posant mesures per
tal de arreglar aquesta situació, que el que ens sorprèn és que haguem arribat a
aquesta situació, a aquest nivell de molèsties als veïns, perquè són moltes, moltes,
moltes multes. I sí que nosaltres vam presenciar personalment una situació
estranya quan anava a passar un vehicle sanitari, mèdic, d‟un hospital, i no podia
passar perquè hi havia aquesta barrera, va donar-li al botó per poder baixar el pivot
aquest i li van contestar des de les Franqueses, sense saber ni d‟on trucaven, ni
què volia aquesta persona, i no sabien resoldre-li el problema i ens va sorprendre
moltíssim que arribessin fins aquest punt. Però votarem a favor i esperem que se
solucioni aquesta situació ràpidament.

SR. GARCÍA VALLE (CIUTADANS)
Muchas gracias. La moción 37, estamos absolutamente de acuerdo con ella, es
bueno que se aclaren cosas, es bueno que sepamos quienes son los que han
tenido la culpa de este hecho tan luctuoso con 91 muertos y un montón de heridos,
por lo tanto, entendemos que es bueno que se ahonde en la transparencia y
veamos cuales son las responsabilidades de unos u otros, el maquinista y tal, pues
seguramente habrá más responsabilidades ahí y, por lo tanto, es bueno que se
depuren y se vean, evidentemente con todo el respeto, como decía el señor del PP,
a lo que digan los jueces y demás.
La 38, estamos absolutamente de acuerdo también y sabemos también que se está
hablando con los vecinos, es bueno que se llegue a acuerdos y demás, pero de
aquellos lodos vienen estos barros, ya les hemos advertido algunas veces que hay
cosas que no están bien hechas en muchas cuestiones, que aquí en este Pleno se
han tirado para atrás, y dan consecuencias como esta, el cabreo de los vecinos y
demás. No es hora de sacar ese tema, en su momento lo volveremos a plantear,
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porque ustedes todos saben de lo que hablo y como hablo para este Pleno, quiero
que sea aquí en este Pleno donde hay que decirlo.
En cuanto a la otra moción, miren, nosotros vamos a hacer un ejercicio de
coherencia, esta moción ya ha muerto aquí, porque sabiendo y, creo yo, viendo lo
que han votado los señores de…los amigos del gobierno, pues lo lógico es que el
gobierno vote lo mismo, porque no hay, en fin, no hay diferencias, para eso les
pagan. Y yo podría ahora aquí hacer un ejercicio de hipocresía y para quedar, pues
voy a votar a favor, pero es que nosotros no creemos en este modelo y lo hemos
dicho muchas veces, si en el modelo de remunicipalización de cosas básicas, de
soberanía de verdad, pero los parques y jardines, pues yo no creo que lleguen a
esa categoría, aunque aquí se les da en esta moción.
Por lo tanto, haciendo un ejercicio de coherencia con lo que venimos diciendo,
cuando fíjense que fácil era hoy hacer aquí la pirulita ¿no? viendo que ya no sale
para adelante la moción, porque ya hemos visto lo que se ha votado, pues vamos a
hacer ese ejercicio, bueno, de coherencia y lo que hemos dicho, nosotros no
creemos en las remunicipalizaciones, por el hecho de remunicipalizar, es otro
modelo, y sí, nosotros somos liberales en la economía, no neoliberales, no, somos
liberales y con un concepto muy amplio de lo que es la sociedad y la sensibilidad
social, que no se nos olvide, lo que haremos será abstenernos.
Nos vamos a abstener, porque si bien algunas cosas dice la moción que tienen
sentido, el fondo de la cuestión no la compartimos y hacemos un ejercicio, ya digo,
de coherencia con lo que venimos diciendo siempre, que vayan tomando nota
algunos que no tienen coherencia, porque yo he oído a estos señores que han
votado en principio, los señores amigos del gobierno, decir todo lo contrario en sus
campañas, y eso lo van a tener que aguantar ustedes, lo van a tener que aguantar,
ese es el coste que ustedes han de pagar aquí por cobrar más dinero del que les
pertenecía si no hubieran ustedes estado donde les pertenecía estar, en el grupo
de no adscritos, eso lo tienen que oír muchas veces, no me cansaré de repetírselo,
tienen que hacer esos ejercicios que no sé cómo no se les cae la cara de
vergüenza, de hacer lo contrario de lo que ustedes decían cuando estaban en
campaña. Ahora, no se preocupen que les van a pasar factura los propios
ciudadanos, aunque una parte también tiene culpa el gobierno, por no
desaprovechar para arrimar el ascua a su sardina.
En cualquier caso, Sr. Belver, es simplemente, no, no, le digo por aquello de la piel
de…usted ya tiene la piel de elefante, no de pollito, estoy seguro que esto no le
afecta, por eso lo digo, porque veo que se lo toma con sonrisa que es lo mejor que
hay, las cosas con sonrisa siempre van mejor.
Bueno, y la moción para…la 40, la vamos a votar a favor, aunque tenemos que
decir aquí que en el punto 6, por mucho que se den certificados diciendo que la
energía corresponde a renovables, eso es imposible, las fuentes que aprovisionan
la red distribuidora, vienen de distintas fuentes renovables, no renovables, etc, por
tanto, no creo yo que vayan con un cazo repartiendo, aquí renovable, aquí de las
otras. Miren, perdónenme, es que a mí me gusta tomarme las cosas un poco con
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este sentido del humor que es bueno, no siempre vamos a estar enfadados, es
decir, no van repartiendo por ahí a cazos, a mí échame tres cazos de renovable, a
mí dos de las otras, no, mire, esto lo distribuye la red y se nutre de las fuentes, que
nutren obviamente supongo que a la central, no sé técnicamente cómo se dice, de
alguna manera, y luego se distribuye.
Y oiga, voy a votar a favor ¿sabe por qué? Sabiendo que eso es una patraña de
que aquí se vaya a utilizar el 100%, no, no, es que es imposible señor de Esquerra
Republicana, es que es imposible, pero en cualquier caso, como tendemos a que
vaya por ahí y queremos que al final se consiga que sea tanto soberana, es verdad,
la energía sí que es un tema que tenía que tener soberanía, sí, porque nos hace
falta a los más pobres y a los que menos pueden pagarla, y eso si necesitan que
alguien de alguna forma les dé vida. Por lo tanto, votaremos a favor, por eso que
digo, y ojalá algún día sea verdad que podamos tener energía renovable en su
totalidad.

SR. GARCÍA MOMPEL (PSC-CP)
Bueno, bien, con la brevedad que el tema también exige, simplemente decirle,
Jordi, aprobaremos la moción, se la votaremos a favor. En aquest moment s‟està
negociant amb tot el que és l‟illa, però jo crec que aquí n‟hi ha el problema de fons i
nosaltres sabrem el que volem en el futur, si hem previst que hi hagin illes
peatonals que d‟alguna manera es reguli la circulació en determinades zones de la
ciutat, precisament perquè hem estat parlant de l‟aire i de la qualitat de l‟aire, de la
possibilitat de caminar a peu per determinats espais de la ciutat i cada vegada més
que els vehicles ocupin el lloc que els hi toca i no el de les persones, hem de ser
conscients que això també exigeix una sèrie de mesures que s‟han d‟anar
implantant. Dir-li que això ve del 2015, que des del 2015 s‟ha estat parlant, s‟ha
estat parlant amb les diferents comissions de veïns, i que al final es va arribar a
aquest acord. No obstant això, té vostè raó en què algunes coses no han anat bé,
per tant, es corregiran, parlarem amb el veïnat, tornarem, d‟alguna manera, a
plantejar aquesta situació que n‟hi havia abans de posar en funcionament les
càmeres de registre, però és el sistema de futur, no n‟hi ha...si volem evitar costos
més alts, per tant, li votarem a favor la 38.

SR. CASTRO BORRALLO (PSC-CP)
Nosaltres votarem en contra de la número 39, és legítim que els grups de l‟oposició
demanin aquests estudis de remunicipalització, nosaltres hem donat, en diversos
plens, explicacions a l‟entorn del per què d‟aquest model i, en aquest cas, a més a
més, estem, i així dono resposta al Sr. García d‟Esquerra Republicana, estem, tal i
com ens vam comprometre, a punt de tancar i de presentar l‟estudi de comparació
de municipalització de la qüestió de la neteja durant aquest mes de març que ara
acaba i, per tant, les primeres setmanes d‟abril tindran presentació pública i podran
conèixer, tal i com demanava també el Sr. Monrós, aquestes dades per comparar.
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En qualsevol cas, hi ha molt de mantra sobre el tema de la remunicipalització,
perquè aquí s‟utilitza la qüestió del Tribunal de Comptes, el Tribunal de Comptes
parla en genèric de l‟IVA, de les plusvàlues, parla de moltes coses, però no té en
consideració d‟altres qüestions que vostès mateixos sí que plantegen en la moció,
amb bon criteri, que és tota la qüestió de l‟assignació de la plantilla als drets,
diguem-ne, laborals que té la plantilla municipal, i tot això té un impacte i s‟ha de
tenir en qüestió.
Tampoc estem d‟acord amb aquestes presumpcions que fan sobre les empreses,
em sembla que això perjudica al final la confiança de tothom i no ho trobem
suficientment documentat, i especialment en el cas d‟alguns informe que corren per
ahí sobre preteses males pràctiques en ajuntaments metropolitans, per part de
Foment, que encara s‟han de demostrar, perquè al final, també ho he dit aquí al Ple,
moltes vegades els treballadors també al final són o se senten al·ludits quan es
parla d‟aquestes coses.
Sobre el Pla Director de l‟arbrat, cap problema, estem en el Pla anterior 2007-2017,
per cert, hem complert la ratio que ens vam proposar de tenir 12 arbres, o sigui, la
ràtio de 12 habitants per arbre, això ja ho hem aconseguit i estem oberts a
qualsevol reunió amb els grups municipals, igual que estem fent amb la neteja,
reunions periòdiques cada sis mesos, per donar comptes d‟aquesta contracta.
Respecte de la moció 40, de l‟impuls a l‟autoconsum, votarem favorablement
aquesta moció, però farem un parell de matisos. Sr. García, és cert que el Reial
Decret-Llei 900/2015, del Partit Popular, és injust, perquè castiga l‟autoconsum i
nosaltres estem d‟acord amb l‟autoconsum i així ho hem expressat tan aquí en un
Ple municipal, com a través d‟una moció, com en el Parlament de Catalunya, en
diverses, diguem-ne, preguntes i proposicions al govern. Però també demanem que
el govern de la Generalitat mogui fitxa, perquè, efectivament, hi ha un Pla d‟energia
2012-2020, però no s‟ha fet res, no s‟ha fet res des del govern i el govern té, en
l‟article 133 de l‟Estatut, competències compartides també en el tema de l‟energia,
per tant, demanem que el govern mogui fitxa, avanci i faci la feina, perquè si no, ens
podem queixar que el govern de l‟Estat no acaba de legislar, però nosaltres tampoc
hem donat a Catalunya mostres, fins el moment, de fer gaire feina en aquest sentit.
Per tant, insisteixo, absolutament d‟acord amb la moció, però hem de fer la feina.
Gràcies.
A continuació l’Alcaldessa obre un segon torn d’intervencions dels grups polítics
municipals que ho desitgin.

SR. GIMÉNEZ MARQUEZ (CUP-PA)
Sí, simplement per acabar l‟exposició de la moció sobre les víctimes de l‟Alvia. La
mateixa Plataforma de Víctimes de l'Alvia reconeix que existeix l'error humà, però
matisen que és molt més fàcil que aquest es produeixi quan es desconnecta el
sistema de seguretat per evitar retards, es canvia el projecte original per un menys
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segur, quan es desobeeixen els advertiments de perill i també quan el conductor
d'un tren d'alta velocitat ha de circular a 200 km/h i reduir aquesta velocitat
bruscament a 80 km/h, sense senyals laterals, ni balises, quan ha d'orientar-se
mitjançant referències personals, explicar túnels, veure un xalet amb piscina o una
tanca, com s‟explicita a la causa, i a més a més, ha d'atendre les trucades
corporatives en el mateix moment.
Tots aquests fets són els que porten a la Plataforma a insistir en la necessitat d'una
comissió d‟investigació parlamentària al Congrés i també a fer aquesta crida de
suport a tots els ajuntaments. Elles, les víctimes, i nosaltres com a grups polítics
proposants d'aquesta moció, demanem una comissió d‟investigació on s'aixequin
totes les catifes i es coneguin, amb llums i taquígrafs, tots els secrets tècnics,
econòmics i negligents que hi ha darrera d'aquest accident.
Les víctimes no podran descansar mai si no saben absolutament tota la veritat
sobre el que hi ha darrera d‟aquest accident. És el seu dret, també el de la resta de
la ciutadania, sent aquesta l'única manera que res semblant torni a succeir mai
més. Gràcies.

SR. MONRÓS IBÁÑEZ (CiU)
Quant a la, bé, agrair l‟aprovació de la moció del tema de l‟illa de Santa Eulàlia i
comentar-li al Sr. Mompel que evidentment una de les coses...i per això el nostre
sentit de la moció sempre en el to constructiu, evidentment quan s‟implanta un nou
sistema de qualsevol cosa, mai sap si l‟encertes a la primera i, per tant, en aquest
cas, vull dir, i entenent que, com han comentat, que segurament és un sistema que
s‟ha d‟implantar en d‟altres zones de la ciutat, el que és bo és que en serveixi,
diguéssim, aquest exemple de Santa Eulàlia per rectificar i per trobar el millor
sistema possible, que a l‟hora que l‟implantem en d‟altres llocs de la ciutat quan
calgui, per no haver de repetir episodis com aquests. Gràcies.

SR. GARCÍA I MUÑOZ (ERC-AM)
Sí, sobre el tema de les certificacions de l‟origen renovable de l‟energia, no
contradiré al Sr. Miguel García, perquè segurament ho ha explicat com expert en
energia que és.
Al Sr. Hermosín dir-li que això no toca, el tema de l‟autoconsum, perquè no tenim
competències aquí a l'Hospitalet, ens ho podrà explicar després quan toqui parlar
de les oficines de la Generalitat a l‟exterior. Però només dir-li que des de la
Comissió Europea s‟ha cridat l‟atenció, diverses vegades, al Govern espanyol,
precisament per cóm està penalitzant l‟autoconsum, perquè amb l‟autoconsum no
s‟està fent servir la xarxa energètica, simplement és ús immediat i
emmagatzematge en bateries pel propi consum. Llavors, vostès poden posar les
excuses que vulguin, però la realitat és que tenim una de les factures més cares de
tota Europa, que tenim un cost de l‟energia dels més alts a tota Europa i que
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precisament l‟autoconsum el que fa és intentar reduir tot aquest cost energètic i és
un benefici per la societat, per la lluita contra el canvi climàtic i a favor dels
ciutadans. Moltes gràcies.

SR. NIETO MARTÍNEZ (ICV-EUiA-PIRATES-E)
Sí, un breu comentari, ens hem adherit a la moció d‟impuls de l‟autoconsum elèctric
i sobirania energètica, totalment d‟acord amb la moció, però volíem fer palès en
aquest cas, que també hem d‟exigir al conjunt d‟administracions i allà on tenim la
responsabilitat i, per tant, hem d‟exercir la sobirania, que prenem exemple i que
impulsem aquelles mesures que també reclamem a nivell municipal. Per tant, jo
crec que fora interessant que la Generalitat, des de la Vicepresidència i l‟àrea
d‟Economia que ostenta Oriol Junqueras, actuant d‟una manera sobirana, impulsi
també el consum 100% renovable al conjunt de l‟administració, o sigui, d‟acord,
existeix un àmbit de compra d‟energia d‟altres serveis centralitzats a la Generalitat,
doncs que executi aquest mateix element, aquesta mateixa petició, que fomenti les
subvencions i ajuts en la instal·lació de l‟autoconsum, no només administracions
públiques, sinó també empreses, comunitats de propietaris, petites finques, etc, i
que també ho executi a nivell d‟edificis propis de la Generalitat. Per tant, hi ha un
ventall de feina a fer per part de la Generalitat i des de l‟àrea d‟Oriol Junqueras,
perquè la millor forma de dir és fer. Gràcies.

SR. GARCÍA VALLE (CIUTADANS)
No, simplemente para decirle al Sr. Coque que me ha puesto aquí como un experto
en energías, con un cierto tono de ironía, para tener ironía y simpatía tiene uno que
nacer, usted precisamente no está muy versado en eso. En cualquier caso, si usted
ha atendido a lo que yo he dicho, que no lo suele hacer, porque está usted ahí con
su rollo, con los twitters, diciendo tonterías por ahí y demás, que luego los leemos
de vez en cuando, algunos nos los mandan, mira lo que ha dicho tu amigo Coque,
amigo, si usted quiere podemos ser amigos, si no tampoco hace mucha falta,
porque me divertiría poco con usted, demasiado serio, me gusta la gente un poco
más…no lo puede remediar como es.
En cualquier caso, si hubiera atendido a lo que he dicho, he dicho que
precisamente yo no soy un experto, pero todo el mundo sabe, porque eso es el abc,
que las energías puras y renovables son de las que menos hay en la red, por qué,
porque no hay, porque no hay producción suficiente, son la mayoría, y yo hacía una
alusión diciendo que por mucha certificación que den, no se puede cumplir, pero al
mismo tiempo decía, yo he votado a favor, porque estoy a favor de eso, de que el
espíritu es ese, que vayamos ahí y que hay que ir presionando poco a poco y
pidiendo estas cosas, aunque sean imposibles, a mi no me viene que me vengan
con un…, no, que tengo un certificado y tal.
Y le he dicho antes también, con clave de humor, algo que usted no sabe hacer,
usted tiene ironía y aquello de decir que…”usted ni regalando un pavo gordo cae

…/…

90

bien”, no sé por qué, vamos a decir, cada uno es como es, pues resulta que usted
quiere intentar meterse conmigo, diciendo una tontería, una soberana tontería que
yo no he dicho, porque precisamente lo que he aclarado es que yo no era ningún
experto, pero que era de nivel básico saber que eso era así y no me equivoco, y
cuando quiera usted puede consultar, así con lo más básico, con el catón de la
energía, no sé si usted sabe lo que es el catón, creo que no, ahí no llega, y no era
esa la historia, o sea, que no se haga el gracioso, porque ha quedado muy claro lo
que yo he dicho, y he votado a favor, porque creo y tengo conciencia de que al final
lo mejor para todos, para la sociedad, para el ecosistema, para la polución, para
todo, es energía renovable, yo creo que ha quedado claro.

SR. CASTRO BORRALLO (PSC-CP)
Sí, gràcies Alcaldessa. Simplement un aclariment al Sr. Miguel García de
Ciutadans. No, mire, lo digo para aclararlo, porque aquí hay una cuestión, nosotros
en la contrata pública que tenemos de suministro de energía, tenemos esa
obligación, por parte del contratista, de poder certificar el cupo, no, no, escúcheme
primero, el cupo de energía que nosotros consumimos, ha de venir de una fuente
renovable y está certificado. Y usted dice, no, todo se mezcla en el sistema, cierto,
pero escúcheme, una empresa no puede certificar si produce 100 de renovable, no
puede certificar 500, porque, no, perdone, luego tienen auditorias técnicas también
y para eso está el ministerio de Industria.
Lo digo, porque parece que aquí con cuatro chascarrillos y tal, damos por supuesto
que el Estado, aquí nadie funciona, todo tal, las empresas no…mire, aquí hay un
regulador y ya lo hemos dicho, nosotros estamos a favor del autoconsumo y en este
caso el regulador que es el gobierno, en estos momentos del Partido Popular, en la
cuestión del autoconsumo está obrando mal, ya lo hemos dicho, no nos duelen
prendas decirlo, pero no diga usted cosas que no se ajustan a la realidad, que toda
la energía va al sistema es una obviedad, pero que no se pueden certificar más
cupos del que el sistema produce, también es otra obviedad y, por tanto, no
pongamos en jaque eso, porque si no los certificados que nosotros exigimos en la
contrata, no tendrían ninguna validez y me parece que este es un país serio. Sí, lo
que pasa es que usted no me quiere escuchar. Gracias.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, hem de fer recompte.

SRA. SECRETÀRIA
Sí, però per acabar el recompte, el Sr. Rafael Jiménez no va tenir temps de
posicionar-se en la moció 40, sí, per temps, li va sonar el temps.
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SR. JIMÉNEZ ARIZA (REGIDOR NO ADSCRIT)
A favor.

SRA. ALCALDESSA
D‟acord, doncs el posicionament Sra. Secretària?

SRA. SECRETÀRIA
S‟han aprovat les mocions 37, 38 i 40, i ha quedat rebutjada la 39, amb diferents
votacions.

SRA. ALCALDESSA
Con diferentes intensidades.

SRA. SECRETÀRIA
Exacto.

SRA. ALCALDESSA
Passem a les mocions individuals, el grup de Ciutadans.

Tancat el debat se sotmeten a votació les mocions números 37, 38, 39 i 40;
adoptant-se els següents acords:

PSC-CP, CIUTADANS, ICV-EUiA-PIRATES, ERC, CiU, CUP-PA
MOCIÓ 37.- PER DONAR SUPORT A LA PLATAFORMA DE VÍCTIMES DE
L’ALVIA 04.155.
La Plataforma de Víctimes de l‟Alvia 04.155 lluita per aclarir les circumstàncies en
què es va produir el desgraciat accident del tren Alvia 04.155 amb destinació a
Santiago de Compostel·la el 24 de juliol de 2013. Aquest accident en què van morir
81 persones i van resultar ferides altres 145 és l'accident ferroviari més greu de la
història de la democràcia espanyola. Aquesta Plataforma es va constituir amb la
intenció de reivindicar la veritat i la justícia en sentit ampli, exigint també
responsabilitats polítiques, pels fets que van envoltar l‟esmentat sinistre.
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Un fet tan greu no pot quedar en l'oblit de les institucions públiques i dels
responsables polítics, i per això és necessari indagar en les causes d‟aquest
accident i en les responsabilitats penals i polítiques que se‟n puguin derivar. Al
marge de les investigacions judicials i les responsabilitats penals que n‟hi pugui
haver, les víctimes sempre han reivindicat l'obertura d'una Comissió d'Investigació
Parlamentària per depurar les responsabilitats polítiques, i en un exercici de
responsabilitat cal donar el nostre suport a aquesta iniciativa, posicionar-nos del seu
costat manifestant el nostre suport.
La Plataforma de Víctimes de l‟Alvia 04.155 ha denunciat en reiterades ocasions la
manca de sensibilitat de les autoritats i una incomprensible situació de
desemparament que viola els seus drets més bàsics com a víctimes i familiars
d'aquest terrible esdeveniment. Amb aquesta moció no podem reparar el dany
immens que aquestes persones han patit, no podem fer justícia, ni aclarir la veritat
del que ha passat, però a través del consens entre tots els partits polítics amb
representació al nostre Ajuntament en un acte de responsabilitat i compromís
contribuïm a reconèixer i dignificar les víctimes i familiars de l'accident ferroviari
Alvia 04.155.
Per aquests motius, els grups municipals PSC, CIUTADANS, ICV-EUiA-PIRATES,
ERC i CUP-PA proposen els següents acords:
Havent estat sotmesa la proposta d’acord a votació per separat de cadascun dels
punts de la seva part dispositiva, els resultats són els següents:
a) S’aprova per unanimitat l’acord PRIMER, que literalment diu:
PRIMER.- Donar suport a la Plataforma de Víctimes de l‟Alvia 04.155.
b) Ha estat aprovat l’acord SEGON amb 23 vots a favor dels representants del
PSC-CP, Srs./Sres. Núria Marín Martínez, Francesc J. Belver Valles, 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-EUiAPIRATES-E, Srs./Sres. Ana González Montes, Juliana Carballeira Pascual i
Ivan Nieto Martínez; dels representants d‟ERC-AM, Srs./Sres. Antoni García i
Acero i Jorge García i Muñoz; del representant de CiU, Sr. Jordi Monrós Ibáñez;
del representant de la CUP-PA, Sr. Christian Giménez Marquez; i dels
REGIDORS NO ADSCRITS, Srs./Sres. Rafael Jiménez Ariza i Cristina Santón
Ramiro; i amb 3 vots en contra dels representants del PP, Srs/Sres. Sonia
Esplugas González, Pedro Alonso Navarro i Fco. Javier Martín Hermosín;
assistents presents en el moment de la votació i que literalment diu:
SEGON.- Donar suport a les iniciatives de la Plataforma de Víctimes de l‟Alvia
04.155, i en particular a:
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a) Sol·licitar al Govern de l‟Estat que s'encarregui a una comissió d'experts i
tècnics independents la investigació dels fets.
b) Sol·licitar al Congrés dels Diputats l'obertura d'una comissió d'investigació
en seu parlamentària per establir possibles responsabilitats polítiques.
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, 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-EUiAPIRATES-E, Srs./Sres. Ana González Montes, Juliana Carballeira Pascual i
Ivan Nieto Martínez; dels representants d‟ERC-AM, Srs./Sres. Antoni García i
Acero i Jorge García i Muñoz; del representant de CiU, Sr. Jordi Monrós Ibáñez;
del representant de la CUP-PA, Sr. Christian Giménez Marquez; i dels
REGIDORS NO ADSCRITS, Srs./Sres. Rafael Jiménez Ariza i Cristina Santón
Ramiro; i amb 3 vots en contra dels representants del PP, Srs/Sres. Sonia
Esplugas González, Pedro Alonso Navarro i Fco. Javier Martín Hermosín;
assistents presents en el moment de la votació i que literalment diu:
TERCER.- Traslladar aquest acord al Govern de l‟Estat, als Grups
Parlamentaris del Congrés dels Diputats i a la Plataforma de Víctimes de l‟Alvia.
No obstant la votació per separat dels acords, aquesta moció HA ESTAT
APROVADA pel Ple de l’Ajuntament, tota vegada que el quòrum d’aprovació
legalment exigit és la majoria simple del nombre legal de membres de la
Corporació.
PP, CiU
MOCIÓ 38.- PER SOLUCIONAR ELS PROBLEMES CAUSATS PER LES
NOVES MESURES D’ACCÉS A L’ÀREA DE VIANANTS DEL MERCAT DE
SANTA EULÀLIA.
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:

Les mesures municipals per evitar que es circuli per l'àrea de vianants del voltant
del Mercat de Santa Eulàlia estan provocant multitud de queixes per part de veïns i
comerciants.
Des que es va limitar l'accés només a vehicles autoritzats i es controlen les
infraccions amb càmeres de vídeo, s'han posat més d'un miler de multes.
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Aquestes queixes es fonamenten en que aquest sistema no funciona, no està ben
indicat i que existeix un greu problema de comunicació doncs no s‟assabenten que
han comès una infracció fins que reben la sanció. Sanció que, en alguns casos, ha
arribat dos mesos després d‟haver comès la infracció.
A més, la deficient senyalització i comunicació que ha fet servir l‟equip de govern a
l‟hora d‟aplicar aquest nou sistema ha permès que diferents veïns i comerciants de
la zona, degut a desconèixer el funcionament del nou sistema, hagin comès
reiteradament un seguit d‟infraccions i, a causa d‟això, ara veuen astorats com
s‟acumulen les pertinents sancions arribant a imports econòmics que difícilment
podran assumir.
Davant d‟aquesta situació, l‟Associació de Veïns Cinc Carrers de Santa Eulàlia i el
Grup de Comerciants del barri ja han començat una recollida de signatures
demanant tornar a l‟antic sistema de targetes d‟accés.
Per aquests motius, els grups polítics municipals del PP i de CiU-PDeCAT proposen
al Ple de l‟Ajuntament de l‟Hospitalet l‟adopció dels següents acords:
PRIMER.- Instar l‟Ajuntament de l‟Hospitalet a deixar sense efecte les sancions
econòmiques interposades per haver contravingut les noves mesures municipals
per evitar que es circuli per l‟àrea de vianants del voltant del Mercat de Santa
Eulàlia, sempre a l‟empara legal de la llei o lleis d‟aplicació vigent.
SEGON.- Instar l‟Ajuntament de l‟Hospitalet a iniciar un diàleg amb els veïns i
comerciants de l‟àrea de vianants per tal d‟acordar un nou sistema que no impliqui
els perjudicis i problemes que està causant el sistema darrerament implantat.
TERCER.- Instar l‟Ajuntament de l‟Hospitalet a suspendre el funcionament de les
actuals mesures de control d‟accés a l‟illa de vianants fins que no s‟arribi a l‟acord
amb els veïns i es comprovi el seu correcte funcionament.
QUART.- Donar trasllat dels acords d‟aquesta moció a les associacions de veïns i
comerciants del barri de Santa Eulàlia.

INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS-ESQUERRA UNIDA
I ALTERNATIVA-PIRTATES
Amb adhesió de CUP-PA
MOCIÓ 39.-

PER LA MUNICIPALITZACIÓ DEL SERVEI DE PARCS I JARDINS.

Atès que la contracta del “servei de conservació, manteniment, renovació dels
espais verds, treballs a l‟arbrat, subministrament de material o plantes i realització
de tasques accessòries en jardins públics, espais tous o equipaments municipals”
(a partir d‟ara servei de parcs i jardins) va ser publicada al perfil del contractant amb
data de 14 de novembre de 2011 i al DOGC a data del 21 de novembre de 2011 i
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que es va adjudicar amb data de 10 de juliol de 2012 a l‟empresa Fomento de
Construcciones y Contratas S.A (a partir d‟ara FCC), formalitzant-se el contracte el
31 de juliol de 2012.
Atès que la duració del contracte s'establia per un període de 4 anys des del l‟inici
de la prestació i que podia ser prorrogat, abans de que finalitzés el contracte per
mutu acord de les dues parts, i que en cap cas la durada total del contracte,
incloses les possibles pròrrogues, podrà ser superior a 6 anys.
Atès que la contracta del servei de parcs i jardins ha tingut una quantia econòmica
total de 25.826.839,87 euros en el període comprès entre l‟1 d‟agost de 2012 i el 31
de juliol de 2016 i 12.935.064,94 euros per les pròrrogues previstes amb un màxim
de 2 anys.
Atès que l‟any 2016 la contracta es va prorrogar per 2 anys més i que a mitjans del
proper any 2018 finalitza la seva vigència.
Atès que les dades desmunten els arguments del neoliberalisme segons els quals
la liberalització dels serveis públics i la gestió privada comporten una major
eficiència. Segons el Tribunal de Comptes, en poblacions petites i mitjanes la gestió
externalitzada suposa un sobrecost d‟un 22%, i en grans ciutats d‟un 25%, sent
aquest últim el cas de la ciutat de L‟Hospitalet de Llobregat. Les dades demostren
que la gestió privada suposa importants sobrecostos i la mercantilització d‟un dret
bàsic.
Atès que l‟anàlisi sobre re-municipalització de la gestió del servei de parcs i jardins
ha de partir d‟un correcte estudi tècnic, econòmic, social i ambiental, posant sobre
la taula, amb total transparència, els costos, beneficis, riscos i oportunitat del model.
A partir d‟aquí, s‟estarà en condicions d‟implementar un model de gestió que
garanteixi un servei de qualitat, sostenible, a un cost assequible, que apunti a un
important grau de control i participació ciutadana, i on els beneficis de l‟activitat es
reinverteixin en millorar el servei i no en engreixar beneficis de grans corporacions
per tal de no vulnerar els drets de les persones però també dels nostres
ecosistemes.
Atès que a la reunió informativa sobre actuacions a l‟arbrat la responsable del
servei ens va comunicar la intenció de fer un pla director de l‟arbrat per la seva salut
i distribució i amb un termini de 10 anys.
Atès que el 28 de març del 2007 es va aprovar el pla director de zones verdes de
L‟Hospitalet de Llobregat amb l‟objectiu de “Incrementar en els pròxims 10 anys la
superfície verda fins arribar a 5 m2 de verd urbà per habitant i unes ràtios de 12
habitants per unitat d’arbrat viari”.
Atès que aquest és un servei fonamental i una de les principals obligacions que té
l‟Ajuntament amb el seu municipi, essent una de les contractacions de major
quantia econòmica del pressupost municipal.
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Atès que l‟Ajuntament de L‟Hospitalet de Llobregat ha de garantir un medi ambient
net i saludable que tingui incidència també en la millora i bona salut de la
ciutadania.
Atès que existeixen sospites de mala praxi de la empresa concessionària que opera
en municipis veïns com Barcelona i Badalona, que han obert investigacions per
aclarir la correcta prestació del servei.
Atès que per responsabilitat amb els veïns i veïnes de L‟Hospitalet i amb la pròpia
gestió de govern per garantir la bona praxis de l‟empresa concessionària envers el
projecte presentat, es fa necessari prendre mesures de control exhaustives i
independents que avaluen la correcta prestació del servei.
Atès que, aquesta possible municipalització del servei tindrà en compte com a
prioritat garantir les condicions laborals de la plantilla actual,mitjançant la
subrogació de totes les persones treballadores del servei, respectant o millorant
segons pertoqui, les seves retribucions, sou, categories i marc laboral.
Per tot això, el grup municipal d‟ICV-EUiA-Pirates-E, amb l‟adhesió del grup
municipal de la CUP-PA, proposen al Ple de l‟ajuntament l‟adopció dels següents
acords:
Havent estat sotmesa la proposta d’acord a votació per separat de cadascun dels
punts de la seva part dispositiva, els resultats són els següents:
a) Ha estat rebutjat l’acord PRIMER amb 16 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, Srs/Sres. Sonia Esplugas González, Pedro Alonso Navarro i Fco. Javier
Martín Hermosín; i dels REGIDORS NO ADSCRITS, Srs./Sres. Rafael Jiménez
Ariza i Cristina Santón Ramiro; amb 7 vots a favor dels representants d’ICVEUiA-PIRATES-E, Srs./Sres. Ana González Montes, Juliana Carballeira
Pascual i Ivan Nieto Martínez; dels representants d‟ERC-AM, Srs./Sres. Antoni
García i Acero i Jorge García i Muñoz; del representant de CiU, Sr. Jordi
Monrós Ibáñez; del representant de la CUP-PA, Sr. Christian Giménez
Marquez; i 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.- Instar al govern municipal a la realització d‟estudi sobre la viabilitat de
la municipalització i gestió directa del servei de parcs i jardins, que inclogui la
subrogació de la plantilla amb les mateixes o millors condicions laborals, amb
termini per a l‟emissió d‟aquest estudi abans del mes de novembre del present
any i, aquest, es comparteixi amb els grups municipals de l‟ajuntament.
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b) Ha estat rebutjat l’acord SEGON amb 13 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, Srs./Sres. Rafael Jiménez Ariza i Cristina Santón Ramiro; amb
10 vots a favor dels representants d’ICV-EUiA-PIRATES-E, Srs./Sres. Ana
González Montes, Juliana Carballeira Pascual i Ivan Nieto Martínez; dels
representants del PP, Srs/Sres. Sonia Esplugas González, Pedro Alonso
Navarro i Fco. Javier Martín Hermosín; dels representants d‟ERC-AM,
Srs./Sres. Antoni García i Acero i Jorge García i Muñoz; del representant de
CiU, Sr. Jordi Monrós Ibáñez; del representant de la CUP-PA, Sr. Christian
Giménez Marquez; i 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:
SEGON.- Instar al govern municipal a crear una comissió especial integrada
pels respresentants polítics en el ple de la corporació, a efectes de rebre
informació periodica relativa al compliment del contracte de parcs i jardins.
c) Ha estat rebutjat l’acord TERCER amb 16 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, Srs/Sres. Sonia Esplugas González, Pedro Alonso Navarro i Fco. Javier
Martín Hermosín; i dels REGIDORS NO ADSCRITS, Srs./Sres. Rafael Jiménez
Ariza i Cristina Santón Ramiro; amb 7 vots a favor dels representants d’ICVEUiA-PIRATES-E, Srs./Sres. Ana González Montes, Juliana Carballeira
Pascual i Ivan Nieto Martínez; dels representants d‟ERC-AM, Srs./Sres. Antoni
García i Acero i Jorge García i Muñoz; del representant de CiU, Sr. Jordi
Monrós Ibáñez; del representant de la CUP-PA, Sr. Christian Giménez
Marquez; i 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:
TERCER.- Instar a organitzar una audiència pública a l‟Hospitalet de Llobregat
per sotmetre a informació i debat ciutadà el model de gestió del servei de parcs i
jardins a la ciutat, que compti amb la presència de persones i col•lectius
especialitzats en la qüestió, així com dels agents que actualment gestionen el
servei.
d) Ha estat rebutjat l’acord QUART amb 16 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.
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García Mompel, Jaume Graells Veguin, Jesús Husillos Gutierrez, M. Ángeles
Sariñena Hidalgo, Rocío Ramírez Pérez i David Quirós Brito; dels representants
del PP, Srs/Sres. Sonia Esplugas González, Pedro Alonso Navarro i Fco. Javier
Martín Hermosín; i dels REGIDORS NO ADSCRITS, Srs./Sres. Rafael Jiménez
Ariza i Cristina Santón Ramiro; amb 7 vots a favor dels representants d’ICVEUiA-PIRATES-E, Srs./Sres. Ana González Montes, Juliana Carballeira
Pascual i Ivan Nieto Martínez; dels representants d‟ERC-AM, Srs./Sres. Antoni
García i Acero i Jorge García i Muñoz; del representant de CiU, Sr. Jordi
Monrós Ibáñez; del representant de la CUP-PA, Sr. Christian Giménez
Marquez; i 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:
QUART.- Instar al govern a avaluar i actualitzar amb participació plural i efectiva
del pla director dels espais verds que es va aprovar l‟any 2007 i del qual han
passat els 10 anys que establia com termini per assolir les fites marcades al
mateix.
e) Ha estat rebutjat l’acord CINQUÈ amb 16 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, Srs/Sres. Sonia Esplugas González, Pedro Alonso Navarro i Fco. Javier
Martín Hermosín; i dels REGIDORS NO ADSCRITS, Srs./Sres. Rafael Jiménez
Ariza i Cristina Santón Ramiro; amb 7 vots a favor dels representants d’ICVEUiA-PIRATES-E, Srs./Sres. Ana González Montes, Juliana Carballeira
Pascual i Ivan Nieto Martínez; dels representants d‟ERC-AM, Srs./Sres. Antoni
García i Acero i Jorge García i Muñoz; del representant de CiU, Sr. Jordi
Monrós Ibáñez; del representant de la CUP-PA, Sr. Christian Giménez
Marquez; i 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:
CINQUÈ.- Instar al govern a debatre i consensuar el pla director de l‟arbrat que
està preparant l‟actual equip de govern.
f)

Ha estat rebutjat l’acord SISÈ amb 16 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,
Srs/Sres. Sonia Esplugas González, Pedro Alonso Navarro i Fco. Javier Martín
Hermosín; i dels REGIDORS NO ADSCRITS, Srs./Sres. Rafael Jiménez Ariza i
Cristina Santón Ramiro; amb 7 vots a favor dels representants d’ICV-EUiAPIRATES-E, Srs./Sres. Ana González Montes, Juliana Carballeira Pascual i
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Ivan Nieto Martínez; dels representants d‟ERC-AM, Srs./Sres. Antoni García i
Acero i Jorge García i Muñoz; del representant de CiU, Sr. Jordi Monrós Ibáñez;
del representant de la CUP-PA, Sr. Christian Giménez Marquez; i 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:
SISÈ.- Donar trasllat dels presents acords a FOMENTOS DE
CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS SA, a La Federació d‟Associacions de
Veïns i Veïnes, a les Associacions de Comerciants, a l‟Associació per la
Defensa del Patrimoni de l'Hospitalet PERSEU, als Consells de Districte i al
Consell de Ciutat.
No obstant la votació per separat dels acords, aquesta moció HA ESTAT
REBUTJADA pel Ple de l’Ajuntament, tota vegada que el quòrum d’aprovació
legalment exigit és la majoria simple del nombre legal de membres de la
Corporació.

ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA
Amb adhesió d’ICV-EUiA-PIRATES
MOCIÓ 40.- PER A L’IMPULS LEGISLATIU DE L’AUTOCONSUM ELÉCTRIC I
LA SOBIRANIA ENERGÉTICA.
Atès que l‟Acord de París de 12 de desembre de 2015 va reconèixer la gravetat del
problema del canvi climàtic i va acordar l‟adopció de mesures per fer-hi front, de
manera que l'augment de la temperatura mitjana mundial es mantingui molt per sota
dels 2°C respecte a nivells preindustrials.
Atès que el Grup Intergovernamental d'Experts sobre Canvi Climàtic, en el seu
Cinquè Informe d'Avaluació, publicat l'any 2014, identifica la generació d'energia
elèctrica com una de les principals causes de l'increment de les emissions de gasos
d'efecte hivernacle al nostre planeta.
Atès que per la seva banda, la Directiva 2009/28/CE estableix la necessitat de
promoure un canvi de model energètic cap a la producció descentralitzada
d'energia, ja que aquesta comporta nombrosos avantatges, com una major
seguretat del subministrament local d'energia, trajectes de transport d'energia més
curts i amb menors pèrdues i el foment del desenvolupament i la cohesió de la
comunitat, en facilitar fonts d'ingressos i creació d‟ocupació a escala local.
Atès que en l‟acord de Govern 11/2017 de 7 de febrer de
Catalunya es crea la “Taula d‟impuls a l‟autoconsum fotovoltaic
l‟objectiu de coordinar els diferents actors implicats
(administracions, empreses, professionals, consumidors, etc.)

la Generalitat de
a Catalunya” amb
en l‟autoconsum
per a aconseguir
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democratitzar l‟energia, resoldre els obstacles administratius
desenvolupament de l‟autoconsum i fer-ho fàcil al ciutadà.

per

al

Vist que és necessària una transició de l‟actual mercat energètic oligopolístic cap a
un model de competència real amb igualtat de condicions. Això permetria
proporcionar energia de forma sostenible, assequible i fiable a tota la ciutadania
sense afectar la competitivitat de la indústria catalana i protegir la població més
vulnerable. El nou model també reduiria l‟excessiva dependència energètica i les
ineficiències econòmiques que genera.
Vist que en contraposició a les polítiques de l‟Estat espanyol, els ajuntaments tenen
mecanismes per incentivar les energies renovables a les llars i les empreses. Cal
tenir present que a mode d‟incentiu el Text Refós de la Llei d‟Hisendes Locals,
aprovat pel RD legislatiu 2/2004, recull la possibilitat que els ajuntaments apliquin
bonificacions sobre diverses figures tributàries pel fet de comptar amb sistemes
d‟autogeneració d‟energia. La sobirania energètica a l‟àmbit municipal suposa tenir
municipis amb capacitat de decisió sobre l‟energia que necessiten, respectuosos
amb l‟entorn i sostenibles energèticament.
Vist que en aquest context, l'autoconsum elèctric renovable és un dels instruments
més apropiats per reduir l'impacte mediambiental de la generació elèctrica.En
primer lloc, pel fet de consumir l'energia en el lloc de generació evita les pèrdues
pel transport i descongestiona la xarxa. En segon lloc, redueix els costos futurs
d'inversió en infraestructura i manteniment de la xarxa elèctrica, tant pel que fa a la
generació com pel transport i la distribució. En tercer lloc, el foment de la instal·lació
de fonts renovables du associats beneficis per al medi ambient, com són la reducció
de la contaminació local i l'emissió de gasos d'efecte hivernacle. És per tant una de
les eines més útils perquè L‟Estat espanyol compleixi els seus compromisos
internacionals relatius a la lluita contra el Canvi Climàtic i a l'augment del
percentatge de generació de fonts renovables. A més, l'autoconsum, associat a
fonts renovables, incrementa l'ús de recursos autòctons en detriment de les
importacions de recursos energètics, especialment hidrocarburs de manera que
s‟enforteix la sobirania energètica.
Vist que en relació amb les instal·lacions d'autoconsum, les podem definir com
aquelles que connectades a la xarxa són capaces de produir energia aliena a la que
subministra la xarxa i de consumir l‟energia localment produïda, o part d'ella.
Aquesta instal·lació generadora és, típicament, una instal·lació d'energia renovable,
normalment solar fotovoltaica o eòlica.
Vist que des del punt de vista del consumidor, l'autoconsum produeix un estalvi en
la factura elèctrica, ja que el cost de generació de l'energia autoconsumida és
menor que el preu de venda de l'energia de la xarxa al petit consumidor per part de
les comercialitzadores elèctriques.
A més, el desenvolupament de les instal·lacions d'autoconsum incentivaria la
creació d'un teixit d'empreses instal·ladores i de manteniment, i de gran nombre de
llocs de treball associats. Aquest desenvolupament podria formar part de la
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transformació de model productiu que de manera necessària s‟ha de produir en els
propers anys.
En definitiva, l'autoconsum és un instrument que permet lluitar de manera
estructural contra la pobresa energètica, que contribueix a la democratització del
model energètic, permetent a les persones usuàries la propietat del seu propi
generador, i redueix la dependència a un sistema elèctric que funciona actualment
en règim d'oligopoli.
Atès que no obstant això, el Reial Decret 900/2015 que regula aquesta activitat,
aprovat el 9 d'octubre de 2015, no només no fomenta l'autoconsum sinó que el
penalitza mitjançant una sèrie de càrrecs injustificats que dificulten
extraordinàriament la rendibilitat de les instal·lacions.
Atès que la vigent Llei del sector elèctric, Llei 24/2013, estableix en el seu article 9
l'obligatorietat que les instal·lacions d'autoconsum contribueixin als costos i serveis
del sistema per l'energia autoconsumida tot i que aquesta energia no tingui impacte
en l'augment dels costos que se li imputen.
Cal una legislació incentivadora de l‟autoconsum que es fonamenti en tres eixos:
El dret a autoconsumir energia elèctrica sense cap tipus de càrrec, i
considerar que l'energia autoconsumida instantàniament o emmagatzemada
en bateries i autoconsumida amb posterioritat no ha de contribuir
addicionalment a sufragar els costos del sistema elèctric, ja que en cap
moment es fa ús de la xarxa elèctrica.
La possibilitat que diversos consumidors i consumidores comparteixin
instal·lació d'autoconsum, el que es considera imprescindible perquè
l'autoconsum pugui desenvolupar-se en l'àmbit urbà domèstic.
La simplificació dels tràmits administratius per donar d'alta aquestes
instal·lacions establint-se un procediment senzill i àgil.
Atès que algunes administracions catalanes ja impulsen polítiques de foment de
l‟Autoconsum, com per exemple la Generalitat de Catalunya que té previst en els
Pressupostos del 2017 incloure una nova partida de subvencions i ajuts als
consumidors, mitjançant l‟Institut Català de l‟Energia (ICAEN) per a l‟adquisició de
bateries i instruments d‟instal.lacions d‟autoconsum.
Els ajuntaments hem de liderar el canvi de model energètic i contribuir a l'impuls
d'aquest nou model de generació i consum, adoptant mesures que poden servir per
fomentar el seu desenvolupament com per exemple amb incentius fiscals a
l‟autoconsum amb bonificacions fiscals a l‟IBI, l‟ICIO, o a les taxes per llicències, per
incentivar l'execució d'instal·lacions d'autoconsum; l‟eliminació de traves
administratives; la imposició d'instal·lacions d'autoconsum mitjançant ordenances
d‟ecoeficiència en les edificacions, en línia amb els objectius que estableix la
Directiva 2010/31/UE, de 19 de maig, relativa a l'eficiència energètica dels edificis, i

…/…

102

la promoció de l'autoconsum en els edificis municipals per assolir un consum
d'energia gairebé nul.
Per tot l‟exposat, el grup polític municipal d‟Esquerra Republicana de Catalunya,
amb l‟adhesió del grup polític municipal d‟ICV-EUiA-Pirates-E, proposen a
l‟Ajuntament de l‟Hospitalet l‟adopció dels següents
ACORDS
Havent estat sotmesa la proposta d’acord a votació per separat de cadascun dels
punts de la seva part dispositiva, els resultats són els següents:
a) Ha estat 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, Srs./Sres. Ana González Montes,
Juliana Carballeira Pascual i Ivan Nieto Martínez; dels representants d‟ERC-AM,
Srs./Sres. Antoni García i Acero i Jorge García i Muñoz; del representant de
CiU, Sr. Jordi Monrós Ibáñez; del representant de la CUP-PA, Sr. Christian
Giménez Marquez; i dels REGIDORS NO ADSCRITS, Srs./Sres. Rafael
Jiménez Ariza i Cristina Santón Ramiro; i amb 3 vots en contra dels
representants del PP, Srs/Sres. Sonia Esplugas González, Pedro Alonso
Navarro i Fco. Javier Martín Hermosín; assistents presents en el moment de la
votació i que literalment diu:
Primer.- Instar el govern de l‟Estat a promoure de manera urgent una legislació
d'autoconsum i la modificació d‟aquells preceptes que poguessin entrar en
conflicte amb la Llei 24/2013 del sector elèctric.
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, Srs./Sres. Ana González Montes,
Juliana Carballeira Pascual i Ivan Nieto Martínez; dels representants d‟ERC-AM,
Srs./Sres. Antoni García i Acero i Jorge García i Muñoz; del representant de
CiU, Sr. Jordi Monrós Ibáñez; del representant de la CUP-PA, Sr. Christian
Giménez Marquez; i dels REGIDORS NO ADSCRITS, Srs./Sres. Rafael
Jiménez Ariza i Cristina Santón Ramiro; i amb 3 vots en contra dels
representants del PP, Srs/Sres. Sonia Esplugas González, Pedro Alonso
Navarro i Fco. Javier Martín Hermosín; assistents presents en el moment de la
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votació i que literalment diu:
Segon.- Donar suport al canvi de model energètic que s‟està impulsant des de
Catalunya, apostant per un model 100% renovable en base a energia distribuïda
i que la ciutadania sigui, més enllà de consumidora, també productora i
distribuïdora.
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, Srs./Sres. Ana González Montes,
Juliana Carballeira Pascual i Ivan Nieto Martínez; dels representants d‟ERC-AM,
Srs./Sres. Antoni García i Acero i Jorge García i Muñoz; del representant de
CiU, Sr. Jordi Monrós Ibáñez; del representant de la CUP-PA, Sr. Christian
Giménez Marquez; i dels REGIDORS NO ADSCRITS, Srs./Sres. Rafael
Jiménez Ariza i Cristina Santón Ramiro; i amb 3 vots en contra dels
representants del PP, Srs/Sres. Sonia Esplugas González, Pedro Alonso
Navarro i Fco. Javier Martín Hermosín; assistents presents en el moment de la
votació i que literalment diu:
Tercer.- Donar suport a la Taula d‟Impuls a l‟autoconsum fotovoltaic a
Catalunya. Creada per la Generalitat de Catalunya en acord de Govern 11/2017
de 7 de febrer.
d) S’aprova per unanimitat l’acord Quart, que literalment diu:
Quart.- Instar l‟Ajuntament de l‟Hospitalet a incorporar més incentius fiscals a
l'autoconsum en els impostos sobre Béns Immobles (IBI), sobre Construccions
Instal·lacions i Obres (ICIO), i a la taxa per a l‟obtenció de llicències, en les
properes ordenances fiscals del 2018.
e) S’aprova per unanimitat l’acord Cinquè, que literalment diu:
Cinquè.- Instar a l‟Ajuntament a avançar cap el 100% de l'autoconsum en els
edificis i equipaments municipals de nova construcció o en aquells actuals que
es reformin, com a funció exemplaritzant tal i com exigeixen les Directives en
matèria d'eficiència energètica, i concretament la Directiva 2010/31/UE que
imposa com obligació que després del 31 de desembre de 2018, els edificis
nous de propietat pública siguin edificis de consum d'energia gairebé nul.
f)

S’aprova per unanimitat l’acord Sisè, que literalment diu:
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Sisè. Instar a l‟Ajuntament a impulsar que en els propers contractes que tinguin
com a objecte el subministrament elèctric per l‟Ajuntament, s‟exigeixi com a
criteri d‟adjudicació que l‟energia sigui 100% renovable.
g) S’aprova per unanimitat l’acord Setè, que literalment diu:
Setè.- Comunicar els presents acords al Ministeri d'Energia, Turisme i Agenda
Digital, el Departament d'Empresa i Coneixement de la Generalitat, els grups
polítics del Congrés i del Parlament de Catalunya, al Consell de Ciutat i a la
Taula d‟impuls a l‟autoconsum fotovoltaic a Catalunya.
No obstant la votació per separat dels acords, aquesta moció HA ESTAT
APROVADA pel Ple de l’Ajuntament, tota vegada que el quòrum d’aprovació
legalment exigit és la majoria simple del nombre legal de membres de la
Corporació.
MOCIONS INDIVIDUALS
CIUTADANS
En relació amb la moció presentada pel grup polític municipal de Ciutadans,
número 41, es produeixen les intervencions següents:

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, per a la seva presentació, Sr. García.

SR. GARCÍA VALLE (CIUTADANS)
Muy bien, muchas gracias. Mire, Sra. Secretaria, lo primero que quiero hacer es
decir que hemos hecho una enmienda en la moción, “in voce”, que dice lo siguiente,
o sea, el segundo punto lo hemos pasado al tercero, el tercero al cuarto, quinto y
sexto, o sea, hemos puesto un punto más y hemos intercalado lo que sería ahora el
segundo puesto, punto, perdón, que sería antes del segundo, y el segundo pasa al
tercero y así sucesivamente hasta llegar a un punto más, que dice lo siguiente:
“Instar al Gobierno de España a incluir en la Ley de Presupuestos Generales del
Estado para el 2017, una partida específica para compensar a los ayuntamientos,
en caso de que, por efecto de una Sentencia del Tribunal Constitucional, tengan
que proceder a la devolución de cantidades liquidadas en concepto de l‟IVTNU
aplicado en relación a los terrenos que no habían experimentado ningún
incremento”. Es decir, es un punto más, que leo para general conocimiento del
Pleno y obviamente pediremos el apoyo a la moción.
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Es muy sencillo, a ver, aquí la administración, durante muchísimos años, se creyó
aquella mentira de que los mercados no evolucionaban y que siempre iban a subir y
evidentemente no es así, los mercados tienen sus picos, sus bajadas y sus subidas,
con lo cual se produce, se hace un impuesto que puede pecar de arbitrario, porque
no se prevé que pueda pasar lo que ha pasado. Efectivamente, esto ocasiona que
hay mucha gente que sale damnificada y está pagando impuestos por una plusvalía
que no se genera, al contrario, se generan pérdidas, como ustedes bien saben.
Dándose incluso los casos tan sangrantes como personas que les han quitado el
piso y las han desahuciado, y encima han tenido que pagar 800, 900, 1.000 o 2.000
o 3.000 euros dependerá de los tipos y demás, con lo cual es un agravio importante
y sobretodo sangrante.
Vamos, aquí se puede pensar, no, hombre, es que esto, la plusvalía, que yo estoy
de acuerdo y lo quiero aclarar, de que quien haga negocios en esta ciudad, pague
plusvalía, obviamente, porque de ahí tenemos que sacar los recursos para hacer
esas políticas de las que todos hablamos y seguro que a todos nos gustan, que son
las políticas sociales, obviamente, pues hombre, si hace negocios, que pague. Pero
fíjense como se dan siempre las circunstancias de que al final siempre son los más
débiles los que acaban por pagar, estos que desahucian o los que se ven obligados
a vender su vivienda, porque no pueden pagar la hipoteca, en aquel momento la
vivienda la compran por 200.000 euros, por poner un ejemplo, y la tienen que
vender por 110 o 120 y encima llega el ayuntamiento y le cruje.

Essent les 18.34 hores, abandonen la sessió la Sra. Sonia Esplugas González,
regidora del grup polític municipal del Partit Popular i els Srs. José Castro Borrallo i
David Quirós Brito, regidors del grup polític municipal del Partit dels Socialistes de
Catalunya.

Es lógico que esto si no estaba previsto en la Ley, al final, pues pase lo que ha
pasado, que alguien ponga un contencioso, se gane y haya que devolver eso, con
el quebranto que puede suponer para algunos ayuntamientos, según qué partidas
sean, porque hay ayuntamientos que han hincado el diente mucho en esas
partidas, otros no, porque incluso cabe la potestad de los ayuntamientos, y eso es
bueno que lo sepan los ciudadanos, de poner el impuesto del tipo cero, o sea, que
no se paga, a pesar de que tienen, pues la potestad de poder legislar en esa
dirección, de poner de cero a cien, por ejemplo, pues hay algunos que no. Aquí se
ha hecho algo, yo creo que consecuente, yo creo que no estaba mal, era un tipo
más o menos correcto, me hubiera gustado a mí que hubiera sido un poco más
bajo, pero en cualquier caso, correcto.
Y lo que hay que hacer es intentar evitar eso, porque ¿alguien cree que los que
especulan van a vender en momentos malos? Cuando bajan lo que hacen es
esperarse y venden cuando ganan dinero. Por lo tanto, eso no es un tema que
favorezca a los especuladores, como se puede decir a veces, no hombre, es que
esto si devolvemos el dinero, hay alguna gente que a lo mejor son gente que tenga
dinero y ha vendido en momentos tal y por eso esta gente no, pues esta gente al
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final la Ley es igual para todos, tienen también todo el derecho legítimo a recuperar.
Lo digo, porque el Sr. Brinquis me hacía una consideración, que yo la tuve muy en
cuenta, pero luego dándole vueltas a la cabeza, dije no, la Ley es para todos, pero
al final también hay que tener en cuenta que la gente que viene a especular, a
comprar varios pisos, si tiene la mala suerte que el negocio se le va abajo y baja, se
espera a que suba, se espera cuatro, cinco, seis años, y lo que está pasando que
ya empieza otra vez a tirar la burbuja, sobretodo en el alquiler en esta ciudad.
Por lo tanto, entendemos que este Ayuntamiento, en aras de eso que siempre
hemos dicho de conciencia social, de no perjudicar siempre a los más
desfavorecidos, estoy convencido que va a hacer el esfuerzo y, en cualquier caso,
también pedimos a la administración central, o sea, al Estado Español, que nos dé
el dinero si hubiera que pagar mucho, para que las arcas de los ayuntamientos no
se resientan más allá de lo estrictamente necesario. Y evidentemente, seguramente
va a ir en esa dirección, ya se lo adelanto, por los conocimientos que tenemos y lo
que hemos hablado a otros niveles.
Pero en cualquier caso, para dejarlo claro por eso hemos introducido ese otro
punto, para que quede un poco más salvaguardados si cabe, los intereses del
Ayuntamiento, pero los que de verdad tienen que quedar aquí salvaguardados son
los intereses de los más débiles que han sufrido el agobio de la crisis, han tenido
que vender, porque no podían pagar la hipoteca y encima han tenido que pagar al
Ayuntamiento unas plusvalías cuando han tenido pérdidas. Por lo tanto, yo estoy
seguro que ustedes van a votar en conciencia y con equidad y esta moción va a
salir adelante, porque si no, sinceramente sería, pues un agravio para esa gente
que más lo necesita y sobre todo, a mi modo de ver…

SRA. ALCALDESSA
Perdón Sr. García, pediría al público, por favor, estamos en un Pleno municipal, un
poquito de silencio, porque si no no nos escuchamos. Sr. García.

SR. GARCÍA VALLE (CIUTADANS)
Muchas gracias. En cualquier caso, no me extiendo más, sí les digo una cosa,
tengan en cuenta, el que especula no vende, espera tiempos mejores, y los que
tienen que vender a la fuerza son los que han salido trasquilados, que han perdido
su patrimonio, su esfuerzo de muchos años y encima tienen que venir aquí con dos
o tres mil euros, yo tengo algunas cosas aquí en el cajón, que podría demostrar que
gente que le han quitado el piso, que le ha quitado el piso un banco, ha tenido que
venir aquí a pagar casi 1.000 euros, me parece lamentable. Eso es bueno que lo
recuperen y si nos lo da el Estado Español, que yo creo que debería ir por ahí,
mucho mejor, pero si no fuera así, que yo creo que sí va a ser, pues hombre,
tendremos que apretarnos el cinturón y devolverle a esas personas que están tan
mal, el dinero que en su momento se ingresó indebidamente, digan lo que digan,
porque si se hubiera previsto y no hubiera habido una Ley arbitraria, o sea, un
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impuesto arbitrario que no hubiera previsto esto, seguramente eso no se hubiera
producido.
Yo sé que al Sr. Brinquis tampoco le gusta pagar lo indebido, no es achacable al
Ayuntamiento, no es achacable el que sea indebido, es achacable a que esa Ley o
esa…, no sé cómo se llama ahora, efectivamente, no se previera y fuese arbitrario
que si pasaba esto, que automáticamente se dejara de pagar. Pero bueno, vamos a
pedir ya que abone la administración lo que han perdido, porque obviamente cada
uno es libre de invertir donde quiera y perder o ganar, pero en cualquier caso,
vamos, no me extiendo más, estoy convencido que han entendido lo que queremos
decir, el espíritu de la moción y que va a contar con el favor de…seguramente yo
sería muy feliz que fuera por unanimidad, de verdad, porque es algo que nos lo van
a agradecer los propios vecinos. Muchas gracias.

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

SR. JIMÉNEZ ARIZA (REGIDOR NO ADSCRIT)
Sí, gracias Alcaldesa. Adelanto que votaré a favor de la moción, pero sí que me
gustaría hacer algunos comentarios.
Sobre la propia moción que nos plantean, en el título dicen: devolución de lo
indebidamente ingresado. Las plusvalías cobradas en este ayuntamiento se han
realizado acorde a Ley, con lo cual yo hablaría de plusvalías que están
indebidamente reguladas por Ley, no de impuestos indebidamente cobrados.
Es de lógica que nadie debería pagar plusvalías bajo pérdidas, va en contra incluso
del propio significado de la palabra y creo que en eso estaremos todos de acuerdo.
Lo que pasa es que luego uno abre el periódico y ve a Esperanza Aguirre diciendo
que habría que suprimir el impuesto de plusvalía y se pone bajo alerta. El debate en
este caso no está, bajo nuestro punto de vista, en la existencia del impuesto, si no
en la Ley que lo regula.
Pero como Esperanza Aguirre no será la única que pida suprimir ese impuesto, ya
adelanto que nosotros estamos totalmente a favor de que cualquier transacción de
suelo que genere un beneficio económico, pague un impuesto. Es un impuesto que
bien regulado y bajo beneficio, permite que los ayuntamientos dispongan de un
ingreso extra para poder dedicar, por ejemplo, a medidas sociales.
No olvidemos que la mayor parte del montante de este impuesto, no proviene de los
particulares que hacen pequeñas transacciones de compra y venta, sino de las
grandes adquisiciones, las nuevas construcciones y las compras en paquete, como
las que suelen hacer bancos y grandes promotoras.
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Así que resumiendo, lo dicho, votamos a favor y decimos sí a una mejor regulación,
para hacer del impuesto de plusvalía un impuesto justo. Y no se pongan nerviosos
que lo de Esperanza Aguirre iba por el Partido Popular, no iba por ustedes.

SRA. SANTÓN RAMIRO (REGIDORA NO ADSCRITA)
Gràcies, a favor.

SR. GIMÉNEZ MARQUEZ (CUP-PA)
Votarem a favor.

Essent les 18.42 hores, abandona la sessió el Sr. Rafael Jiménez Ariza, regidor no
adscrit.

SR. MONRÓS IBÁÑEZ (CiU)
A favor.

SR. GARCÍA I MUÑOZ (ERC-AM)
Sí, votarem a favor, estem d‟acord amb el sentit que apunta la moció, creiem que
és, bé, que és important que no hi hagi cobraments injustos, ens n‟alegrem també
que s‟hagi inclòs el punt aquest per reclamar que sigui l‟Estat qui faci la previsió, en
cas que s‟hagi de retornar, un cop es faci la modificació de la normativa o el
pronunciament del Constitucional, perquè creiem que els ajuntaments ja estan prou
escanyats i que no haurien de fer-se responsables d‟una mala regulació o una mala
legislació de l‟Estat. Moltes gràcies.

SR. ALONSO NAVARRO (PP)
Sí, nosaltres la votarem a favor.

SR. NIETO MARTÍNEZ (ICV-EUiA-PIRATES-E)
A favor.
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SR. BRINQUIS PÉREZ (PSC-CP)
Sí, la votaremos a favor, agradecemos las enmiendas “in voce” que se han hecho,
pero recordar, y por favor no utilicen ese argumento, recordar que, desde el 2012,
las daciones en pago y las ejecuciones hipotecarias en este Ayuntamiento no se
cobran, además por acuerdo de Pleno, por lo tanto, le pedimos que no utilicen ese
argumento para defender esta moción. Seguramente, pues va dirigida a
inmobiliarias o a otro tipo de perfil, pero no a aquellas personas que han perdido su
piso por dación en pago o ejecuciones hipotecarias. Gracias.

SR. GARCÍA VALLE (CIUTADANS)
No, seguramente usted no lo ha dicho esto, Sr. Brinquis, estoy convencido de su
buena fe cuando habla y demás, de verdad, una cosa es la posición y otra cosa es
que uno interprete las cosas y que quiera sacar ahí donde no hay. Yo estoy
convencido de que usted esto lo ha hecho, lo que ha dicho ahora mismo, lo que
acaba de afirmar, lo ha dicho por desconocimiento y tal, pero no por mala fe, ni
porque quiera usted llevarnos, como se suele decir vulgarmente, al huerto, estoy
convencidísimo. Por lo tanto, ahora se lo explicaremos.
Mire, el Sr. Rafa no está, pero en cualquier caso me dirigiré a él. Mire, yo es que lo
que ha dicho él, lo he dicho yo, lo he dicho exactamente igual, es que nosotros...lo
que pasa es que él tenía que soltar su discursillo y lo ha soltado, pues bueno, oiga,
está en su tiempo y en su derecho, no tengo nada que decir, pero yo he dicho
claramente que es legítimo y deseable que quien haga negocios en esta ciudad,
pague por hacer negocios, y lo he dicho, y él me dice y me refresca y tal, lo que ya
había dicho, o sea, que abundar en lo que se ha dicho y tal, pero bueno, si tenía
que hacer su discurso, pues perfecto, también tiene derecho a su escaparate,
además para eso le pagan, para que hable.
En cualquier caso, ha quedado claro que nosotros no estamos en contra del
impuesto, que queremos un impuesto que no sea arbitrario y que no sea un
impuesto que grave a los que pierden y a esta gente más humilde, como el caso
que tenemos aquí, que ahora lo va a explicar, si quiere, el Sr. Rainaldo.
Sobre todo agradecer a todos los grupos la buena fe y la unanimidad, que la daba
por supuesta, estaba convencido de que todos iban a votar a favor y yo me
congratulo de que aquí se demuestre que este Pleno, con distintas ideas, con
distintas maneras de pensar, con distintos modelos de sociedad, nos une algo, nos
une defender a las clases más desfavorecidas y a los más humildes, al margen de
ser de un lado o de otro, y eso es algo por lo que nos podemos felicitar, espero que
en el futuro sigamos haciendo ese ejercicio y poder estar todos ahí cuando sean
causas tan sangrantes como esta, que perjudiquen a los de siempre, a los que la
crisis les ha dado por todos los lados. Muchas gracias y les digo, mi felicitación a
todos por haber tenido esa sensibilidad, que no nos cabía duda que iba a ser así.
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SR. RUIZ NARVAEZ (CIUTADANS)
Gracias Miguel. Vamos a ver, las medidas que tomó el gobierno municipal, dieron
respuesta a algunas de las situaciones sangrantes que se produjeron como
consecuencia de la crisis, no a todas. Yo aquí tengo un caso concreto, porque esto
es una dación en pago en la que las personas que tuvieron que dar el piso, no
estaban viviendo en el piso, porque no tenían dinero para poder pagarlo y lo
alquilaron para intentar salvar su vivienda. Y se dio la situación de que ni así
pudieron salvar la vivienda y tuvieron que dar el piso en dación en pago, asumir una
deuda pendiente de 15.000 euros y además, recibir la liquidación del tributo de
plusvalías y una sanción de, si no recuerdo mal, 300 o 400 euros más. O sea, que
se intentó dar respuesta a la situaciones más sangrantes, pero no, y es normal, es
difícil dar una solución individual, pero hay muchas situaciones así de personas que
no vivían en el piso cuando tuvieron que dárselo a la entidad bancaria y eso, pues
se lo hemos dicho, no es porqué sí, el documento está aquí si lo queréis ver.
Muchas gracias.
Essent les 18.47, s’incorpora a la sessió el Sr. Rafael Jiménez Ariza, regidor no
adscrit.

SRA. ALCALDESSA
Sr. Brinquis.

SR. BRINQUIS PÉREZ (PSC-CP)
Sí, ese caso evidentemente que no lo sabía, yo lo que estoy poniendo… y tampoco
eso está negando lo que yo he dicho, o sea, desde el 2012 hay un acuerdo de
Pleno el cual hace, bueno, que las ejecuciones hipotecarias y las daciones en pago
no se cobren, no se cobre la plusvalía. Por lo tanto, que hay casos puntuales,
seguro, que tiene que ser la vivienda habitual, también, que recogemos el 90%,
seguro, que hay un 10% que se escapa, pues es eso, yo simplemente pedía que no
se pusiera tanto el acento, a la hora de argumentar la moción, en esta línea, porque
eso ya lo recoge un acuerdo de Pleno del 2012, no he dicho otra cosa, ni ha habido
mala fe, ni mala voluntad, en absoluto, y más, pues con el público que nos
acompaña ahora mismo en el Pleno. Gracias.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, s‟ha votat per unanimitat, per tant, queda aprovada la moció, que és el que
més importa i, en tot cas, jo sí que demanaria, no al Sr. Rainaldo, sinó a tots els
membres del Consistori, que quan tinguem coneixement d‟un cas aïllat, que no està
en el procés ordinari normal, que si podem fer arribar aquest cas al govern, doncs
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es pugui, a través dels serveis tècnics, doncs donar, en fi, com a mínim una segona
interpretació i veure si realment es pot o no es pot.
En tot cas, tal i com ha dit el Sr. Brinquis, aquest Ajuntament, i crec recordar que
per unanimitat de tots els grups polítics, més enllà de la llei i de la norma i del que
marca l‟impost, i per innacció d‟altres administracions que eren les que havien de
regular aquestes situacions, nosaltres com Ajuntament vam decidir que en el cas de
desnonaments o de dació en pagament, doncs l‟Ajuntament no cobraria, d‟alguna
forma, aquest rebuts a aquestes famílies.
Dit això, com en tota norma, en habitatge habitual, lògicament, com tot a la vida,
segurament hi ha un percentatge, encara que sigui molt petit, que puguin estar fora
d‟aquesta norma, en tot cas, si ens fa arribar, doncs aquest cas, també podríem
mirar de modificar la nostra normativa, no per aquest cas, sinó per d‟altres casos
que es puguin produir en el futur.
En tot cas, hauria quedat aprovada la moció i passaríem a les dues mocions
presentades per Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra Unida i Alternativa-Pirates.
Essent les 18.49 hores, s’incorpora a la sessió la Sra. Sonia Esplugas González,
regidora del grup polític municipal del Partit Popular.

Tancat el debat se sotmet a votació la moció número 41; adoptant-se els següents
acords:
MOCIÓ 41.- PARA FACILITAR LOS MECANISMOS DE DEVOLUCIÓN DE LO
INDEBIDAMENTE INGRESADO EN ESTE AYUNTAMIENTO POR EL IMPUESTO
SOBRE EL INCREMENTO DE VALOR DE LOS TERRENOS DE NATURALEZA
URBANA (PLUSVALIA MUNICIPAL); EN CUMPLIMIENTO DE LAS
SENTENCIAS DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL.
Es dóna compte de la moció que es transcriu seguidament, amb una esmena “in
voce” a la part dispositiva ja incorporada 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 Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de
Naturaleza Urbana se encuentra regulado en el Texto Refundido de la Ley de
Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004 (en adelante
LRHL), que en su artículo 59.2 recoge que: «Asimismo, los ayuntamientos podrán
establecer y exigir el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras y el
Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, de
acuerdo con esta ley, las disposiciones que la desarrollen y las respectivas
ordenanzas fiscales».
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ATENDIDO que, de conformidad con el artículo 104 de la LRHL, el Impuesto sobre
el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana es un tributo directo
que grava el incremento de valor que experimenten dichos terrenos y se ponga de
manifiesto a consecuencia de la transmisión de la propiedad de los terrenos por
cualquier título o de la constitución o transmisión de cualquier derecho real de goce,
limitativo del dominio, sobre los referidos terrenos.
ATENDIDIDO que el artículo 107 de la LRHL establece que la base imponible de
este impuesto está constituida por el incremento del valor de los terrenos, puesto de
manifiesto en el momento del devengo y experimentado a lo largo de un período
máximo de 20 años.
VISTA la Sentencia del Tribunal Constitucional, de 16 de febrero de 2017, en la que
resuelve la cuestión de inconstitucionalidad nº 1012/2015, promovida por un juez de
lo Contencioso-administrativo de Guipúzcoa sobre los artículos 4.1, 4.2 a) y 7.4 de
la Norma Foral 16/1989, que regula el Impuesto sobre el Incremento del Valor de
los Terrenos de Naturaleza Urbana (conocido como Plusvalía Municipal).
El Pleno del Tribunal Constitucional, ha resuelto por unanimidad, estimar
parcialmente la cuestión de inconstitucionalidad planteada por el Juzgado de lo
Contencioso-administrativo número 3 de Donostia en relación con varios artículos
de la Norma Foral 16/1989, de 5 de julio, del Impuesto sobre el Incremento del
Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, del Territorio Histórico de Guipúzcoa.
Como pone de manifiesto el Juzgado que interpone la cuestión de
inconstitucionalidad (Antecedente 3 de la Sentencia), los artículos 104 y 107 de la
Ley de Haciendas Locales adolecen del mismo vicio de inconstitucionalidad que las
normas forales en la regulación del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los
Terrenos de Naturaleza Urbana. Tan es así, que el órgano judicial solicita que se
determine, de cara a la resolución del recurso, si los preceptos citados (entre los
que incluye los artículos 104 y 105 de la LRHL), en tanto que establecen también
una regla objetiva de valoración de la plusvalía aunque se haya producido
realmente una minusvalía, son asimismo inconstitucionales. El Tribunal, en la
resolución de la cuestión de inconstitucionalidad recuerda que la misma solo puede
girar en torno a la constitucionalidad o no de la norma o artículos de la norma sobre
la que se ha suscitado controversia en relación a la liquidación del impuesto (Norma
Foral 16/1989, de 5 de julio); no sobre aquellas otras que no conciernen a la
cuestión planteada; por lo que inadmite la cuestión de inconstitucionalidad
promovida respecto de los arts. 107 y 110.4 de la LRHL; sobre los que, recuerda,
están pendientes diversas cuestiones de inconstitucionalidad.
ATENDIDO que, como pone se pone de manifiesto en el Fundamento Jurídico 7 de
la referida Sentencia: "... debe dejarse bien sentado que el impuesto sobre el
incremento del valor de los terrenos no es, con carácter general, contrario al Texto
Constitucional, en su configuración actual. Lo es únicamente en aquellos supuestos
en los que somete a tributación situaciones inexpresivas de capacidad económica,
esto es aquellas que no presentan aumento de valor del terreno al momento de la
transmisión.
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En consecuencia, deben declararse inconstitucionales y nulos los arts. 4.1, 4.2 a) y
7.4, de la Norma Foral 16/1989, de 5 de julio, del Impuesto sobre el Incremento del
Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana del Territorio Histórico de Guipúzcoa,
únicamente en la medida en que someten a tributación situaciones inexpresivas de
capacidad económica, impidiendo a los sujetos pasivos que puedan acreditar esta
circunstancia".
ATENDIDO La citada Norma Foral (16/1989, de 5 de julio, del Impuesto sobre el
Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, del Territorio Histórico
de Guipúzcoa) regula los elementos esenciales del impuesto en los mismos
términos que la Ley Reguladora de Haciendas Locales. Se ha de concluir que los
artículos 104 y 107 de la Ley de Haciendas Locales adolecen del mismo vicio de
inconstitucionalidad.
ATENDIDO que fuera motivo de una decisión personal o producto de la crisis, que
muchos ciudadanos han vivido o están viviendo de forma dramática, y cuyas
consecuencia y efectos están lejos aún de ser superados; Que esa crisis se ha
cebado, de forma especialmente dolorosa en muchas familias que han visto como
sus ahorros y el esfuerzo económico por adquirir una vivienda se esfumaban: No
sólo perdían su hogar (en muchos casos hipotecando su futuro y asumiendo una
deuda por un bien del que ya no podían disfrutar) sino que, además, con
independencia del real y verdadero valor de transmisión y, por ende, con
independencia de que efectivamente se hubiera producido un incremento
patrimonial expresivo de cierta capacidad económica, el Ayuntamiento exigía el
pago del Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza
Urbana (Plusvalía).
ATENDIDO que la liquidación del impuesto sobre el Incremento de Valor de los
Terrenos de Naturaleza Urbana, en los supuestos en que no se hubiere producido
realmente dicho incremento, generan un perjuicio para los contribuyentes y, por
ende, un enriquecimiento injusto por parte de la administración recaudadora, en
nuestro caso el Ayuntamiento de l'Hospitalet. Que hasta que no sean resueltas las
cuestiones de inconstitucionalidad planteadas contra los artículos 104,107 y 110.4
de la LRHL y/o se proceda a la modificación legislativa pertinente que se ajuste a lo
dictaminado por el TC; en aras de evitar que la prescripción pueda impedir que los
contribuyentes afectados puedan recuperar las cantidades abonadas en los casos
descritos; Se hace preciso que el Gobierno municipal arbitre medidas urgentes para
reparar económicamente a aquellos contribuyentes a quienes se les exigió la
liquidación del Impuesto con independencia de que, en la transmisión del bien
inmueble, efectivamente se hubiera producido un incremento patrimonial expresivo
de cierta capacidad económica.
VISTO el artículo 32.1 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre General Tributaria (en
adelante LGT), en el que se establece que: "1. La Administración tributaria
devolverá a los obligados tributarios, a los sujetos infractores o a los sucesores de
unos y otros, los ingresos que indebidamente se hubieran realizado en el Tesoro
Público con ocasión del cumplimiento de sus obligaciones tributarias o del pago de
sanciones, conforme a lo establecido en el artículo 221 de esta ley".
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VISTO el artículo 221.1 de la LGT en el que se establece que "El procedimiento
para el reconocimiento del derecho a la devolución de ingresos indebidos se iniciará
de oficio o a instancia del interesado".
VISTO el artículo 65 de la LGT establece, en relación con el derecho a devolución
de los ingresos indebidamente efectuados por los contribuyentes que:
“Prescribirán a los cuatro años los siguientes derechos:
a) …
b) …
c) El derecho a solicitar las devoluciones derivadas de la normativa de cada tributo,
las devoluciones de ingresos indebidos y el reembolso del coste de las garantías.
d) El derecho a obtener las devoluciones derivadas de la normativa de cada tributo,
las devoluciones de ingresos indebidos y el reembolso del coste de las garantías”.
VISTO El Artículo 10.2 la LGT, en el que se establece que: “Salvo que se disponga
lo contrario, las normas tributarias no tendrán efecto retroactivo y se aplicarán a los
tributos sin período impositivo devengados a partir de su entrada en vigor y a los
demás tributos cuyo período impositivo se inicie desde ese momento”.
Por todo lo expuesto, el Grupo Municipal de Ciutadans, Partido de la Ciudadanía,
propone al Pleno del Ayuntamiento de l'Hospitalet la adopción de los siguientes
ACUERDOS:
PRIMERO: INSTAR al Gobierno de España a iniciar, de manera urgente, la
MODIFICACION de la regulación del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los
Terrenos de Naturaleza Urbana recogida en el Texto Refundido de la Ley de
Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004; adecuando su
contenido a la exigencia de no someter a tributación aquellas situaciones
inexpresivas de capacidad económica, como ha puesto de manifiesto el Tribunal
Constitucional en sendas Sentencias de fechas 16 de febrero y 1 de marzo, ambas
de 2017. Así como a establecer, para estos casos, las previsiones de retroactividad
que salvaguarde el derecho a devolución de todos los contribuyentes afectados.
SEGUNDO: INSTAR al Gobierno de España a incluir en la Ley de Presupuestos
Generales del Estado para el 2017, una partida específica para compensar a los
ayuntamientos, en caso de que, por efecto de una Sentencia del Tribunal
Constitucional, tengan que proceder a la devolución de cantidades liquidadas en
concepto de l‟IVTNU aplicado en relación a los terrenos que no habían
experimentado ningún incremento.
TERCERO: INSTAR al Gobierno municipal a arbitrar las medidas urgentes
necesarias para preservar los derechos económicos de aquellos contribuyentes a
quienes se les exigió la liquidación del Impuesto sobre el Incremento del Valor de
los Terrenos de Naturaleza Urbana, en aquellos supuestos declarados
inconstitucionales y nulos por el Tribunal Constitucional, disponiendo, a fin de evitar
que la prescripción pueda perjudicar sus intereses, los medios materiales y
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humanos necesarios para implementar un fácil mecanismo de reclamación de la
devolución de las cantidades que pudieran considerarse legalmente indebidamente
ingresadas en las arcas municipales.
CUARTO: INSTAR al Gobierno municipal a dar las oportunas instrucciones para
que, en el marco de sus competencias y con pleno respeto a la legalidad vigente y
la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, se informe a los contribuyentes que
liquiden el Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza
Urbana, de los mecanismos implementados para preservar sus derechos
económicos cuando pueda haberse generado o puesto de manifiesto alguna
situación que coincida con los supuestos de falta de capacidad económica puestos
de manifiesto por el Tribunal Constitucional.
QUINTO: INSTAR al Gobierno municipal a publicitar este acuerdo en la web
municipal y en el diario en el Diari de l‟Hospitalet (tanto en formato papel como
digital), junto con la información necesaria de los medios y procedimientos para
materializar su reclamación y realizar las consultas pertinentes.
SEXTO: TRASLADAR la presente moción a la Alcaldía-Presidencia, al Área de
Hacienda y Servicios Centrales, a la Plataforma de Afectados por las Hipotecas, a
las Asociaciones de Vecinos de l'Hospitalet y a los Grupos Municipales del
Consistorio.

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 42 i
43, es produeixen les intervencions següents:

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, per a la seva presentació, em sembla que ho faran la Sra. González i el Sr.
Nieto.

SR. NIETO MARTÍNEZ (ICV-EUiA-PIRATES-E)
Gràcies. Aquesta moció de reconeixement de la segona República, parla de passat,
de present i de futur. Avui, 28 de març de 2017, fa 75 anys que va morir un poeta,
un poeta del poble, Miguel Hernández.
Per això, parlem de reconeixement que com demòcrates i gent d‟esquerres, fem de
la història de la segona República, com experiència democràtica, que contenia una
amalgama d‟anhels i de justes reivindicacions, el vot femení, dret al divorci,
l‟escolarització pública, drets laborals, reconeixement de la pluralitat nacional de
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l‟Estat Espanyol, frustrades per un cop d‟estat militar feixista, suportat per
l‟Alemanya nazi i la Itàlia feixista.
Tenim un deute amb milers de persones, de campesins, d‟obreres, de soldats,
d‟intel·lectuals, que defensaren la legalitat, fins i tot, una vegada perduda la guerra,
durant la llarga nit del franquisme.
Avui reconeixem les víctimes de la guerra civil, dels enterrats i dels que encara hi
són a les fosses. Diu Nacions Unides que més de 100.000 persones encara hi són
a fosses comunes al nostre país.

Essent les 18.51 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. Així mateix, s’incorpora a la sessió
el Sr. David Quirós Brito, regidor del grup polític municipal del Partit dels Socialistes
de Catalunya.

Però parlem de present, de prendre partit avui, ja que la indiferència porta a la
tolerància i, al cap i a la fi, a la indulgència i el suport passiu a noves expressions de
nacional catolicisme, tenim un exemple proper amb el pàrroc de Sanfeliu, i
revisionistes de la història sobre la dictadura.
Avui tenim altres reptes, alguns molts semblants, tenim perills, exemples d‟involució
democràtica i religiosa, arreu, però avui hem de tornar a respondre amb drets i més
democràcia davant la por, la misèria, les retallades i la recentralització.
Treballem per un nou pacte social, fonamentat en la democràcia, per conformar un
nou estat profundament democràtic, socialment avançat i plurinacional, i que tanqui
el reconeixement a les víctimes de la guerra civil i es compleixi la Llei de Memòria
Històrica.
Per això:
Instem al govern municipal a commemorar el fet històric de la proclamació de la
segona república el 14 d‟abril.
Instem també a commemorar el dia 15 d‟octubre, com ja va acordar el Parlament de
Catalunya, la data de l‟afusellament del president de la Generalitat Lluís Companys
i Jover, com a Dia Nacional de les Víctimes, de totes, de la guerra civil i de la
repressió franquista.
Instar al govern municipal a posar tots els mitjans per a retirar els vestigis de la
dictadura franquista.
Quart, el Ple, volem fer un crit a la ciutadania per sol·licitar, dins dels Pacte
Nacional pel Referèndum, la convocatòria d‟un referèndum, on els catalans i
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catalanes decideixin mitjançant el vot democràtic la forma d‟Estat català que
prefereixen.
Instar al govern de l‟estat per tal que recuperi els cossos de les víctimes franquistes
que encara romanen a les cunetes i que els hi doni una sepultura digna, així com
sol·licitar la nul·litat del judici sumaríssim contra el president Lluís Companys.
Instar també al govern de l‟estat a què procedeixi al tancament del “Valle de los
Caídos” i d‟aquesta manera tornar a aquest pacte social pel reconeixement del
present i del futur de la República, com a model i forma democràtica més avançada.
Gràcies.

SRA. GONZÁLEZ MONTES (ICV-EUiA-PIRATES-E)
Moció per a la gratuïtat dels concerts de les Festes de Primavera. Les festes majors
són el punt de trobada d'una comunitat i juguen un paper fonamental per crear
identitat dins de la comunitat pel seu paper integrador. Són una manifestació lúdica
col·lectiva, un motor de generació de pertinença i d‟inclusió social. Tenen la funció
de cohesionar i dinamitzar la societat i són un vehicle de creació de vincles entre les
persones i de lligams entre el veïnatge.
A la festa major la comunitat és la principal protagonista, és la col·lectivitat qui fa la
festa i es fa a la seva mida, perquè la senti seva, reforçant així el sentiment
col·lectiu i els vincles comunitaris. Per aconseguir-ho els participants de la festa han
de rebre un tracte igualitari i és fonamental que les desigualtats socials
desapareguin.
Les Festes de Primavera, que es van iniciar l‟any 1980 al Parc de Can Boixeres,
van evolucionar fins a convertir-se en les Festes Major de la ciutat de L'Hospitalet.
Un esdeveniment lúdic de gran repercussió pels veïns i veïnes de la ciutat, amb un
ampli programa d'activitats, propostes i actuacions.
Dins les Festes de Primavera es programen un seguit de concerts amb actuacions
de figures musicals de primer nivell comercial, que tenen lloc al recinte tancat de La
Farga i per accedir-hi s'ha de pagar prèviament una entrada.
A la ciutat de L'Hospitalet, la crisi econòmica ha deixat a moltes persones amb
situació de pobresa i de risc d‟exclusió social. Són continues les iniciatives populars
i mocions que es presenten al Ple Municipal, reclamant solucions per a una crisi
humanitària que es reflecteix en ocupacions de vivendes, una major i continua
demanda d'ajusts pel lloguer, serveis bàsics, beques menjador i aliments, entre
d'altres, d'una gran part de la població amb pocs recursos, sense feina i sense
perspectiva de trobar-ne.
I ens trobem que el fet econòmic exclou a moltes persones de poder accedir a una
part de la festa, davant una clara línia divisòria amb reminiscència classista. Aquest
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fet trenca el principi d'igualtat que ha de regir en el disseny d'una Festa Major
destinada a tot el veïnatge.
Les Festes de Primavera han de ser populars sense excloure a cap veí o veïna per
la seva situació social i/o econòmica, ja que van a càrrec del pressupost municipal i
es sufraguen amb fons públics.

Per això, proposem:
Primer, instar al Govern Municipal a organitzar tots els concerts de les Festes de
Primavera de manera oberta i gratuïta on pugui accedir qualsevol veí o veïna que
així ho desitgi.
Segon, obrir un procés de participació ciutadana amb el que la ciutadania pugui
escollir el model de Festes de Primavera que vol.
I, tercer, instar al Govern Municipal a estudiar els mecanismes per tal de fer
possible que qualsevol esdeveniment lúdic sufragat amb subvencions o partida
econòmica pública, sigui obert i gratuït per a qualsevol veí o veïna de la ciutat.
Moltes gràcies.

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

SR. JIMÉNEZ ARIZA (REGIDOR NO ADSCRIT)
Sí, gràcies. Sobre la moció 42, la moció d‟homenatge al 86è aniversari de la
proclamació de la segona República, és una altra moció que barreja molts temes, la
commemoració del 14 d‟abril, del 15 d‟octubre, la retirada de les plaques franquistes
dels habitatges de protecció oficial, el pacte nacional pel referèndum i la
recuperació dels cossos de les víctimes del franquisme o el tancament del “Valle de
los Caídos”, tot sota una mateixa moció titulada: “MOCIÓ D‟HOMENATGE AL 86é
ANIVERSARI DE LA PROCLAMACIÓ DE LA 2a REPÚBLICA I PER UN PROCÉS
CONSTITUENT CAP A LA REPÚBLICA FEDERAL PLURINACIONAL”, quan, a
més, en cap cas, als acords es parla de república federal. Nosaltres, en aquest cas,
com compartim totalment la moció, la votarem a favor, però crec que ho poseu
difícil si volíeu que la moció sortís aprovada en aquest aspecte.
Essent les 18.57 hores, s’incorpora a la sessió el Sr. José Castro Borrallo, regidor
del grup polític municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya.
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Sobre la moció 43, la moció per la gratuïtat dels concerts de les Festes de
Primavera, al tercer acord proposeu que qualsevol esdeveniment lúdic
subvencionat sigui d‟accés gratuït. No compartim aquest model en absolut. En el
marc actual, la cultura en tots els seus àmbits necessita majoritàriament ser
subvencionada, ja que vivim en un país on el consumidor de cultura ha de pagar un
21% d‟IVA per accedir a qualsevol esdeveniment lúdic, mida que no ajuda per
omplir sales i concerts. Si aprovem aquest acord estaríem donant entrada lliure a
qualsevol obra de teatre, concert o cinema en català, que es desenvolupés a la
nostra ciutat, model que no ajuda als creadors en primer terme. Considerem que el
model mixt de les festes de primavera amb concerts gratuïts i de pagament, és un
model equilibrat i just per a la nostra ciutat. Voto en contra.

SRA. SANTÓN RAMIRO (REGIDORA NO ADSCRITA)
Gràcies, a favor de la 42 i en contra de la 43.

SR. GIMÉNEZ MARQUEZ (CUP-PA)
Votarem a favor de les dues mocions. En la primera, nosaltres defensem i
defensarem sempre l'autodeterminació de tots els pobles. Creiem en la
independència del Països Catalans i també en la Independència del poble de
Catalunya, com així ho porta expressant durant els últims anys. Per poder federarse lliurament, cal ser primer un subjecte polític propi, això passa primer per la
celebració d'un referèndum d'autodeterminació, amb les màximes garanties de
participació popular, on el poble de Catalunya pugui decidir el seu futur polític.
El règim del 78 és la prolongació del franquisme, no només no ha pogut garantir els
drets socials, sinó que, a més a més, ha treballat i actuat d‟esquenes a la ciutadania
i ha mantingut viva la flama d‟aquell règim totalitari i feixista. És urgent complir,
íntegrament, la Llei de Memòria Històrica i enviar d'una vegada per totes el règim
franquista a la paperera de la història. Als carrers de L'Hospitalet encara trobem
senyals d'aquesta dictadura feixista, en forma de plaques del Ministerio de la
Vivienda, com bé diu i explica la moció. A l‟Hospitalet no volem ni un sol símbol
franquista als nostres carrers de la nostra ciutat. Gràcies.

SR. MONRÓS IBÁÑEZ (CiU)
Sí, des del Partit Demòcrata votarem a favor de la moció número 42, tot i que no és
el nostre model en alguna de les coses que Iniciativa-Esquerra Unida demana, el
que tenim molt clar és que nosaltres som un partit demòcrata en el sentit que
volem, i per això també proposem, més endavant, una moció per adherir-nos al
Pacte del Referèndum, doncs perquè volem això, que en llibertat, en democràcia, la
gent pugui decidir quin seria el futur polític del nostre país.
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També volíem fer una petita consideració en el punt cinquè, una petita esmena, en
el sentit que quan parla de sol·licitar la nul·litat del judici, jo crec que seria més
correcte sol·licitar la nul·litat de la sentència del judici, perquè el judici es va
realitzar, encara que entenguem que era un judici que era militar i amb poca, amb
poca no, amb nul·la, amb absoluta i nul·la qualitat democràtica, però al final el que
hauríem de decretar nul seria la sentència, és una petita esmena jurídica que, bé, ja
em direu el què. Amb independència d‟això, la votarem favorablement, però bé,
crec que és important, en aquestes coses, concretar el què demanem. Votarem a
favor d‟aquesta moció.
I quant a la moció número 43, també votem a favor i agraïm les esmenes que s‟han
introduït de part nostra i que ha recollit el partit proponent.

SR. GARCÍA I MUÑOZ (ERC-AM)
Sí, es importante la recuperación de la memoria y no dejar en el olvido a aquellos
que han luchado para intentar dejarnos un presente mejor. Y nos tenemos que
declarar herederos de aquellos que tanto sacrificaron por la democracia y los
ideales republicanos, por eso quiero recordar a Ramón Frontera, alcalde
republicano de Hospitalet, y Justa Goicoechea, primera mujer concejala de esta
ciudad, de Esquerra Republicana los dos.
El 14 de abril de 1931 hay que recordar que se proclamó la República en
Barcelona, horas antes de que se hiciera en Madrid. La República catalana como
estado integrante de la Federación Ibérica, una virtual Federación Ibérica que ni
existía y que se demostró imposible.
Aún hoy, hablar de una España federal es solamente un deseo y no una realidad
concreta o alcanzable, lamentablemente, no hay nadie con quien federarse. Es
importante recordar que los cambios que se iniciaron en el balcón de la plaza de
Sant Jaume, fueron los que posteriormente se replicaron en el resto de España. La
República catalana fue previa a la Española y ya ni hablemos de la Federación
Ibérica.
Vale la pena recordar también que la Generalitat, la recuperación de las
instituciones catalanas y republicanas en el 77, fueron previas a la Constitución
Española del 78. Nuestras instituciones son previas a la Constitución y vienen
directamente de aquella legitimidad republicana y democrática.
Aún hoy, queda claro que como en el 31, como el 77, el cambio en Cataluña es y
será previo a cualquier cambio que se pueda producir en España, lo vemos
elección tras elección, no habrá proceso constituyente en España, si no lo hacemos
antes en Cataluña, no habrá cambio en España sin la República catalana.
Essent les 19.03 hores, s’incorpora a la sessió la Sra. Núria Marín Martínez,
Alcaldessa-Presidenta.
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Hay que tenerlo claro, porque algunos nos hemos cansado ya de esperar cambios
imposibles en España, es hora de hacerlos. Es hora de hacerlos aquí con todo el
mundo que quiera construir un nuevo país, fraternalmente con todos los pueblos,
pero sin renunciar a decidir nuestro propio futuro, ni seguir postergando el cambio
sine die, esperando no se sabe qué o a no se sabe quién.
Reivindicamos nuestro pasado para decidir y construir nuestro futuro, por todos
ellos, por su lucha y por el futuro de Cataluña, es el momento de la República
catalana, por eso, votaremos a favor de la moción.
Sobre la gratuidad de los conciertos de las Festes de Primavera, defendemos un
modelo de fiestas popular, desde Esquerra Republicana, para que participe y se las
sientan suyas todos los vecinos y vecinas de l‟Hospitalet de todos los barrios.
Somos conscientes de que ya se hacen muchas actividades y conciertos gratuitos,
pero creemos que hay que intentar que las fiestas mayores de l‟Hospitalet, las
Festes de Primavera, sean de todo el mundo.
Y creemos que es bueno también la participación de la ciudadanía, para trabajar y
definir el modelo de fiestas que queremos, por eso también votaremos a favor.
Muchas gracias.

SR. ALONSO NAVARRO (PP)
Nosaltres a la moció 42 votem en contra i a la 43 votem a favor, menys en el punt
número 2 que votem en contra.

SR. GARCÍA VALLE (CIUTADANS)
Muy bien, en cuanto a la moción número 42, miren, queremos decir aquí que esta
moción tiene los mismos vicios que denunciamos en el tema de las partidas
presupuestarias, esto de las modificaciones de crédito, es un poco un cajón de
sastre, aquí hay un totum revolutum de ideas, de ideologías, de historias, de pedir,
de quitar, algunas de ellas, claro, con coherencia bajo el prisma que se miren y
otras, sinceramente, para nosotros, como no es nuestro modelo, pues que no
compartimos.
Miren, si fuese por el título, no votaríamos a favor de esta moción, porque no
representa nuestro proyecto y no compartimos la idealización de la segunda
República. Desde luego comprendemos su componente romántico que lleva a
muchas personas a tener una adscripción personal y emocional con ella, lo
entendemos y le damos legitimidad para ello. Pero es necesario recalcar que la
democracia en la que vivimos y que algunos vienen aquí a denigrar como el
régimen del 78, que si tal, que si la democracia de baja calidad y demás, o cosas
por el estilo. Esto, yo creo sinceramente que, hoy por hoy, tenemos mucha más
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democracia y más garantía y mucho más avanzado que en la segunda República,
por lo menos es nuestra forma de verlo.
Aquí se garantizan los derechos de todo el mundo, otra cuestión es que haya
gobiernos que cumplan más o cumplan menos, pero eso no quiere decir que
nuestro ordenamiento jurídico, nuestra Constitución no legitime a todo el mundo con
los mismos derechos, las mismas cuestiones y demás. Y las minorías están
garantizadas y sus ideas, en la república teníamos de más y de menos, en
cualquier caso era legítimo y estamos de acuerdo en que hay quien quiera que
haya una república, es legítimo y es una aspiración lógica y que pueden defender y
que nosotros, pues no estamos de acuerdo, pero es lo que pensamos y lo decimos
aquí.
Yendo ya a la parte resolutiva de la moción, hay puntos que sí podemos votar a
favor. El primer punto votaremos en contra, porque en la exposición de motivos,
más que conmemorar un hecho histórico, lo que hace es una reivindicación política
concreta, está muy bien que la hagan ello, pero nosotros no queremos hacer esa
reivindicación. La forma de estado republicana, que si bien es totalmente, como
decía anteriormente, legítima, pues mire, entendemos que colgar su bandera en el
balcón va contra la naturaleza ideológica de las instituciones públicas, porque claro,
si cada uno quiere colgar una bandera, yo la bandera pirata, mire usted, con el
garfio, la pata cortada y el ojo saltado con el parche, pues no, las instituciones
públicas tienen que…están para lo que están y sobre todo tienen que apartarse de
cualquier componente político que representan a todos, sobre todo en el
Ayuntamiento, a todos los vecinos y vecinas, entonces me parece que no. Y demás
que si se convierte esto en una exposición de banderas, acabaremos aquí
poniendo, ya les digo, hasta la de Drake, el pirata Drake ¿no se acuerdan ustedes?
En el segundo punto votamos a favor, porque es participar en una conmemoración
institucionalizada ya por la Generalitat, por el tema de las víctimas de la guerra civil
y de la represión franquista. Estamos a favor de eso, a nosotros no nos gustó la
represión franquista, ni a nadie creo que le guste la represión de los vencedores
sobre los vencidos, en un conflicto entre hermanos, por lo tanto, estamos a favor.
El tercer punto será una abstención, porque la Secretaria ya ha declarado que el
Ayuntamiento no puede intervenir en los titulares de los edificios. En cualquier caso,
parece ser que hay algo que la Generalitat ya va a aprobar, pero no ha salido
todavía, donde estas plaquitas a las que se refieren ustedes de la vivienda y el yugo
y las flechas, que a mí no me molesta verlas, pero en cualquier caso, son los
propietarios los que tienen que decidir si las quitan o no, si no hay una ley que les
obligue, por lo tanto, oiga, abundemos en que exista esa ley, pero mientras tanto, el
Ayuntamiento no tiene competencias, ni se va a meter ahí a arrancar placas,
porque se puede encontrar con alguno que le diga que eso no es así y que lo
denuncie incluso.
Y en el cuarto, votamos en contra, porque nuestro proyecto está en contra de
apoyar el procesismo, como no puede ser de otra manera, estamos en contrísima
de eso, yo siempre lo digo, en contra no, en contrísima.
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Y en el quinto, estamos a favor de dar sepultura digna a las víctimas que aún
quedan en las cunetas, lamentablemente, claro que estamos a favor. Por eso decía
que esto es un cajón de sastre y por eso les decía lo del cajón de sastre de las
modificaciones de crédito, no nos permite hacer lo que hacemos aquí y aquí
estamos satisfechos, porque una moción que por el título votaríamos en contra, hay
cosas que son salvables y en las que nuestra conciencia no nos permite votar en
contra, lo contrario que nos pasa en el tema de las modificaciones de crédito. ¿Lo
va entendiendo ahora Sr. Belver, por lo que lo decía? Ve, aquí hay un claro ejemplo
¿lo va entendiendo?
Y el sexto y el séptimo, abstención. Mire, probablemente el Valle de los Caídos
podía ser otra cuestión, yo no creo que sea rendirle homenaje a nadie, a pesar de
que hay quien nos dice que allí hay de los dos bandos, entendemos que la
connotación que tiene a mí no me gusta tampoco, a mí tampoco me gusta, porque
se hace más exaltación de otras cuestiones de venganzas y tal que eso, pero en
cualquier caso, una represión allí y demás que hubo en su momento y esto de
alguna manera se asocia con eso, tendría que haber algún museo o alguna historia
que explicara los horrores de una guerra vivida, entre hermanos, en este país,
debería dedicarse algo así.
El hecho de quitar el monumento, porque algunos sean republicanos o tengan otra
forma de ver la política, nos parece, pues a nosotros nos parece correcto, pero sí
habría que darle otra connotación y que fuera un poco lo que nos uniera en algo
que no significara a nadie. Está acabada ya de una vez, a ver si de una vez
acabamos con la España de rojos y azules, tenemos que ser todos iguales, se ha
acabado, en hermandad trabajar, luchar todos para salir adelante en un país que
buena falta le hace.
Por lo tanto, estar siempre, erre que erre, resucitando a Franco, permanentemente
sacándolo, ya lo dije un día aquí, Franco tiene una losa allí de muchas toneladas,
déjenla ustedes tranquila, no la levanten cada vez que les interesa, porque se
retroalimentan de eso y eso molesta, porque revive las heridas que de una puñetera
vez, hay que recordarlas, obviamente, en la historia que están escritas, bien
escritas, no por unos ni por otros, porque cuando se escriben por una parte u otra,
según quien las lee puede interpretarlo como quiera, y lo que tenemos que es tirar
adelante este país, dejarnos ya de rencillas y acabar con la división de este país
entre rojos y azules. Por lo tanto, por eso hemos votado unas cosas a favor y otras
en contra, las que entendemos que son coherentes.
Y la otra moción, pues es que yo no acabo de ver esto de que todo sea gratis, a ver
qué tipo de conciertos, porque traer aquí grandes conjuntos que cuesten un dineral
o grandes grupos y que todo sea gratis, hombre, pues yo creo que, de vez en
cuando, si queremos hacer políticas sociales, también hay que pagar algo, porque
en eso le doy la razón al Sr. Belver o a la Alcaldesa cuando lo dicen. Mire usted, un
pavo gordo y que pese poco, es complicado, porque al final no podemos hacer todo
gratis y hacer grandes políticas sociales, porque bueno, y está bien que la juventud
se divierta, pero hay otras formas de divertirse, a lo mejor con otro modelo de no
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traer estos grandes grupos, que no valgan tanto dinero, podríamos incluso hacerlo,
pero hay muchas cosas gratis en esta ciudad.
Y, oiga, yo veo y me gusta que la juventud se divierta y no los tan jóvenes, porque a
mí también me gustan los conciertos, ya menos, por cierto, pero me gustan, y que
tengamos esto, pero al final, si tenemos dinero para tomarnos el cubata, el gintonic
y tal y cual, pues hombre, hagamos un esfuerzo y paguemos algo, porque eso
también abundará en las arcas de la ciudad, para que podamos hacer esas
políticas sociales que a veces se nos quedan cortas. Y vuelvo a poner otra vez el
ejemplo, si le dicen a una entidad, absolutamente lamentable, que no tenemos
4.000 euros para darle y luego vamos a estar pagando conciertos y conciertos y
conciertos, pues yo creo que no.
Por lo tanto, miren, me voy a abstener, porque si bien entiendo que votar en contra
también hay cosas ahí que tengo ciertas contradicciones, por lo tanto, para salvar
esas contradicciones, quizás sea una forma de salirse por la tangente, pero no lo
hago con esa idea, me voy a abstener, porque considero que de vez en cuando el
divertimento hay que pagarlo. Otra cosa es que demos alternativas también para
que haya cosas que sean gratis y que la gente se considere satisfecha, pero no
podemos traer aquí, que diría yo, pues a Alejandro Sanz y que sea gratis, porque
además hay también artistas que no quieren venir gratis, por su caché, por su
prestigio y demás, pero en cualquier caso, si vinieran gratis, encantado de la vida.
Creo que se ha entendido claro el posicionamiento en esta moción, porque al final
no todo puede ser gratis, si de verdad, porque claro, si nos gastamos en
parafernalias y en estas historias que no son absolutamente necesarias, mucho
dinero, pues de verdad, lo que decía anteriormente y perdónenme que sea pesado,
es que yo tengo una fijación con las políticas sociales, de verdad, estos que nos
dicen, los fachas estos, que dicen que somos los fachas modernos, los neoliberales
y tal y cual, resulta que al final, haciendo examen de conciencia, nos damos cuenta
que tenemos más conciencia social, que otros que presumen de estar al otro lado
¿no? y demás.
Y a mí me duele, al mismo tiempo que quiero que se hagan políticas para que la
juventud tenga posibilidades de divertirse también, pero prefiero que se lo gasten
en bibliotecas, en centros de estudio y demás, y luego lo que sobre, si es que
sobra, porque es difícil que hoy sobre algo, se dedique a estas cosas, pero vamos a
ver, que la juerga hay que pagarla y yo creo que hay que dar otro tipo de
alternativas, para que de alguna manera también se puedan divertir, pero que al
Ayuntamiento no le cueste dinerales como valen esos conciertos, que me figuro que
es a lo que se refieren, si lo he entendido mal, que me lo expliquen, pero creo que
no lo he entendido mal. Muchas gracias.

SR. QUIRÓS BRITO (PSC-CP)
Moltes gràcies Sra. Alcaldessa, bona tarda a tots i a totes. Començaré la meva
intervenció posicionant el vot del grup municipal socialista i aquest serà contrari a la
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moció presentada pel grup d‟Iniciativa-Esquerra Unida i Pirates, i no perquè ens
sentim uns classistes, perquè no ho som, sinó perquè defensem la gran diversitat i
participació en la programació i desenvolupament de les festes de primavera, que la
fan indubtablement un punt de trobada per a la gent de L‟Hospitalet i de moltes
ciutats veïnes.
Com bé és cert que diuen vostès a l‟exposició de motius, les festes han de ser
aquell espai d‟intercanvi, on la majoria de la gent és i se sent protagonista. Jo,
recordant els darrers anys de festes de Primavera, m‟atreviria a dir amb prudència,
però m‟atreviria a dir que aquest punt es compleix amb força. Només cal girar la
vista enrera i recordar com s‟omple la plaça de l‟Ajuntament per veure el pregó i
participar del toc d‟inici de les festes. També els convido aquest any a que no s‟ho
perdin el dia 20.
Però si agafem el programa de les festes i fem un recorregut pels 4 dies que
duraran, del 20 al 23 d‟abril, podrem comptar més d‟un centenar d‟activitats
diferents que tindran lloc als nostres carrers. Activitats pensades i projectades per
desenes d‟entitats i col·lectius i que arriben a tots els públics de la ciutat: famílies,
gent gran, joves, esportistes, visitants i, fins i tot, despistats, tenen el seu espai a la
major expressió festiva de L‟Hospitalet.
Unes festes pensades amb la gent i per a la gent i que barregen la tradició i la
modernitat, que aposten per fer viure experiències i emocions a tots i aquest any, a
més, recuperarem diferents espais a tots els barris, per oferir una programació
descentralitzada i diversa, perquè la gent de tots els racons de la ciutat pugui sentirse i fer-se seves les festes de primavera.
Podríem dir que d‟aquest centenar d‟activitats, es podran comptar amb els dits de la
mà aquelles que tindran algun cost extra per als ciutadans. Vull recordar-li, en
aquest moment, que res és gratis, que tot el pressupost de les festes té un cost,
evidentment a les arques públiques, i que evidentment l‟esforç municipal, com no
podria ser d‟una altra manera, si hagués de fer front al total de la despesa, ho faria,
però siguem conscients que potser la proposta de programació no seria la mateixa
que es presenta cada any.
Defensem des de l‟equip de govern el fet que hi hagin activitats de pagament,
primer, perquè tot el cost mai és zero i, segon, perquè entre tots hem de crear la
cultura de valorar tot allò que és comú. Afirmar categòricament que aquestes festes
no fomenten la inclusió, la participació i que exclouen part dels veïns de
L‟Hospitalet, és simplement i per dir-ho amb molt de respecte, un acte de
desconeixement de la realitat.
No podem caure en el joc paternalista i de caritat. Aquest govern aposta per no
deixar ningú fora del sistema i ho demostra amb els seus pressupostos i les seves
polítiques actives, que no ho repetiré en aquests moments, perquè vostès no diguin
que som uns electoralistes. Però apostar per posar en valor la creació, valorar els
artistes i apostar per tenir un espai on figures d‟àmbit nacional puguin venir a
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L‟Hospitalet, malgrat s‟hagi de pagar una entrada, no convertiran aquestes festes,
en unes festes excloents.
Moltes gràcies.

SR. BELVER VALLES (PSC-CP)
Gràcies Alcaldessa. Jo posicionaré al grup socialista sobre la moció que parla de
l‟aniversari de la proclamació de la República i per un procés constituent cap a la
república federal plurinacional. A això em referia abans, el Sr. García feia menció, a
això em referia abans quan feia el posicionament en els punts anteriors de l‟Ordre
del Dia.
D‟entrada el títol són dues mocions diferents, haurien de ser-ho, entenem que
haurien de ser dues mocions diferents, però els acords haurien de ser com quatre o
cinc mocions diferents. De totes maneres, vostès donaven, l‟altre dia en el Ple del
divendres, ja hi havia qui donava per sentat quin seria el nostre posicionament en
aquesta moció i deien que parlàvem del republicanisme dels nostres valors i que
això ja es veuria avui, perquè segur que votaríem en contra. Doncs, els hi portaré la
contraria, votarem a favor d‟algunes coses, en contra d‟unes altres, votarem a favor
d‟allò que entenem...amb allò que estem d‟acord i no votarem a favor del que no
estem d‟acord o que creiem que, com a mínim en aquesta moció, no s‟escau, i aniré
explicant cas a cas.
En el primer punt, votarem en contra, però votarem en contra no perquè no se
celebri el dia 14 d‟abril la commemoració de la segona República, perquè, com tots
vostès saben i així ho vam explicitat l‟altre dia a la comissió informativa, a més a
més, vostès afegeixen que es col·loqui l‟ensenya republicana a la façana de
l‟Ajuntament, que nosaltres no diem ni que sí, ni que no, però en el que sí que vam
quedar és que faríem un acord per veure què col·loquem i que no col·loquem en
l‟Ajuntament i fora de l‟Ajuntament. Sí, sí, fa un any que diu el Sr. Nieto, segurament
fa un any, però hores d‟ara no ho hem decidit i crec que no ho hem de decidir a cop
de moció.
En el segon punt plantegen que instem al govern municipal a commemorar el dia 15
d‟octubre, suposo que o és rèplica d‟alguna altra qüestió, però és que aquí la
commemoració del 15 d‟octubre fa anys que la fem, molts anys. I que el dia 15
d‟octubre s‟ha institucionalitzat com el Dia Nacional de les Víctimes de la Guerra
Civil i de la repressió franquista, el govern de la Generalitat ho va aprovar l‟any
2015. Per tant, sí, molt bé, doncs votarem favorablement a continuar fent el que ja
fem des de fa molts anys, com a mínim en aquesta ciutat.
El tercer acord és instar al govern municipal a posar tots els mitjans per retirar
vestigis de la dictadura franquista, com les plaques del “Ministerio de la Vivienda”,
suposo que vostès són conscients que fa uns dies en el Parlament de Catalunya,
s‟ha aprovat una normativa que obliga als propietaris dels edificis a retirar, en 12
mesos, tots els símbols franquistes dels antics blocs de vivendes oficials. Per tant,
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nosaltres cap problema, saben que estem treballant en aquesta direcció, en aquest
moment queden poc més de 400 plaques, que perquè intervingui l‟Ajuntament és
imprescindible l‟autorització de la comunitat de propietaris o del propietari si és una
persona individual que autoritzi a què treballem en aquest àmbit privat, i ho
continuarem fent, però en qualsevol cas, que sàpiguen que aquests dies s‟ha
aprovat una normativa que obligarà a tothom a fer-ho en 12 mesos i si no la
Generalitat els multarà amb 9.000 euros. No ho dic jo, ho diu la norma.
En l‟acord número 4, jo no seré tan vehement com el Sr. García, però votarem en
contra. Ara, no entenc què pinta aquí aquest acord, el Ple municipal fa una crida a
sol·licitar, dins del Pacte Nacional pel referèndum, la convocatòria d‟un referèndum
on els catalans i catalanes decideixin, mitjançant el vot democràtic, la forma de
l‟estat català que prefereixen, què té a veure això amb la commemoració de la
República? Què no sabien on posar l‟acord i l‟han posat en aquesta moció? Perquè
cap igual aquí que a la de les festes de primavera, exactament igual, no ho entenc.
Per tant, a part, com després sí que hi ha una moció sobre el Pacte Nacional pel
referèndum, explicarem la nostra posició, senzillament aquest acord el votarem en
contra.
I el cinquè acord, que és instar al govern de l‟Estat perquè recuperi els cossos de
les víctimes que estan a les cunetes, i en el mateix acord, suposo que amb la..., no
sé, això ja és cosa meva, però amb la intenció que nosaltres votem en contra,
perquè la segona part diu, sol·licitar la nul·litat del judici sumaríssim al President
Lluís Companys i d‟altres condemnats per la dictadura, i saben, algú feia referència,
el Sr. Monrós feia referència a la polèmica que s‟ha suscitat o que se suscita
habitualment en el debat jurídic, sobre sol·licitar la nul·litat del judici, la nul·litat de la
sentència. Escolti, hi ha una Llei de Memòria Històrica, aprovada en el Congrés dels
Diputats, fa uns quants anys, sota el govern del President Zapatero, on es va
aprovar una Llei de Memòria Històrica, on quedava recollit, i si volen els hi podria
reproduir literalment, on et diu que la llei declara injusta i il·legítima i expulsa
aquesta sentència i totes les sentències com aquesta, del nostre ordenament
jurídic. Això ja fa uns quants anys que està aprovat, ja fa uns quants anys que està
aprovat en el Congrés dels Diputats. ¿Volen que continuem insistint? Cap
problema, nosaltres votarem favorablement en aquest acord, malgrat que no
entenem per què insistim en refermar de manera “torticera”, un acord que ja està fet
amb una llei en el Congrés dels Diputats, però malgrat això, nosaltres votarem
favorablement.
El sisè acord que és instar al govern de l‟Estat a què procedeixi al tancament del
“Valle de los Caídos”, aquest sí que no l‟entenc i aquest el votarem en contra,
perquè jo crec que no s‟ha de tancar el “Valle de los Caídos”. El “Valle de los
Caídos” segurament el que s‟ha de fer és, com s‟ha plasmat també en alguna
norma en l‟any 2011, si no recordo malament, en el Congrés dels Diputats, i
justament el mes passat el grup socialista en el Congrés dels Diputats, va tornar a
fer una iniciativa legislativa en aquesta direcció, en el qual del que es tracta no és
allò de tancar la porta i ja està i fer veure que no existeix, no, no, és recuperar allò
per convertir-lo en un espai de memòria, però en un espai de memòria històrica del
que va significar la guerra civil, pel que va significar la repressió i, com vostès
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saben, a les iniciatives parlamentaries que nosaltres hem presentat com a grup
socialista, el que demanem és l‟exhumació del cos del dictador, de Francisco
Franco, que deixi d‟ocupar i que deixi de significar al “Valle de los Caídos” un centre
de culte pels feixistes. Això és el que hem de fer, això és el que nosaltres proposem
i això és el que defensem, no tancar allò com si no existís, sinó obrir-lo, reconvertirlo i que sigui un autèntic lloc de memòria històrica.

SRA. SECRETÀRIA
Faltaria el posicionament del punt setè.

SRA. ALCALDESSA
El setè a favor. Molt bé, per part d‟Iniciativa-Esquerra Unida i Pirates.

SRA. GONZÁLEZ MONTES (ICV-EUiA-PIRATES-E)
Bueno, yo voy a ser breve con el tema de las Fiestas de Primavera, ya sabíamos lo
que iba a pasar con esta moción, pero nosotros queríamos presentarla, porque
consideramos que hay personas que van a quedar excluidas, como desde hace
muchísimo tiempo, justamente de los conciertos que no van a poder disfrutar,
porque no tienen medios económicos para hacerlo. Yo le quiero recordar al Sr.
Quirós que hay familias en esta ciudad, que con 22 euros que vale la entrada,
comen toda la semana, aunque usted no se lo crea, eso está pasando en algunos
barrios de esta ciudad y en algunas familias, o sea, por lo tanto, antes de decir que
no son excluyentes estas fiestas de primavera, pues mire usted un poquito la
realidad de esta ciudad y se dará cuenta de que sí, mientras existan estos
conciertos de pago, las fiestas de primavera seguirán siendo excluyentes para
algunos vecinos y vecinas de esta ciudad.

SR. NIETO MARTÍNEZ (ICV-EUiA-PIRATES-E)
Sí, referente a la moción sobre la República, a mí me cuesta entender que sobre
una moción verse un tema o incluso los acuerdos, yo creo que de los seis acuerdos
más políticos, podemos destacar cinco que hablan de memoria histórica, recuerdo
de las víctimas, sobre resarcimiento de las víctimas del franquismo, reconocimiento,
obviamente, de la segunda República, del Dia Nacional de las Víctimes de la
Guerra Civil i la repressió franquista i contra els vestigis de la dictadura franquista.
Yo no acabo de encontrar en la explicación, esos valores republicanos que
preconiza el Partido Socialista, que yo creo que caben en un pin, hoy por hoy caben
en un pin, no caben mucho más allá, hemos pasado de ser juancarlistas a ser, no
sé, no voy a decir cómplices, obviamente no, pero bueno, una visión un poco soft,
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un poco blanda al respecto a lo que tiene que ver ese reconocimiento o esa
ejecución de la memoria democrática.
Nosotros nos alegramos de que entre que hemos presentado esta moción, hasta
que lo estamos discutiendo en este Pleno, haya habido este acuerdo del Parlament
de Catalunya, porque esto no estaba antes de que nosotros entregáramos esta
moción y nos alegramos que haya esta obligación y este acuerdo por parte del
gobierno, que en el Parlament de Catalunya se llegue a ese acuerdo.
Y la república, obviamente, para no ser nostálgicos, la tenemos que llenar de
significado, nosotros siempre en nuestro espacio, siempre la he llenado de
significado, algunos miembros de este Consistorio no lo entienden y puede
generarles una cierta esquizofrenia, pero sí, la república son derechos, son
derechos sociales y son derechos democráticos, son derechos del pueblo para vivir
mejor y representar un modelo de estado y una soberanía que, hoy por hoy, no
tenemos reconocida.
Porque nosotros preconizamos, obviamente el concepto puede ser muy pomposo,
pero obviamente queremos que el nuevo modelo de estado, que tiene que recoger
los anhelos actuales de una gran parte de la población, que no se siente
identificada ni con las políticas, ni con los políticos que hoy en día nos gobiernan, y
que ya se encargaron unos cuantos en la transición, como dijo Suarez
recientemente en alguna entrevista, no podemos hacer ese referéndum, porque lo
perdíamos, si se hacía referéndum república-monarquía, lo habríamos perdido.
Y no podemos serlo, podemos tener visiones diferentes sobre qué hacer en el Valle
de los Caídos, pero aquí nos tenemos que poner firmes en todo aquello que tiene
que ver con lo que sigue habiendo hoy aquí en día, que es el sostenimiento todavía
de grandes estructuras, que están, han sostenido al franquismo y que continúan
vigentes en diversos ámbitos.
Y antes hablábamos que no íbamos a funcionar a golpe de Pleno, pero tampoco
hace falta que sea a golpe todo de Junta de Gobierno Local.
Por lo tanto, yo creo que esta propuesta era valiente, situaba varios elementos
sobre la mesa, república, recuerdo a la república, recuerdo y reconocimiento a las
víctimas de la dictadura y de la guerra civil, y obviamente situar un elemento
fundamental de modelo de estado, un modelo de estado que tiene que ser
fundamentalmente democrático. Por lo tanto, nada, simplemente sorprenderme de
algunos comentarios de partidos de valores republicanos, que parece que a la hora
de ejecutarlos, pues se quedan en el camino. Gracias.
A continuació l’Alcaldessa obre un segon torn d’intervencions dels grups polítics
municipals que ho desitgin.
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SR. GARCÍA VALLE (CIUTADANS)
No, muy brevemente. Yo, sinceramente, he dicho que obviamente tienen todo el
derecho legítimo a pensar que la república puede ser un sistema de gobierno mejor
que el que tenemos ahora, nosotros entendemos que no y sobre todo, a ver, es que
no todas las repúblicas son iguales, porque la palabra república no es igual a todo,
porque hay repúblicas por ahí que habría que ponerlas en franquicia de ver lo que
hacen, que puede haber disidencia, porque es que te metes en la cárcel y te cortan
rápidamente los vuelos, como hables mucho, o sea que, depende qué tipo de
república.
En cualquier caso, claro, las repúblicas socialistas, tal y cual, y allí el que se movía,
vamos, estaba listo, a regular y a donde hiciera falta, por lo tanto, el tema de la
república no es garantía absolutamente de nada, es lo que se hace, es como las
democracias, democracias hay, por el título de democracia no hace, como yo digo
muchas veces, y esto quizás no valga el símil, pero que el hábito no hace al monje,
hombre, que al final lo que vale es lo que se hace en los sistemas, tanto
democráticos y tal.
Pero yo, bajo el título de república decir que eso es mucho mejor que una
democracia plena, bueno, eso es una forma de decirlo ustedes, que ustedes lo
piensan así, bueno, ustedes tienen todo el derecho a reivindicar eso, la legitimidad
y hasta tener cierta nostalgia, aunque usted poca puede tener, porque no la vivió,
tiene una edad que no le permitió vivir eso, sus padres o sus abuelos quizás sí le
cuenten a ustedes que les gustaba y lógicamente ustedes la defienden con esa, en
fin, entereza y con esa determinación, que a mí me parece bien, pero que no es
sinónimo de república de justicia, no nos equivoquemos, como democracia
tampoco, es lo que se hace luego.
Y hoy lo que yo digo es que en este país tenemos una democracia que yo entiendo,
a mi modo de ver, que estamos todos representados y que las minorías también
están ahí y se recogen en la Constitución. Cuando usted me dice, no, pero claro es
que fíjese me hablan de la Constitución y de alguna manera la Constitución no
garantiza todo y tal, claro, porque a veces, pues es imperfecto y luego después
poner en marcha otras políticas a veces son imposibles, pero que no es sinónimo
de garantía democrática la república.

SR. BELVER VALLES (PSC-CP)
Gràcies Sra. Alcaldessa. Miri, el Partit dels Socialistes de Catalunya és una
organització democràtica de dones i homes que comparteixen els valors de la
llibertat, la igualtat, la justícia social, la sostenibilitat, la fraternitat, la solidaritat, el
catalanisme, l‟internacionalisme, els valors del republicanisme i la pau. Això és
l‟article 4 dels estatuts del nostre partit, per tant, quan nosaltres diem que això
forma part fonamental del nostre ADN o com li vulguin dir, això és evident i ho
complim. Perquè ara el Sr. García parlava de la nostalgia, escolti, nosaltres
defensem aquests valors republicans, ho dèiem l‟altre dia i ho tornem a dir, els
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valors aquests de la república, del republicanisme, de la igualtat, de la fraternitat, de
la cooperació, de l‟estat del benestar, els defensem i ens sentim plenament
identificats amb això.
Ara bé, ja li dic, i això no és una qüestió, crec que no és una qüestió opinable, el
període més llarg de pau i de consolidació de l‟estat del benestar en aquest país,
ens l‟ha donat l‟actual monarquia parlamentaria, i això no ens fa a un ni més
monàrquic, ni menys monàrquic, senzillament és reconèixer un fet, això és el
període més llarg que aquest país ha viscut en pau i amb un projecte democràtic i
amb una societat desenvolupada. Perquè el model republicà és un model en el qual
nosaltres creiem, però que no és tampoc ni la panacea per si mateix, ni la garantia, i
aquests últims temps hem tingut algun exemple, ho comentava amb el company
Graells, miri si és imperfecte el model republicà, que en un gran país republicà de
tota la vida, el president és el Donald Trump.

SRA. ALCALDESSA
No sé si...ho deixem aquí, doncs Sra. Secretària, si ens diu cóm han quedat les
dues mocions.

SRA. SECRETÀRIA
La moció relativa a l‟homenatge de l‟aniversari i la proclamació de la segona
República i el procés constituent cap a la república federal i plurinacional, han estat
aprovats els apartats 2, 3, 5 i 7, i rebutjats els apartats 1, 4 i 6. I la moció per la
gratuïtat dels concerts de les Festes de Primavera està rebutjada tota.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, doncs passaríem a les mocions presentades pel Partit Popular.

Tancat el debat se sotmeten a votació les mocions números 42 i 43; adoptant-se els
següents acords:
MOCIÓ 42.- D’HOMENATGE AL 88È ANIVERSARI DE LA PROCLAMACIÓ DE
LA II REPÚBLICA I PER UN PROCÉS CONTITUENT CAP ALA REPÚBLICA
FEDERAL PLURINACIONAL.
Atès que el 14 d‟abril de 1931 es proclamava la II República, ara fa 86 anys. Les
Corts Republicanes promulgaven la Constitució més avançada del seu temps, la
qual reconeixia els Estatuts d‟Autonomia de Catalunya, Euskadi i Galícia. La II
República va ser el moment més avençat de desenvolupament de la democràcia a
Catalunya i a l‟Estat Espanyol perquè va suposar l‟inici d‟unes polítiques favorables
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als drets de les classes populars i als drets nacionals de Catalunya com no s‟havien
donat mai: igualtat entre homes i dones, promoció de l‟ensenyament públic i laic,
dret al treball, a la terra i a la salut. No hem d‟oblidar que va ser un cop d‟estat
feixista el que va posar fi a un govern legítim i a un model d‟estat democràtic.
Atès que el 14 d‟abril és un dia per a homenatjar els lluitadors i les lluitadores que
van defensar la República, durant la Guerra Civil, i a aquelles persones que després
van oposar-se al franquisme amb totes les conseqüències. Entre elles molts
ciutadans i ciutadanes de la nostra ciutat de L‟Hospitalet de Llobregat. Una
resistència que també pot ser personificada en centenars de persones del nostre
poble que durant la República, la Guerra Civil i la llarga nit del franquisme va
continuar lluitant per la dignitat i la llibertat, mantenint viva la consciència social, i
l‟esperança del retorn dels drets civils i de la democràcia.
Atès que la II República va obrir un període de llibertat i progrés per al conjunt dels
pobles d‟Espanya després de l‟esgotament de la monarquia borbònica incapaç de
donar solucions als greus problemes econòmics, socials, polítics i culturals de la
majoria de la societat, per haver donat suport a la Dictadura de Primo de Rivera i
afectada per una corrupció galopant que afectava a tots els òrgans de l‟estat.
Atès que l‟actual Monarquia Parlamentària no recull els ideals que defensem. Ben al
contrari, al llarg d‟aquests anys mitjançant l‟exercici de polítiques neoliberals vivim
en una societat instal·lada en la precarietat laboral, educativa i econòmica dels
treballadors i treballadores. Per tot això, cal desenvolupar una estratègia unitària
per a l‟obertura d‟un procés constituent sobre els següents eixos:
1. Promoure un procés constituent cap a la República Catalana lliurement
federada amb la resta de pobles de l‟estat, on s‟exerceixi una democràcia
radical i participativa
2. Apostar per un model d‟estat inspirat en els valors de l‟humanisme laic, que
es basa en el principi absolut de consciència.
3. Construir aquesta nova República en el marc d‟una Europa federal a partir
de l‟impuls d‟un autèntic procés constituent europeu.
4. Reconeixement a les persones que van lluitar per aquests valors. Per això
cal rescatar els cossos de les persones que encara romanen enterrades a
les cunetes i donar-los sepultura amb la dignitat que mereixen. En aquest
sentit, cal també demanar la nul·litat del procés sumaríssim que es va seguir
contra el llavors president de la Generalitat, Lluís Companys i Jover, així
com de la resta de persones represaliades.
5. Condemnar rotundament el franquisme i esborrar totes les empremtes que
encara queden d‟aquest infame període: Tancar el mausoleu construït a
major glòria del dictador Francisco Franco conegut com a “Valle dels
Caídos” i retirada de totes les plaques franquistes que encara queden a les
façanes de molts edificis.
És per tot això que el grup municipal d'ICV-EUiA-Pirates-E, proposa al Ple
municipal de l‟Ajuntament de L‟Hospitalet de Llobregat l‟adopció dels següents
acords:
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Havent estat sotmesa la proposta d’acord a votació per separat de cadascun dels
punts de la seva part dispositiva, els resultats són els següents:
a) Ha estat REBUTJAT l’acord PRIMER amb 18 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; i dels representants del PP, Srs/Sres. Sonia Esplugas González,
Pedro Alonso Navarro i Fco. Javier Martín Hermosín; i amb 9 vots a favor dels
representants d’ICV-EUiA-PIRATES-E, Srs./Sres. Ana González Montes,
Juliana Carballeira Pascual i Ivan Nieto Martínez; dels representants d‟ERC-AM,
Srs./Sres. Antoni García i Acero i Jorge García i Muñoz; del representant de
CiU, Sr. Jordi Monrós Ibáñez; del representant de la CUP-PA, Sr. Christian
Giménez Marquez; i dels REGIDORS NO ADSCRITS, Srs./Sres. Rafael
Jiménez Ariza i Cristina Santón Ramiro; assistents presents en el moment de la
votació i que literalment diu:
PRIMER.- Instar al Govern municipal a que, per commemorar el fet històric de la
proclamació de la 2a república el 14 d‟abril de cada any, es faci exposició
pública de l‟ensenya republicana en la façana de l‟Ajuntament de L‟Hospitalet de
Llobregat.
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, Srs./Sres. Ana González Montes,
Juliana Carballeira Pascual i Ivan Nieto Martínez; dels representants d‟ERC-AM,
Srs./Sres. Antoni García i Acero i Jorge García i Muñoz; del representant de
CiU, Sr. Jordi Monrós Ibáñez; del representant de la CUP-PA, Sr. Christian
Giménez Marquez; i dels REGIDORS NO ADSCRITS, Srs./Sres. Rafael
Jiménez Ariza i Cristina Santón Ramiro; i amb 3 vots en contra dels
representants del PP, Srs/Sres. Sonia Esplugas González, Pedro Alonso
Navarro i Fco. Javier Martín Hermosín; assistents presents en el moment de la
votació i que literalment diu:
SEGON.- Instar al Govern municipal a commemorar el dia 15 d‟octubre,
aniversari de l‟afusellament del president de la Generalitat Lluís Companys i
Jover, com a Dia Nacional de les Víctimes de la guerra civil i de la repressió
franquista.
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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
d’ICV-EUiA-PIRATES-E, Srs./Sres. Ana González Montes, Juliana Carballeira
Pascual i Ivan Nieto Martínez; dels representants d‟ERC-AM, Srs./Sres. Antoni
García i Acero i Jorge García i Muñoz; del representant de CiU, Sr. Jordi
Monrós Ibáñez; del representant de la CUP-PA, Sr. Christian Giménez
Marquez; i dels REGIDORS NO ADSCRITS, Srs./Sres. Rafael Jiménez Ariza i
Cristina Santón Ramiro; amb 3 vots en contra dels representants del PP,
Srs/Sres. Sonia Esplugas González, Pedro Alonso Navarro i Fco. 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:
TERCER.- Instar al Govern municipal a posar tots els mitjans per a retirar els
vestigis de la dictadura franquista que encara queden a la nostra ciutat, com ara
les plaques del llavors “Ministerio de la Vivienda” a les façanes d‟alguns edificis.
d) Ha estat REBUTJAT l’acord QUART amb 18 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; i dels representants del PP, Srs/Sres. Sonia Esplugas González,
Pedro Alonso Navarro i Fco. Javier Martín Hermosín; i amb 9 vots a favor dels
representants d’ICV-EUiA-PIRATES-E, Srs./Sres. Ana González Montes,
Juliana Carballeira Pascual i Ivan Nieto Martínez; dels representants d‟ERC-AM,
Srs./Sres. Antoni García i Acero i Jorge García i Muñoz; del representant de
CiU, Sr. Jordi Monrós Ibáñez; del representant de la CUP-PA, Sr. Christian
Giménez Marquez; i dels REGIDORS NO ADSCRITS, Srs./Sres. Rafael
Jiménez Ariza i Cristina Santón Ramiro; assistents presents en el moment de la
votació i que literalment diu:
QUART.- El Ple Municipal fa una crida a la ciutadania per sol·licitar, dins dels
Pacte Nacional pel Referèndum, la convocatòria d‟un referèndum on els
catalans i catalanes decideixin mitjançant el vot democràtic la forma d‟Estat
català que prefereixen.
e) Ha estat APROVAT l’acord CINQUÈ 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
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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, Srs./Sres. Ana González Montes,
Juliana Carballeira Pascual i Ivan Nieto Martínez; dels representants d‟ERC-AM,
Srs./Sres. Antoni García i Acero i Jorge García i Muñoz; del representant de
CiU, Sr. Jordi Monrós Ibáñez; del representant de la CUP-PA, Sr. Christian
Giménez Marquez; i dels REGIDORS NO ADSCRITS, Srs./Sres. Rafael
Jiménez Ariza i Cristina Santón Ramiro; i amb 3 vots en contra dels
representants del PP, Srs/Sres. Sonia Esplugas González, Pedro Alonso
Navarro i Fco. Javier Martín Hermosín; assistents presents en el moment de la
votació i que literalment diu:
CINQUÈ.- Instar al Govern de l‟Estat per tal que recuperi els cossos de les
víctimes franquistes que encara romanen a les cunetes i que els hi doni una
sepultura digna, així com sol·licitar la nul·litat del judici sumaríssim al president
Lluís Companys i d'altres condemnats per la dictadura.
f)

Ha estat REBUTJAT l’acord SISÈ 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, Srs/Sres. Sonia Esplugas González, Pedro Alonso Navarro i Fco. Javier
Martín Hermosín; amb 9 vots a favor dels representants d’ICV-EUiAPIRATES-E, Srs./Sres. Ana González Montes, Juliana Carballeira Pascual i
Ivan Nieto Martínez; dels representants d‟ERC-AM, Srs./Sres. Antoni García i
Acero i Jorge García i Muñoz; del representant de CiU, Sr. Jordi Monrós Ibáñez;
del representant de la CUP-PA, Sr. Christian Giménez Marquez; i dels
REGIDORS NO ADSCRITS, Srs./Sres. Rafael Jiménez Ariza i Cristina Santón
Ramiro; i amb 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:
SISÈ.- Instar al Govern de l‟Estat que procedeixi al tancament del “Valle de los
Caídos”.

g) Ha estat APROVAT l’acord SETÈ 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, Srs./Sres. Ana González Montes, Juliana Carballeira
Pascual i Ivan Nieto Martínez; dels representants d‟ERC-AM, Srs./Sres. Antoni
García i Acero i Jorge García i Muñoz; del representant de CiU, Sr. Jordi
Monrós Ibáñez; del representant de la CUP-PA, Sr. Christian Giménez
Marquez; i dels REGIDORS NO ADSCRITS, Srs./Sres. Rafael Jiménez Ariza i
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Cristina Santón Ramiro; amb 3 vots en contra dels representants del PP,
Srs/Sres. Sonia Esplugas González, Pedro Alonso Navarro i Fco. 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:
SETÈ.- Traslladar aquests acords a Amnistia Internacional, al Memorial
Democràtic, al Parlament de Catalunya, al Congrés dels Diputats i a les entitats
memorialistes de referència de Catalunya, al Congrés dels Diputats i Senat, així
com a la Unió Europea.
Donada la votació per separat dels acords, aquesta moció ha estat aprovada pel
Ple de l’Ajuntament, amb el següent text literal:
Atès que el 14 d‟abril de 1931 es proclamava la II República, ara fa 86 anys. Les
Corts Republicanes promulgaven la Constitució més avançada del seu temps, la
qual reconeixia els Estatuts d‟Autonomia de Catalunya, Euskadi i Galícia. La II
República va ser el moment més avençat de desenvolupament de la democràcia a
Catalunya i a l‟Estat Espanyol perquè va suposar l‟inici d‟unes polítiques favorables
als drets de les classes populars i als drets nacionals de Catalunya com no s‟havien
donat mai: igualtat entre homes i dones, promoció de l‟ensenyament públic i laic,
dret al treball, a la terra i a la salut. No hem d‟oblidar que va ser un cop d‟estat
feixista el que va posar fi a un govern legítim i a un model d‟estat democràtic.
Atès que el 14 d‟abril és un dia per a homenatjar els lluitadors i les lluitadores que
van defensar la República, durant la Guerra Civil, i a aquelles persones que després
van oposar-se al franquisme amb totes les conseqüències. Entre elles molts
ciutadans i ciutadanes de la nostra ciutat de L‟Hospitalet de Llobregat. Una
resistència que també pot ser personificada en centenars de persones del nostre
poble que durant la República, la Guerra Civil i la llarga nit del franquisme va
continuar lluitant per la dignitat i la llibertat, mantenint viva la consciència social, i
l‟esperança del retorn dels drets civils i de la democràcia.
Atès que la II República va obrir un període de llibertat i progrés per al conjunt dels
pobles d‟Espanya després de l‟esgotament de la monarquia borbònica incapaç de
donar solucions als greus problemes econòmics, socials, polítics i culturals de la
majoria de la societat, per haver donat suport a la Dictadura de Primo de Rivera i
afectada per una corrupció galopant que afectava a tots els òrgans de l‟estat.
Atès que l‟actual Monarquia Parlamentària no recull els ideals que defensem. Ben al
contrari, al llarg d‟aquests anys mitjançant l‟exercici de polítiques neoliberals vivim
en una societat instal•lada en la precarietat laboral, educativa i econòmica dels
treballadors i treballadores. Per tot això, cal desenvolupar una estratègia unitària
per a l‟obertura d‟un procés constituent sobre els següents eixos:
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1.
Promoure un procés constituent cap a la República Catalana
lliurement federada amb la resta de pobles de l‟Estat, on s‟exerceixi una
democràcia radical i participativa
2.
Apostar per un model d‟estat inspirat en els valors de l‟humanisme
laic, que es basa en el principi absolut de consciència.
3.
Construir aquesta nova República en el marc d‟una Europa federal a
partir de l‟impuls d‟un autèntic procés constituent europeu.
4.
Reconeixement a les persones que van lluitar per aquests valors. Per
això cal rescatar els cossos de les persones que encara romanen enterrades
a les cunetes i donar-los sepultura amb la dignitat que mereixen. En aquest
sentit, cal també demanar la nul·litat del procés sumaríssim que es va seguir
contra el llavors president de la Generalitat, Lluís Companys i Jover, així
com de la resta de persones represaliades.
5.
Condemnar rotundament el franquisme i esborrar totes les
empremtes que encara queden d‟aquest infame període: Tancar el
mausoleu construït a major glòria del dictador Francisco Franco conegut
com a “Valle dels Caídos” i retirada de totes les plaques franquistes que
encara queden a les façanes de molts edificis.
És per tot això que el grup municipal d'ICV-EUiA-Pirates-E, proposa al Ple
municipal de l‟Ajuntament de L‟Hospitalet de Llobregat l‟adopció dels següents
acords:
PRIMER.- Instar al Govern municipal a commemorar el dia 15 d‟octubre, aniversari
de l‟afusellament del president de la Generalitat Lluís Companys i Jover, com a Dia
Nacional de les Víctimes de la guerra civil i de la repressió franquista.
SEGON.- Instar al Govern municipal a posar tots els mitjans per a retirar els vestigis
de la dictadura franquista que encara queden a la nostra ciutat, com ara les plaques
del llavors “Ministerio de la Vivienda” a les façanes d‟alguns edificis.
TERCER.- Instar al Govern de l‟Estat per tal que recuperi els cossos de les víctimes
franquistes que encara romanen a les cunetes i que els hi doni una sepultura digna,
així com sol·licitar la nul·litat del judici sumaríssim al president Lluís Companys i
d'altres condemnats per la dictadura.
QUART.- Traslladar aquests acords a Amnistia Internacional, al Memorial
Democràtic, al Parlament de Catalunya, al Congrés dels Diputats i a les entitats
memorialistes de referència de Catalunya, al Congrés dels Diputats i Senat, així
com a la Unió Europea.

MOCIÓ 43.- PER LA GRATUÏTAT DELS CONCERTS DE LES FESTES DE
PRIMAVERA.
El mot festa prové del llatí “festum” que designa qualsevol reunió de gent amb
propòsit de diversió. Les festes populars han estat presents sempre a tot arreu i a
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totes les cultures, és una característica que trobem a totes les societats i impliquen
un conjunt seriat de rituals.
Les festes majors són el punt de trobada d'una comunitat i juguen un paper
fonamental per crear identitat dins de la comunitat pel seu paper integrador. Són
una manifestació lúdica col·lectiva, un motor de generació de pertinença i d‟inclusió
social. Tenen la funció de cohesionar i dinamitzar la societat i són un vehicle de
creació de vincles entre les persones i de lligams entre el veïnatge.
A la festa major la comunitat és la principal protagonista, és la col·lectivitat qui fa la
festa i es fa a la seva mida perquè la senti seva i reforçar així el sentiment col·lectiu
i els vincles comunitaris, per aconseguir-ho els participants de la festa han de rebre
un tracte igualitari i és fonamental que les desigualtats socials desapareguin durant
el temps festiu.
Les Festes de Primavera, que es van iniciar l‟any 1980 al Parc de Can Boixeres van
evolucionar fins a convertir-ne en les Festes Major de la Ciutat de L'Hospitalet. Un
esdeveniment lúdic de gran repercussió pels veïns i veïnes de la ciutat amb un
ampli programa d'activitats, propostes i actuacions.
Atès que dins de les Festes de Primavera es programen un seguit de concerts amb
actuacions de figures musicals de primer nivell comercial que tenen lloc al recinte
tancat de La Farga i per accedir-hi s'ha de pagar prèviament una entrada.
Atès que a la ciutat de L'Hospitalet, la crisi econòmica ha deixat a moltes persones
amb situació de pobresa i de risc d‟exclusió social. Són continues les iniciatives
populars i mocions que es presenten al Ple Municipal reclamant solucions per a una
crisi humanitària que es reflecteix en ocupacions de vivendes, una major i continua
demanda d'ajusts pel lloguer, serveis bàsics, beques menjador i aliments, entre
d'altres, d'una gran part de la població amb pocs recursos, sense feina i sense
perspectiva de trobar-ne.
Atès que en aquest context se celebren unes Festes de Primavera que haurien de
ser per a tots i totes i gaudir-ne en comunitat uns esdeveniments lúdics molt
necessaris, especialment per a les persones que pateixen més aquesta crisi,
concretament dels concerts de conegudes figures del món de la música.
Malauradament el fet econòmic exclou a moltes persones de poder accedir-hi
davant una clara línia divisòria amb reminiscència classista.
Atès que aquest fet trenca el principi d'igualtat que ha de regir en el disseny d'una
Festa Major destinada a tot el veïnatge.
Atès que les Festes de Primavera han de ser populars sense excloure a cap veí o
veïna per la seva situació social i/o econòmica.
Atès que les Festes de Primavera van a càrrec del pressupost Municipal i es
paguen amb partida econòmica pública.
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Per tot això, el grup municipal d‟ICV-EUiA-Pirates-E proposa al Ple de l‟ajuntament
l‟adopció dels següents acords:
Havent estat sotmesa la proposta d’acord a votació per separat de cadascun dels
punts de la seva part dispositiva, els resultats són els següents:
a) Ha estat REBUTJAT l’acord PRIMER amb 13 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, Srs./Sres. Rafael Jiménez Ariza i Cristina Santón
Ramiro; amb 10 vots a favor dels representants d’ICV-EUiA-PIRATES-E,
Srs./Sres. Ana González Montes, Juliana Carballeira Pascual i Ivan Nieto
Martínez; dels representants del PP, Srs/Sres. Sonia Esplugas González, Pedro
Alonso Navarro i Fco. Javier Martín Hermosín; dels representants d‟ERC-AM,
Srs./Sres. Antoni García i Acero i Jorge García i Muñoz; del representant de
CiU, Sr. Jordi Monrós Ibáñez; del representant de la CUP-PA, Sr. Christian
Giménez Marquez; i 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.- Instar al Govern Municipal a organitzar tots els concerts de les Festes
de Primavera de manera oberta i gratuïta on pugui accedir qualsevol veí o veïna
que així ho desitgi.
b) Ha estat REBUTJAT l’acord SEGON amb 16 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, Srs/Sres. Sonia Esplugas González, Pedro Alonso
Navarro i Fco. Javier Martín Hermosín; i dels REGIDORS NO ADSCRITS,
Srs./Sres. Rafael Jiménez Ariza i Cristina Santón Ramiro; amb 7 vots a favor
dels representants d’ICV-EUiA-PIRATES-E, Srs./Sres. Ana González Montes,
Juliana Carballeira Pascual i Ivan Nieto Martínez; dels representants d‟ERC-AM,
Srs./Sres. Antoni García i Acero i Jorge García i Muñoz; del representant de
CiU, Sr. Jordi Monrós Ibáñez; del representant de la CUP-PA, Sr. Christian
Giménez Marquez; 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:
SEGON.- Instar al Govern Municipal a obrir un procés de participació ciutadana
amb el que la ciutadania pugui escollir el model de Festes de Primavera que vol.
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c) Ha estat REBUTJAT l’acord TERCER amb 13 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, Srs./Sres. Rafael Jiménez Ariza i Cristina Santón
Ramiro; amb 10 vots a favor dels representants d’ICV-EUiA-PIRATES-E,
Srs./Sres. Ana González Montes, Juliana Carballeira Pascual i Ivan Nieto
Martínez; dels representants del PP, Srs/Sres. Sonia Esplugas González, Pedro
Alonso Navarro i Fco. Javier Martín Hermosín; dels representants d‟ERC-AM,
Srs./Sres. Antoni García i Acero i Jorge García i Muñoz; del representant de
CiU, Sr. Jordi Monrós Ibáñez; del representant de la CUP-PA, Sr. Christian
Giménez Marquez; i 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:
TERCER.- Instar al Govern Municipal a estudiar els mecanismes per tal de fer
possible que qualsevol esdeveniment lúdic sufragat amb subvencions o partida
econòmica pública sigui obert i gratuït per a qualsevol veí o veïna de la ciutat.
d) Ha estat REBUTJAT l’acord QUART amb 13 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, Srs./Sres. Rafael Jiménez Ariza i Cristina Santón
Ramiro; amb 10 vots a favor dels representants d’ICV-EUiA-PIRATES-E,
Srs./Sres. Ana González Montes, Juliana Carballeira Pascual i Ivan Nieto
Martínez; dels representants del PP, Srs/Sres. Sonia Esplugas González, Pedro
Alonso Navarro i Fco. Javier Martín Hermosín; dels representants d‟ERC-AM,
Srs./Sres. Antoni García i Acero i Jorge García i Muñoz; del representant de
CiU, Sr. Jordi Monrós Ibáñez; del representant de la CUP-PA, Sr. Christian
Giménez Marquez; i 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:
QUART.- Traslladar aquest acords a la Federació d'Associacions de Veïns, a
les Comissions de Festes de L'Hospitalet i als Consells de Districte.
No obstant la votació per separat dels acords, aquesta moció HA ESTAT
REBUTJADA pel Ple de l’Ajuntament, tota vegada que el quòrum d’aprovació
legalment exigit és la majoria simple del nombre legal de membres de la
Corporació.
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PARTIT POPULAR
En relació amb les mocions presentades pel grup polític municipal del Partit
Popular, números 44, 45 i 46, es produeixen les intervencions següents:

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, gràcies. Per a la seva presentació, Sr. Hermosín.

SR. MARTÍN HERMOSÍN (PP)
Gracias. En primer lugar, presentamos tres mociones.
En la número 44 estamos solicitando una mayor partida presupuestaria para
destinarla a una limpieza de la ciudad, una limpieza de grafitis, y sobre todo a una
política de actuación y prevención contra este tipo de actos, que dañan el mobiliario
urbano y las fachadas, a través de un seguimiento policial, de campañas de
concienciación, o coordinación con las entidades. Por tanto, solicitamos estas
acciones y acompañado ello, obviamente, por la partida presupuestaria que la
sustente.
Respecto a la siguiente moción, es una moción que ya trajimos o pusimos en
debate el pasado mes de enero, quedó sin resolver, quedó en empate técnico. No
voy a repetir las argumentaciones ni el debate. Únicamente pues reafirmar, y la
volvemos a traer porque pensamos que destinar dinero público a aquellas acciones
que son manifiestamente ilegales, pues es engañar y es usurpar el dinero de todos,
para intereses de unos pocos y unas élites. Por ello, como ya argumentamos en
nuestro caso, no se puede prevaricar y pensamos que utilizar el dinero público para
actividades que no contempla la ley…

SRA. ALCALDESSA
Sí, Sr. Hermosín, paramos un segundito para que se desaloje el Pleno.
Molt bé. Quan vulgui.

SR. MARTÍN HERMOSÍN (PP)
Gracias. Bien. Por ello nosotros pensamos que este dinero que en lugar de
destinarlo a actividades o actos ilegales, pues deberíamos destinarlo pues a
partidas presupuestarias destinadas a las personas, y por eso no entendemos
como, ni Esquerra Republicana, ni la CUP, ni Convergència o el PDeCAT, pues
claro, preferían no destinar ese dinero a incrementar las partidas de escoles bressol
y en cambio sí a pagar sueldos millonarios a posibles personas que realizarán una

…/…

142

labor sin competencias, como son las nuevas pseudoembajadas que piensan poner
en marcha.
No quiero alargarme más en este debate porque ya lo tuvimos en el Pleno del mes
de enero, y por tanto, la volvemos a traer a votación y a consideración.
Respecto a la número 45, nosotros queremos hacer una modificación del punto de
acuerdo, en cuanto a eliminar lo de crear una oficina municipal y cambiarlo por
ofrecer asesoramiento a los propietarios de viviendas y locales y solares afectados
por las ocupaciones irregulares.
Deseamos introducir esta modificación y someter a aprobación esta propuesta, que
fue aprobada la pasada semana en el Ayuntamiento de Barcelona, y que no hace
más que poner de manifiesto el desamparo en el que se han encontrado pequeños
propietarios, muchos de ellos desprotegidos, porque entendemos que al amparo de
nuestro sistema garantista y de una crisis económica sin precedente, han
proliferado también mafias que se han dedicado a captar inmuebles, incluso a
alquilarlos y aprovecharse de la dura situación económica de muchas personas.
Por ello, pensamos que desde este Ayuntamiento también se le debe ofrecer un
soporte, que ese soporte debe ser publicitado, y debe ser visible a todos los
colectivos. Y como no, también al de pequeños propietarios de locales o viviendas
que se han podido ver afectados por un problema de ocupación ilegal. Gracias.
Instar al Gobierno municipal a ofrecer asesoramiento y soporte a los propietarios de
viviendas, locales y solares afectados por ocupaciones irregulares.

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

SR. JIMÉNEZ ARIZA (REGIDOR NO ADSCRIT)
Sí. Sobre la moción 44, moción para que se tome las medidas oportunas para
limpiar las pintadas incívicas.
En este sentido sí que les quería proponer una enmienda a la moción, que es que
no hablaran de grafiti, que sustituyera la palabra grafiti por pintada incívica. Ya sé
que en el diccionario de la RAE, si lo buscas, va también en el mismo sentido,
define el grafiti como una pintada incívica porque habla de ella como una pintada
sin permiso, pero sí que creemos que por respeto al colectivo que se dedica al
grafiti, pues estaría bien hablar de pintadas incívicas y no de grafitis. Si aceptan
esta enmienda, votaremos a favor sin ningún problema.
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Sobre la moción para la creación de una oficina municipal de asesoramiento,
bueno, sé que han hecho el cambio ahora. Para el tema de los propietarios de
viviendas, locales y solares afectados por ocupaciones irregulares, ya disponemos
de una oficina de vivienda y oficina de información al ciudadano, que pueden dar
asesoramiento para cualquier tema referente al respecto.
Lo que creo que debería hacer el Partido Popular, es dejar de mandar al
Constitucional, leyes autonómicas que tratan de poner soluciones a los problemas
de vivienda que existen en este país. Eso lo primero. No olvidemos que la mayoría
de las ocupaciones de las que ustedes llaman irregulares, se han visto forzadas a
realizarlas familias vulnerables, familias que han visto como un banco les
desalojaba de sus casas, para después tener esa misma vacía por un tiempo
indefinido y sin dar tampoco ninguna explicación al respecto. Ustedes podrían
haber legislado para que esto no sucediera, pero prefirieron defender los intereses
de las entidades bancarias.
Ahora pretenden hablar de ocupaciones sin diferenciar entre las ocupaciones por
causa de vulnerabilidad, y las prácticas mafiosas, poniendo a todo el mundo bajo el
mismo rasero y criminalizando al okupa. Lo que necesitamos es medidas para
poder regularizar casos de ocupaciones causadas por vulnerabilidad, y no oficinas
específicas de soporte a los propietarios. Voto en contra de esta moción.
Y en la moción para el tema de las delegaciones de Cataluña, como no ha
cambiado nada del mes pasado a este, me abstengo.

SRA. SANTÓN RAMIRO (REGIDORA NO ADSCRITA)
Gràcies. A favor de la 44, en contra de la 45 i abstenció a la 46.

SR. GIMÉNEZ MARQUEZ (CUP-PA)
Nosaltres ens abstindrem de la primera, de la 44.
Quan existeixen inquietuds, quan hi ha denúncies, quan hi ha insatisfacció, els murs
acostumen a parlar. I amb aquesta moció del PP, el grup CUP-Poble Actiu observa
que es vol criminalitzar, un altre cop, l'art urbà, l‟expressió artística lliure sobre les
parets de la ciutat. I ens preguntem, com connecta això, per a l‟equip de Govern,
com connecta aquesta obsessió, gairebé generalitzada, per esborrar missatges
espontanis de joves i no tan joves al carrer en favor de la neteja urbana, amb el
suposat esperit del Districte Cultural on precisament aquesta estètica urbana,
perifèrica, de barri, és utilitzada i instrumentalitzada per vendre una determinada i
artificiosa imatge de ciutat que serveix, fins i tot, per a comparar-la amb la ciutat
Brooklyn?
Volem ser una ciutat cultural, amb la llibertat que això significa? Vol aquesta
Administració donar suport o almenys no censurar la feina d‟artistes locals que
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utilitzen els murs per a expressar la seva creativitat? O volem simplement tenir un
escenari urbà d‟estètica industrial que atregui l'anomenat món hippster de
Barcelona? Però amb tot al seu lloc: ordenat, planificat... el contrari a tot allò que
representa precisament la creativitat artística.
Aquestes dues filosofies no són compatibles. Cada vegada que l‟equip de Govern i
la resta del Ple es sumen a la criminalització i a la creuada envers grafits a la ciutat,
el Districte Cultural i els seus creadors i impulsors es treuen la careta. O creiem en
l‟art, amb tot el què significa, o només volem fer negoci amb l‟art, aprofitant els
edificis on engabiar-lo.
Per últim, la nostra ciutat no compta amb cap borsa de murs aptes per fer grafits,
com sí que en disposen d‟altres ciutats que ofereixen murs de titularitat municipal
per a que els joves o qualsevol veïna pugui fer-ne ús, per a que la ciutat pugui
comptar amb art als seus carrers, a les seves places i no caiguin en un control
polític que només permet que l‟iniciativa privada, com el cas del pont de Isabel la
Catòlica (finançat per l‟empresa privada Mèmora), o que el Govern municipal només
permeti l‟art als murs que l‟interessen.
Volíem recalcar també que no entenem que el Partit Popular demani l‟increment de
la partida destinada a la neteja dels grafits, quan aquest és un servei existent i no
gaire sol·licitat, ens explicaven, per les veïnes de la ciutat. I en una ciutat, per
exemple, on serveis socials es troben desbordats actualment i on moltes veïnes de
classe treballadora tenen més d‟una feina, i tot i així, no arriben a final de mes i
necessitarien, segurament, el suport de l‟administració local, més suport de
l‟administració local, per sortir-se‟n, i no augmentar la partida per a aquest servei.
En relació a la 45, votarem en contra de nou. La creació d‟aquesta oficina o ara
aquest assessorament que ens han explicat de nou, es tracta d‟una moció que
intenta utilitzar el problema de las màfies, important i real, com a excusa per tal
d‟agilitzar encara més els desnonaments, sense tenir en compte que aquestes
màfies s‟aprofiten, en molts dels casos, de persones i famílies absolutament
desesperades que no poden pagar els elevats lloguers actuals dels habitatges de la
nostra ciutat, i, per tant, no hi troben cap més opció si no volen quedar-se al carrer.
A més a més, aquesta moció ni tan sols presenta dades o informes sobre aquestes
màfies, i tampoc insta a l‟elaboració de cap estudi o pla per tal d‟eradicar-les. Ara fa
una setmana, al Congrés dels Diputats, el PDeCAT presentava una proposició de
llei que anava en la mateixa línia que la del PP, i Ciutadans i PP hi votaven a favor,
demostrant un cop més que aquesta dreta, en els temes relacionats amb el capital
privat i defensa dels interessos dels grans propietaris, s‟entenen perfectament,
sempre voten el mateix, més enllà de las sigles de cadascun.
Tal i com ja ha expressat la PAH, aquest tipus de propostes eludeixen l‟única
solució real al problema, garantir el dret a la vivenda, aturar els desnonaments i
promoure un parc d‟habitatges de lloguer públic i social, a través de les vivendes
buides existents actualment.

…/…

145

En relació a la 46, votarem en contra i no tornarem a repetir l‟argumentari que vam
fer fa uns mesos. Crec que seria absolutament reiteratiu. Van presentar la mateixa
moció. Votem en contra i haguéssim argumentat igual. Gràcies.

SR. MONRÓS IBÁÑEZ (CiU)
Sí. Sobre la 44, la votarem a favor, tot i que veiem que la van deixar en el seu dia
sobre la taula, però veig que no han modificat, en principi no han modificat res.
Continua sent el mateix text que van proposar en el seu dia.
Si cada cop que es parla de civisme al Ple municipal s‟arreglés, ni que fos una
petita part del problema, estic ben segur que ja faria anys que els problemes
d‟incivisme ja haguessin passat a formar part de la història de la nostra ciutat.
Tanmateix això no és així i, per més que parlem i parlem d‟aquest tema al Ple,
sembla que després les iniciatives no arriben al carrer, no arriben a la gent i, el que
és més preocupant, no arriben als incívics que continuen fent de les seves,
malmetent la imatge de la nostra ciutat.
Perquè aquí parlem, almenys des del Partit Demòcrata, quan algú intenta confondre
la població, perquè no parlem de grafitis artístics o de pintades artístiques, parlem
de tot el contrari, i a vegades ens intenten confondre dient que uns són els bons, i
els dolents els que presenten aquestes mocions.
Des del Partit Demòcrata hem presentat nombroses propostes per acabar amb les
pràctiques incíviques a la nostra ciutat. Em ve al cap la que vàrem presentar ara fa
tot just un any, i que justament també tenia relació amb els grafitis a la nostra ciutat,
i que no va ser aprovada amb l‟argument que ja s‟estava treballant en el tema.
Tanmateix, i només fa falta sortir a fer un volt, és evident que no hi ha res
solucionat. Per això, i per tornar a insistir en la necessitat que l‟equip de Govern es
posi les piles en aquest tema, votarem a favor de la moció.
En quant a la moció per a la creació, bé d‟una oficina no, sinó del canvi que ha fet la
proposta i tal, la votarem a favor.
Tot recordant que des del Partit Demòcrata volem protegir els petits propietaris i
garantir les polítiques socials d‟habitatge. Un tema aprovat al Congrés aquest
mateix mes de març, la nostra proposta per a l‟expulsió exprés de màfies ocupes.
Combatre les màfies que organitzen ocupacions il·legals d‟habitatges. Resoldre
immediatament una ocupació il·legal que afecti a petits propietaris i habitatges
socials d‟Ajuntaments i d‟ONG‟s. Serien els jutges els que podrien resoldre aquests
casos amb un procediment exprés, sense necessitat de passar per un judici.
D‟aquesta manera, en 24 hores la persona que l‟està ocupant hauria d‟acreditar que
té un títol que li permeti ser-hi. Sinó, immediatament el jutge podrà decretar el
desnonament.
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Garantir a les persones que ho necessitin, un parc d‟habitatge social que permeti
atendre-les de manera ràpida, àgil i eficaç.
I contestant a la CUP, en que sempre ens col·loca en un costat, vull dir, el Partit
Demòcrata no és un partit de dretes. Vostè el qualifica de dretes perquè sempre
utilitza aquesta paraula....

SRA. ALCALDESSA
Sr. Monrós. És que no hi és. Ho dic per si...

SR. MONRÓS IBÁÑEZ (CiU)
Bé. Doncs...

SRA. ALCALDESSA
Si vol esperar que...

SR. MONRÓS IBÁÑEZ (CiU)
Suposo que es transcriurà això...

SRA. ALCALDESSA
Sí, sí, sí. Que consti en acta.

SR. MONRÓS IBÁÑEZ (CiU)
I a lo millor per equivocació entendrà alguna cosa. Bé, però també per a la gent,
perquè a lo millor hi ha algú de la CUP present aquí.
O sigui nosaltres som un partit molt orgullós de ser el què som i del què defensem, i
jo mai entraré en un desqualificatiu amb cap altre partit per la seva condició
d‟esquerres, de dretes, liberal, neoliberal, excepte que consideri que sigui d‟extrema
dreta, i això per sort va passar en l‟anterior legislatura i ja no hi són.
Per tant, a mi aquests qualificatius el que m‟agradaria és que aquesta gent
proposessin coses, proposessin coses de ciutat, de país, referint-me a Catalunya, i
més enllà si volguessin, de l‟Estat espanyol mentre hi pertanyem. I crec que si fem
un repàs, doncs igual de 10 n‟han fet una, i no sé si amb encert.
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I per tant, això molesta, molesta que aquestes persones vagin dient el què hem de
fer els demés, quan ells no proposen res a fer, sinó sempre criticar, criticar, criticar, i
creure‟s que tenen la raó. Bé, la prova és la que és.
Crec que ja he votat a la d‟aquesta. Faltaria... la d‟oficines he dit que sí. I entrem en
la de les... bé.
Sr. Hermosín, quan parlàvem de l‟Alvia, vostè ha dit que era un tema que no tocava
parlar aquí. Doncs per la mateixa raó aquí tampoc tocaria. Però suposo que són
diferents maneres de veure-ho. M‟agrada que ens diguin com la Generalitat ha
d‟invertir les coses i com fer els pressupostos. Ara jo li donaré la lliçó inversa del
què ha de fer l‟Estat espanyol. M‟agradaria haver llegit els milions d‟euros en AVEs
innecessaris que s‟han gastat en trajectes que no porten a res, sense persones,
trens fantasmes.
M‟agradaria que haguessin complert les inversions en rodalies i que no fessin falses
promeses, com van fer ahir, dient que tornaran a invertir 1.900 milions que no han
invertit, i aviam si algun tonto pica i tornem a provar-ho. Sí, sí. Cap problema.
També m‟agrada sentir-ho.
També m‟agradaria haver sentit, ostres tu!, farem el corredor mediterrani. Però no,
el corredor mediterrani passarà pel Guadalquivir, igual fem un forat i anem al viatge
al centre de la terra, però el que estem convençuts és que no el faran mai pel
Mediterrani. Deu ser una qüestió geogràfica i potser el Mediterrani no forma part de
l‟Estat espanyol encara.
I quan parla de enganyar i usurpar, respecte... perquè vostè ho ha dit, enganyar i
usurpar, home, vostès són els que més ho fan, reiteradament. Com a mínim no em
digui el què fan els demés, quan vostès són uns excel·lents professors i mestres en
aquest tema. I per tant, el discurs sobra.
És que aquesta la poden presentar 15.500 vegades. És que és un no radical i
rotund a aquesta proposta, quan el què vostès haurien de fer és fer les coses ben
fetes.

SR. GARCÍA I ACERO (ERC-AM)
Sí. Moltes gràcies. Sobre la moció de la neteja, sobre el tema de les pintades,
doncs votarem a favor perquè creiem que és un problema que pateix aquesta ciutat
i que deteriora els nostres carrers i les nostres places.
Un problema d‟incivisme al que hem de fer front i des d‟Esquerra Republicana
també moltes vegades critiquem, doncs també valorar positivament el servei que
ofereix doncs l‟Ajuntament de neteja dels grafitis, que és un bon servei i també
valorar positivament doncs la reducció de la complexitat administrativa doncs que
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ha fet aquest Consistori en front dels propietaris que demanen netejar les seves
façanes.
Sobre la moció sobre les ambaixades, doncs la votarem en contra. Ja ens vam
manifestar en el Ple doncs que van presentar aquesta moció, i únicament recordar-li
al portaveu del Partit Popular que el cost de la ambaixades espanyoles és de 1.500
milions d‟euros en front dels 19 milions d‟euros de les ambaixades catalanes, i que
la política exterior que fa Catalunya a través d‟aquestes ambaixades, no únicament
la fa la Generalitat de Catalunya, també la fan altres comunitats autònomes, gairebé
totes, entre elles també les governades pel Partit Popular.
Una despesa per habitant que, per exemple, en política exterior a Catalunya, és de
2,5 euros quan a La Rioja, governada pel Partit Popular, és de 5 euros. I les nostres
delegacions, les nostres ambaixades doncs serveixen per promoure el turisme, per
internacionalitzar la petita i mitjana empresa i també buscar inversions per al nostre
país.
I si a vostès els hi preocupa les despeses en ambaixades, doncs mirin el BOE
perquè aquestes despeses que vostès es gasten, per exemple, en el cost que ha
tingut l‟ambaixada de Rabat que ha costat 6 milions d‟euros, més de 50.000 euros
en una decoració a l‟ambaixada de Lituània, més de 500.000 euros en distribuir jocs
de taula a les ambaixades a nivell de tot el món, i després doncs més de 50.000
euros en la construcció d‟una piscina per a l‟ambaixador de l‟Aràbia Saudita.
Per tant, apliquin la qüestió a vostès mateixos. Les ambaixades i delegacions
catalanes tenen menys cost que les seves, que governen les comunitats
autònomes, i en el moment que nosaltres tinguem la república catalana tindrem
ambaixades però no utilitzarem aquest tipus de despesa, tal com vostès fan.
I sobre la moció 45, vostès els senyors del PP que manifesten que la Constitució és
tan sagrada, que diuen que els espanyols tenen dret a l‟habitatge digne i adequat,
vostès no han garantit aquest dret i la gent del PP, amb el Govern, el què ha fet és
accentuar les polítiques en contra de garantir aquest dret a l‟habitatge.
No han donat suport per exemple a donar solucions a les problemàtiques del lloguer
abusiu que pateixen els nostres ciutadans. Vostès han motivat la bombolla
immobiliària. Han salvat els bancs en lloc de salvar les persones, i s‟han negat a la
dació en pagament.
I vostès ens porten aquí una proposta que la millor solució al tema de l‟habitatge és
crear una oficina per assessorar i donar suport als propietaris d‟habitatges que
tenen ocupacions. I nosaltres podríem coincidir amb vostès, doncs, que s‟ha de
solucionar el problema de les ocupacions il·legals de les persones que no són
propietàries dels pisos dels bancs, però vostès en aquesta moció el què busquen
no és accelerar les desocupacions dels grans tenidors d‟habitatges i de bancs.
Assessorament des de l‟oficina, ja es desenvolupa, creiem que aquesta qüestió,
doncs, ja es dóna assessorament a l‟oficina de l‟habitatge. Però qui té la
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competència per lluitar contra les màfies no és aquest Ajuntament, que no té
competències. Qui té competències són vostès des del Govern. I les màfies, que
nosaltres estem en contra perquè s‟aprofiten de la gent que no té accés a
l‟habitatge. Però també són màfies els bancs i els grans tenidors d‟habitatges que
no cedeixen habitatge social als municipis.
Per tant les màfies no existirien si en aquest país, que vostès parlen tant de la
Constitució, es garantís el dret a l‟habitatge. No existirien aquestes màfies si hi
hagués una política d‟accés al dret a un habitatge digne. Per tant si vostès volen
lluitar contra les ocupacions, si vostès volen lluitar contra les màfies, la millor
manera d‟acabar amb aquestes màfies, que fan negoci amb les persones sense
recursos, és tenir unes polítiques que siguin veritablement efectives per garantir
l‟habitatge públic i l‟accés de qualsevol ciutadà a aquest dret.

SRA. CARBALLEIRA PASCUAL (ICV-EUiA-PIRATES-E)
Per la moció 44, moció perquè es prenguin mesures oportunes per netejar els
grafitis de la ciutat, votarem en contra d‟aquesta moció, i no perquè no volem que
es netegin les pintades incíviques a les parets, sinó perquè l‟Ajuntament ja té un
servei que ho fa. Considerem que no és necessari major dotació econòmica
d‟aquest servei, i en tot cas donar més coneixement de que existeix per tal de que
es faci servir més.
Considerem també que hi ha altres mesures que es poden implementar per tal
d‟evitar aquests actes incívics, com seria la dotació d‟espais lliures per a la
realització de murals, de graffitis, etc. Com ja ha comentat algun company, no hem
de confondre mai el que són murals d‟artistes urbans que es fan a la ciutat, amb
pintades que pot fer qualsevol ciutadà incívic en qualsevol moment donat. Per això
considerem molt desproporcionat el tercer acord on parla d‟un seguiment policial a
aquestes actuacions. No sé, ho veiem una mica exagerat.
Pel que fa a la consciència en la cura i neteja de l‟espai públic i en la informació als
veïns d‟aquest servei de neteja de pintades a les parets, hi estem d‟acord en que es
promogui més aquesta informació, però no amb les mesures concretes que està
donant aquesta moció. Per tant la votarem en contra.
La moció 46 que ja s‟havia presentat en un Ple anterior, com que ja vam fer el
nostre posicionament, només direm que votarem en contra pels mateixos motius
que vam comentar al Ple on es va fer el debat d‟aquesta moció, i la moció 47 la
presentarà la meva companya.

SRA. GONZÁLEZ MONTES (ICV-EUiA-PIRATES-E)
Sí sobre la creació de una oficina municipal de asesoramiento y suport a los
propietarios de viviendas, nosotros esta moción la vamos a votar en contra.
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Ustedes dicen aquí que el derecho, digamos, define la propiedad privada como un
derecho inviolable, pero es que el derecho de una familia a una vivienda digna, a un
techo, también debería ser inviolable, y sin embargo hemos visto como ese derecho
ha sido violado continuamente durante muchísimo tiempo. Muchísimas familias han
sido desalojadas por unas políticas, digamos, que han sido permitidas por el
Gobierno de ustedes, y por todas las políticas que han estado llevando desde el
Estado.
Entonces por lo tanto ustedes han amparado a los bancos. Han amparado, sí, con
sus políticas han amparado a los bancos para poder estar ejerciendo esas
situaciones, o sea, desalojando familias sin ningún tipo de reparo.
Entonces, por lo tanto, esto ahora es una moción realmente sorprendente. ¿Por
qué? Pues porque nosotros no estamos de acuerdo, evidentemente, a que ocupen
una vivienda de un pequeño propietario, pero la mayoría de la gente que está
ocupando viviendas, éstas son de bancos y de grandes tenedores y de fondos
buitre.
Y eso es algo, digamos, que es constatable y evidentemente que hay mafias que se
aprovechan de las personas, que no tienen otro recurso que darle una patada a una
puerta y meterse porque no tienen otro lugar, y se han dado situaciones muy graves
en esta ciudad y en muchos municipios de este país, pero es que es una
consecuencia de las políticas que ustedes han estado llevando adelante.
Entonces, ahora crear aquí una oficina y todo lo demás, yo creo que se tiene que
atacar el problema de raíz y que el derecho a la vivienda sea real y sea inviolable
realmente, una vivienda digna. Que se habiliten, digamos, unas políticas públicas
de vivienda para que la gente no tenga que sufrir estas consecuencias.
Nosotros vamos a votar en contra.

SR. GARCÍA VALLE (CIUTADANS)
Sí, gracias Sra. Alcaldesa.
Vamos a ver, la moción 44. Mire, todo el mundo tiene parte de razón en su
posicionamiento. Nadie está en la posesión de la verdad absoluta. Lo que pasa es
que, claro, aquí choca mucho cuando se dice, lo que son los grafitis, estos
garabatos que hay por las calles, que además alguno de ellos representa la banda
y gente organizada, y de delincuencia incluso, según dice la propia policía y demás,
y los que investigan estas cosas.
Pues una cosa es la expresión artística que yo creo que se podría preservar,
cuando hay un mural bien hecho que se encarga y demás, y que de verdad artistas
que están en la calle y que hacen una expresión artística de verdad, pues hombre
yo creo que a nadie se le va a ocurrir ir ahí con una manguera de aquellas a
borrarlo.
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Quiero decir otra cosa, es los grafitis estos, lo que nosotros llamamos grafitis o todo
este pintarrajeo que hay en las calles, como si a mi hija le da una brocha y un cubo
y va por ahí soltando brochazos por todos sitios, porque, ¿eso qué tiene de
expresión artística?
Eso lo que tiene es que hace poco por ejemplo nos gastamos un dineral en pintar
todas las puertas de la fachada y a los 15 días están otra vez igual. Y es lamentable
eso. A eso se refiere esta moción, supongo yo, pues no creo yo que tenga interés el
Sr. Hermosín o el Partido Popular en presentar algo que tiene una expresión
artística de verdad, que lo quiten. Yo creo que no, que ese no es el espíritu de la
moción.
Por lo tanto sí es verdad que hay que preservar esos murales que pueden ser una
expresión artística, y que yo estoy convencido que se van a preservar, y otra cosa
es que se limpie la ciudad de estos incívicos que nos tienen fritos a todos, y que no
ganamos para pintar las puertas y en el momento están otra vez igual. Se lo digo de
verdad, es que hace 10 o 12 días que pintamos todas las puertas del pàrquing y
demás, nos gastamos un dineral, y bueno es que ya están otra vez hechas un
desastre.
Por lo tanto yo estoy a favor de la moción si tiene esa idea, y creo que es la que
tiene, de quitar a los incívicos de la calle y que la ciudad parezca, que no parezca
Harlem en sus peores tiempos, o el Bronx. Es que hay barrios por ahí que da
vergüenza. Da vergüenza de cómo están.
La 45. Bueno, es una moción que tiene su complejidad pero yo también creo que…
yo le voy a dar la buena fe a quien la pone. No creo que lo que pretenda es que la
gente que ocupa una vivienda de un banco y que vayan allí… yo creo que lo que
pretende es proteger también a esa buena gente que tiene una vivienda y que se va
fuera unos días y tiene una casa en el pueblo, que la familia cuando vuelve se la
encuentra ocupada. Hay que darle, claro que sí, soporte y sobre todo porque
conocemos hechos de estos. En esa dirección, yo estaría a favor de la moción. No
quiero yo pensar que haya tan mala fe como que nadie pueda pensar que a la
gente más desfavorecida y que a la gente que necesite techo, pues la echen de
cualquier manera a la calle y demás. Se puede pensar como se quiera.
En cualquier caso, lo que yo creo es que ya tenemos una oficina que podía dar
información, porque lo que van a hacer en esta oficina es decirle, por mucho que
quiera el Ayuntamiento, mire váyase a un abogado, porque el Ayuntamiento no le
puede solventar el problema. Le puede decir cuáles son sus derechos, si es que
hay un especialista allí, pero poca cosa más. Asesorarle, pero en definitiva al final el
que tenga un problema de este tipo, grave, porque yo conozco algunos próximos a
mí que lo han tenido, pues le van a decir que se vaya a un abogado, que es lo
lógico, y al juzgado.
Por lo tanto, yo, mire, es que aquí cuando oigo discursos que a veces me cambian
la forma de ver las cosas porque es que te das cuenta de lo que hay detrás de lo
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que se explica. Y yo la verdad es que pensaba abstenerme pero es que voy a votar
a favor de la moción porque hay un interés en verla como una perversidad que yo
creo que no la tiene, y que de alguna manera la gente que se ve desamparada y
legítimamente tiene derecho a estar en su casa, también tiene derecho porque son
pobres, además, tiene derecho a que alguien les eche una mano y les asesoren.
Otra cosa es defender desde ahí a esta gente que tiene un montón de viviendas
vacías porque están esperando a especular, como son los bancos y tal, y ahí
seguramente ya tomaríamos buena nota para hacer las cosas como hay que
hacerlas. Se trata de que aquí todo el mundo es igual ante la ley pero unos… no
todo es igual. Y esto yo creo que el Ayuntamiento sí tiene que poder dar una
explicación a quien se lo pregunte y demás, y evidentemente al final lo que hará
será mandarlo al juzgado o a un abogado.
La otra, Sr. de Esquerra Republicana, es que una cosa es… cuando usted dice
embajadas, es que es donde está el problema. No son embajadas. Embajadas no
hay más que las que representan al Estado español, a usted y a mí, a los
españoles, a todos. Lo demás son oficinas comerciales que pudiera estar yo de
acuerdo en que las tengan, como las tienen otras comunidades. Ahí estamos de
acuerdo.
¿Dónde viene el problema? Cuando ustedes se empeñan en calificar de embajada,
sin ninguna legitimidad, a algo que no lo es, y gastan dinero. Cuando ustedes dicen
eso, es cuando la lían. Hagan el favor de llamarlas por su nombre, oficinas
comerciales o de caire, com se diu en català, cultural, porque de alguna manera la
cultura de Cataluña haya gente allí que vaya y les explique, mire aquí hacemos los
castellets, los correbous a pesar de que estamos en contra de que se maltrate a los
animales, pero hay correbous. ¿Me entiende? Se trata de eso, de no retorcer la
cuestión para que no demos lugar a estas mociones.
Llámenles ustedes lo que tienen que llamarles, no hagan sobre todo desde ahí
proselitismo de la independencia, porque no es así, y entonces evitaremos estas
mociones.
Por lo tanto, mire, voy a votar, ¿sabe usted porqué a favor? Precisamente por lo
que usted ha dicho, por calificarlas de embajadas. Sino no hubiera votado a favor,
porque lo mismo que se lo permitimos a otras comunidades, que tengan oficinas
donde trabajen por el comercio para que sus productos se vendan y se vean, y
hagan una labor importante para esa comunidad en esa materia económica y en la
materia cultural, pues no hay ningún problema. Pero cuando ustedes las califican
de embajadas, de embajadas no hay más que unas, las que representan al Estado
español, que es su estado y el mío, aunque no le guste. Muchas gracias.

SR. CASTRO BORRALLO (PSC-CP)
Gràcies alcaldessa. Respecte a la moció 44 de les pintades incíviques, nosotros
vamos a votar a favor. Ya en el Pleno anterior le pedimos al grupo municipal del
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Partido Popular que la dejara encima de la mesa y efectivamente la vamos a votar a
favor.
Como es conocido, en estas semanas hemos presentado una campaña para
incrementar el número de comunidades que autoricen la limpieza de esas pintadas
incívicas, repetimos, pintadas incívicas, porque yo creo que es el concepto más
claro para esta cuestión.
Nuestro objetivo, y así se le manifestó a todos los grupos municipales ya hace unos
meses, era pasar del 15 % de las comunidades que están autorizadas, al 25 %.
Estamos trabajando en esa dirección, y a la vez, además de simplificar los trámites,
estamos intentando que en la misma autorización nos permitan eliminar las placas
franquistas, a las que se ha hecho referencia en una moción anterior. La semana
pasada precisamente en una de las fachadas en que se actuó, se retiró la placa del
yugo y las flechas de infausto recuerdo.
Entonces nosotros, en este sentido, además de votar la moción, lógicamente nos
ponemos manos a la obra, vamos a hacer esta campaña a fondo para incrementar
el número de autorizaciones, y además vamos a poner el acento en incrementar un
equipo que permita una mayor eliminación de esas pintadas incívicas en las
fachadas de las comunidades.
Nosotros no criminalizamos a nadie cuando borramos una pintada, ni cuando de
alguna manera actuamos contra pintadas incívicas. Lo digo, Sr. Giménez, porque
me parece que una cosa es la creatividad y el arte y otra cosa, ya se ha dejado
patente en este Pleno, es el incivismo. Creo que son dos cosas diferentes y buena
muestra de ello, por ejemplo, es todo el plan de trabajo que está desarrollando
cultura con el tema de los auténticos grafitis, por ejemplo, el del puente de Isabel la
Católica, que es una iniciativa pública que cuenta con un grupo de artistas, y que
tiene, en este caso, una financiación privada, pero me parece que esa lógica nos
tiene que hacer también reflexionar.
Sobre la cuestión, insisto, de las pintadas incívicas, incrementaremos los servicios y
por tanto intentaremos también llegar al máximo de comunidades para,
efectivamente, tener una ciudad más, como decimos, más limpia, más ordenada y
en mejores condiciones.
Respecto a la moción 45, nosotros, esta moción, no la íbamos a votar a favor, pero
con el cambio que ha planteado el portavoz del PP, de dar asesoramiento,
entendemos que podemos votarla a favor, pensando especialmente en los
pequeños propietarios, en los propietarios privados. Y ahora me referiré a los
grandes tenedores porque creo que tienen… o se hace una diferenciación muy
clara.
Yo creo que todos tenemos conciencia de la problemática de la vivienda en la
ciudad. Llevamos ya como mínimo 15 o 16 mociones en este Pleno al entorno de
este problema, y creo que todos sabemos distinguir entre familias vulnerables y
situaciones de familias que no lo son, o situaciones de familias que no tienen más
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recurso que dar ese salto adelante que significa ocupar una vivienda, de aquellas
mafias que lo que pretenden es hacer un negocio. Digo esto porque a las mafias,
efectivamente, hay que combatirlas.
Nosotros como Gobierno municipal, y lo he expresado en este Pleno en diversas
ocasiones, en la ley 4/2016 situamos la necesidad de un reglamento para
regularizar las ocupaciones en Cataluña. La Generalitat está trabajando en ello.
Desde el Gobierno municipal hemos enviado diversas propuestas. Parte de esas
propuestas fueron votadas en una moción que presentó el grupo parlamentario
socialista el jueves pasado en el Parlament de Cataluña, y además en el Congreso
de los Diputados, el grupo socialista también ha presentado una proposición no de
ley, en la que se insta al Gobierno a legislar contra las mafias que hacen negocio, a
costa de la desgracia, de miles de viviendas desocupadas por la burbuja
inmobiliaria.
En este sentido, desde la administración local hemos de asesorar a aquellos
privados que tienen dificultades, lo hacemos a través de la oficina municipal de
información al consumidor, también desde la oficina de la vivienda, y hemos,
también, de prestar apoyo a aquellas familias que no tienen más remedio, ni más
solución que ocupar esas viviendas, y la manera más eficaz de hacerlo, si son
familias que realmente cumplen los criterios y las condiciones que están
establecidas en la ley 24/2015 de vulnerabilidad y que además cumplen, digamos,
criterios de convivencia positivos en la comunidad, nosotros estamos por que haya
una regulación en Cataluña que lo permita.
Y esperamos que el Partido Popular en este sentido, no, esta vez, no intente, en el
Tribunal Constitucional, de alguna manera, liquidar los artículos de la ley 4/2016
porque entonces sí que tendremos un auténtico problema en clave local, y es que
no tendremos instrumentos para luchar, ni contra la mafia ni para poder solventar el
problema de la emergencia habitacional en la ciudad.
Por tanto no necesitamos más oficinas, lo que necesitamos son leyes, reglas claras,
reglamentos, más apoyo, más cesión de viviendas por parte de los grandes
tenedores, y más apoyo por parte de la administración general del Estado y también
de la Generalitat de Cataluña en políticas públicas de vivienda. Gracias.

SR. BELVER VALLES (PSC-CP)
Sí, gràcies. Per al posicionament respecte a la moció número 46, nosaltres
exactament, com ha dit un altre company, entenem que la moció, substantivament,
continua fent incidència en el mateix amb els mateixos plantejaments, i seguint la
mateixa lògica ens abstindrem.
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SR. MARTÍN HERMOSÍN (PP)
Gracias. A ver, me ha sorprendido alguno de los argumentos que se han dado.
Efectivamente para la moción número 44, lo que estamos hablando es de actos
incívicos, y no estamos hablando de arte, el arte está encuadrado en otro lugar y no
puede ser considerado un acto incívico por sí mismo, por tanto yo creo que intentar
equipararlos es una manera bastante pobre de justificar un no, a una moción, y
justificar lo que incluye ese no, que son los actos incívicos que se cometen en
nuestra ciudad.
Respecto a la 46, a ver, que no se trata de donde se gasta o no se deja de gastar el
dinero, se trata de si se gasta en aquello en lo que la administración tiene o no
competencias, y ya está. Y si le preocupa la vivienda pues en lugar de partidas para
un referéndum que es ilegal o, como dijo el Sr. Romeva, para saltarse la ley en el
tema este de las oficinas en el exterior, porque eran para otro cometido y no para el
que usted nos ha expresado en esta moción, oiga, pues dedíquelo a política social,
dedíquelo a vivienda y dedíquelo a otras partidas que interesan más a los
ciudadanos.
Al Sr. Monrós le diría que no se preocupe por el Estado que normalmente el
Gobierno de España, y sobre todo cuando gobierna el Partido Popular, cumple. De
momento los 7.000 millones que le ha confirmado a la Generalitat para financiar
este año a la Generalitat, se les aportará. Como se los aportó el año pasado, y las
inversiones que el presidente del Gobierno ha anunciado hoy para Cataluña, les
puede molestar, no sé porqué, pero les puede molestar, pero las va a cumplir
también, las va a cumplir también, pese a que les moleste. Pero son buenas para
Cataluña y son buenas para los ciudadanos de Cataluña. Por tanto, como es
Gobierno de España, y se preocupa por todos los ciudadanos españoles, incluidos
los de Cataluña, es un elemento vertebrador las infraestructuras, como bien ha
dicho el presidente del Gobierno, y las llevará a cabo.
Respecto a la otra moción, pues no entiendo la demagogia en los argumentos para
no aprobar una cosa que también es muy simple. Mire, el Ayuntamiento no tiene
competencias en vivienda, lo único que puede es asesorar y ayudar, por eso lo
presentamos.
Pensamos, y el Gobierno del Partido Popular irá en ese sentido y va a ir por ese
sentido, ya lo ha confirmado, igual que hay una propuesta del PdCAT para
garantizar también el derecho a la propiedad. También en su momento, lo primero
que hizo fue regular para evitar el máximo de desahucios, lo hizo en cuanto entró
en el Gobierno, en el 2011-2012.
Esta moción lo único que pretende es asesorar, precisamente, a esas personas
que tienen nombres y apellidos, que se han ido de vacaciones y que han perdido
una vivienda. O que se ha ido a trabajar y ha perdido su vivienda, o que se ha ido
enferma al hospital y ha perdido su vivienda. Es para esas personas, para esos
pequeños propietarios que se han quedado sin vivienda, igual que otros han sido
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desalojados y parece ser que para algunos grupos de este Pleno, pues estos
pequeños propietarios pues no merecen tener derecho a la vivienda.
Y es bastante demagógico hablar de los bancos cuando los bancos no necesitan
una oficina de asesoramiento, ya tienen su equipo de asesores, son estas personas
las que necesitan la ayuda. Y ya que hablamos de tanta política social, aquí hemos
hablado de derecho a la vivienda y hemos debatido mociones sobre el derecho a la
vivienda, pero también estas personas tienen el derecho a la vivienda. Y ustedes
por el mero hecho de ser propietarios se la están negando en esta moción y parece
mentira, parece mentira que hablen de ser partidos que buscan, precisamente,
ayudar al más desfavorecido cuando estas personas, muchas de estas personas
con nombre y apellidos, se han quedado sin vivienda también. Y ustedes los llaman
grandes propietarios.
No, mire usted, son personas que han sido desahuciadas per otras personas que
han ocupado la vivienda de manera ilegal. Por tanto necesitan respaldo igual que
otro ciudadano y me parece que pedir que el Ayuntamiento les pueda asesorar y les
pueda llevar, porque muchos de ellos tampoco tienen recursos, pues me parece
que es tan social como otras propuestas que han hecho ustedes aquí en este
Pleno.
A continuació l’Alcaldessa obre un segon torn d’intervencions dels grups polítics
municipals que ho desitgin.

SR. MONRÓS IBÁÑEZ (CiU)
Sí, Sr. Hermosín, és que vostè es ve amunt quan replica perquè costa, em costa...
intentaré ser... miri, el Sr. Mariano Rajoy ahir va venir a continuar explicant el conte
segona part, bé, és igual si és un conte, els contes són molt llargs, vull dir, ahir
deuria escriure el conte i avui l‟ha vingut a explicar. Serà la segona vegada o la
tercera que ho fa.
Miri, hi ha una cosa que vostè suposo que si entengués de matemàtiques una
miqueta, sabria que allò... suposant que ens retornessin els diners en les inversions
que ens han de retornar ja seria una cosa que estaria bé.
Sr. Miguel García no murmuri, esperi‟s una mica... murmuri quan acabi, quan acabi,
quan acabi.

Parla el Sr. García Valle sense micròfon.

Sí, ha murmurat, sí, ja ho sap.
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Què passa? O sigui el PP, no vull entrar en el Partit Socialista, però durant uns
quants anys ha governat a Espanya, el Partit Popular, ha governat uns quants anys
a Espanya, en una època concreta. I ara tornen a governar, clar, i resulta que en
tota aquesta època que han governat, el soterrament de les vies de l‟Hospitalet
l‟han fet ells. No l‟han fet, no, encara? El podien haver fet, el podia haver fet molta
gent. Vostès el podien haver fet, no l‟han fet.
Podien haver tingut l‟AVE a Barcelona abans del 2008 i no el vam tenir. Podíem
haver tingut moltes coses i les poques que arriben, arriben sempre tard. I algunes
malament.
Llavors vostè no es preocupi, vull dir, jo, torno a repetir, sóc, en algunes coses sóc
molt creient i crec que segur que no arribarà aquesta inversió del Partit Popular,
bàsicament perquè jo espero no ser aquí, bé, sí, ser aquí però no ser aquí
pertanyent a l‟Estat espanyol, això és una altra història. Però això ja vindrà després.
Però és que, sap què passa....

SR. GARCÍA I ACERO (ERC-AM)
Sí, bàsicament les promeses del Partit Popular no ens les creiem i la història ens ho
manifesta. Vostè, cada vegada que venen a aquí, a Catalunya, anuncien inversions,
també hi havia d‟haver una execució de 4.000 milions en rodalies fa molt temps, i
d‟aquesta execució no s‟ha produït ni un euro.
I així van repetint doncs la mateixa cançó, doncs també parlen del soterrament, jo
no he sentit tampoc, en cap moment, res del soterrament de les vies que divideixen
la nostra ciutat, vostès que també van prometre que es faria el soterrament, doncs
en aquesta ciutat tampoc hem vist cap tipus d‟euro per fer possible aquesta
necessitat per a aquesta ciutat. Per tant, són promeses doncs buides de contingut,
les que fa el seu Govern.
Referent al tema dels pisos dels propietaris petits. Nosaltres estem d‟acord en
defensar els pisos dels propietaris petits. Sobre tot aquelles persones que fan un
esforç per pagar doncs la hipoteca, que han fet un esforç molt considerable i que
han vist que se li ha ocupat, però estem parlant que la gran majoria d‟ocupacions
que existeixen són propietat de grans bancs, i si vostès volen solucionar la
problemàtica de l‟habitatge, facin polítiques que afavoreixin l‟habitatge social perquè
el que estan fent vostès és tot el contrari en aquest àmbit.
I sobre el tema de les ambaixades, doncs nosaltres li diem ambaixades a la política
exterior perquè tenim vocació de ser Estat i serem Estat. Per tant, si ho som, com li
deia abans, tindrem unes ambaixades que tenen un cost inferior a les que vostès
desenvolupen, i no tingui cap dubte, quan siguem república catalana, que ho serem
aviat, les nostres ambaixades no seran tan costoses com són les seves.
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SRA. GONZÁLEZ MONTES (ICV-EUiA-PIRATES-E)
Sr. Hermosín, en ningún momento nosotros no vamos a amparar a un pequeño
propietario. Evidentemente no es esa… creo que ha quedado claro en mi primera
intervención, pero es que esta moción no hace diferencias entre lo que es un
pequeño propietario y un gran tenedor o un banco.
Y evidentemente esta ambigüedad a nosotros nos preocupa, porque en el fondo
está favoreciendo, digamos, a los que realmente están dejando muchísima vivienda
vacía, que son los bancos y los fondos buitre y los grandes tenedores de vivienda.
¿Cómo se combate todo eso? Pues haciendo un acceso a la vivienda digna de
alquiler social, una buena red pública, y esto se puede hacer desde el Estado,
desde la Generalitat y también desde el Ayuntamiento, y son las políticas que no se
están llevando a cabo.
¿Y cómo se combaten las mafias? Pues que no haya pisos vacíos para que puedan
estar haciendo todas esas prácticas. Nosotros no estamos ni a favor de las mafias,
ni muchísimo menos, porque están negociando con el sufrimiento de muchísimas
personas y evidentemente eso no lo vamos a amparar jamás. Y también estamos
de acuerdo en amparar al pequeño propietario que se vea en una situación,
digamos, de ocupación de su vivienda. Eso, por supuesto, nosotros tampoco lo
vamos a amparar.
Ahora, los bancos que están desalojando a miles de familias a la calle y que están
dejando esos pisos vacíos, si una familia no tiene más remedio que entrar a ocupar,
¿nosotros encima la vamos a criminalizar? ¿Vamos a permitir, digamos, que esos
pisos estén vacíos ahí in eternum, cuando son producto de los desalojos y del
sufrimiento de tantas familias? Eso es lo que nosotros no vamos a amparar y no se
equivoque.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé. No sé si. No vol afegir res més? Cap grup?
Jo, si em permeten, com ha sortit un tema col·lateral però que avui és el dia, ho
mencionava el Sr. Monrós ara fa un moment, i em sembla que el Sr. García també,
sobre el tema del soterrament.
És cert que avui s‟ha produït un fet que crec que és important, en fi, podem confiar
al 100 %, podem desconfiar al 100 %, però en tot cas avui s‟ha produït un anunci
que afecta positivament aquesta ciutat, pel qual hem lluitat tots, i jo crec que hem
mantingut una posició doncs molt coherent, com a ciutadans i ciutadanes, com a
entitats, com a formacions polítiques que sempre tots hem reivindicat,
unànimement, que era imprescindible i necessari el soterrament de les vies del tren.
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I avui s‟ha produït un anunci a Barcelona, en el que el president del Govern ha
anunciat tot un seguit de mesures que afecten a Catalunya, les infraestructures de
Catalunya, amb una promesa d‟inversió i amb un contingut després més detallat
que ha fet el ministre de Foment en el qual ha mencionat expressament les vies de
l‟Hospitalet i el futur projecte, ambiciós, així ho ha expressat ell mateix, de la nostra
ciutat.
Jo crec que hem de ser justos i hem d‟alegrar-nos i hem de mostrar la nostra
satisfacció. Sé que el crèdit està molt esgotat però el crèdit en aquesta ciutat estava
esgotat també amb la Generalitat de Catalunya, i malgrat aquest crèdit esgotat,
doncs vam alegrar-nos quan des del departament d‟Educació es va donar llum
verda a l‟eliminació dels barracons de la nostra ciutat. I hem donat un vot de
confiança que aquestes persones que s‟han compromès en nom de la institució que
és la Generalitat de Catalunya, han tingut tot el nostre suport i ens hem alegrat. I
crec que en aquests moments hem de fer el mateix.
És cert que l‟incompliment respecte a l‟Hospitalet d‟un projecte que estava
consensuat, que estava pactat, que estava convingut, que estava signat, que
estava fet el projecte, no s‟ha complert. És cert. Però també és cert que avui s‟ha
donat, d‟una forma simbòlica, llum verda que aquest projecte tirarà endavant. I
sincerament jo vull ser positiva, vull ser optimista encara que evidentment, igual que
farem amb altres projectes que afecten a una altra institució, farem un seguiment
acurat per veure que aquells anuncis siguin realment realitat.
En aquest sentit crec que hem de ser coherents i hem de ser justos i hem d‟alegrarnos de que en aquests moments el ministre de Foment i el president del Govern
d‟Espanya, hagin anunciat que es comença a treballar en aquest projecte, i crec
que m‟agradaria que tothom estigués content perquè és una excel·lent notícia per a
la ciutat. Amb totes les... si em permeten, amb totes aquestes cometes de si
realment aquest anunci es quedarà en una execució d‟un 1 % o si realment
l‟execució serà del 100 %.
Jo vull pensar que després de uns quants anys de no acció i de no diàleg amb
aquesta ciutat, que a partir d‟aquests moments quan s‟ha fet aquest anunci, vull
entendre que les coses han canviat i que hi ha una voluntat expressada per part del
Govern d‟Espanya que jo celebro, particularment, en nom de tants i tants ciutadans
que necessitem que aquesta ciutat avanci també amb aquest soterrament. No
només un soterrament per fer maca i bonica la ciutat. Un soterrament que permet
fer el túnel ferroviari que és imprescindible perquè el sistema de rodalies realment
funcioni en aquest país, i ho sabem tots.
Creiem que el soterrament, la creació d‟una estació intermodal a la Torrassa on la
línea 1 i línea 9 del metro ja estan actuant i que només, que no és poc, puguin
també parar els trens de rodalies que venen de la línea de Vilanova i Vilafranca,
farà que aquesta ciutat faci el salt que també necessita.
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Per tant crec que hem de ser justos sense fer volar coloms i amb tota la prudència,
però crec que és important l‟anunci que avui s‟ha fet respecte a aquesta ciutat per
part del Govern d‟Espanya. Res més.
Passaríem a veure com ha quedat la votació. Crec que la 44 i 45 han estat
aprovades si no...

SRA. SECRETÀRIA
La 44 i la 45 han estat aprovades. En relació a la 45, com que va haver-hi una
esmena del propi grup que presenta, el grup polític del Partit Popular, s‟hauria
d‟esmenar el títol que era moció per a la creació d‟una oficina, i dir moció per a
l‟assessorament, perquè no... si no... hi ha una... hi ha una disfunció entre el títol i la
moció presentada.
I la primera passa el mateix, la del 44, que és “moció per a que es prenguin les
mesures oportunes per netejar els grafitis de la ciutat”. Hi ha hagut una esmena que
parla de pintades incíviques. Si us sembla fem també la rectificació de l‟acord
aprovat, no de l‟ordre del dia sinó de l‟acord aprovat.
Després en la moció 46 de l‟ordre del dia, per instar la Generalitat a incloure les
noves delegacions a l‟exterior dins d‟Espanya, el resultat de la votació han estat 13
abstencions dels regidors no adscrits i dels que integren el grup municipal del Partit
Socialista de Catalunya, 7 en contra dels integrants dels grups municipals ICVEUiA-Pirates, Esquerra Republicana de Catalunya, Convergència i Unió i CUP-PA i
7 a favor dels que integren els grups municipals del PP i Ciutadans. Per tant hi ha
un empat, hem de repetir la votació, decideix el vot de qualitat de la presidenta.

Parla el Sr. García Valle sense micròfon.

SRA. ALCALDESSA
A veure. Vots a favor de la moció? Entenc que són els 3 del Partit Popular, els 4 de
Ciutadans. En contra estaven Esquerra Republicana, la CUP, ICV-EUiA i
Convergència.

Parla el Sr. García Valle sense micròfon.

Perdó?

Parla el Sr. García Valle sense micròfon.
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A ver, yo no he dicho nada, Sr. García. Y pasamos a la abstención que el grupo
socialista se abstiene.

SRA. SECRETÀRIA
Usted mantiene el voto...

SRA. ALCALDESSA
Yo mantengo mi voto, sí claro. Pues volvemos a quedar igual. Se queda
nuevamente en el limbo esta moción.

SRA. SECRETÀRIA
Amb l‟efecte conseqüent de que la pot presentar una altra vegada en qualsevol
moment.

SRA. ALCALDESSA
Sí, sí. La pot presentar cada Ple. Si no aconsegueix seduir a cap grup prèviament
Sr. Hermosin, jo li demanaria que abans de tornar-la a presentar, intenti modificar
les majories i minories del Ple.
Molt bé. Doncs quedarien aprovades la número 44 i 45. Quedaria sense aprovar-se
ni rebutjar-se la 46, per tant en els llimbs, com diu la Sra. Secretària, i passaríem a
les presentades per Esquerra Republicana de Catalunya.

Tancat el debat se sotmeten a votació les mocions números 44, 45 i 46; adoptantse els següents acords:

MOCIÓ 44.- PARA QUÉ SE TOMEN LAS MEDIDAS OPORTUNAS PARA
LIMPIAR LOS GRAFITIS DE LA CIUDAD.
Es dóna compte de la moció que es transcriu seguidament, amb una esmena “in
voce” a petició del Sr. Rafael Jiménez, regidor no adscrit, en el sentit de substituir la
paraula “grafiti” per la paraula “pintada incívica”, i sotmesa a votació s'aprova amb
23 vots a favor dels representants del PSC-CP, Srs./Sres. Núria Marín Martínez,
Francesc J. Belver Valles, 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
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González; dels representants del PP, Srs/Sres. Sonia Esplugas González, Pedro
Alonso Navarro i Fco. Javier Martín Hermosín; dels representants d‟ERC-AM,
Srs./Sres. Antoni García i Acero i Jorge García i Muñoz; del representant de CiU,
Sr. Jordi Monrós Ibáñez; i dels REGIDORS NO ADSCRITS, Srs./Sres. Rafael
Jiménez Ariza i Cristina Santón Ramiro; amb 3 vots en contra dels representants
d’ICV-EUiA-PIRATES-E, Srs./Sres. Ana González Montes, Juliana Carballeira
Pascual i Ivan Nieto Martínez; i amb 1 vots 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:
L‟Hospitalet es una gran ciudad que debemos cuidar y respetar entre todos, las
personas que pasean por el municipio, pueden observar las pintadas que se
encuentran en todo tipo de edificios, muros, y de vez en cuando se dan también en
monumentos de la ciudad, rompiendo la estética y la limpieza, deteriorando nuestra
imagen como ciudad.
La imagen de la ciudad se sintetiza a la visión que tenemos observando edificios y
monumentos de la ciudad, eso dice mucho de la ciudad y de nuestros vecinos, por
ello, desde el ayuntamiento tenemos que contribuir de una manera decidida en
mejorar en todo momento la imagen de nuestra ciudad.
Dado que cualquier persona tanto para escoger una vivienda, abrir un negocio,
empresa, etc… lo primero que acostumbramos es recorrer el entorno y fijarnos en
el cuidado de las cosas, si las calles están limpias, las papeleras están en orden, no
hay pintadas incívicas en nuestra fachadas y muros, etc…
Dado que encontramos todo tipo de pintadas radicales, con insultos, palabras nada
adecuadas para los niños. Estas pintadas desmerecen todas las actuaciones en las
que está invirtiendo nuestro municipio.
Sabemos que este ayuntamiento lleva años trabajando y dedicando una parte del
presupuesto municipal a la limpieza de fachadas de las comunidades de vecinos, a
petición de la comunidad y que se ha avanzado en este sentido.
Por todo ello, el Grupo Municipal del Partido Popular propone al Ayuntamiento
Pleno la adopción de los siguientes
ACUERDOS:
Primero.- Qué se lleve a cabo una dotación económica mayor en el Presupuesto
de 2017 para destinarlo a este objetivo.
Segundo.- Qué el Ayuntamiento destine las brigadas de limpieza de pintadas
incívicas que sean necesarias para limpiar todas aquellas paredes, muros, etc…
que se encuentren fuera de las comunidades de vecinos.
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Tercero.- Qué se establezca un plan de actuación y prevención de este tipo de
actos, contra el mobiliario urbano y fachadas, a través del seguimiento policial y
campañas de concienciación en coordinación con las entidades de la ciudad.
Cuarto.- Qué se aproveche este tema para seguir informando a las comunidades
de la campaña de limpieza de sus fachadas.
Quinto.- Qué se dé traslado a todos los distritos, a las AAVV, asociaciones de
comerciantes, AMPAS de la ciudad.

MOCIÓ 45.- PARA OFRECER ASESORAMIENTO Y SOPORTE A LOS
PROPIETARIOS DE VIVIENDAS, LOCALES Y SOLARES AFECTADOS POR
OCUPACIONS IRREGULARES.
Es dóna compte de la moció que es transcriu seguidament, amb una esmena “in
voce” a l‟acord PRIMERO, ja incorporada, i sotmesa a votació s'aprova amb 19
vots a favor dels representants del PSC-CP, Srs./Sres. Núria Marín Martínez,
Francesc J. Belver Valles, 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, Srs/Sres. Sonia Esplugas González, Pedro
Alonso Navarro i Fco. Javier Martín Hermosín; i del representant de CiU, Sr. Jordi
Monrós Ibáñez; i amb 8 vots en contra dels representants d’ICV-EUiA-PIRATESE, Srs./Sres. Ana González Montes, Juliana Carballeira Pascual i Ivan Nieto
Martínez; dels representants d‟ERC-AM, Srs./Sres. Antoni García i Acero i Jorge
García i Muñoz; del representant de la CUP-PA, Sr. Christian Giménez Marquez; i
dels REGIDORS NO ADSCRITS, Srs./Sres. Rafael Jiménez Ariza i Cristina Santón
Ramiro; assistents presents en el moment de la votació, adoptant-se els acords que
figuren en la seva part dispositiva:

La Carta de Derechos Humanos de 1949 define la propiedad privada como un
derecho inviolable y sagrado.
La persona que comete un delito de usurpación entrando a una vivienda sin
autorización del titular de la propiedad privada, entendido cotidianamente como
“okupa”. Empieza a ser cada vez un problema más preocupante para aquellas
personas que a base de su trabajo y esfuerzo han conseguido ahorrar para poder
adquirir una propiedad.
Desde el Ayuntamiento de L‟Hospitalet debemos contribuir en la defensa de todos
los ciudadanos y tenemos que atender a la necesidad de ofrecer soluciones,
asesoramiento y soporte a los propietarios de viviendas, locales y solares afectados
por ocupaciones irregulares.
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La Ley de Enjuiciamiento Criminal pone disposición diferentes cauces procesales.
Algunos de ellos, pueden demorarse bastante en el tiempo, de ahí las dificultades
de la ciudadanía que entraña este tema.
Dado que en muchos casos la okupación está corriendo a cargo de mafias que
acaban alquilando a bajo precio la vivienda que previamente ellos han ocupado.
Esta moción tiene por objeto defender la vivienda privada y amparar a las personas
que sufren la ocupación de su vivienda.

Por todo ello, el Grupo Municipal del Partido Popular propone al Pleno la adopción
de los siguientes
ACUERDOS:
Primero.- Instar al Gobierno municipal a ofrecer asesoramiento y soporte a los
propietarios de viviendas, locales y solares afectados por ocupaciones irregulares.
Segundo.- Trasladar este acuerdo a las AAVV y al Consell de la Ciutat.

MOCIÓ 46.- PARA INSTAR A LA GENERALITAT DE CATALUNYA A INCLUIR
LAS NUEVAS DELEGACIONES EN EL EXTERIOR DENTRO DE LAS DE
ESPAÑA.
Sotmetent-se a votació la present moció es produeix un empat de 7 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; i dels representants del PP, Srs/Sres. Sonia Esplugas González, Pedro
Alonso Navarro i Fco. Javier Martín Hermosín; 7 vots en contra dels representants
d’ICV-EUiA-PIRATES-E, Srs./Sres. Ana González Montes, Juliana Carballeira
Pascual i Ivan Nieto Martínez; dels representants d’ERC-AM, Srs./Sres. Antoni
García i Acero i Jorge García i Muñoz; del representant de CiU, Sr. Jordi Monrós
Ibáñez; i del representant de la CUP-PA, Sr. Christian Giménez Marquez; i 13 vots
d’abstenció 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, Srs./Sres. Rafael Jiménez Ariza i Cristina
Santón Ramiro. De conformitat amb l‟article 48.7 del Reglament Orgànic del Ple,
repetida la votació i atès que el vot de qualitat de la Presidenta, que ha estat
d‟abstenció, no ha dirimit l‟empat de la primera votació, la moció no ha estat ni
aprovada, ni rebutjada.
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ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA
En relació amb les mocions presentades pel grup polític municipal
d'Esquerra Republicana de Catalunya, números 47 i 48, es produeixen les
intervencions següents:

SRA. ALCALDESSA
Molt bé. Sr. García.

SR. GARCÍA I ACERO (ERC-AM)
Sí, moltes gràcies. Sobre la moció 47, per impulsar la música en directe, doncs les
polítiques culturals són un factor clau del dinamisme econòmic i de cohesió social.
A la nostra ciutat tenim un teixit cultural molt potent que, tot i les dificultats de la
crisi, impulsa polítiques culturals de gran qualitat. La música en viu és una de les
expressions culturals que més apropa la cultura a la ciutadania. La música en
directe té una importància cabdal en la creació d‟aquest teixit cultural. Una indústria
musical que necessita desenvolupar-se en condicions òptimes a la nostra ciutat.
En aquest sentit cal reconèixer la gran tasca que estan fent durant molts anys,
molts establiments d‟aquesta ciutat que estan programant música en viu en petit
format. Una tasca a favor de la cultura que hauria de tenir el suport d‟aquest
Ajuntament, seguint l‟exemple d‟altres ciutats catalanes i europees.
És per aquest motiu que el grup municipal d‟Esquerra Republicana de Catalunya
presenta aquesta moció, amb l‟objectiu de fomentar la música en directe i d‟ampliar
l‟oferta d‟establiments que fan música en viu. Per aquest motiu demanem aquest
Ajuntament que acordi, doncs que l‟Ajuntament ofereixi una línea de subvencions
als establiments que programin activitats de música en directe, que es creï una
taula de diàleg per la música en viu, formada pel sector de l‟oci, els establiments,
els veïns i la Guàrdia Urbana.
Que es modifiquin les ordenances i normatives per tal d‟afavorir el
desenvolupament de la música en viu als locals que garanteixin la seguretat i
l‟aïllament acústic, i que el Consistori també creï un segell propi pel reconeixement
a la tasca cultural d‟aquests locals, així com també impulsem un circuit de música
en viu a la nostra ciutat.
En aquest sentit també voldríem manifestar en aquesta moció doncs el diàleg i el
consens amb l‟equip de Govern per poder-la tirar endavant.
Respecte a la moció 48, si alguna cosa caracteritza aquesta ciutat, és que tenim un
teixit associatiu fort, dinàmic i compromès. Unes entitats formades per voluntaris, de
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persones que dediquen el seu temps lliure, amb molts esforços, a fer possible una
societat més justa i que millori la ciutat en qualsevol àmbit.
Moltes d‟aquestes entitats reben subvencions per part d‟aquest Consistori, des del
nostre criteri moltes vegades subvencions insuficients per a la tasca que realitzen.
Però aquesta justificació d‟aquestes subvencions cada vegada és més complexa.
L‟entrada en vigor d‟una nova legislació ha modificat els procediments
administratius, fent que sigui cada vegada més complexa la gestió administrativa i
hi hagi més entrebancs burocràtics. Aquesta complexitat administrativa de les
subvencions està motivant que moltes entitats davant d‟aquestes dificultats puguin
renunciar doncs a les subvencions.
És per aquest motiu que creiem que el Consistori, que aquest Ajuntament, ha
d‟oferir i reforçar el suport i l‟assessorament administratiu a les entitats de la nostra
ciutat, i també cal impulsar encara més accions formatives sobre gestió i
administració d‟entitats.

Essent les 20:33 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. Així mateix, abandona la sessió la
Sra. Ana González Montes, regidora del grup polític municipal d’Iniciativa per
Catalunya Verds-Esquerra Unida i Alternativa.
El Sr. García Mompel, President en aquest moment, pel posicionament dels
regidors no adscrits i dels grups polítics municipals, de menor a major
representació, dóna la paraula al Sr. Rafael Jiménez Ariza i a la Sra. Cristina
Santón Ramiro i a continuació a la resta de representants dels grups.

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

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

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

SR. MONRÓS IBÁÑEZ (CiU)
Sí. A favor de les dues mocions.
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En el tema de la música, per impulsar la música en directe, votarem a favor
d‟aquesta moció, perquè pensem que enfortir i potenciar la cultura a la nostra ciutat,
ja sigui a través de la música en viu o a través de qualsevol altre iniciativa cultural,
és un aspecte clau a l‟hora de fer ciutat, de teixir una xarxa social forta i de qualitat,
de fer que el nostre jovent trobi dins la nostra ciutat aquells espais d‟oci que
necessita.

SR. MARTÍN HERMOSÍN (PP)
Respecto al asesoramiento a las entidades, estamos totalmente a favor de la
moción.
Respecto a la siguiente moción estamos conformes, estamos de acuerdo con el
espíritu de la moción, estamos de acuerdo con que se promocione. Es una
actividad que se está activando mucho en Barcelona, y traerla a nuestra ciudad,
creemos que también es importante.
Pero estamos en contra del punto 1, en las subvenciones. Creemos que las ayudas
al emprendimiento han de ser más genéricas. Podemos estar a favor de
subvencionar o ayudar para promocionar alguna actividad cultural concreta o
determinada dentro de la ciudad. Pero no en sí las subvenciones para la puesta en
marcha de estos locales. Por tanto apoyaríamos del punto 2 al 4, y en contra del
punto 1 de la moción.

SRA. CARBALLEIRA PASCUAL (ICV-EUiA-PIRATES-E)
Votarem a favor de la moció 48, moció per impulsar el foment de la música en
directe a l‟Hospitalet.
Aquesta és una proposta que ja s‟ha fet reiteradament a diferents legislatures en
aquest Ajuntament i per diferents grups municipals. L‟oferta d‟activitats culturals de
la ciutat no es limita a la programació pública, sinó que l‟Hospitalet compta amb un
seguit de locals privats que es propugnen com a espais de creació i exhibició
cultural, i que no poden ser considerats simplement des de l‟òptica mercantilista,
com és el cas de la sala Salamandra que tancarà en un futur proper.
Pel Govern municipal ha de ser un objectiu clar fomentar els canals de col·laboració
amb les entitats de la ciutat, i fer que la cultura, la proximitat i la participació vagin
unides en una mateixa direcció, i més quan s‟està intentant crear un districte
cultural.
El primer pas hauria de ser el foment de la cultura de base de la nostra ciutat. El
Govern municipal hauria d‟estar pendent i donar facilitats a aquestes iniciatives que
porten la cultura a la nostra ciutat des de fa molts anys, i amb un esforç molt
considerable, i no deixar-les de banda per tal d‟afavorir i fomentar una cultura
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elitista amb grans projectes i produccions, a les que pocs veïns i veïnes de la nostra
ciutat podrem accedir-hi.
Essent les 20.38 hores, s’incorpora a la sessió la Sra. Ana González Montes,
regidora del grup polític municipal d’Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra Unida i
Alternativa-Pirates.

SRA. GONZÁLEZ MONTES (ICV-EUiA-PIRATES-E)
Sí. Nosaltres sobre l‟assessorament i informació a les entitats de l‟Hospitalet
votarem a favor.
Realment és molt complicat per a la majoria de les entitats petites que cada dia
aixequen la persiana i que estan creant barri i que estan creant complicitat a la
nostra ciutat. De totes les tasques burocràtiques que venen afegides, del tema
subvencions o de l‟administració de la mateixa entitat. Per això nosaltres creiem
que és molt important donar tot aquest suport i votarem a favor.

SR. GARCÍA VALLE (CIUTADANS)
Muchas gracias. La moción 47 para dar apoyo y asesorar a las entidades de
Hospitalet, ayudar en la formación y demás, nos parece bien.
Es bueno que estas entidades tengan… porque la verdad es que muchas veces lo
hacen con voluntarismo y tienen pocos conocimientos de la normativa, y los temas
legalistas a veces los vuelven locos y no saben cómo… y nosotros creemos que es
bueno que tengan un apoyo en su dedicación, a entidades que realmente prestan
una labor importante tanto social como de otro tipo, están en los barrios. Para que
vean ustedes que nosotros no estamos en contra, ni mucho menos, de las
asociaciones.
Estamos en contra de lo que hemos dicho otras veces, y estamos a favor de que se
les ayude, y que incluso se les ayude no solamente de esta forma, sino también
cuando lo necesiten a nivel económico, en función de la labor social y del trabajo
que desarrollan, teniendo en cuenta que son asociaciones sin ánimo de lucro, que
al contrario, prestan un gran servicio que además nos ahorra dinero a la
administración pública, porque de alguna manera hay políticas que hoy llevan a
efecto, que nosotros si las tuviéramos que hacer tendríamos que abocar recursos.
Por tanto no es malo que algunos de esos recursos vayan a parar a estas
entidades, que de alguna manera prestan esos servicios como complemento,
muchas veces, a la propia acción política de… tanto social como de otro orden,
incluso de orden económico y cultural de esta ciudad.
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Bien entendido que aquí se demuestra que estamos a favor, otra cuestión es
aquellas cosas que hablábamos del paniguado, de aquellos que son más amigos.
Ahí ya no estamos tan de acuerdo, y es lo que he venido aquí diciendo más de una
vez y ya le digo que lo voy a repetir hasta la saciedad. Porque es que lo veo cada
día. Lo veo cada día. Por lo tanto estamos a favor, ya saben que yo en este aspecto
me he significado siempre por denunciarlo eso, y lo seguiré haciendo hasta que de
alguna manera yo me crea que eso no existe. Pero mientras que me crea que
existe y que se ve que existe, pues lo seguiré denunciando. El 47 a favor.
La otra moción de impulsar el fomento a la música en directo. Pues estoy de
acuerdo también, lo que pasa es que claro, lo que no estoy de acuerdo es que las
prioridades sean, a veces… o sea, yo no creo que haya que subvencionar esto.
Otra cuestión es que se ayude y que se haga lo posible porque eso que también es
un modo de expresión cultural y demás, pues se pueda estar ahí. Pero creo que es
lo que yo decía de prioridades, y como decía antes lo del pavo gordo que pesara
poco, eso es imposible.
Al final no tenemos dinero para todo y hay que priorizar y eso es una de las cosas
que siempre nos ha preocupado a nosotros. De verdad que si tuviéramos unas
arcas importantes y no tuviéramos tanta gente que viene a pedirnos porque lo
necesita y tuviéramos que darles, pues no estaría mal. Pero en este momento no
creo que sea el momento para subvencionar este tipo de cuestiones.
Entonces estamos en contra del punto número 1, a favor del segundo, porque es
bueno que haya una taula de diálogo, que se hablen cosas y que se diga y que se
incentive, en fin, todo lo que puede suponer una mesa que de alguna forma pues
sirva para eso, para ayudar a que se desarrolle eso en la mejor manera posible,
teniendo en cuenta que estas cuestiones hay que tener mucho cuidado porque no
toda la gente… sino se toman las previsiones que hay que tomar en cuanto a los
ruidos y una serie de cuestiones, que ya veo que luego después aquí ustedes
también hablan de eso, para que se hagan bien las cosas. Porque hay que tener
mucho cuidado y que siempre se miran con el rabillo del ojo si no se hacen las
cosas bien.
Por lo tanto estamos a favor del número 2. Veo que han rectificado el tercero, está
muy bien. Por lo tanto también disipan algunas dudas de las que teníamos aunque
naturalmente va a ser necesario actuar en las ordenanzas seguramente. Y
seguramente yo estaría a favor de eso, siempre y cuando se modifique si hay que
modificar alguna cosa, como ustedes mismos dicen aquí para que eso pueda darse.
Porque seguramente habrá que hacer una actuación ahí, porque la verdad es que
no… tampoco soy muy experto en esa materia pero en lo poco que he podido leer o
el conocimiento que tengo, creo que… y digo lo de tampoco para que luego no
venga alguno diciendo por ahí que si tal, porque aquí hay que curarse ya en salud
aquí. Porque aquí te dan un guantazo cuando menos te lo esperas, y sobre todo
cuando te tienen ganas. O sea que ya lo explico otra vez por adelantado.
Por lo tanto estaremos a favor… cuando antes pensábamos que era complicado
pero creo que ustedes con buen criterio han hecho una corrección que nos permite
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valorar que se puede votar a favor. El cuarto, que haya un sello también que tenga
el objetivo y demás, eso es bueno porque incentiva también a la gente que tenga
ese sello, que sepa que ahí se hace algo que está bien hecho y que además le da
ese sello de calidad, no sé si en esa dirección va, creo que sí, para que sepan que
en ese local se va a tener a alguien que va a hacer música en vivo y en directo, que
es bueno y a todos nos gusta. Yo precisamente soy un amante de ir a estos sitios
así, donde no tanta “tracatrá, tracatrá, tracatrá” con los altavoces estos tan grandes,
que haya un grupo allí que de alguna manera te relaje un poco, en función de… tu
elegirás la música que te guste, obviamente, pero en fin, que está bien que haya un
sello de calidad para que uno lo distinga y pueda elegir con cierta facilidad.
Pero también vemos que es un acierto, para que vean ustedes, señores de
Esquerra Republicana, que no nos duelen prendas en aprobarles cosas que tienen
sentido y que tienen coherencia, al margen de otras cuestiones. Siempre lo hemos
dicho, nosotros no votamos aquí en función de una idea concreta ni vamos ahí,
como los burros con las orejeras puestas. Estos son de aquellos… no, no se lo
aprobamos. De hecho estoy convencido que a los que más les hemos aprobado ha
sido a ustedes.
Salvo cuando se meten en el barrizal ese, cuando se meten en ese barrizal, ahí ya
no entramos. Allá no. Pero cuando ustedes están fuera y hacen cosas con
coherencia, que son bastantes, tengo que decirlo, pues nosotros se las votamos a
favor. Sin sectarismos, porque lo bien hecho, bien hecho está, lo hagan los de la
república catalana o lo hagan los monárquicos del otro lado. O sea que a mí me da
igual. Eso es coherencia. Y nosotros la vamos a mantener siempre que podamos.
Nos gusta esa moción salvo que tengamos que poner dinero porque, oiga, al fin y al
cabo, eso genera negocio y si genera negocio porque se hace también con esa
idea, a parte de la cultura, pues supongo que de ahí tendrán ellos que tener
suficiente argumento en el negocio para… porque a lo mejor una copa un euro más,
pues ya bastante subvención es esa, si estás escuchando música y yo lo pago a
gusto y supongo que los demás también. Te da la posibilidad de elegir.
Pues nada, señores de Esquerra Republicana estamos encantados de votarles a
favor esta moción, salvo en eso y la otra también. Muchas gracias.

SR. BRINQUIS PÉREZ (PSC-CP)
Gràcies, Sr. Mompel. Respecte a la moció 47, comentar que des de l‟any 2000
l‟Ajuntament de l‟Hospitalet ofereix, a les associacions i col·lectius de la ciutat,
cursos i tallers orientats a fomentar l‟associacionisme i la participació de la
ciutadania.
Les associacions i entitats de la ciutat han d‟afrontar els canvis socials, tecnològics i
els canvis legislatius que s‟han produït en els darrers anys, i el seu repte en
abordar-los per aconseguir nous models participatius i de gestió que les enforteixin.
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El repte de l‟organització municipal és proporcionar eines que responguin a les
necessitats i al paper de les entitats a la ciutat, i fer-ho de forma pro activa amb les
estructures racionals i flexibles i elements de comunicació que apropin o que
augmentin els valors de serveis i recursos que oferim, i millorin la percepció de les
entitats que tenen el suport per part de l‟Ajuntament d‟Hospitalet.
Perquè volem proporcionar informació pel que fa a la creació d‟entitats sense ànim
de lucre a l‟Hospitalet, perquè volem formar i assessorar i dinamitzar a les entitats
sense ànim de lucre de l‟Hospitalet, a fi de millorar la seva gestió i ampliar les seves
capacitats, i perquè hem signat un conveni per al portal d‟entitats de la Diputació de
Barcelona perquè les nostres entitats ho puguin gaudir. Així doncs votarem a favor
d‟aquesta moció.

SR. QUIRÓS BRITO (PSC-CP)
Gràcies. En primer lloc agrair el to de la moció a la gent d‟Esquerra Republicana.
Comentar que en l‟actualitat a l‟Hospitalet, el teixit musical de música en viu, està
conformat a grans trets per entitats musicals, diverses escoles de música privades,
més de 200 bucs d‟assaig, 3 botigues de música, 7 bars musicals que programen
música en viu de forma estable, 2 sales de concert, 8 festivals de música, el
projecte ben conegut per tots de la Casa de la Música, l‟Auditori Barradas, el Teatre
Joventut, 2 sales, gran i petita, i l‟Escola Municipal de Música-Centre de les Arts,
que a més és referent a tot Catalunya gràcies al seu mètode d‟ensenyament i
d‟aprenentatge.
Malgrat la pujada de l‟IVA al sector cultural del 21% i la baixada de consum cultural
en general, degut a la crisi econòmica, es pot dir que la música és un dels sectors
que més vitalitat té a la nostra ciutat i que està en evolució i creixement constant i
que interacciona amb tota la societat i amb tots els col·lectius de manera estable.
L‟aposta de l‟equip de Govern per posar la cultura en el primer pla de l‟acció política
i considerar-la un dels eixos principals en el desenvolupament futur de la nostra
ciutat, situa a la música en viu com un dels elements essencials a continuar cuidant
i protegint.
Més enllà d‟aquest gran projecte estratègic del Districte Cultural, que tots coneixen,
pensem que aquesta aposta per la cultura i la música en viu en particular, s‟ha de
concretar amb algunes de les mesures que planteja la moció i que s‟han de prendre
i que han d‟ajudar a resoldre alguna de les mancances històriques que té el sector,
especialment el sector que programa música en petit format, i que han de tenir com
a objectiu protegir, enfortir i posar en valor la música en directe a la nostra ciutat, i
als creadors i als locals que amb el seu compromís programen dia a dia, fomentant
la cultura en espais no formals.
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Així, una de les propostes és la creació de les línies de subvenció per a la
programació de música en viu. Els bars i sales que programen música en viu són un
actiu que s‟ha de protegir i cuidar, com deia anteriorment.
Les dificultats del context actual han provocat una situació que posa moltes
vegades en perill la continuïtat d'aquests equipaments privats i el futur d'una part
important del teixit creatiu i d'exhibició, amb el risc de deixar també al marge a tota
una generació de públic que difícilment recuperarem, si no es prenen les mesures
adequades perquè segueixi interessat en la música en viu. Protegir les sales és
cuidar i invertir en l'impuls de l'escena musical i en la pedrera que nodreix els
nostres grans festivals que tenim a la ciutat, dos actius inseparables.
La protecció tant a grans espais, amb projectes ambiciosos, plurals i ben articulats,
com als petits espais que formen el teixit cultural i l'aparador de l'escena local són
una prioritat, i han de continuar sent-ho, en un moment especialment difícil per a la
programació i amb un projecte de ciutat tan ambiciós en marxa, no podrem crear
sense abans cuidar i preservar el que tenim.
Per tant la taula del sector, la taula de diàleg per tenir el sector i poder intercanviar
amb ells també és important. Un sector que ha de teixir xarxes, ja que moltes
vegades hi ha un desconeixement del que es fa a la ciutat al voltant de la música, i
enfortir la comunicació entre els diferents agents per tal d‟aportar múscul i crear
massa crítica. A banda de la creació d‟aquest segell de districte cultural i que és un
segell de qualitat, del que vol ser aquest reconeixement a la cultura i a la tasca que
es fa dins el sector de la música en viu a la ciutat, afavorint la difusió, i a l‟hora
treballant en la creació de públics i generació de nous públics que vulguin escoltar
música en directe en espais de petit format.
Els agents que conformen el sector saben que a vegades es deixen de programar
concerts per no poder fer una promoció o una aportació d‟uns pocs centenars
d‟euros. És necessari, per tant, crear un context social i jurídic per descriure tant la
complexitat com la necessitat d‟un marc específic de treball que analitzi, valori i
promogui els espais de creació i exhibició de música en el teixit social de la ciutat,
que posi en valor a més la tasca que han fet tots aquests bars musicals durant
molts anys en aquesta ciutat. És de rebut també fer aquest reconeixement i per tant
donar un impuls, malgrat alguns grups no vegin bé el fet de poder posar recursos
públics per afavorir aquest desenvolupament.
I només per finalitzar, recordar que aquestes sales, les sales grans del Salamandra,
com aquestes petites sales de concert, també cobren entrada a l‟hora de programar
els seus concerts. És important que ho tinguem clar. Gràcies.

SR. GARCÍA MOMPEL (PSC-CP)
Més intervencions? Alguna intervenció? Bé. Passaríem a les del grup de
Convergència i Unió. Perdón, PdCAT.
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Perdoni, la Sra. Secretaria igual. Miquel, es que jo no li he dit el sentit de la votació
però si ho vol dir també....

Tancat el debat se sotmeten a votació les mocions números 47 i 48; adoptant-se els
següents acords:

MOCIÓ 47.- PER A OFERIR SUPORT, ASSESSORAMENT I FORMACIÓ A LES
ENTITATS DE L’HOSPITALET.
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‟Hospitalet té un teixit associatiu molt gran i d'una gran vitalitat. La ciutat disposa
d‟una gran quantitat d‟entitats de tot tipus (veïnals, esportives, culturals, gremials,
oci i lleure, etc.) que històricament han cohesionat la ciutadania i han creat una
xarxa participativa de primera categoria.
Una bona part d‟aquestes entitats, a més de dur a terme la seva activitat pròpia,
moltes vegades han prestat uns serveis a la ciutadania i han anat fent una ciutat
millor. Alguns d‟aquests serveis s‟han hagut d‟oferir per part de les entitats com a
complement dels que prestaven les administracions públiques. Fins i tot, en alguns
casos i a causa de la inexistència d‟aquests serveis públics, han estat les entitats
qui han hagut de cobrir necessitats no resoltes.
Atès que l‟Ajuntament amb el temps ha anat donant suport a moltes d‟aquestes
entitats dotant-les de més recursos (locals, subvencions, etc.) perquè
desenvolupessin la seva activitat en millors condicions. Sense aquest suport
algunes no podrien desenvolupar plenament les seves activitats.
Vist que gran part d‟aquestes entitats són de petita dimensió i estan formades
exclusivament per voluntaris que hi dediquen una part del seu temps personal
sense rebre cap mena de compensació.
Vist que aquestes petites associacions també requereixen una feina de gestió
tècnicoadministrativa que venen realitzant els mateixos voluntaris de cada entitat, ja
que els és impossible d‟externalitzar o de professionalitzar.
Atès que amb la recent legislació sobre transparència (llei 19/2014 de 29 de
desembre de la Generalitat de Catalunya i la llei 19/2013 de 9 de desembre del
Govern de l‟Estat) es regulen els conceptes de transparència, accés a la informació,
bon govern i govern obert, afectant no sols a les administracions, sinó també a les
entitats que es relacionen amb l‟administració.
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Atès que la legislació tributària (Llei 7/2012, de 29 d‟octubre i posteriors, del Govern
de l‟Estat) que entre altres temes regula els pagaments a proveïdors, pot afectar
també a la gestió administrativa i financera d‟algunes entitats.
A partir de l‟entrada en vigor d‟aquesta nova legislació que obliga a modificar alguns
procediments administratius en ajuntaments i entitats, això acaba fent més
complexa la gestió administrativa d‟unes petites entitats en què els voluntaris
difícilment poden dedicar-hi més temps, esforç i recursos, quedant en una situació
molt complicada.
Les entitats que es trobin en aquesta situació i a causa de la no professionalització
de les tasques administratives, poden cometre errors que comportin conseqüències
negatives o que fins i tot, veient la dificultat que suposa tot això, finalment
desisteixin de sol·licitar cap subvenció, cosa que les situaria en una posició encara
de més debilitat.
L‟Ajuntament, seguint amb la seva política de donar suport al teixit associatiu local
hauria d‟adaptar-se a les noves realitats i continuar donant suport a aquestes
entitats, també amb recursos administratius. El teixit associatiu ha de percebre
l‟Ajuntament com una institució que fa tot per ajudar-los i evitar que l‟administració
acabi sent una font d‟entrebancs burocràtics.
Per tot l‟exposat, el grup d‟Esquerra Republicana a l‟Ajuntament de l‟Hospitalet
proposa l‟adopció dels següents
ACORDS
Primer.- Instar a l‟Ajuntament a oferir i reforçar activament suport i assessorament
administratiu a les entitats de l‟Hospitalet per a garantir que la seva gestió sigui
correcta i que aquestes no hagin de suprimir cap activitat per motius administratius i
burocràtics.
Segon.- Instar a l‟Ajuntament a realitzar diferents sessions formatives sobre gestió i
administració d‟entitats.
Tercer.- Instar a l‟Ajuntament a informar directament a les entitats de la ciutat
d‟aquest suport, assessorament i formació per a garantir que totes puguin accedirhi.
Quart.- Comunicar els presents acords al Consell de Ciutat i a totes les entitats que
han rebut subvencions de l‟Hospitalet.
MOCIÓ 48.- PER IMPULSAR EL FOMENT DE LA MÚSICA EN DIRECTE A
L’HOSPITALET.
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Vist que l‟Ajuntament de l‟Hospitalet té la voluntat d‟impulsar el projecte estratègic
del Districte Cultural, per tal que la cultura esdevingui un element distintiu de la
ciutat en el que les indústries culturals haurien de jugar un paper important.
Vist que la cultura és una eina imprescindible de la construcció de la ciutadania i
que aquesta ha de poder accedir-hi plenament i en igualtat de condicions. I que la
indústria cultural ha estat un dels sectors més castigats per la crisi.
Vist que el sentit de les polítiques culturals, en definitiva, és crear les condicions per
estimular la curiositat, impulsar la creació, facilitar el seu desplegament i provocar la
trobada amb la ciutadania.
Vist que la música és una de les expressions culturals que més apropa la cultura als
ciutadans.
Vist que a l‟Hospitalet a més de totes les activitats relacionades amb la música en
les que participen milers de persones cada any, siguin aquestes activitats
impulsades per les entitats ciutadanes, per les institucions o el sector privat, compta
amb dos projectes musicals importants: l‟Escola de Música Centre de les Arts, amb
un considerable volum d‟activitat i la iniciativa publico-privada de la Casa de la
Música.
Moltes ciutats europees estan fomentant la formació, la creació, la producció i
l‟exhibició musical com a part integrant d‟una nova cultura ciutadana, participativa,
arrelada al territori i que diversifica l‟oferta cultural més enllà dels grans espais d‟oci
i consum comercial.
La música en directe té una importància cabdal en la creació d‟aquest teixit cultural
del qual els ciutadans formen part i que la indústria musical necessita per a
desenvolupar-se en condicions òptimes. Un creixement de l‟oferta de música en
directe podria tenir un impacte molt positiu en la ciutat, ajudaria a posicionar
l‟Hospitalet en els circuits de música en directe, fomentaria l‟activitat econòmica i
crearia més llocs de treball. En aquest sentit s‟ha d‟elogiar la tasca que ja han dut a
terme durant anys alguns locals de l‟Hospitalet programant música en viu de petit
format.
Atès que en 2007, l‟Ajuntament de l‟Hospitalet va aprovar inicialment els Plans
especials d‟establiments d‟ambientació musical i de restauració que es van aprovar
definitivament per la Comissió d‟Urbanisme de Barcelona el 2008.
Atès que la Generalitat de Catalunya històricament dóna suport a la indústria
musical mitjançant subvencions destinades a la programació de música en viu.
Atès que altres ciutats catalanes destinen recursos al foment de la música en viu,
ampliant l‟oferta de llocs que ofereixen música en viu, mitjançant subvencions per a
adequar els locals que encara no estan adaptats.
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Per tot l‟exposat, el grup d‟Esquerra Republicana a l‟Ajuntament de l‟Hospitalet
proposa l‟adopció dels següents
ACORDS
Havent estat sotmesa la proposta d’acord a votació per separat de cadascun dels
punts de la seva part dispositiva, els resultats són els següents:
a) Ha estat aprovat l’acord Primer amb 18 vots a favor dels representants del
PSC-CP, Srs./Sres. 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,
Srs./Sres. Juliana Carballeira Pascual i Ivan Nieto Martínez; dels representants
d‟ERC-AM, Srs./Sres. Antoni García i Acero i Jorge García i Muñoz; del
representant de CiU, Sr. Jordi Monrós Ibáñez; del representant de la CUP-PA,
Sr. Christian Giménez Marquez; i dels REGIDORS NO ADSCRITS, Srs./Sres.
Rafael Jiménez Ariza i Cristina Santón Ramiro; i amb 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, Srs/Sres. Sonia Esplugas González,
Pedro Alonso Navarro i Fco. Javier Martín Hermosín; assistents presents en el
moment de la votació i que literalment diu:
Primer.- Instar a l‟Ajuntament a oferir una línia de subvencions a la programació
per als establiments que vulguin programar activitats de música en directe.
b) S’aprova per unanimitat l’acord Segon, que literalment diu:
Segon.- Instar a l‟Ajuntament a crear una taula de diàleg per la música en viu,
amb l‟objectiu de donar un fort impuls al sector ampliant l‟oferta de locals, amb
el màxim consens ciutadà, i amb la participació del sector de l‟oci, l‟hostaleria i
la restauració, dels representants dels veïns i la Guàrdia Urbana.
c) S’aprova per unanimitat l’acord Tercer, que literalment diu:
Tercer.- Instar a l‟Ajuntament a modificar, si cal, les ordenances i normatives
necessàries per afavorir el natural desenvolupament de la música en viu als
locals que garanteixin la seguretat i l‟aïllament acústic.
d) S’aprova per unanimitat l’acord Quart, que literalment diu:
Quart.- Instar a l‟ajuntament a crear un segell que tingui per objectiu reconèixer
la tasca cultural d‟aquests locals i establir estratègies comunes que fomentin la
seva projecció a la ciutat.
e) S’aprova per unanimitat l’acord Cinquè, que literalment diu:
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Cinquè.- Comunicar els presents acords al Consell de Ciutat, a la FAVLH, a
l‟Associació „Fem Cultura en Viu‟, a l‟Associació de Sales de Concerts de
Catalunya (ASACC) i al Gremi d‟Hostaleria de l‟Hospitalet.
No obstant la votació per separat dels acords, aquesta moció HA ESTAT
APROVADA pel Ple de l’Ajuntament, tota vegada que el quòrum d’aprovació
legalment exigit és la majoria simple del nombre legal de membres de la
Corporació.

CONVERGÈNCIA I UNIÓ
En relació amb les mocions presentades pel grup polític municipal de
Convergència i Unió, números 49, 50, 51 i 52, es produeixen les intervencions
següents:

SR. GARCÍA MOMPEL (PSC-CP)
Jordi.

SR. MONRÓS IBÁÑEZ (CiU)
Sí. Bé, per fi. Un mes després, per fi.
Presentem una sèrie de mocions. N‟hem presentat una en el seu inici que ha estat
conjunta i votada a favor, una segona, i recuperem les tres del mes passat.
En quant a la moció sobre l‟assetjament sexual escolar per raons d‟orientació,
identitat i/o expressió de gènere, volem posar punt i final a l‟assetjament escolar,
bullying, en tots els seus aspectes però avui fem una especial atenció al que és
causat per raons d‟orientació, identitat i expressió de gènere. Creiem que
l‟administració pot fer més per evitar aquests casos i, per això, demanem, fer difusió
a nivell local del telèfon 116111 d‟Infància Respon. Que l‟Ajuntament fomenti nous
canals de participació i normalització en matèria d‟orientació sexual. Que
l'Ajuntament de l‟Hospitalet dugui a terme trobades periòdiques amb els diferents
agents implicats, AMPA, psicòlegs, directors d‟escola, estudiants, de cada centre
escolar per recopilar informació i actuar amb major contundència. Que ens adherim
a la xarxa de municipis LGTBI de Catalunya. Instar al Govern de la Generalitat de
Catalunya a realitzar i distribuir un protocol específic de tractament en situacions
d‟assetjament escolar homofòbic.
I promoure la realització de nous estudis, amb un treball col·laboratiu amb AMPA‟S i
comunitats educatives de cada centre, i tenint de referència l‟estudi realitzat per
l‟observatori contra l‟homofòbia de l‟institut de Bellvitge, per incorporar i conèixer
noves dades sobre la realitat de la xacra del bullying homofòbic.
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En quant a la moció per garantir la seguretat dels carrils bici, els carrils bici de la
nostra ciutat tenen certes mancances que fan que no siguin segurs ni pels ciclistes
ni pels vianants. El clar exemple és el carril bici que va des de la rambla de la
Marina fins a la rambla Just Oliveras. El tros que va des del carrer d‟Enric Prat de la
Riba fins a l‟avinguda del Carrilet és especialment perillós donat que, per les obres
que s‟estan duent a terme o per les paradetes de les diferents fires que s‟hi
organitzen, s‟instal·len a l‟espai reservat pels vianants, de manera que l‟espai que
queda lliure és el destinat al carril bici. És molt perillós que, de cop, vianants i
ciclistes hagin de compartir el mateix espai.
Per això, demanem estudiar, en el termini de 6 mesos, un nou planejament del carril
bici que transcorre per la rambla de la Marina fins a la rambla de Just Oliveras, amb
l‟objectiu de salvar les deficiències en seguretat que presenta, i modificar-lo per tal
que garanteixi la seguretat tant de vianants com de ciclistes, i comprovar si la resta
de carrils bici de l‟Hospitalet són segurs i no representen un problema de
convivència entre vianants i ciclistes.
En quant a la moció per millorar la mobilitat entre l‟hospital de Bellvitge i l‟ICO,
l‟hospital de Bellvitge i l‟ICO van posar en funcionament un bus intern entre ambdós
hospitals per tal de facilitar l‟accés i la mobilitat, tant dels seus usuaris com dels
seus treballadors.
Actualment, aquest bus només té dues parades, davant els respectius hospitals.
Diverses associacions de pacients han demanant que aquest bus també faci parada
davant del servei d‟urgències i davant el metro. Aquestes dues parades millorarien
moltíssim la mobilitat entre els dos centres però, sobretot, l‟accés a l‟ICO, hospital
que donada la seva ubicació, amb la Gran Via com a gran barrera arquitectònica,
presenta un accés complicat per als seus pacients.
A més, també demanem la reforma de l'espai viari per a l'adaptació de l'espai i
recursos a la diversitat funcional, motora, visual i auditiva, mitjançant eines com són
senyals acústiques, paviment rugós i altres elements arquitectònics.
I en quant a l‟última moció, la moció d‟adhesió al pacte nacional pel referèndum,
intentaré ser molt concret i molt concís.
El Partit Demòcrata el què volem és exercir un dret que es diu democràcia, un dret
que és poder votar, i per això demanem l‟adhesió al pacte nacional pel referèndum
a una ciutat tan important com és Hospitalet, la segona ciutat de Catalunya, per a
alguns la primera, perquè entenem que Barcelona és la capital.
I el què demanem és això, que la gent amb independència del seu vot, de si estan a
favor de la independència o no ho estan, de si estan a favor de un tipus d‟Estat o
d‟un altre, pugui el poble expressar lliurement, votant a les urnes, això. I com que,
més o menys, creiem que sabem quines són les posicions de vot, jo vull apel·lar al
Partit Socialista, que en diferents moments ha votat coses a favor, coses en contra,
que molts ajuntaments estan votant a favor d‟aquesta adhesió, si més no, es
repensés el seu vot, que aquest vot no fos negatiu i en tot cas fos una abstenció.
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I apel·lo a ells perquè entenc que és un partit extremadament democràtic, i
precisament el què estem demanant amb aquesta adhesió, que no li càpiga dubte a
ningú, el què volem, el què vol una gran part del poble català, és poder expressar a
les urnes, democràticament, un referèndum i que cadascú voti i defensi les seves
opinions.
I també vull manifestar una cosa avui, és important. El Partit Demòcrata de
Catalunya és un partit que vol que les coses es facin democràticament i pacífica, i
avui manifesto l‟expressa condemna de les últimes pintades que han fet a la seu del
Partit Popular, com també condemno totes aquelles que s‟han fet anteriorment a
diferents formacions polítiques, perquè no entendrem mai això com una fórmula de
posar-nos a negociar, a tractar aquests temes polítics.
Crec que la ciutadania, per sobre dels partits polítics, mereix l‟oportunitat de poder
expressar individualment a les urnes el què pensen, i per tant el què estem
demanant aquí és aquesta adhesió al pacte nacional pel referèndum.
Perquè precisament fent això, puguem impulsar fer aquest referèndum a Catalunya
en el que, repeteixo, evidentment per al Partit Demòcrata nosaltres sabem el què
volem. Tenim un clar sí a la independència, sí a la creació d‟un nou país, però
també entenem que hi ha persones i partits que poden voler el contrari i creiem que
la millor forma d‟expressar-li a la societat el què volen, és poder explicar les
posicions de vot de si volen un nou país o no el volen, o com el volen.
Per tant això, en un país com Catalunya, i entenc que l‟Estat espanyol també,
perquè això és el què em van ensenyar de petit, a respectar la democràcia, a
avançar en democràcia, a participar de l‟opinió de la gent votant a les urnes, el què
demanem això, és, avui, l‟adhesió al pacte nacional pel referèndum impulsat des de
la ciutat de l‟Hospitalet, i el demanem aquí en aquest Ple, i per tant els hi demanaria
a tots que fessin aquesta reflexió profunda a l‟hora de votar, perquè votar això
significa tenir la plena democràcia, amb independència del resultat que es produeixi
el dia de demà quan es celebri aquest referèndum a Catalunya.
Essent les 20:54 hores, s’incorpora a la sessió la Sra. Núria Marín Martínez,
Alcaldessa-Presidenta.

La Sra. Alcaldessa, pel posicionament dels regidors no adscrits i dels grups polítics
municipals, de menor a major representació, dóna la paraula al Sr. Rafael Jiménez
Ariza i a la Sra. Cristina Santón Ramiro i a continuació a la resta de representants
dels grups.
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SR. JIMÉNEZ ARIZA (REGIDOR NO ADSCRIT)
Sí, gràcies. Referent a aquesta moció d‟adhesió al pacte nacional pel referèndum,
nosaltres sempre hem dit que sempre que sigui un referèndum acordat, i que tingui
totes les garanties democràtiques, votarem a favor.
Respecte a la moció sobre l‟assetjament escolar per raons d‟orientació sexual,
identitat de gènere i expressió de gènere, agrair el canvi en el títol. Abans sí que hi
havia una part del títol que no era del tot inclusiu i bé, el votarem a favor perquè
estem totalment d‟acord amb el què expressa la moció.
Respecte a la moció per garantir la seguretat dels carrils bici, vam tenir l‟oportunitat
també de debatre amb el portaveu del PDeCAT aquest tema. Estem totalment a
favor de la moció. Creiem que la part que parla de la part de dalt de la rambla
Marina, la connexió que té amb rambla Just Oliveres, és una zona que no està ben
resolta, que és conflictiva i hi ha possibilitats de fer-ho. De fet jo crec que és una
cosa que des de convivència i civisme ja s‟està mirant, i més o menys, ja tenim un
plantejament resolt d‟aquesta i d‟altres zones que estan en un conflicte d‟aquest
tipus.
I em falta la moció per millorar la mobilitat entre l‟hospital de Bellvitge i l‟ICO, la
votaré a favor també.

SRA. SANTÓN RAMIRO (REGIDORA NO ADSCRITA)
Gràcies. A favor de les quatre.

SR. GIMÉNEZ MARQUEZ (CUP-PA)
En primer lloc, en relació a l‟assetjament escolar, volem agrair també a CiU haver
recollit les esmenes que vam proposar en el seu moment, el mes passat, i que a
més a més, creiem que donen més força al contingut d‟una moció necessària contra
la homo, lesbo, inter, transfòbia, als centres educatius de la ciutat. Estem parlant de
com una comunitat educativa sencera, des de la família fins a l‟alumnat, passant pel
professorat, gestiona el procés d‟orientació, identitat sexual i expressió de gènere.
Creiem que el correcte acompanyament és clau per tal de garantir la no
discriminació.
Com a grup municipal hem volgut consultar també l‟observatori contra l‟homofòbia,
ja que creiem que són qui millor coneixen la realitat de la discriminació de nens i
nenes, quan expressen la seva orientació sexual o la seva identitat, expressió de
gènere. Volem posar en valor l‟experiència de l‟estudi fet a l‟institut de Bellvitge.
Només des del contacte directe amb les aules i amb l‟experiència, es poden tractar
seriosament aquestes situacions. Creiem que l‟assetjament escolar és greu per sí
mateix, però és més greu quan es basa en atacar la llibertat de cada persona, per
definir-se i viure en l‟àmbit sexual i de gènere que consideri.
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El juny de 2016 es va presentar a l‟Hospitalet aquest informe, “L‟impacte del
buylling per LGTBIfòbia a l‟institut Bellvitge” elaborat pel departament de psicologia
social de la UAB i promogut per l‟observatori contra l‟homofòbia. Els resultats
d‟aquest estudi dut a terme a un institut de la ciutat, l‟únic que es va oferir a fer-lo,
són extrapolables a la resta de centre educatius, d‟alguna manera. Aquest informe,
apart de quantificar el nombre d‟insults i actes vexatoris, exposa els canvis que
s‟observen en relació als prejudicis i estereotips sobre les persones LGTBI, a
mesura que creixen els joves, o les actituds davant la diversitat afectiva-sexual.
En la presentació d‟aquest estudi es va assenyalar que l‟informe havia de servir
com a instrument per a implementar polítiques que ajudessin a tractar aquesta
problemàtica, i l‟alcaldessa va anunciar que posaria en marxa, en col·laboració amb
les entitats que treballen en l'àmbit educatiu i amb la Generalitat, mecanismes de
comunicació, detecció i denúncia dels casos que pugui haver a la ciutat. Segons les
seves paraules, en aquesta experiència pilot, estem pensant en un número de
telèfon o un correu electrònic a través dels quals els alumnes puguin explicar d'una
manera molt íntima el què els hi passa i es puguin posar en contacte amb un
professional, per intentar tallar el bucle de silenci que impedeix que es facin visibles
aquests casos.
Han passat ja 8 mesos i ens preguntem, que s‟ha fet des del Govern en una qüestió
tan important com aquesta, i si haurem d‟esperar molt més o si tenim alguna notícia
sobre això.
Per altra banda la Generalitat, la mateixa setmana que es presentava la moció,
l‟observatori contra l‟homofòbia havia instat al Govern de la Generalitat a investigar
dues escoles de l‟Opus Dei per reprimir l‟homosexualitat. Són els centres Viaró
Global School i La Farga, tots dos a Sant Cugat del Vallès. Aquests centres tenien
entre les seves lectures recomanades, un llibre que equiparava l'homosexualitat
amb conductes sàdiques, cleptòmanes o piròmanes, també com a informació així
per...
Així doncs estaria bé que el Govern de la Generalitat també apliqués la llei 11/2014
i investigués aquests dos centres, que recordem, reben diners públics tot i segregar
l‟alumnat per qüestions de sexe.
Per últim, no acabem d‟entendre la necessitat d‟incloure a la part expositiva de la
moció, el nom del President Mas. Per a nosaltres és anecdòtic que fos ell el
president en el moment de l‟aprovació d‟aquesta llei.
La moció 50 per garantir la seguretat dels carrils bici, responent a una pregunta que
es feia en l‟exposició el portaveu del grup proposant, no, no són segurs, els carrils
bici d‟aquesta ciutat no són segurs, i mentre no els traiem de les voreres no ho
seran.
Votem que sí, no perquè el partit proposant de la moció simplement pengi a les
xarxes socials una infografia de moció aprovada, sinó perquè creiem que és de vital
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importància prendre mesures en favor de la bicicleta i dels vianants, que en
definitiva som tots i totes. Mesures que ja apareixen al pla de mobilitat sostenible,
que no està implementat, i que esperem que no es podreixi al calaix d‟algun
despatx, com el pla director de la bicicleta, d‟aquest mateix Ajuntament, i que ja
hem comentat a l‟inici del Ple, avui.
Mesures com baixar tots els carrils bici a la calçada, segregar-los de les voreres, la
implantació de carrils bici 30 al centre de tots els barris, la unió dels segments, i dic
segments perquè són segments de carrils bici escampats per tota la ciutat, perquè
aquest és el model de carril bici a la nostra ciutat, segments de carril bici, totalment
inconnexos i absolutament inútils, pintar passos de bici a tots els passos de
vianants on es comparteixi plataforma, per exemple, campanyes de promoció i
sensibilització de l'ús de la bicicleta, no només una setmana a l'any, i tot un seguit
d'actuacions que impliquin guanyar-li terreny al vehicle privat.
Als carrils bici de la ciutat hi ha un munt de punts negres i no s'està fent res per
solucionar-ho. Algun exemple molt senzill podrien ser els senyals que permeten que
els ciclomotors circulin pel carril bici de la rambla Marina o la manca de catifa
vermella per avisar els cotxes de la prioritat de la bicicleta.
Tot això es pot aconseguir amb voluntat política i duent a terme un urbanisme
responsable amb la ciutat, fugint de nous projectes on els carrils bici brillen per la
seva absència, com ara la nova plaça de la Remunta o el projecte que ens
condemnarà com a ciutat, el polèmic PDU Gran Via Llobregat.
Venem cap a fora una ciutat moderna, una smart city d‟acord amb les noves
exigències, i ens fixem només en la marca Barcelona per a allò que interessa a les
elits econòmiques. No ens fixem en el creixement i millora de la seva xarxa de
carrils bici, per exemple, no ens fixem en les entitats com ara Biciclot, una
cooperativa que ara fa 30 anys i que impulsa a Barcelona un model d'economia
sostenible alhora que en breu obrirà al barri de can Picó, al 22@, el hub de la
bicicleta a la ciutat veïna de Barcelona.
La moció 51 per a la adhesió al pacte, també la votarem a favor. Voldríem
començar amb un apunt històric, l'abril de 1977 el PSC-Congrés, i la Federació
Catalana del PSOE van acordar iniciar un procés per constituir un únic Partit
Socialista. Aquella unitat es va acordar sobre una coincidència de sis principis, un
dels quals era el reconeixement del dret a l‟autodeterminació dels pobles de l'Estat
espanyol. 40 anys més tard, un sondeig publicat pel Periódico situa el suport al
referèndum arriba al 72%.
Nosaltres en el nostre programa electoral vam defensar trencar amb el règim del 78
i iniciar un procés constituent per a la construcció d'una república catalana. Doncs
bé, la ruptura amb el règim del 78 es pot materialitzar de forma revolucionària o no
revolucionària. I reconeguem-ho, l'escenari d'un referèndum d'autodeterminació és
un escenari d'estètica poc revolucionària, tan poc revolucionària que agrada fins i
tot als partits d'ordre i a la classe burgesa d'aquest país.
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Tanmateix, veient que el propi acte d'autodeterminació és elevat a la categoria
d'acte revolucionari, subversiu i sediciós per la part més carrinclona i majoritària de
l'unionisme, no podem deixar de defensar-lo encara més. És evident que aquesta
exagerada oposició a permetre un referèndum d'autodeterminació, a un
enfrontament pacífic i democràtic en les urnes, només pot ser deguda a la por a
perdre‟l. I no ens equivoquem, no estem parlant de por a perdre un referèndum,
sinó de por a perdre poder.
La gent que realment té por és l'elit parasitària que des de sempre ha mogut els fils
de l'Estat. Tenen por de perdre, ara sí, el seu mode de vida d‟arrel imperial, basat
en l'administració de la riquesa aliena. Una por que, per cert, no van tenir durant la
transició. La gent del carrer, en canvi, no té por, perquè sap que no perdrà res en
cas que arribi la independència.
Recordem que els catalans volem ser amos i senyors de la nostra riquesa, per
poder fer i desfer d'acord amb el nostre criteri i per poder ser tan solidaris com
vulguem, amb qui vulguem i com vulguem. Perquè som adults i adultes, i perquè no
som tan garrepes ni tan dolents com ens volen fer creure.
Així doncs, en un context d'absència de violència, reafirmem el nostre suport a un
referèndum d'autoderminació com la forma més adient d'exercici de la pròpia
sobirania. En primer lloc perquè és exercida directament pel poble i en segon lloc
perquè facilita el reconeixement internacional del nou Estat.
Finalment aprofitem per demanar a l‟alcaldessa que, si més no, per dignitat i fent
honor als principis fundacionals del PSC, citats al principi de la intervenció, faciliti
l‟organització del referèndum d'autodeterminació, i deixi d'avergonyir a tots els
antics votants i militants socialistes que un dia els van creure, quan deien que
defensaven aquest dret. Per tot plegat hi donarem suport a aquesta moció.
En relació a l‟última, la mobilitat entre l‟hospital de Bellvitge i l‟ICO, tot i valorar molt
positivament i agraint la inclusió d‟un nou acord a la moció presentada pel grup
municipal de CiU, la votarem a favor.
També ens agradaria esmentar un dels temes que condiciona també, al nostre
entendre, la mobilitat en aquest sector, que és la privatització, feta fa uns anys, del
pàrquing de l'ICO, que significa, per a nosaltres, que els pacients i/o familiars dels
pacients que pateixen una malaltia tan greu, com per haver d‟anar a aquest centre
hospitalari, hagin de pagar per a poder aparcar a la zona hospitalària, posant de
manifest també la gran necessitat d'aparcament de tota aquesta zona. Ens
agradaria recordar l'adhesió del Consistori durant l‟any 2015, a la iniciativa META i
el suposat compromís de l'equip de Govern amb la mobilitat.
Per últim, fer esment de l‟absolut mal estat de voreres, passos de vianants, així com
de la manca d'elements tals com el terra rugós per a invidents, els que ha citat al
final de la moció. I donar les gràcies a l‟associació Sumem per l‟acompanyament.
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SR. GARCÍA I ACERO (ERC-AM)
Moltes gràcies, alcaldessa. El Coque farà el posicionament de la moció número 49 i
jo faré de la resta.
Sobre la moció número 50, per tal de garantir la seguretat dels carrils bici, doncs ja
ho hem manifestat quan es debatia el dictamen de les xarxes de ciutats per la
bicicleta. Des d‟aquest grup municipal defensem la necessitat de que hi hagi una
bona connexió per desplaçar-se en bicicleta, i que els carrils bici siguin uns carrils
bici segurs. I el carril a la rambla Just Oliveres, el carril bici d‟aquesta rambla és un
clar exemple de com no ha de ser un carril bici, un carril bici que ocupa una part de
la calçada dels vianants, i un carril bici també ple d‟obstacles que han de superar
els ciclistes, com per exemple, ens trobem, doncs, l‟incivisme d‟un cotxe de la
policia nacional que durant tot el dia ocupa la calçada del carril bici, tot i tenir
gairebé tota la plaça del Repartidor a la seva disposició, per aparcar els cotxes
d‟aquest cos policial.
Per tant, des d‟aquest grup municipal, donarem suport a aquesta moció per tal de
millorar els trams que existeixen a la nostra ciutat, però sobretot davant la
necessitat de que hi hagi una bona connexió de carrils bici perquè els usuaris s‟hi
puguin desplaçar de manera adequada.
Respecte a la moció pel pacte pel dret a decidir, a Catalunya hi ha una majoria
social que està a favor de la democràcia, que està a favor del dret a decidir. Així ho
diuen diferents enquestes, enquestes fetes per diferents diaris, enquestes fetes per
la Generalitat de Catalunya, en les quals manifesten que entre el 70 i el 80 % dels
ciutadans i ciutadanes volen decidir el futur d‟aquest país, i aquí hi ha ciutadans que
estan a favor de la independència i en contra, doncs, de la independència d‟aquest
país, perquè al final els ciutadans de Catalunya no volen delegar el seu vot a nivell
dels polítics, sinó que volen decidir per sí mateixos el futur d‟aquest país.
I el pacte nacional pel dret a decidir té aquesta voluntat, té la voluntat de fer un
referèndum perquè el ciutadans de Catalunya decideixin, perquè votar és
democràcia i nosaltres, els independentistes, abans que independentistes, el què
som, som demòcrates i defensem el dret de tots els ciutadans de Catalunya a que
puguin decidir si volen tenir una república catalana, o volen continuar formant part
d‟un Estat espanyol que és un Estat espanyol amb una democràcia monàrquica.
Als contraris al referèndum els hi demano que no tinguin por a les urnes, que no
tinguin por a que els ciutadans de Catalunya puguin decidir en llibertat el futur
d‟aquest país, perquè Catalunya és una nació, i com a nació té el dret a decidir el
seu futur en llibertat. I a nosaltres ens agradaria que el Govern espanyol fos
democràtic i pactés doncs un referèndum, perquè els ciutadans i les ciutadanes de
Catalunya poguessin decidir si volen formar part de l‟Estat espanyol, tal com ha fet
el Govern britànic amb Escòcia.
A nosaltres també ens agradaria tenir un referèndum pactat, però ja sabem que la
democràcia espanyola és una democràcia de low-cost, una democràcia que no vol
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deixar votar els ciutadans i les ciutadanes en llibertat, que no vol deixar votar els
ciutadans i les ciutadanes en un referèndum perquè puguin decidir el futur d‟aquest
país.
Però, indiferentment, pactat o no pactat, els ciutadans de Catalunya decidirem el
nostre futur a les urnes perquè nosaltres som els que hem de decidir si Catalunya
vol ser, o no, un Estat independent.

SR. GARCÍA I MUÑOZ (ERC-AM)
Respecte a la moció sobre l‟assetjament escolar per raons d‟orientació sexual,
identitat de gènere o d‟expressió de gènere, voldria fer una esmena de forma en els
acords segon, cinquè i sisè.
Quan parla d‟orientació sexual en el segon, per exemple, afegir identitat de gènere
perquè crec que s‟invisibilitza una realitat que no és només l‟orientació sexual sinó
també la identitat de gènere, i això es replica també en l‟acord cinquè i sisè, quan
parla només d‟assetjament homofòbic i deixar fora tota la resta de realitats que
inclou a les persones LGTBI. És una qüestió purament de forma.

SRA. ALCALDESSA
Un segon. Un segon. Parem un moment. Perquè ara vostè està fent una esmena in
voce, perquè ens entenguem, que no érem conscients perquè no ho havien parlat
amb la Junta de Portaveus, però bé en tot cas es produeix una esmena in voce.
No sé si el Sr. Monrós accepta o no l‟esmena i en tot cas demanaríem a la resta...

SR. MONRÓS IBÁÑEZ (CiU)
La tornes a dir però el problema que jo... aviam la gent ha votat i en aquests
moments hi ha dues persones que no són a la sala que han votat, oi? Si no
m‟equivoco? El Christian no hi és, la Cristina no hi és. Jo no tinc cap problema en
recollir aquesta esmena però el problema és que hauríem, entenc que hauríem de
tornar a votar des d‟un principi, no?

SRA. ALCALDESSA
En tot cas deixem la votació per al final del debat i més que res per si.... a veure
perquè no passi amb els següents grups.
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SR. MONRÓS IBÁÑEZ (CiU)
Entenc que a part d‟escoltar jo el que diu i jo acceptar-ho, seria el primer pas les
persones que en aquests moments no són presents a la sala, entenc que haurien
d‟escoltar el mateix que jo escolto per votar en el sentit del què em proposa.

SRA. ALCALDESSA
Sr. Monrós, anem a veure, el Sr. Coque García ha fet....

SR. GARCÍA I MUÑOZ (ERC-AM)
És purament formal perquè parla només d‟orientació sexual i...

SR. MONRÓS IBÁÑEZ (CiU)
Quin acord era?

SR. GARCÍA I MUÑOZ (ERC-AM)
El segon parla només d‟orientació sexual que ha d‟incloure identitat de gènere.
I el cinquè i el sisè parla d‟assetjament homofòbic o bullying homofòbic i hauria de
parlar de bullying LGTBIfòbic o per raons d‟orientació sexual i identitat de gènere,
perquè la realitat va molt més enllà de l‟orientació sexual o l‟homofòbia. És
purament formal d‟incloure totes les realitats LGTBI.

SR. MONRÓS IBÁÑEZ (CiU)
Ho acceptem però torno a repetir que....

SRA. ALCALDESSA
Sr. Monrós. Sí.

SR. MONRÓS IBÁÑEZ (CiU)
Els hi hem de dir als que no hi són ara.
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SRA. ALCALDESSA
Vostè accepta l‟esmena?

SR. MONRÓS IBÁÑEZ (CiU)
Jo accepto l‟esmena.

SRA. ALCALDESSA
Doncs deixi‟m a mi que faci. Un segon. Tenim aturat el... Sr. Christian Giménez,
vostè ha sentit i no canvia el seu vot perquè ens entenguem. En tot cas el Sr.
Giménez tampoc canvia el seu vot i quan arribi la Sra. Cristina Santón li farem el
mateix. I a partir d‟aquest moment, estem votant la moció però incorporada
l‟esmena in voce.

SR. GARCÍA I MUÑOZ (ERC-AM)
Respecte a aquest tema, crec que cal que tinguem tots clara una cosa, cal tenir
tolerància cero amb el discurs d‟odi. Ho hem vist en les darreres setmanes. Malgrat
tots els avenços, malgrat el reconeixement formal de drets, les persones LGTBI ens
trobem cada dia amb obstacles i discriminacions. No és fer victimisme, és
reconèixer una realitat, una realitat que hem viscut des de ben petits.
Perquè ho hem patit des de l‟escola i som aquí i seguim dempeus, i no ens hem
deixat vèncer. Som supervivents i ens ha fet més forts però no tots ho aconseguim.
Hem de superar la violència física i verbal, l‟assetjament i fer front a depressions i
afectacions psicològiques.
Malgrat tot, cal recordar que l‟homofòbia i la transfòbia mata. Hi ha molts Alan per
desgràcia perquè els nens i nenes no haurien de ser herois, els nens i nenes no
haurien de patir la discriminació, l‟odi i la intolerància que les persones adultes els hi
transmetem. Hem de lluitar i acabar amb això i permetre que creixin amb tots els
drets i amb tots els somnis, que arribin a ser i a estimar com vulguin, que siguin
autènticament lliures perquè per això han lluitat i patit tanta gent abans que ells.
El lamentable incident amb els numerets que els ultres volien portar al nostre país i
a la nostra ciutat, demostra que no podem baixar la guàrdia i que cal seguir lluitant.
No permetem que mai més, ni ningú no pretengui arrabassar-nos els nostres drets i
els nostres somnis. Plantem cara i per això és tan important prendre totes les
mesures necessàries per garantir el benestar dels nenes i les nenes,
independentment de la seva orientació sexual o la seva identitat de gènere.
Amb penis o amb vulva, és igual. Volem nens i nenes que creixin feliços, en llibertat
i que es converteixin en ciutadans iguals i lliures.
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SRA. ALCALDESSA
Molt bé, gràcies. Ja seguim. Sra. Santón, no sé si li han explicat. No canvia el seu
vot?

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

SRA. ALCALDESSA
A favor. D‟acord.
Per tant, ara sí ja continuem...

SRA. SECRETÀRIA
Falta el posicionament en la 52.

SR. GARCÍA I ACERO (ERC-AM)
A favor.

SRA. ALCALDESSA
D‟acord. Doncs a favor de totes. Molt bé.
Per part del Partit Popular.

SR. MARTÍN HERMOSÍN (PP)
Gracias. En primer lugar debo agradecer al portavoz del PDeCAT las muestras de
solidaridad por el hecho fascista y totalitario que vivió la sede del Partido Popular de
Catalunya, de aquellos que niegan el derecho a la discrepancia política y que
piensan que sus ideas deben de prevalecer sobre las de los demás. Por tanto
agradezco las muestras de solidaridad.
Respecto a las mociones, a la 49 la votamos a favor, estamos pues a favor de la
prevención de cualquier tipo de acoso y como no podía ser de otra manera, del
objeto de la moción también.
La 50, igual. Estaríamos a favor.
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De la 51, això no vull que s‟entengui com una qüestió personal. Òbviament és una
qüestió política, però en fi, ya hemos hablado mucho de este tema. Y reiterando mi
intervención aquí en este Pleno en alguna otra ocasión, com ja va dir el president
Maragall, vostès tenen un problema, que es diu 3 %, i en aquest cas 4 %, que hem
vist que és el 4 % realment i no és el 3.
Y este es el problema, el 4 % es el problema que han querido trasladar a todos los
catalanes llevándonos a esta deriva de confrontación y de división social, que, que
quiere que le diga, es totalmente innecesaria. Mire, han tenido que disolver
Convergència. Han tenido que ocultarse detrás de otras siglas. Han tenido que
ocultarse detrás de aquellos, precisamente, a los que ustedes mismos
menospreciaban políticamente, para acabar siendo cómplices de su estrategia
política y de sus principios independentistas, y todo ello por lo mismo, para ocultar
lo que han hecho, y ocultarse detrás de una Cataluña independiente.
Mire, ustedes desprecian la Constitución porque dicen muchas veces que no la han
votado. Y eso es que no la han leído tampoco. Yo la tengo aquí y si quiere se la
puedo pasar y se la puedo dejar. Porque cuando la lea….

Parla el Sr. Monrós Ibáñez sense micròfon.
Bé, vostè no, però molts del seu partit segur que no. Vostè potser se l‟ha llegit però
molts del seu partit no.
¿Por qué? Porque, como se ha dicho aquí en este Pleno, el 78 fue un momento de
integración, de consenso, de generosidad, de renuncia por parte de todos para
formar un futuro juntos. No es el 31 la fecha de mayor estabilidad y progreso de
España, precisamente, el 31 es una fecha para olvidar, de confrontación, de golpes
de Estado, de muerte, de peleas entre hermanos y familias.
No. Es el 78 el que nos ha dado el mayor nivel de progreso en toda España, y
donde los catalanes hemos obtenido el mayor nivel de autogobierno, y donde
aquellos que se sentían catalanes solo, españoles solo o catalanes y españoles,
como la inmensa mayoría, han tenido en el Estatut d‟Autonomia y en la
Constitución, el referente.
Ustedes, en cambio, nos plantean la fractura social y obligar a los catalanes a
decidir, ¿a decidir sobre qué? ¿Sobre cómo dividirnos? ¿Sobre cómo dividir la
sociedad? Ustedes, como cualquier aspirante a saltarse la democracia, anteponen
siempre ciudadanía a ley, como si las leyes no hubiesen emanado de la voluntad
mayoritaria de los ciudadanos.
Mire, no pueden ocultarse cobardemente, no pueden ocultarse tras los
ayuntamientos, tras los ciudadanos, tras las entidades, para ampararse y ocultar lo
que verdaderamente tienen, que es un problema, el 4 %.
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Y sobre la otra, a favor.

SRA. CARBALLEIRA PASCUAL (ICV-EUiA-PIRATES-E)
Sobre la 49, la moció sobre l‟assetjament escolar per raons d‟orientació sexual,
identitat de gènere i d‟expressió de gènere, votarem a favor, òbviament, d‟aquesta
moció. Ja s‟han comentat moltes coses sobre el tema, no em repetiré, però sí que
vull posar de manifest que el desplegament d‟aquesta llei correspon a la Generalitat
de Catalunya, la qual governa el seu partit en companyia.
Potser si es fa el desplegament d‟aquesta llei a nivell autonòmic podrem treballar
millor a nivell local. I també, potser, si la dotem de pressupost, doncs probablement
aquesta llei tindrà més incidència de la que ha tingut fins ara.
A la moció, com ja han comentat també, es feia referència al Sr. Mas, com signant
d‟aquesta llei, òbviament, era el president de la Generalitat. Només faltava que no
la signés. Però no es fa referència al fet que Convergència no va votar a favor
aquesta llei, al menys una part d‟aquesta coalició no la va votar a favor, la coalició
que governava la Generalitat en aquell moment. Qui sí la va votar a favor va ser la
resta de partits, tots menys el PP, i una part de Convergència i Unió, i potser aquest
és el motiu per el que no s‟ha desplegat aquesta llei.
Nosaltres el que esperem és que es desplegui, que puguem fer-la servir aquí i a
tots els municipis, i per això votarem un altre cop a favor.
La moció 50, la moció per garantir la seguretat dels carrils bici, és un tema
necessari en aquesta ciutat. Ja n‟hem parlat més d‟un cop sobre les bicis. Parlem
contínuament, em sembla. S‟han presentat mocions en aquest Ple que no s‟han
complert encara i creiem que és un tema molt, molt important, ja que els carrils bici
d‟aquesta ciutat no estan en disposició de ser utilitzats amb seguretat, ni pels
vianants ni pels ciclistes.
Llavors és un tema que hem de treballar amb profunditat i posar mesures per tal de
tenir una xarxa de carrils bici que sigui útil per a la ciutadania, que no doni els
problemes que tenim actualment a la xarxa que tenim actual a la ciutat.

SRA. GONZÁLEZ MONTES (ICV-EUiA-PIRATES-E)
Sí. Respecte a la moció d‟adhesió al pacte nacional pel referèndum, agrair al
PDeCAT que hagués acceptat les nostres propostes, en el seu moment, en aquesta
moció.
Nosaltres votarem a favor. Des de sempre que s‟ha plantejat aquest tema, nosaltres
hem defensat el referèndum, hem defensat el dret a decidir de les persones i
considerem que ha de ser el poble de Catalunya el que decideixi el seu destí. I que
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no s‟ha de tenir por a la democràcia i de posar urnes, perquè la gent pugui defensar
allò que creu.
Respecte a la moció 52, per millorar la mobilitat entre l‟hospital de Bellvitge i l‟ICO,
també votarem a favor. És evident que hi ha un problema de comunicació d‟autobús
a l‟hospital de Bellvitge. Recordo ja el 23 de novembre del 2015, que es va
presentar una moció perquè l‟accés a les urgències... per canviar l‟itinerari de
transport públic per fer un accés a les noves urgències de l‟hospital, més
accessibles. Va ser votada i aprovada per unanimitat.
Ja s‟havia plantejat també una altra moció en l‟anterior legislatura, en la qual també
es demanava una major comunicació des de les línees que venien del Baix
Llobregat. Hem de pensar que és un hospital que té... és l‟hospital de referència de
més de 2 milions de persones de Catalunya, i que necessita una comunicació més
adequada, i evidentment la llançadora que va de l‟hospital de Bellvitge a l‟ICO és
molt utilitzada perquè hi ha tot un problema amb la Gran Via, i evidentment la gent
necessita desplaçar-se d‟un lloc a un altre.
Votarem a favor i caldria repensar com s‟accedeix a l‟hospital de Bellvitge des de
l‟autobús. Crec que és un tema important i que s‟hauria de treballar.

SR. GARCÍA VALLE (CIUTADANS)
Gracias Sra. Alcaldesa. Moción 49 sobre el acoso escolar por razones de
orientación y/o identidad sexual.
Mire, nosotros la vamos a votar a favor porque en estas cuestiones creemos, y lo
hemos explicado aquí, lo que pasa es que, fíjese, yo quisiera recordarle una cosa
Sr. Monrós, nosotros presentamos una moción parecida, evidente con alguna
connotación diferente, y la votaron en contra, con unos argumentos bizantinos y un
poco farragosos y raros. No se dignaron ni votar alguno de los puntos a favor, la
rechazaron de plano. Y muchas de las cosas que recogía esa moción, se recogen
aquí también.
Nosotros la vamos a votar porque es una buena moción y se la vamos a votar a
favor, pero nos gustaría que ese ejercicio que hacemos nosotros a veces, de
ponernos en la piel del otro, lo hicieran ustedes también.
Moción para garantizar la seguridad de los carriles bici, por supuesto, como no, la
votaremos a favor, no faltaba más.
Luego tenemos la moción de adhesión al pacto nacional por el referéndum. Mire,
como usted hablaba y con buen talante y apelando a los sentimientos, a la
democracia y todo eso, cosa que le agradezco, ha estado usted, de verdad, muy
bien, presentando la moción, con todos los argumentos potentes que usted tiene, y
que usted creo que se lo cree esto, y, oiga, pero la verdad es que no ha conseguido
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convencerme. Ha vuelto usted a fracasar. ¿Por qué? Porque yo tengo argumentos
contundentes en contra de lo que usted dice. Pero muy contundentes.
Mire, a veces ustedes ponen por delante, y voy a ser breve porque esto lo hemos
debatido tantas veces que llega a ser cansino, de verdad, es que a veces son
ustedes más pesados, perdónenme la expresión, y en clave también de humor,
más pesados que un elefante en la solapa, de verdad. Venga, y dale que te pego, y
otra vez. ¿Cuántas veces le han tirado esta moción aquí para atrás? Un montón
pero ustedes insisten y hacen bien porque defienden su idea.
Mire, cuando dicen ustedes, no, es que ustedes no son demócratas porque miren lo
que ha pasado en el Reino Unido. Claro, ya lo dice la palabra, el Reino Unido, es
que eran dos reinos que en un momento dado se unieron, pero tenían su identidad
distinta y llegaron a pactos y se unieron. Aquí no hay ningún reino unido, aquí esto
no es una colonia, ni mucho menos.
Y claro, entonces ustedes quieren hacer algo que es absolutamente ilegal y no se
trata, es que el fondo es importante, las formas y sobre todo lo que es importante es
la ley, es la ley, y la ley dice lo que dice, y la Constitución dice lo que dice. Y claro
nos hacemos pesados ya con la Constitución, con la ley, dale que te pego, y otra
vez vuelta a lo mismo.
Mire, nosotros no estamos a favor de esto porque evidentemente no es bueno ni
para Cataluña, ni para el resto de España, a pesar de que ustedes crean que sí,
nosotros entendemos que no, que no, y lo defendemos eso. Pero es que además,
abunda en lo de la ley, y lo que le digo a usted, que fíjese a donde podríamos ir a
parar, es que los separatistas son ustedes insaciables.
En el Reino Unido hace cuatro días que votaron, y los que les tocaba votar la
separación y perdieron, ya están dando otra vez la matraca en el Parlamento,
pidiendo otra vez lo mismo. Por lo tanto, mire, si supiéramos nosotros que ustedes
se iban a conformar con decir preguntemos y tal y no van a seguir dando que te
pego, y dando que te pego con el tema, pues a lo mejor hacíamos ese sacrificio de
darle de una vez con la puerta en los morros y que se callaran de una vez. Así de
claro. Pero es que no, es que van a seguir porque son insaciables.
Mire, ha pasado hoy con el presidente del Gobierno, que no es precisamente santo
de mi devoción, y que es verdad que ha incumplido muchas cosas, pues también
les molesta porque claro si no les dan malo, y si les dan también. Porque claro, es
que lo que ha hecho muchas veces el Gobierno del PP es dar dinero a Cataluña,
bastante, más que a otros sitios, aunque ustedes digan que hay un déficit fiscal, y
no explicarlo. Y ahora que lo explican, les molesta. Porque claro, eso les quita
crédito.
O sea que ustedes preferirían que no dieran un duro para seguir erre que erre
diciendo que los trenes de rodalías, lo otro, lo otro, pues dicen bueno aquí está este
dinero, que yo espero que lo cumpla, obviamente, por lo menos se ha
comprometido. No les gusta. Y a ustedes les den lo que les den, no les gusta,

…/…

193

porque tienen otra meta. Tirar para adelante sea como sea. La meten ustedes la
cabeza en un agujero aunque se dejen las orejas, así de claro.
Y estoy absolutamente convencido, y creo que como yo mucha gente, que ustedes
si les dijera alguna vez ya, vamos a pactar, vamos a arreglarlo, el Gobierno dijera,
pues mire usted, vamos a hacer como ustedes, vamos a saltarnos las leyes, que no
lo hará, ni yo estaría de acuerdo, a los 8 o 10 meses, o 15 o cuando el dinero que
les hayan dado, porque es lo que quieren, se lo gasten, dicen ya estamos otra vez
con que España nos roba y tal y cual, mientras que los que roban ya sabemos los
que son, y en estos días se está viendo bastante.
Siento mucho no poder satisfacerlo porque esta moción ya la han perdido un
montón de veces y la vuelven a traer y claro, si yo ahora dijera que me ha
convencido usted, me río, evidentemente, sería inconsecuente con lo que he hecho
otras veces. Incoherente. Votamos, ¿se puede votar más que no? No. Vamos a
votar no.
Y la otra pues sí, la vamos a votar a favor, la moción 52, porque es bueno y ahí
estaremos siempre juntos, Sr. Monrós, en todo lo que abunde en cosas que pueden
ser buenas para nuestros ciudadanos y ciudadanas y creo que esto es bueno,
ponemos a disposición una mejor movilidad entre los hospitales y creo que es
bueno, por tanto se la voy a votar a favor. Muchas gracias, Sr. Monrós.

SR. GRAELLS VEGUIN (PSC-CP)
Respecte al tema de la moció sobre l‟assetjament escolar per raons d‟orientació
sexual, d‟identitat de gènere i expressió de gènere, anava a dir que la votem a favor
i ja està, però com el Sr. Miguel García ha parlat de la moció i com nosaltres..., no,
no, no, però és que és per evitar que després em digui que nosaltres vam votar en
contra, perquè això ja ho havíem parlat vostè i jo de la moció, i finalment la vam
votar en contra, però clar, vostè deia “excusas de mal pagador”, perquè és un tema
de detall. La moció que vostè va presentar parlava d‟un protocol i li vam dir, el
protocol ja l‟ha fet el Departament, per tant, no li pot demanar vostè a l‟Ajuntament
que faci un protocol quan el departament d‟Educació ja el té fet, “excusas, excusas”.
Bé, ara aquí es presenta una moció on certament se‟ns trasllada deures a
l‟Ajuntament, però és una moció que no parla de coses que ja s‟estan fent, que
reconeix coses que es fan actualment a l‟Ajuntament, que reconeix coses que fa el
Departament i és una moció que ens quadra, que evidentment ens mandata a fer
una sèrie de coses, que nosaltres les farem perquè entenem que aquest tema és
prioritari i per això votem a favor. Si vostè en aquell moment hagués plantejat les
coses com són, doncs haguéssim votat també favorablement, no és una qüestió
que el senyor de Convergència ens caigui millor o pitjor que el senyor de Ciutadans.
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SR. GARCÍA MOMPEL (PSC-CP)
Bé, en relació a la seguretat del carril bici que planteja, li votarem a favor entenent
que aquest carril en aquest moment no compleix la funcionalitat per la que està fet,
però s‟ha de pensar sobretot en el canvi de paradigma. N‟hi ha una sèrie de carrers,
que són el 80%, que seran zones ciclables, abans Christian plantejava la qüestió de
model, és que és un altre model, les mocions d‟abans ja no juguen, s‟ha d‟anar al
Pla de Mobilitat Sostenible que és el que marca juntament amb el Pla de Qualitat de
l‟Aire, és el que marca les noves normes que a partir d‟aquí s‟implantaran. Per tant,
aquest carril ha de ser ciclable, ha de conviure motor i bicicleta a una velocitat
determinada, i a la rambla Oliveras també, també allà encara amb menys velocitat,
perquè han d‟anar a 10, més enllà de l‟obstacle que sembla que tenim sempre del
cotxe de la policia nacional, més enllà d‟aquest obstacle. Els hi recordo també que
estem en alerta 4 i això també és important.

SR. HUSILLOS GUTIÉRREZ (PSC-CP)
Sí, gràcies Sra. Alcaldessa. Jo posicionaré al grup municipal socialista en relació a
la número 52, el nostre vot serà favorable, en fi, més enllà de l‟origen de la proposta
que en tot cas, doncs també acabarà traslladant-se en el proper pacte, que
esperem d‟aquí a unes quantes setmanes s‟acabi d‟embastar. I fer un comentari en
relació amb l‟acord segon i és que sens dubte les millores que es plantegen en
aquest acord, doncs seran una realitat i s‟assoliran plenament amb l‟aplicació del
PDU. Gràcies.

SR. BELVER VALLES (PSC-CP)
Sí, gràcies Sra. Alcaldessa, per donar el posicionament respecte a la moció 51 del
Pacte Nacional pel referèndum. Mirin, nosaltres, el grup municipal socialista,
veníem amb una posició plenament clara, identificada, i el que entenem que plena
de coherència amb el posicionament del Partit Socialista, al llarg de tots aquests
mesos, respecte d‟aquesta qüestió, i he de reconèixer que mentre estàvem aquí, ho
comentava amb els companys, sentin a uns i uns altres, ha hagut moments que ens
tombaven cap a una banda i cap a l‟altra, perquè ens han donat arguments per dir
una cosa i la contrària. Fem una cosa si els hi sembla, del que fa el Partit Socialista
i de les posicions del Partit Socialista, parlarà el Partit Socialista, si els hi sembla.
Per tant, no fa falta que ningú ens recordi que no sé quan, a no sé on, no sé qui, va
dir o va fer o va deixar de fer, perquè la història al final té moltes arestes, té molts
costats, i tots ens trobem que al llarg del temps han passat moltes coses i en aquest
assumpte, més que moltes coses, diríem que han passat masses coses.
Mirin, nosaltres no estem d‟acord en sotmetre a votació un desacord, volem
sotmetre a votació un acord, això és el que volem sotmetre a votació dels catalans,
de les catalanes, del conjunt de ciutadans i ciutadanes d‟Espanya, però volem partir
d‟un acord, perquè a qualsevol lloc que es planteja, per exemple, un referèndum
com el que es va plantejar a Escòcia, que vostès fan referència de manera tan
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sovintejada, es fa referència a un acord i sobre un acord es vota. Nosaltres volem
votar sobre un acord, volem fer un debat, volem fer un debat sobre una reforma
constitucional i sobre el debat de la reforma constitucional i un model que s‟hagi
consensuat a partir del debat que aquell model, que aquell debat, que aquell acord,
se sotmeti a votació. El que no entenem, al que no li donem cap sentit, és sotmetre
a votació un desacord, una confrontació, perquè tot aquest procés segurament, més
enllà de posicionaments polítics, personals o col·lectius d‟alguna formació política
que històricament ha estat posicionada en l‟àmbit del sobiranisme o de
l‟independentisme, això neix a partir de la Sentència del Tribunal Constitucional a
l‟any 2010, de la reforma de l‟Estatut del 2006.
I, per tant, aquí, diguéssim, uns van posar mitja dotzena i els altres van posar sis,
perquè aquí va haver-hi un Estatut que, per cert, alguns van votar en contra, encara
que ara sembli que són els màxims defensors, però aquell Estatut el van votar en
contra, aquell Estatut es va aprovar en el Parlament de Catalunya, es va aprovar a
les Corts Generals, es va aprovar en un referèndum, perquè era un acord i es va
aprovar en un referèndum a Catalunya i després, per una denúncia del Partit
Popular, va acabar en el Tribunal Constitucional i va ser quan va passar el que va
passar, i fruit d‟allò, a partir d‟allà, tota la resta, per tant, anem a contextualitzar i
anem tots a aprendre dels nostres errors. Per què no sotmetem a votació un acord?
Un acord que nosaltres defensem, que la nostra proposta és un acord a partir d‟una
revisió, d‟una modificació de la Constitució, de caire federal, que parli de les
singularitats, però que parli dels compromisos dels diferents territoris, que doni als
territoris del conjunt d‟Espanya, aquesta nació de nacions que diem que ha de
significar Espanya, on les singularitats ja sigui en la cultura, en l‟idioma, siguin
reconegudes, on siguem tots capaços de tenir suficiència financera, on el principi
d‟ordinalitat en l‟àmbit econòmic-financer estigui recollit.
Pactem un acord, fem un acord i, a partir de l‟acord, sotmetem aquest acord a
votació. Però a mi em fa l‟efecte que això no a tothom li va bé, perquè hi ha gent
que només sobreviu en el conflicte, són dues cares d‟una mateixa moneda que es
van retroalimentant, uns sense els altres no existirien i, per tant, el que han de fer
és cadascú per la seva banda de la moneda anar posant llenya al foc, perquè això
és el que els hi dóna l‟escalfor suficient per poder anar creixent, i sembla que poc
els importi que això ens porti a un conflicte, però com vostès, com els que defensen
una posició i la contrària, l‟immobilisme és dolent, la revolució, quan parlen de
democràcia, escolti, democràcia és posar urnes, i tant que democràcia és posar
urnes i complir la Llei, o si tenim un govern que no compleix la Llei ¿la Llei que faci
aquest govern per què l‟hem de complir els demés? per què l‟ha fet ell? O la Llei la
complim tots i començant pels governs elegits democràticament que, a més a més,
són governs, perquè hi ha una Llei que els ha atorgat la possibilitat de ser-ho i, per
tant, el primer que haurien de fer és reconèixer aquella Llei que a ells els hi dóna la
potestat de governar o si no estem entrant en un bucle que no sabem on ens
portarà.
Escolti, la legalitat és democràcia i la democràcia és votar, evident, tot, però tot, no
només una part i cada vegada agafo la part que m‟interessa, el que no pot ser és
que foti, perdonin l‟expressió, a caure d‟un burro al Tribunal Constitucional, pel matí,
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i per la tarda, quan em convé, vagi al Tribunal Constitucional a reclamar el que
considero que és una invasió de competències. En què quedem, el Tribunal
Constitucional ha de ser-hi o no ha de ser-hi, o si o no, poden triar, però aquest és
un òrgan que està creat per voluntat popular, perquè el marc jurídic i les tres potes
de l‟Estat, el legislatiu, l‟executiu i el judicial, són tres potes de qualsevol estat
democràtic, de qualsevol, sigui república o sigui monarquia parlamentaria, aquí no
hi ha distinció, tots tenen aquesta diferenciació de poders i tots aquests elements
s‟estableixen perquè hi ha democràcia.
Per tant, escoltin, deixem de donar voltes amb el símil aquell del hàmster de la
rodeta, deixem de donar-li candela a la roda que no para de rodar, però no ens
movem del lloc, anem a pactar un acord. Votarem en contra.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, Sr. Monrós.

SR. MONRÓS IBÁÑEZ (CiU)
Bé, agrair a tots els partits que heu anat votant en les diferents mocions, crec que
s‟han aprovat tres i una ha estat rebutjada, no? I dit això, jo, Sr. Hermosín, quan li
he dit el que li he dit, li he dit de cor, perquè és el que crec. Però a mi no em
molesta que pugui dir que potser alguna persona de les meves formacions
polítiques ha sigut corrupte si ho és, no em molesta, perquè si una persona és una
cosa i se la jutja i ho acaba essent i dic, ho acaba essent, doncs no em quedarà
més que dir-li, com del seu partit, però dir aquí amb tota la vehemència que ha dit,
que el motiu pel qual estem fent la independència és ocultant-se covardament, miri,
jo covardament li asseguro que gens i si li explico a la meva mare el que acaba de
dir vostè aquí, que ella és independentista o vol la independència de Catalunya per
ocultar-se, per ser corrupte i tal, i dic la meva mare per dir la meva mare, puc parlar
de la mare de molts companys independentistes, puc parlar de tota aquella gent
que, sense ser de cap partit polític, estan involucrats amb la societat civil, en
diferents activismes, perquè creuen que la millor eina per tirar endavant Catalunya
és assolir la independència d‟una manera democràtica.
Jo és el que estic defensant aquí, i que em digui que el 3%, el 4%, sense haver-hi
cap sentència i tal, i que m‟ho digui precisament un partit dels quals en el seu dia
molts integrants del partit polític d‟origen eren, venien del règim franquista i que van
fer algunes coses grosses i ho deixarem aquí, i que em vingui i que alguns estiguin
imputats, en processos, que estan també en el tema i tal, i que no tenen sentència i
si no estan condemnats, deuen ser tan bons o tan dolents com els del meu partit,
segons això, i que vostè vulgui barrejar naps amb cols, doncs bé, és una forma que,
jo sempre dic el mateix, o sigui, a la vida hi ha dues formes d‟afrontar les coses, de
cara o tenint por. De cara és, surto, convoco el referèndum com van fer a Escòcia,
guanyo i parlem d‟una altra cosa.
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L‟altra és dir, tinc por, no el faig, no perdo i continuo endavant. A mi quan em diu la
Constitució, me la vaig llegir, no hi ha cosa més desgraciada que l‟Estat espanyol,
el Regne d‟Espanya, que ha hagut de fer, cada vegada que fa una Constitució, mor
i ve una dictadura i una guerra. Aquesta és la història d‟un país que cada vegada
que ha hagut de fer una Constitució és perquè ha hagut un període de guerra i de
dictadura i s‟ha interromput, és a dir, no ha estat capaç aquest país de tenir una
història que continuï i evolucioni. A l‟any 78, la majoria de la gent, més del 50 i pico
per cent de la gent o bastant més, no va votar això, perquè no hi érem o hi érem i
no teníem l‟edat, i el que estem proposant aquí, i ho deia el Fran Belver, proposem
un acord, jo ja li estic proposant un acord, un acord per impulsar a fer aquest
referèndum, no li estic dient ni que voti que sí, que fixem la pregunta, cóm podem
fer una pregunta concreta, si els que estan a l‟altra costat no volem sentar-se a fer
un referèndum, sigui la pregunta que sigui, és difícil.
I, per un altre costat, home, m‟han dit corrupte, perquè ho ha dit generalitzat, però
és igual, no hi ha cap problema, no li tindré en compte, perquè entenc que és el
discurs que li han escrit i havia de dir. M‟ha agradat més que era “más pesado que
un elefante”, ho continuaré essent, bé, a la solapa igual, em perdonarà, igual no
guardo l‟equilibri i em caic. I que érem insaciables, no, no som insaciables, serem
insaciables respecte que volem exercir la democràcia, el que vostès no entenen és
que en democràcia acceptem, quan es voten les coses, com aquí, com a qualsevol
tipus d‟eleccions, que quan hi ha una votació es guanya o es perd i, per tant, serem
insaciables fins que aconseguim que es pugui votar, per què, perquè creiem que és
el dret que té la gent, la gent que vol una cosa i una altra.
I, torno a repetir, Sr. Hermosín, el tema de la corrupció ja el parlarem més endavant,
Déu no vulgui que tots ens veiem en aquesta situació per diferents motius, però jo
torno a repetir, jo apel·lo en representació de molta gent que ens ha votat a
nosaltres, però que també recolza aquesta posició, i que no ens han votat a
nosaltres, que no ha votat a Esquerra Republicana, que no ha votat a la CUP, que
no han votat a certs partits, sinó que senzillament creuen que la millor eina que pot
tenir Catalunya per desenvolupar-se econòmicament, socialment i de moltes
maneres, és tenir la llibertat aconseguida en unes urnes.
A continuació l’Alcaldessa obre un segon torn d’intervencions dels grups polítics
municipals que ho desitgin.

SR. GARCÍA I ACERO (ERC-AM)
Sí, breus coses. Als senyors del PP, jo els hi demanaria que no utilitzin la corrupció
per atacar l‟independentisme, perquè dels casos que vostès parlen, és a dir, són
casos que estan vinculats amb l‟etapa de l‟autonomisme, i l‟independentisme si
alguna cosa ha sigut en aquest país històricament, és ser un moviment amb les
mans netes de corrupció, i els casos de corrupció que vostè expressa són casos de
corrupció que hi ha que demostrar-se, que ha d‟existir, però vostès s‟han anat
tapant entre l‟”establishment”, el “statu quo” del govern de l‟Estat espanyol amb
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alguns partits. I si volem la república catalana és per fer net i per no reproduir els
mecanismes de l‟autonomisme que ha fet, entre d‟altres coses, doncs crear la
corrupció.
El portaveu del Partit dels Socialistes manifestava parlar de l‟Estatut, és veritat,
Esquerra Republicana de Catalunya va votar en contra de l‟Estatut que va aprovar
el Parlament de Catalunya, però la gent d‟Esquerra Republicana, doncs som
demòcrates i amb el referèndum que es va fer, que va sortir un sí, l‟hem defensat
com els primers. I no fiqui el tema de l‟acord a Escòcia-Gran Bretanya, és a dir, ells
van arribar a un acord perquè es fes una pregunta concreta basada en què si
Escòcia volia ser un Estat independent i hi havia diferències entre el que defensava
el Govern escocès i el Govern britànic, el britànic defensava el no i el Govern
escocès defensava el sí.
I el problema que tenen vostès és que no reconeixen que Catalunya sigui un
subjecte polític, no el reconeixen, no reconeixen que els ciutadans i ciutadanes de
Catalunya puguem decidir el nostre futur.

SR. MARTÍN HERMOSÍN (PP)
Gracias. Primero aclarar, sólo deseo aclarar varios conceptos, yo no he dicho que
el independentismo se base en la corrupción o sea corrupto, no, no, no, yo lo que
he dicho primero es que el President Maragall ya anunció lo del 3 o el 4%, que a lo
largo de estos meses, pues algunos en los tribunales lo han confirmado. Y que es
un hecho objetivo que el Sr. Mas despreciaba el independentismo, es un hecho
objetivo que Convergència ya no tiene siglas políticas, es un hecho objetivo que se
oculta tras otras siglas y es un hecho objetivo que el partido que algunos pensaban,
yo no, pero algunos pensaban que era la centralidad política o que representaba la
centralidad política en Cataluña, pues lo que ha hecho es desestabilizar Cataluña. Y
eso es un hecho objetivo y es lo que le he expuesto aquí en mi intervención, única y
exclusivamente eso.
Si hay más o menos franquistas, mire, en Convergència tienen históricos
franquistas y le podría dar nombres, incluso afiliados de base, por tanto, oiga, no
estamos hablando ni de franquismo, ni no franquismo, estamos hablando de lo que
ustedes han hecho a lo largo de este tiempo y a donde nos han llevado. Y
simplemente eso y lo he descrito punto por punto.

SR. GARCÍA VALLE (CIUTADANS)
Gracias Sra. Alcaldesa, ya estamos acabando, ya estamos yéndonos como dicen,
pero bueno, todavía nos quedan las pequeñas pinceladas esas, espero que no
sean muy duras para que nadie se enfade y al final salgamos todos bien amigos,
nos tomamos unas cañas y como dice usted, algunos digan viva la república y otros
digan la nación española, no pasa nada.
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Mire, cuántas son 11, 4, más 3, 18, fíjense es significativo, lo digo por los señores
que tienen ahí sus socios, tres veces han votado en contra de la dirección del
gobierno, pero todas las veces, si sumamos, se sabía obviamente que ustedes esa
votación la tenían clara, si no, van a votar lo que han votado estos señores, ni
mucho menos hombre, al final es lo que hay y te lo voy a decir cada vez, para que
sufras lo que tienes que sufrir por haber hecho una indecencia política, que es la
que han hecho ustedes. Porque ustedes han votado eso por una sencilla razón,
porque les ha dicho el jefe, el que les paga, oye, no os preocupéis que esto está
arreglado, porque los Ciudadanos y los del PP van a votar y tal, yo sumo, pum,
pum, 18, vota lo que quieras, sino no hubiera hecho esa votación, estoy seguro, si
les hace falta los votos, además que si lo hacen, yo los cojo y los echo, los echo del
gobierno, porque para qué los quieren. Por lo tanto, no se ponga usted estupendo
porque ha votado eso, y empiece a hacer guiños por ahí a quien no le toca, que ya
sabemos donde están ustedes, que lo sabemos, porque lo seguimos, lo leemos y lo
vemos.
Bueno, miren, señor de Esquerra Republicana y Sr. Monrós, el problema es que
ustedes confunden las cosas, porque miren, aquí los que empezaron con ese
debate de la corrupción y tal, fueron ustedes cuando decían, España nos roba, y
España nos roba, y a partir de aquí, pues claro, están diciendo que los españoles
son ladrones, que nos roban, que nos dejan de robar y tal, pues luego si alguien les
dice, oiga, los que han robado a Cataluña, que es España, son compañeros de
ustedes que se han llevado la pasta para Andorra, pero volando, a saco, eso sí…

SRA. ALCALDESSA
Sr. García, se le ha acabado el tiempo. Sí, un momento, Sr. Fran Belver, me ha
pedido la palabra el Sr. Jiménez por alusiones, pero se la daremos después.

SR. BELVER VALLES (PSC-CP)
Sí, gracias. Mire Sr. García, no quiero perder ni 30 segundos, a eso se le llama
negociación…

Parla el Sr. García Valle sense micròfon.

A Miguel García del Valle, negociación, pacto y acuerdo, esa es la capacidad que
tiene este grupo municipal, negocia, pacta y acuerda con todos aquellos que
quieren negociar, pactar y acordar, punto. A partir de ahí, ese es el modelo que este
partido, no sólo este grupo municipal, el Partit dels Socialistes de Catalunya,
defiende y es el que queremos instrumentar.
Perquè, mirin, dins que sí, que escolta, que l‟acord és impossible ¿saben quina va
ser la primera...el primer que va fer l‟actual govern de la Generalitat després de ser
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constituït en el mes de febrer del 2016? El primer que va fer va ser fer una
declaració sobre l‟inici del procés polític a Catalunya que marca el camí cap a la
independència i després es van anar a Madrid i van dir, mirin, que volem fer un
referèndum com a molt tard al setembre del 2017, el volem fer de manera
acordada, però si no ens posem d‟acord el farem igualment. Això és el que se‟n diu
una voluntat manifesta d‟acord.
Escoltin, no tenen cap interès en arribar a un acord i saben quin és el problema? El
problema per a la resta, és que a l‟altra banda tampoc, aquest és el problema. Per
tant, mentre tothom estigui entestat en la seva casella i es vagin retroalimentant,
estem condemnats al conflicte i el conflicte ens porta a on ens porta, perquè vostè
deia, Espanya és un estat que sempre que ha tingut una Constitució ha acabat
tenint que fotre-li foc a la Constitució, perquè ha acabat allò en una guerra i han
tingut que trencar, i què passa? que li sap greu que ja portem 40 anys amb la
mateixa? Perquè clar, a mi l‟eslògan aquest que, és que a l‟any 78, la majoria dels
que hi som ara no la vam votar, doncs imagini‟s la d‟Estats Units, imagini‟s la
d‟Estats Units.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, gràcies. Sr. Jiménez por alusiones.

SR. JIMÉNEZ ARIZA (REGIDOR NO ADSCRIT)
Sí, Sr. Miguel García, usted ha ocupado su tiempo de hacer política en opinar sobre
lo que yo voto en este Pleno, yo he venido aquí a hacer política, supongo que la
gente que le votó a usted esperaba lo mismo de usted. No tengo más que decir.

SRA. ALCALDESSA
A ver, Sr. García, yo le pediría un poquito de respeto. Sr. Monrós.

SR. MONRÓS IBÁÑEZ (CiU)
Sr. Belver, amb tots els respectes, el que passi a Estats Units, a Jamaica o a China,
m‟importa un “bledo”. De moment administrativament sóc espanyol, perquè així ho
diu un DNI i uns papers, val? el sentiment no ha existit mai. Dos, creurem ¿veritat
que modifiquem coses? Veritat que ens assentem aquí per a fer mocions, per fer
lleis, vostès governen, treuen tal, això ho fa quasi tothom, des de baix, pobles,
ciutats més grans, ajuntaments, autonomies, tal. La Constitució espanyola es va fer
per saldar un problema del pas d‟una dictadura a un tema democràtic i es va fer
com millor es va poder fer, sense fer-se prou bé. Què vol dir això? que es pot
millorar. Resulta que per millorar-se les coses es demostren caminant i en 40 anys
si a mi allò que m‟està dient, ostres tu! volem millorar la Constitució, jo no he vist
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mai que els dos partits majoritaris de l‟Estat espanyol ho fessin i la vegada que ho
han fet, va ser de “risa”. Però, dit això, i ho han fet per imposició, ni per votació, ni
per res.
Nosaltres demanem, torno a repetir, votar, i vostè em diu, fem un acord i tal, si
fóssim vostè i jo, ara estaríem aquí al mig i segurament a les cinc de la matinada
sortiríem amb un acord...

Parla el Sr. García Valle sense micròfon.
Val, doncs i aquí continuem, Sr. Miguel García, ara li toca a vostè, miri, el que se‟n
va anar a Andorra, tornem al mateix, si se‟n van anar a Andorra i es va endur els
diners, que el condemnin, no passa res, no tinc cap preocupació. Però li torno a
explicar, a l‟any 1983 em vaig afiliar a la Joventut Nacionalista de Catalunya, ni
corrupció, ni hòsties amb mandangues, sempre he sigut independentista i sempre
he anat defensant aquestes coses i a pesar de defensar això, també he defensat el
benestar de la ciutat de l'Hospitalet, del meu país i de l‟Estat espanyol quan tocava,
amb independència d‟això i no deixaré de fer-ho.

SRA. ALCALDESSA
Sr. Monrós, se li ha acabat el temps, ho sento.

SR. MONRÓS IBÁÑEZ (CiU)
Em falten els deu minuts de l‟altre dia.

SRA. ALCALDESSA
Ho sento, però se li ha acabat el temps, no és acumulable això, com els punts, això
no va.
Molt bé, hem finalitzat les mocions de Convergència i Unió, crec que, si no ens hem
equivocat, quedarien aprovades totes, a excepció... tres aprovades i la del
referèndum rebutjada.
Molt bé, finalitzem...

Tancat el debat se sotmeten a votació les mocions números 49, 50, 51 i 52;
adoptant-se els següents acords:
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MOCIÓ 49.- SOBRE
L’ASSETJAMENT
D’ORIENTACIÓ I/O IDENTITAT SEXUAL.

ESCOLAR

PER

RAONS

Es dóna compte de la moció que es transcriu seguidament, amb esmenes “in voce”,
a petició del Sr. Jorge García, regidor del grup polític municipal de Esquerra
Republicana de Catalunya, ja incorporades, 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‟assetjament escolar als nostres centres educatius és una realitat de la qual es fa
poc ressò. Moltes són les víctimes que pateixen aquesta crua realitat i la resposta
per part de l‟Administració és poc contundent.
Si bé tradicionalment les agressions havien estat físiques (empentes, cops,
trencament d‟objectes personals...), verbals (fer burla, insultar...) i també socials (fer
el buit...), amb la irrupció de les noves tecnologies apareixen les agressions digitals,
les quals han agreujat encara més l‟abast de l‟assetjament, ja que es produeixen
més enllà de l‟horari escolar i fa que en sigui partícip un públic encara més ampli.
Les agressions digitals es poden produir a través de comunicacions ofensives
(SMS, e-mails...), comentaris inapropiats a xarxes socials o distribució de material
sensible per a la víctima.
Patir bullying pot representar conseqüències molt serioses per la víctima, com el
fracàs, les dificultats escolars, l‟ansietat, la manca d‟autoestima, les depressions i
fins i tot el suïcidi, com va ser el cas de l‟Alan Montoliu Albert, un noi transsexual de
Rubí que va patir assetjament escolar per la seva identitat de gènere.
Tot i que la resposta davant aquesta problemàtica és poc ambiciosa, però, cal
destacar algunes de les iniciatives que s‟han proposat per tal de combatre
l‟assetjament escolar. La Llei 11/2014 signada pel President Artur Mas o el “protocol
per a la prevenció, la detecció, l‟actuació i la resolució de situacions d‟assetjament
sexual, per raó del sexe, de l‟orientació sexual i/o de la identitat sexual a
l‟Administració de la Generalitat de Catalunya” són bons punts de partida a l‟hora de
poder portar a bon port i assolir els objectius que es plantegen de prevenció,
sensibilització i actuació corresponent del problema. Essent el “protocol per a la
prevenció, la detecció, l‟actuació i la resolució d‟assetjament sexual per raó del
sexe, de l‟orientació sexual i/o de la identitat sexual” un protocol marc i generalista,
caldria realitzar i posar en marxa d‟un protocol específic que tracti l‟assetjament
escolar homofòbic , tal i com especifica l‟article 12 de la Llei 11/2014 en el sector
d‟intervenció de l‟educació.
A aquest respecte, cal mencionar com a referència i praxis a la nostra ciutat, l‟
”Estudi sobre l‟impacte del bullying per LGBTIfòbia a l‟Institut Bellvitge” realitzat per
l‟Observatori Contra l‟Homofòbia (OCH) en col•laboració amb l‟Ajuntament
d‟Hospitalet i el Departament de Psicologia Social de la Universitat Autònoma de
Barcelona.
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A efectes de dades contrastables, el bullying és causat en gran part per motius
d‟orientació sexual i les eines pedagògiques de focalització i actuació envers el
problema, tant dels professors com dels alumnes, són mínimes tot animant que els
agressors es vegin més predisposats a agredir les víctimes. Per tant, pensem que
n‟és necessària una regulació més efectiva.
Per aquests motius, el grup municipal de CiU-PDeCAT proposa al Ple de
l‟Ajuntament de l‟Hospitalet l‟adopció dels següents acords:
PRIMER.- Fer difusió a nivell local del telèfon 116111 Infància Respon, habilitat
recentment pel Departament d‟Ensenyament i pel Departament de Treball, Afers
Socials i Família de la Generalitat de Catalunya, amb l‟objectiu de garantir l‟atenció
individualitzada, per part d‟un professional especialitzat, de les demandes
relacionades amb l‟assetjament als centres educatius, el ciberassetjament i altres
maltractaments o abusos sexuals a infants i adolescents.
SEGON.- Fomentar des de l'Ajuntament diferents canals de participació,
normalització i sensibilització en matèria d'orientació sexual i/o d‟identitat de gènere
a partir de xerrades i formacions específiques a les diferents escoles del municipi,
com ja es va fer en una de les formacions que van resultar de l‟esmentat estudi
realitzat a l‟Institut Bellvitge
TERCER.- Que l'Ajuntament de l‟Hospitalet dugui a terme trobades periòdiques
amb els diferents agents implicats (AMPA, psicòlegs, directors d‟escola,
estudiants...) de cada centre escolar. La finalitat hauria de centrar-se a recopilar
informació i actuar amb major contundència, tot elaborant posteriorment un informe
que pugui esdevenir d‟utilitat per al seguiment de les corresponents actuacions.
QUART.- Demanar a l‟Ajuntament l‟adhesió de la nostra ciutat a la xarxa de
municipis LGTBI de Catalunya, i d'aquesta manera fer visible el nostre compromís
en la lluita per a la igualtat de les persones independentment de la condició sexual.
CINQUÈ.- Instar al Govern de la Generalitat de Catalunya a realitzar i distribuir un
protocol específic de tractament en situacions d‟assetjament escolar per raons
d‟orientació sexual i/o d‟identitat de gènere a tots els centres educatius de
Catalunya en compliment de l‟article 12 de la Llei 11/2104 referent al sector
d‟intervenció de l‟educació, concretament el punt 6 que enuncia “oferir mecanismes
als centres perquè detectin situacions de discriminació o exclusió a qualsevol
persona” per motius d‟orientació sexual, identitat de gènere i expressió de gènere.
SISÈ.- Promoure la realització de nous estudis, amb un treball col·laboratiu amb
AMPEs i comunitat educativa de cada centre, i tenint de referència el estudi realitzat
per l‟Observatori Contra l‟Homofòbia en l‟Institut Bellvitge, per incorporar i conèixer
noves dades sobre la realitat de la xacra del bullying per raons d‟orientació sexual
i/o d‟identitat de gènere, tot considerant les necessitats de la comunitat educativa
que ens encamini a una sèrie d‟intervencions eficaces i coordinades per diferents
agents en la lluita contra l‟assetjament escolar per motius d‟orientació sexual,
identitat de gènere i expressió de gènere.
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SETÈ.- Traslladar els presents acords al govern de la Generalitat de Catalunya, als
Grups polítics del Parlament de Catalunya, i del Congrés dels Diputats, a les
AMPES i centres educatius de la nostra població, a la plataforma LGTBI, a
l‟Observatori Contra l‟Homofòbia i a la direcció d'Igualtat de la Generalitat de
Catalunya.

MOCIÓ 50.-

PER GARANTIR LA SEGURETAT DELS CARRILS BICI.

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:

El carril bici que va des de la Rambla de la Marina fins a la rambla Just Oliveras
presenta un seguit de deficiències que posen en entredit la seguretat tant dels
vianants com dels propis ciclistes.
Un dels punts més preocupants en matèria de seguretat d‟aquest carril bici és el
tros que va des de carrer d‟Enric Prat de la Riba fins l‟avinguda del Carrilet.
Aquest punt és especialment perillós donat que les paradetes de les diferents fires
que s‟hi organitzen s‟instal·len a l‟espai reservat pels vianants de manera que
l‟espai que queda lliure és el destinat al carril bici.
Aquest fet fa que durant aquell temps vianants i ciclistes hagin de compartir el
mateix espai amb el grau de perillositat que això comporta.
A més, cal ressaltar que l‟espai reservat pels vianants no només queda ocupat per
les paradetes de les fires si no que, com es pot observar des de fa mesos, també
resta ocupat per una tanca d‟obres fent que tant per un motiu com per l‟altre,
sempre hi hagi un punt del carril bici on hagin de conviure vianants i ciclistes.
Cal tenir present que “la rambla” és un espai molt transitat on els hospitalencs,
especialment gent gran i famílies amb nens petits, acostumen a passejar-hi i, per
tant, és molt fàcil que es pugui produir un greu i lamentable accident.
Tot i el punt abans esmentat és el que representa una perillositat especial cal dir
que tot el seu recorregut presenta un seguit de deficiències que seria convenient
resoldre.
Tenint en compte que l‟existència dels carrils bici és necessària a la nostra ciutat
donat que és l‟eina a través de la qual podem vetllar tant per la mobilitat sostenible
a la vegada que potenciar la pràctica de l‟esport entre la nostra ciutadania.
Per aquests motius, el grup municipal de CiU-PDeCAT proposa al Ple de
l‟Ajuntament de l‟Hospitalet l‟adopció dels següents acords:

…/…

205

PRIMER.- Instar l‟Ajuntament de l‟Hospitalet a estudiar, en el termini de 6 mesos,
un nou planejament del carril bici que transcorre per la rambla de la Marina fins a la
rambla de Just Oliveras amb l‟objectiu de salvar les deficiències en seguretat què
presenta.
SEGON.- Instar l‟Ajuntament a modificar el carril bici de la rbla. Marina i rbla. Just
Oliveras de manera que el nou plantejament garanteixi la seguretat tant de vianants
com de ciclistes tot tenint present que l‟existència de carrils bici segur són un
element fonamental per tal de poder potenciar la mobilitat sostenible dins la nostra
ciutat.
TERCER.- Instar l‟Ajuntament de l‟Hospitalet a comprovar si la resta de carrils bici
de l‟Hospitalet són segurs i no representen un problema de convivència entre
vianants i ciclistes.
QUART.- Donar trasllat dels acords d‟aquesta moció a les associacions de veïns de
la ciutat, AMPA‟s i associacions de mobilitat de la ciutat.
MOCIÓ 51.-

D’ADHESIÓ AL PACTE NACIONAL PEL REFERÈNDUM.

Ha estat rebutjada amb 18 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; i dels representants del PP,
Srs/Sres. Sonia Esplugas González, Pedro Alonso Navarro i Fco. Javier Martín
Hermosín; i amb 9 vots a favor dels representants d’ICV-EUiA-PIRATES-E,
Srs./Sres. Ana González Montes, Juliana Carballeira Pascual i Ivan Nieto Martínez;
dels representants d‟ERC-AM, Srs./Sres. Antoni García i Acero i Jorge García i
Muñoz; del representant de CiU, Sr. Jordi Monrós Ibáñez; del representant de la
CUP-PA, Sr. Christian Giménez Marquez; i dels REGIDORS NO ADSCRITS,
Srs./Sres. Rafael Jiménez Ariza i Cristina Santón Ramiro; assistents presents en el
moment de la votació.
MOCIÓ 52.- PER MILLORAR
BELLVITGE I L’ICO.

LA MOBILITAT

ENTRE

L’HOSPITAL

DE

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

La Gran Via és una important barrera arquitectònica dins la nostra ciutat, que la
trenca i dificulta enormement la mobilitat a peu de la ciutadania.
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Aquesta barrera pren especial rellevància quan parlem de l‟accés, tant de pacients
com de treballadors, als diferents hospitals situats en aquesta zona: l‟Hospital de
Bellvitge i l‟Institut Català d‟Oncologia.
Tant és així, que ambdós hospitals van arribar a un conveni i van posar en
funcionament un servei de transport gratuït entre els dos centres hospitalaris per tal
de facilitar la mobilitat dels seus pacients i treballadors.
Aquest autobús intern, que té un temps de recorregut de 15 minuts, és un mitjà de
transport molt utilitzat i valorat pels pacients d‟ambdós hospitals
Tenint en compte que les persones usuàries d‟aquests centres hospitalaris
presenten, sovint, problemes de mobilitat o dificultats per desplaçar-se entenem que
el fet de facilitar-los-hi els desplaçament i la comunicació entre ambdós centres és
quelcom necessari.
A hores d‟ara aquest autobús intern només realitza dues parades (una, a l‟Hospital
de Bellvitge i l‟altre davant la porta principal de l‟ICO).
Al Pacte Local per la Salut Pública, diverses associacions representants de pacients
i diferents entitats van exposar la necessitat, amb l‟objectiu de millorar encara més
l‟accés als dos hospitals, d‟incrementar el nombre de parades d‟aquest autobús
intern.
Concretament, es proposa que es creïn dues parades noves: una davant del metro
d‟Hospital de Bellvitge i, altre, davant la porta d‟urgències.
Aquesta mesura, facilitaria per una banda l‟accés de la ciutadania a l‟ICO des del
metro de Bellvitge i, alhora, milloraria encara més la mobilitat dels pacients entre
ambdós centres.
Per aquests motius, el grup municipal de CiU-PDeCAT proposa al Ple de
l‟Ajuntament de l‟Hospitalet l‟adopció dels següents acords:
PRIMER.- Que l‟Ajuntament de l‟Hospitalet proposi a l‟Hospital de Bellvitge
incrementar el nombre de parades que realitza el servei de transport gratuït entre
aquest centre i l‟Institut Català d‟Oncologia tot proposant que aquestes noves
parades siguin davant de l‟estació de metro Hospitalet de Bellvitge i l‟altre davant
del servei d‟urgències.
SEGON.- Instar a l'equip de Govern local a prendre les mesures adients adreçades
a assolir la reforma de l'espai viari de l'entorn de l'ICO respecte al seu actual estat
de deixadesa, així com posar en marxa totes les actuacions necessàries per al
compliment de la regulació en matèria d‟accessibilitat que marca la llei 13/2014. del
30 d'octubre, tenint en compte, dins de les actuacions sobre la via pública, una
especial cura per a l'adaptació de l'espai i recursos a la diversitat funcional (motora,
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visual i auditiva) mitjançant eines com són senyals acústics, paviment rugós i altres
elements arquitectònics.
TERCER.- Donar trasllat dels acords d‟aquesta moció als membres del Pacte per la
Sanitat i associacions de veïns de la ciutat.
CANDIDATURA D'UNITAT POPULAR-POBLE ACTIU
En relació amb la moció presentada pel grup polític municipal de
Candidatura d'Unitat Popular-Poble Actiu, número 53, es produeixen les
intervencions següents:

SRA. SECRETÀRIA
A l‟ordre del dia hi ha una moció de la CUP-Poble Actiu.

SRA. ALCALDESSA
Bé, hi ha una moció de la CUP-Poble Actiu, però entenc que l‟ha deixat a sobre de
la taula.

SR. GIMÉNEZ MARQUEZ (CUP-PA)
Sí, queda sobre la taula, sí.

SRA. ALCALDESSA
Val, per tant, no cal que fem la lectura, passaríem al punt de precs i preguntes.

Tancat el debat se sotmet a votació la moció número 53; adoptant-se els següents
acords:
MOCIÓ 53.-

DE SUPORT A LA CAUSA DEL POBLE PALESTÍ.

(ES VA DEIXAR SOBRE LA TAULA)

PRECS I PREGUNTES PLE 28/02/2017
Precs i preguntes que van quedar pendents de resposta en el Ple ordinari de 28 de
febrer de 2017, per finalització de la sessió a les 00.00 hores, d‟acord amb l‟article
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87 del Reial Decret 2566/1986, de 28 de novembre, pel qual s‟aprova el Reglament
d‟organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals:
a) Respostes prorrogades a preguntes de Plens anteriors.

ICV-EUiA-PIRATES-E


En relació amb la pregunta formulada oralment en el Ple ordinari de 24 de gener
de 2017, per la regidora del grup polític municipal d‟ICV-EUiA-PIRATES-E, Sra.
Ana González Montes, 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:

“Senyora,
Respecte a la pregunta realitzada oralment durant la sessió del ple de data
24/01/2017, i segons el que disposa l’article 55 del Reglament Orgànic del Ple, a
efectes que sigui contestada en el Ple Ordinari que se celebrarà el proper dia
28/02/2017 en relació a: “Si, en el Ple del 23 de febrer de 2016 vam presentar una
petició que no es va respondre en la seva totalitat. Hem recavat informació pel
nostre compte, sabem que les notificacions dels desnonaments les fa la Guàrdia
Urbana, en base a un conveni de col·laboració amb el Servei Comú Processal dels
jutjats ...”
Resposta:
Dir-vos que és necessari un ajornament per recavar la informació necessària.
Ben atentament,”


En relació amb la pregunta formulada oralment en el Ple ordinari de 24 de gener
de 2017, per la regidora del grup polític municipal d‟ICV-EUiA-PIRATES-E, Sra.
Ana González Montes, 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:

“Senyora,
Respecte a la pregunta realitzada oralment durant la sessió del ple de data
24/01/2017, i segons el que disposa l’article 55 del Reglament Orgànic del Ple, a
efectes que sigui contestada en el Ple Ordinari que se celebrarà el proper dia
28/02/2017 en relació a: “A més a més, respecte a la línia 12, nosaltres tenim molt
clar on estaria la ubicació més adient al barri de la Torrassa, i és un prec que li fem
al regidor i al responsable de l’Àrea pertinent, nosaltres sabem que s’havia fet una
instal·lació provisional, ...”
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Resposta:
La parada d’autobús de la línia L12 Cornellà de Llobregat  Barcelona, s’havia
ubicat al carrer Llobregat entre els carrers Mas i París de forma provisional, a causa
de les obres d’adaptació dels girs del carrer com a conseqüència de la remodelació
i peatonalització del carrer Progrés.
La parada una vegada finalitzades les obres de remodelació, s’ha situat davant la
Casa dels Cargols, tot i que a causa dels treballs d’asfaltat del carrer Montseny, la
seva posada en funcionament, s’ha endarrerit uns dies.
Ben atentament,”


En relació amb la pregunta formulada oralment en el Ple ordinari de 24 de gener
de 2017, pel regidor del grup polític municipal d‟ICV-EUiA-PIRATES-E, Sr. Ivan
Nieto Martínez, consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit,
efectuada pel Tinent d‟alcaldia de l‟Àrea de Seguretat, Convivència i Civisme,
Sr. José Maria García Mompel, que literalment diu:

“Senyor,
Respecte a la pregunta realitzada oralment durant la sessió del ple de data
24/01/2017, i segons el que disposa l’article 55 del Reglament Orgànic del Ple, a
efectes que sigui contestada en el Ple Ordinari que se celebrarà el proper dia
28/02/2017 en relació a: “Sí, volem preguntar sobre... bé,... darrerament els caps de
setmana hi ha un intens “trasiego” d’helicòpters de la zona de Collblanc, Torrassa,
Amadeu Torner, Granvia, volem saber si l’Ajuntament té constància de si és un ús
comercial...”
Resposta:
La competència en matèria de navegació aèria en quan a gestió, estructura i
seguretat està dividida entre diferents ministeris de l’Estat (Defensa, Interior i
Foment).
L’aplicació de les normatives que regulen aquest tipus de trànsit està centralitzat en
Aviació Civil. El servei de Guàrdia Urbana davant la detecció d’algun aparell volant
sobre el terme municipal ho comunica per telèfon a Navegació Aèria i són ells els
que realitzen les investigacions i intervencions oportunes al respecte.
Només ens consta un requeriment per aquest motiu, a mitjans de l’any passat,
davant del qual el servei de la Guàrdia Urbana va procedir de la forma indicada
anteriorment.
Ben atentament,”
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PARTIT POPULAR


En relació amb la pregunta presentada pel grup polític municipal del Partit
Popular, RGE número 1635, de 9 de gener de 2017, consta a la Secretaria
General còpia de la resposta per escrit, efectuada per la regidora de Comerç i
Drets dels Consumidors, Sra. M. Ángeles Sariñena Hidalgo, que literalment diu:

“Senyor
Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre General d’entrada amb
número 1635 i de data 09/01/2017 i segons el que disposa l’article 55 del
Reglament Orgànic del Ple, a efectes de què fos contestada en el Ple Ordinari que
es va celebrar el passat dia 24 de gener i de la que es va demanar ajornament en
relació a les campanyes de Nadal realitzades per part d’aquest Ajuntament, dir-vos
què:
Resposta:
1.

¿El ayuntamiento ha realizado alguna campanya concreta para potenciar el
comercio de proximidad en esta campanya navideña? Sí .

2. En caso afirmativo, queremos saber los costes y las campañas realizadas con
todo tipo de detalles.
Tradicionament i com es fa a moltes ciutats d’arreu coincidint amb el període
nadalenc es realitza una campanya publicitaria específica amb l’objectiu de
dinamitzar, promocionar i posar en valor el comerç de la ciutat i de proximitat. A
nivell de cartelleria va comptar amb uns 1000 cartells de botiga i uns 35.000
folletons.
Tanmateix durant aquell període l’ajuntament realiza i promou un seguit d’activitats
que s’enmarquen dins del Nadal com son: la i·luminació dels carrers que fan els
comerciants, de la qual l’Ajuntament assumeix el 50% del cost, així com el 100%
del consum; les activitats infantils com és el caga tió, pare noël, patge reial o trenets
nadalencs en diversos barris, la fira de nadal i artesanes, les campanyes
d’instal·lació d’arbres nadalencs en col·laboració amb els comerciants, les fires de
Nadal i Reis, l’Art al Mercat que va tenir lloc a La Florida, així com el conjunt
d’activitats pròpies que promouen els comerciants a mercats i botigues durant
aquelles dates. Aquest seguit d’activitats que afecten a aquest període van tenir un
pressupost de 110.077,58€ que es desglossen tal com es la relaciona.
Comunicació i publicitat : 4754,99€
Instal·lació d’arbres de Nadal: 1013,38€
Il·luminació de Nadal: 82163,06€
Fira de Nadal i Reis: 13772,65€
Trenet de Nadal: 7950,00€
Art al Mercat de La Florida: 423,50€
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3. -¿Qué motivos han impedido que los comerciantes no hayan podido poner el
“cagatió” en la Plaza del Ayuntamiento, tal y como lo tenían previsto?
Segons ens informa la Regidoria del Districte I, en relació a la sol·licitud de tarima
de l’Associació de Botigues del Centre i Sant Josep es va informar als interessats
que no era possible la disponibilitat de la tarima durant tots els dies sol·licitats tot
oferint la possibilitat de disponibilitat
de tarima durant menys dies. L’associació va desestimar l’oferiment i van decidir no
portar a terme l’activitat del Caga Tió.
Atentament,”


En relació amb la pregunta presentada pel grup polític municipal del Partit
Popular, RGE número 1637, de 9 de gener de 2017, consta a la Secretaria
General còpia de la resposta per escrit, efectuada per la regidora de Comerç i
Drets dels Consumidors, Sra. M. Ángeles Sariñena Hidalgo, que literalment diu:

“Senyor
Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre General d’entrada amb
número 1637 i de data 09/01/2017 i segons el que disposa l’article 55 del
Reglament Orgànic del Ple, a efectes de que fos contestada en el Ple Ordinari que
es va celebrar el passat dia 24 de gener i de la que es va demanar ajornament en
relació a: “
“Después de una reunión mantenida con diferentes comercios de proximidad de la
ciudad de l’Hospitalet’.
1. ¿Cuál es el balance que hace el gobierno municipal de la Campaña de
Navidad?
2. A parte de potenciar la zona de la Farga en la Campaña de Navidad. ¿como
el ayuntamiento ha potenciado el resto de zonas comerciales de la ciudad?
Resposta:
Respecto a la primera pregunta este gobierno hace un balance positivo de la
campaña de Navidad.
Respecto a la segunda pregunta informar que como debe conocer coincidiendo con
el período navideño des del Ayuntamiento se impulsan diferentes actividades, la
mayoría en el conjunto de la ciudad, alguna de las cuales son.
 La “Fira de Nadal i Reis”, en la Rambla Marina del 17 de diciembre al 8 de
enero.
 Les “Botigues al carrer” i Fira d’artesans a Centre, Sant Josep Collblanc
 Actividades infantiles de PAPA NOEL en Can Serra, La Florida, Pubilla
Cases; CAGA TIÓ en Santa Eulalia, Pubilla Cases i la Florida; TRENECITO
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de Navidad, en el Centre – Sant Josep i Collblanc- Torrassa, Pubilla
Cases, Santa Eulalia y la Florida; y PAJE REAL en Centre, Sant Josep y
Can Serra, la Florida, Collblanc, Pubilla Cases i Santa Eulalia; y Home dels
nasos, en les zonas comerciales de la Florida, Pubilla Cases, Can Serra y
también por los mercados municipales del Centro, Merca-2 Bellvitge, Santa
Eulalia i Collblanc
 PESEBRE VIVIENTE, en Pubilla Cases .
Así como durante el período navideño tiene lugar a nivel nacional el Black Friday en
el cual las asociaciones de comerciantes que lo desean participan.
Atentament,”


En relació amb la pregunta presentada pel grup polític municipal del Partit
Popular, RGE número 2641, de 11 de gener de 2017, consta a la Secretaria
General còpia de la resposta per escrit, efectuada pel regidor de Benestar
Social, Sr. Jesús Husillos Gutiérrez, que literalment diu:

“Señor,
Respecto a las preguntas que ha presentado en el Registro General de Entrada de
este Ayuntamiento con el número 2641, 2643 y 2648 de fecha 11 de enero de 2017
y según lo dispuesto en el artículo 55 del Reglamento Orgánico del Pleno con
efectos de que se conteste en el Pleno del 24 de enero de 2017 con relación a la
atención a personas en situaciones de riesgo de exclusión social, y de las que
solicitamos un aplazamiento, decirle que, tal y como hemos concretado
telefónicamente, mantendremos una reunión en breve para dar respuesta a todas
sus consultas.
Atentamente,”


En relació amb la pregunta presentada pel grup polític municipal del Partit
Popular, RGE número 2643, de 11 de gener de 2017, consta a la Secretaria
General còpia de la resposta per escrit, efectuada pel regidor de Benestar
Social, Sr. Jesús Husillos Gutiérrez, que literalment diu:

“Señor,
Respecto a las preguntas que ha presentado en el Registro General de Entrada de
este Ayuntamiento con el número 2641, 2643 y 2648 de fecha 11 de enero de 2017
y según lo dispuesto en el artículo 55 del Reglamento Orgánico del Pleno con
efectos de que se conteste en el Pleno del 24 de enero de 2017 con relación a la
atención a personas en situaciones de riesgo de exclusión social, y de las que
solicitamos un aplazamiento, decirle que, tal y como hemos concretado
telefónicamente, mantendremos una reunión en breve para dar respuesta a todas
sus consultas.
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Atentamente,”


En relació amb la pregunta presentada pel grup polític municipal del Partit
Popular, RGE número 2648, de 11 de gener de 2017, consta a la Secretaria
General còpia de la resposta per escrit, efectuada pel regidor de Benestar
Social, Sr. Jesús Husillos Gutiérrez, que literalment diu:

“Señor,
Respecto a las preguntas que ha presentado en el Registro General de Entrada de
este Ayuntamiento con el número 2641, 2643 y 2648 de fecha 11 de enero de 2017
y según lo dispuesto en el artículo 55 del Reglamento Orgánico del Pleno con
efectos de que se conteste en el Pleno del 24 de enero de 2017 con relación a la
atención a personas en situaciones de riesgo de exclusión social, y de las que
solicitamos un aplazamiento, decirle que, tal y como hemos concretado
telefónicamente, mantendremos una reunión en breve para dar respuesta a todas
sus consultas.
Atentamente,”

ERC


En relació amb la pregunta presentada pel grup polític municipal d‟ERC, RGE
número 4124, de 16 de gener de 2017, consta a la Secretaria General còpia de
la resposta per escrit, efectuada per la regidora de Comerç i Drets dels
Consumidors, Sra. M. Ángeles Sariñena Hidalgo, que literalment diu:

“Senyor
Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre General d’entrada amb
numero 4124 i de data 16/01/2017 i segons el que disposa l’article 55 del
Reglament Orgànic del Ple, a efectes de que fos contestada en el Ple Ordinari que
es va celebrar el passat dia 24 de gener i de la que es va demanar ajornament en
relació a: “En el programa d’activitats de les festes de Nadal de l’Hospitalet estava
programat a la plaça de l’Ajuntament del 10 al 22 de desembre “el caga tió”
organitzat pel grup de Botigues del Centre i Sant Josep.
El cost d’aquesta activitat era assumit pel Grup de Botigues Centre i Sant Josep i
l’única demanda a l’Ajuntament era que li poguéssim facilitar una tarima per
realitzar l’activitat.
Resposta:
1. Quins són els motius perquè l’Ajuntament de l’Hospitalet no va cedir a
contractar una tarima per realitzar el “Caga tió” organitzat pel Grup de
Botigues del Centre i Sant Josep?
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Segons ens informa la Regidoria del Districte I, en relació a la sol·licitud de
tarima de l’Associació de Botigues del Centre i Sant Josep es va informar als
interessats que no era possible la disponibilitat de la tarima durant tots els
dies sol·licitats tot oferint la possibilitat de disponibilitat de tarima durant
menys dies. L’associació va desestimar l’oferiment i van decidir no portar a
terme l’activitat del Caga Tió.
2. L’Ajuntament de l’Hospitalet ha desenvolupat o té previst desenvolupar un
estudi per dinamitzar el comerç als barris del Centre i Sant Josep?
En cas que s’hagi desenvolupat aquest estudi ens el poden facilitar?
Sí, s’ha encarregat un estudi per tal de fer un “Anàlisis de l’entorn comercial
del Centre-Sant Josep, definició d’estratègies i pla d’accions, implementació
i impuls de les accions proposades. En aquests moments estem realitzant
reunions per explicar-lo a les entitats afectades. Tanmateix estic a la seva
disposició per explicar-li el contingut del mateix o quedar per veure’l atenent
a la pregunta de Ple.
3. L’Ajuntament de l’Hospitalet ha rebut una demanda per part de comerciants
del barri Centre i Sant Josep perquè als porxos de la Farga es poguessin
instal·lar les botigues al carrer durant les Festes de Nadal?
Formalment no s’ha rebut cap escrit per a fer una fira als porxos de la Farga,
integrada exclusivament per comerciants del barri del Centre i Sant Josep.
4. L’Ajuntament de l’Hospitalet ha rebut una demanda per part de comerciants
del barri Centre perquè part de la Fira de Nadal que es realitza a la Rambla
Marina també es pogués realitzar a la plaça de l’Ajuntament.
Em plau informar-li que formalment no s’ha rebut cap escrit per a fer la Fira
de Nadal a la plaça de l’Ajuntament. Tanmateix verbalment si que s’ha fet
alguna manifestació al respecte..
Atentament,”

CONVERGÈNCIA I UNIÓ


En relació amb el prec formulat oralment en el Ple ordinari de 24 de gener de
2017, pel regidor del grup polític municipal de Convergència i Unió, Sr. Jordi
Monrós i Ibañez, 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:

“Senyor,

…/…

215

Respecte a la pregunta realitzada oralment durant la sessió del ple de data
24/01/2017, i segons el que disposa l’article 55 del Reglament Orgànic del Ple, a
efectes que sigui contestada en el Ple Ordinari que se celebrarà el proper dia
28/02/2017 en relació a: “... Sí, es tracta de la línia 12, Rosanbus no, cóm es diu ara
l’empresa que ho porta? Perdoneu, a la web posa Baixbus. Si, a la L12 ha hagut
una, bé una modificació arrel de les obres del carrer Progrés, els veïns s’han
queixat de la desaparició de la parada de la plaça Espanyola,...”
Resposta:
La parada d’autobús de la línia L12 Cornellà de Llobregat  Barcelona, s’havia
ubicat al carrer Llobregat entre els carrers Mas i París de forma provisional, a causa
de les obres d’adaptació dels girs del carrer com a conseqüència de la remodelació
i peatonalització del carrer Progrés.
La parada una vegada finalitzades les obres de remodelació, s’ha situat davant la
Casa dels Cargols, tot i que a causa dels treballs d’asfaltat del carrer Montseny, la
seva posada en funcionament, s’ha endarrerit uns dies.
Ben atentament,”
CUP-POBLE ACTIU


En relació amb la pregunta formulada oralment en el Ple ordinari de 24 de gener
de 2017, pel regidor del grup polític municipal CUP-Poble Actiu, Sr. Christian
Giménez Márquez, 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 a la pregunta oral que veu formular a la sessió plenària de data 24 de
gener 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 28 de
febrer de 2017, en relació a l’adhesió la xarxa de municipis per l’economia social i
solidària que es va aprovar al Ple del passat 23 de febrer de 2016, us comunico que
hem signat el manifest de la xarxa de municipis per l’economia social i solidària i per
tant estem a l’espera de rebre la documentació per adherir-nos a l’esmentada xarxa
i constar com a municipi fundador de la mateixa.”
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b) Preguntes i respostes formulades en temps i forma per al Ple de 28 de
febrer de 2017.

CIUTADANS
Per part dels regidors del grup polític municipal de Ciutadans, d‟acord amb el que
disposa l‟article 55.4 del Reglament Orgànic del Ple, s‟han formulat en temps i
forma 5 preguntes per escrit que han tingut entrada en el Registre General el dia 18
de gener i 8 i 15 de febrer de 2017 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. 4806, de 18 de gener de 2017
“Jesús A. Martín González, regidor del Grupo Político Municipal de Ciutadans en el
Ayuntamiento de L’Hospitalet, de acuerdo con lo que se dispone en el artículo 55
del REGLAMENT DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE L’HOSPITALET DE
LLOBREGAT, hace la siguiente pregunta con el fin de que sea contestada en el
próximo Pleno Ordinario del día 24 de enero de 2017.
Exposición de motivos:
Como se muestra en la foto adjunta, en le calle dels Pins se ha cambiado una zona
de aparcamiento de vehículos por una de aparcamiento de motos.
Pregunta:
¿Qué demanda de aparcamiento para motos tienen los vecinos de esa calle y
calles cercanas?

”
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En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup polític municipal de
Ciutadans, consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada
pel Tinent d‟alcaldia de l‟Àrea de Seguretat, Convivència i Civisme, Sr. José Maria
García Mompel, que literalment diu:
“Señor,
Respecto a las preguntas que ha presentado en el Registro General de entrada con
números 4806, 4808 y de fecha 18/01/2017, y 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 28/02/2017 en relación a: “Como se
muestra en la foto adjunta, en la calle dels Pins se ha cambiado una zona de
aparcamiento de vehículos por una de aparcamiento de motos...”
Respuesta:
Respecto a la pregunta con número de registro de entrada 4806, le informamos que
mediante una inspección realizada por el servicio de Movilidad, se han localizado
en los alrededores de la c. Pins aproximadamente unas 200 motos sobre las
aceras. Ante ello se ha considerado necesario el incremento de aparcamiento de
motos para mejorar los ratios de plazas de aparcamiento en relación a los turismos.
Con respecto a la pregunta con número de registro de entrada 4808, sobre la
intención de realizar más actuaciones en el mismo sentido, la respuesta es que sí
siempre y cuando se den las circunstancias adecuadas, como es el caso de la c.
Pins en que el ancho de la calle impedía el paso de vehículos de emergencias, si
había vehículos estacionados en ambos lados de la calle. Estas actuaciones se
realizaran también en aquellos lugares en los que haya mucha demanda de
aparcamiento de motos o en aquellas ubicaciones en que haya dificultades para la
circulación del transporte público.
Atentamente,”

2.- RGE núm. 4808, de 18 de gener de 2017
“Jesús A. Martín González, regidor del Grupo Político Municipal de Ciutadans en el
Ayuntamiento de L’Hospitalet, de acuerdo con lo que se dispone en el artículo 55
del REGLAMENT DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE L’HOSPITALET DE
LLOBREGAT, hace la siguiente pregunta con el fin de que sea contestada en el
próximo Pleno Ordinario del día 24 de enero de 2017.
Exposición de motivos:
Como se muestra en la foto adjunta, en le calle dels Pins se ha cambiado una zona
de aparcamiento de vehículos por una de aparcamiento de motos.
Pregunta:
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¿Tienen pensado realizar más actuaciones de este tipo, suprimiendo zonas de
aparcamiento de vehículos para implantar una zona de aparcamiento para motos?
Si la respuesta es afirmativa, ¿me pueden detallar de las calles donde se tenga
previsión de realizar esta actuación?”

En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup polític municipal de
Ciutadans, consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada
pel Tinent d‟alcaldia de l‟Àrea de Seguretat, Convivència i Civisme, Sr. José Maria
García Mompel, que literalment diu:
“Señor,
Respecto a las preguntas que ha presentado en el Registro General de entrada con
números 4806, 4808 y de fecha 18/01/2017, y 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 28/02/2017 en relación a: “Como se
muestra en la foto adjunta, en la calle dels Pins se ha cambiado una zona de
aparcamiento de vehículos por una de aparcamiento de motos...”
Respuesta:
Respecto a la pregunta con número de registro de entrada 4806, le informamos que
mediante una inspección realizada por el servicio de Movilidad, se han localizado
en los alrededores de la c. Pins aproximadamente unas 200 motos sobre las
aceras. Ante ello se ha considerado necesario el incremento de aparcamiento de
motos para mejorar los ratios de plazas de aparcamiento en relación a los turismos.
Con respecto a la pregunta con número de registro de entrada 4808, sobre la
intención de realizar más actuaciones en el mismo sentido, la respuesta es que sí
siempre y cuando se den las circunstancias adecuadas, como es el caso de la c.
Pins en que el ancho de la calle impedía el paso de vehículos de emergencias, si
había vehículos estacionados en ambos lados de la calle. Estas actuaciones se
realizaran también en aquellos lugares en los que haya mucha demanda de
aparcamiento de motos o en aquellas ubicaciones en que haya dificultades para la
circulación del transporte público.
Atentamente,”

3.- RGE núm. 11737, de 8 de febrer de 2017
“Jesús A. Martín González, regidor del Grup Polític Municipal de Ciutadans en
l’Ajuntamient de L’Hospitalet, d’acord amb el que es disposa a l’article 55 del
REGLAMENT DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE L’HOSPITALET DE LLOBREGAT,
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fa la següent pregunta per ser contestada en el proper Ple Ordinari del dia 28 de
febrer de 2017.
Exposició de motius:
L’alcaldessa va anunciar a la seva conferència anual LH Suma 12 del passat mes
de gener que l'editorial Santillana trasllada la seva seu de l'Arc Mediterrani al
Districte Econòmic de l'Hospitalet.
Pregunta:
Volem saber si des del govern municipal s'han fet gestions i s'ha arribat a algun
tipus d'acord amb l'editorial Santillana per fer efectiu aquest trasllat.
Concedirà o ha concedit aquest Ajuntament a l'Editorial Santillana Bonificació de
l'Impost sobre Activitats Econòmiques (IAE) relacionada amb activitats d'indústria
cultural i/o creativa i/o Bonificació de l'Impost sobre Béns Immobles (IBI)
relacionada amb activitats d'indústria cultural i/o creativa relacionades amb el
Districte Cultural?”

En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup polític municipal de
Ciutadans, consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada
pel Tinent d‟alcaldia de l‟Àrea d‟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 11737 i data 8 de Febrer 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 28 de Febrer de 2017, en
relació a:
“L’alcaldessa va anunciar a la seva conferencia anual LH Suma 12 del passat mes
de gener que l’editorial Santillana trasllada la seva seu de l’Arc Mediterrani al
Districte Econòmic de l’Hospitalet.
Volem saber si des del govern municipal s’han fet gestions i s’ha arribat a algun
tipus d’acord amb l’editorial Santillana per fer efectiu aquest trasllat.
Tal i com vostè indica l’alcaldessa ho va anunciar el passat dia 17 de gener passat,
en la conferència LH Suma 12.
Concedirà o ha concedit aquest Ajuntament a l’Editorial Santillana Bonificació de
l’Impost sobre Activitats Econòmiques (IAE) relacionada amb activitats d’indústria
cultural i/o creativa i/o Bonificació de l’Impost sobre Béns Immobles (IBI)
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relacionada amb activitats d’Industria cultural i/o creativa relacionades amb el
Districte Cultural?.”
Qualsevol empresa que s’instal·li a la ciutat de l’Hospitalet, que ho sol·liciti i
compleixi alguns dels supòsits d’exempció i/o bonificació de l’Ordenança Fiscal
núm. 1.02 Reguladora de l’impost sobre activitats econòmiques, serà beneficiari de
la Bonificació i/o exempció de les Ordenances Fiscals aprovades pel Ple municipal.
Cordialment,”

4.- RGE núm. 13963, de 15 de febrer de 2017
“Jesús A. Martín González, regidor del Grup Polític Municipal de Ciutadans a
l’Ajuntament de L’Hospitalet, d’acord amb el que es disposa a l’article 55 del
REGLAMENT DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE L’HOSPITALET DE LLOBREGAT,
fa el següent prec per ser contestat en el proper Ple Ordinari del dia 28 de febrer de
2017.
Exposició de motius:
Hem rebut reiterades queixes de veïns de la zona del carrer Anselm Clavé /
avinguda Carrilet en relació a les multes de trànsit rebudes i a la senyalització viària
corresponent.
Prec:
Demanem millorar la senyalització viària corresponent a l’accés a aquest carrer i
estudiar possibles alternatives de senyalització.”

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 de Seguretat, Convivència i Civisme, Sr. José Maria García
Mompel, que literalment diu:
“Senyor,
Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre General d’entrada amb
número 13963 i 13964, de data 15/02/2017, i segons el que disposa l’article 55 del
Reglament Orgànic del Ple, a efectes que sigui contestada en el Ple Ordinari que se
celebrarà el proper dia 28/02/2017 en relació a: “Hem rebut reiterades queixes de
veïns de la zona del carrer Anselm clavè/Avinguda Carrilet en relació a les multes
de trànsit rebudes i a la senyalització viària corresponent...”
Resposta:
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L’Ajuntament de L’Hospitalet ha reforçat la senyalització d’accés a l’illa de vianants
del voltant del Mercat de Santa Eulàlia, un espai destinat prioritàriament als
vianants però on conviuen els usos veïnals, comercials i educatius, amb l’objectiu
de potenciar el seu caràcter d’espai de convivència.
L’illa es va remodelar l’any 2015 i amb les obres, s’ha aprofitat per actualitzar l’antic
sistema de control d’accessos a aquesta illa de vianants amb nous sistemes
tecnològicament més avançats, per continuar garantint la convivència dels diferents
usos.
La circulació de qualsevol vehicle en aquesta zona no pot sobrepassar els 10 km/h,
amb especial cura dels horaris d’entrada i sortida de les escoles i atenent als
horaris comercials. Així, els vehicles comercials i industrials tenen accés per la
carrega o descarrega, dins els horaris establerts. I no es pot estacionar cap tipus de
vehicle motoritzat a l’interior de la zona.
Els veïns residents als carrers de l’illa de vianants tenen autoritzacions de caràcter
permanent, temporal i especial, per tal de cobrir qualsevol de les necessitats que
puguin tenir. El tràmit d’autorització es molt ràpid, i es pot fer mitjançant instància tot
indicant les dades personals i les d’identificació del vehicle, o per correu electrònic:
control.acces@l-h.cat.
A hores d’ara, s’han facilitat un total 1.205 autoritzacions per als veïns, comerciants
i serveis per poder accedir a la zona fora de l’horari establert de càrrega i
descàrrega, obert a tots els vehicles comercials de 7 a 12 hores que han de fer la
seva feina en l’illa. Els serveis de taxi i ambulància, així com els serveis d’urgència
tenen permès l’accés les 24 hores.
Dir finalment que l’Ajuntament ha informat abans, durant i desprès de les obres de
remodelació de l’illa de vianants, dels sistemes del controls d’accessos i de les
condicions per accedir a les autoritzacions. Igualment es van realitzar accions
informatives als veïns , comerciants i usuaris de l’esmentada zona.
Ben atentament,”

5.- RGE núm. 13964, de 15 de febrer de 2017
“Jesús A. Martín González, regidor del Grup Polític Municipal de Ciutadans a
l’Ajuntament de L’Hospitalet, d’acord amb el que es disposa a l’article 55 del
REGLAMENT DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE L’HOSPITALET DE LLOBREGAT,
fa el següent prec per ser contestat en el proper Ple Ordinari del dia 28 de febrer de
2017.
Exposició de motius:
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Hem rebut reiterades queixes de veïns de la zona del carrer Anselm Clavé /
avinguda Carrilet en relació a les multes de trànsit rebudes i a la senyalització viària
corresponent.
Prec:
Demanem millorar els processos d’informació als veïns d’accions del govern com la
modificació dels senyals viaris, informant prèviament als ciutadans sobre aquestes
actuacions i les futures conseqüències d’aquestes per als veïns.”

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 de Seguretat, Convivència i Civisme, Sr. José Maria García
Mompel, que literalment diu:
“Senyor,
Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre General d’entrada amb
número 13963 i 13964, de data 15/02/2017, i segons el que disposa l’article 55 del
Reglament Orgànic del Ple, a efectes que sigui contestada en el Ple Ordinari que se
celebrarà el proper dia 28/02/2017 en relació a: “Hem rebut reiterades queixes de
veïns de la zona del carrer Anselm clavè/Avinguda Carrilet en relació a les multes
de trànsit rebudes i a la senyalització viària corresponent...”
Resposta:
L’Ajuntament de L’Hospitalet ha reforçat la senyalització d’accés a l’illa de vianants
del voltant del Mercat de Santa Eulàlia, un espai destinat prioritàriament als
vianants però on conviuen els usos veïnals, comercials i educatius, amb l’objectiu
de potenciar el seu caràcter d’espai de convivència.
L’illa es va remodelar l’any 2015 i amb les obres, s’ha aprofitat per actualitzar l’antic
sistema de control d’accessos a aquesta illa de vianants amb nous sistemes
tecnològicament més avançats, per continuar garantint la convivència dels diferents
usos.
La circulació de qualsevol vehicle en aquesta zona no pot sobrepassar els 10 km/h,
amb especial cura dels horaris d’entrada i sortida de les escoles i atenent als
horaris comercials. Així, els vehicles comercials i industrials tenen accés per la
carrega o descarrega, dins els horaris establerts. I no es pot estacionar cap tipus de
vehicle motoritzat a l’interior de la zona.
Els veïns residents als carrers de l’illa de vianants tenen autoritzacions de caràcter
permanent, temporal i especial, per tal de cobrir qualsevol de les necessitats que
puguin tenir. El tràmit d’autorització es molt ràpid, i es pot fer mitjançant instància tot
indicant les dades personals i les d’identificació del vehicle, o per correu electrònic:
control.acces@l-h.cat.
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A hores d’ara, s’han facilitat un total 1.205 autoritzacions per als veïns, comerciants
i serveis per poder accedir a la zona fora de l’horari establert de càrrega i
descàrrega, obert a tots els vehicles comercials de 7 a 12 hores que han de fer la
seva feina en l’illa. Els serveis de taxi i ambulància, així com els serveis d’urgència
tenen permès l’accés les 24 hores.
Dir finalment que l’Ajuntament ha informat abans, durant i desprès de les obres de
remodelació de l’illa de vianants, dels sistemes del controls d’accessos i de les
condicions per accedir a les autoritzacions. Igualment es van realitzar accions
informatives als veïns , comerciants i usuaris de l’esmentada zona.
Ben atentament,”

PP
Per part dels regidors del grup polític municipal del Partit Popular, d‟acord amb el
que disposa l‟article 55.4 del Reglament Orgànic del Ple, s‟ha formulat en temps i
forma 30 preguntes per escrit que han tingut entrada en el Registre General els dies
25, 26, 27 i 30 de gener, i 1, 6, 9, 14, 16 i 20 de febrer de 2017 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. 7044, de 25 de gener de 2017
“El grupo municipal del Partido Popular en virtud del artículo 55 del
Reglamento del Pleno, presenta al registro la siguiente pregunta para que sea
contestada el próximo pleno del día 28 de Febrero de 2017.
Después de una reunión mantenida con vecinos del entorno del Parque de La
Remonta nos aseguran que en la zona en horario tarde noche, se producen
reuniones de jóvenes molestando el descanso de los vecinos, y que entre otras
actividades realizan botellón.
Este portavoz y su grupo municipal solicitan conocer:


¿Cuántas llamadas han recibido de los vecinos alertando de esta
problemática?



¿Cuántas intervenciones ha realizado la Policía Local?



¿Cuáles han sido los motivos de las intervenciones?”
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En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup polític municipal del Partit
Popular, consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada
pel Tinent d‟alcaldia de l‟Àrea de Seguretat, Convivència i Civisme, Sr. José Maria
García Mompel, que literalment diu:
“Señor,
Respecto a la pregunta que ha presentado en el Registro General de entrada con
número 7044 y de fecha 25/01/2017, y 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 28/02/2017 en relación a: “Después de
una reunión mantenida con vecinos del entorno del Parque de la Remonta nos
aseguran que en la zona en horario tarde noche, se producen reuniones de jóvenes
molestando el descanso de los vecinos, y que entre otras actividades realizan
botellón ...”
Respuesta:
En respuesta a la primera pregunta indicarles que en el periodo comprendido entre
el 1 de septiembre del 2016 y el 14 de febrero del 2017, se han recibido un total de
41 incidencias.
La policía local ha efectuado un total de 83 actuaciones y 121 controles o puntos de
vigilancia estática realizados en diferentes horas del día.
La gran mayoría de las actuaciones han sido debidas a ruidos procedentes de la vía
pública, seguida de personas molestando y molestias por animales.
Atentamente,”
2.-RGE núm. 7045, de 25 de gener de 2017
“El grupo municipal del Partido Popular en virtud del artículo 55 del
Reglamento del Pleno, presenta al registro la siguiente pregunta para que sea
contestada el próximo pleno del día 28 de Febrero de 2017.
Después de una reunión mantenida con la junta del Club de Petanca L’Hospitalet
Centre situada entre la carretera Barcelona y la Avda. Álvarez de Castro, nos
comentan entre otros temas el deterioro de las pistas y de su entorno.
Por todo ello, este Portavoz y su Grupo Municipal solicita conocer:
1.- ¿Se tiene previsto desde el ayuntamiento hacer alguna actuación en el
entorno de dicha petanca?
2.- En caso afirmativo, rogamos que nos detallen lo siguiente:
 ¿En qué consiste?
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¿Cuál es el coste?
¿Cuando está previsto que se lleve a cabo la actuación?”

En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup polític municipal del Partit
Popular, consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada
pel Tinent d‟alcaldia de l‟Àrea de Coordinació, Planificació, Desenvolupament
Econòmic i Ocupació, Sr. Francesc J. Belver i Vallès, que literalment diu:
“Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre d’entrada d’aquest
Ajuntament amb número 7045 i data 25 de gener de 2017, i segons el que disposa
l’article 55 Reglament Orgànic del Ple, en relació a l’estat de les pistes de petanca
situades entre la carretera Barcelona i l’Av.Alvarez de Castro, us donarem resposta
amb el nostre posicionament davant de la moció “PARA MEJORAR LAS
INSTALACIONES DEL CLUB PENTANCA L’HOSPITALET CENTRE” presentada
per part del vostre grup municipal.”
3.-RGE núm. 7048, de 25 de gener de 2017
“El grupo municipal del Partido Popular en virtud del artículo 55 del
Reglamento del Pleno, presenta al registro la siguiente pregunta para que sea
contestada el próximo pleno del día 28 de Febrero de 2017.
En la avda. del Carrilet entre General Prim y Ángel Guimerà hay una zona
ajardinada.
Los vecinos se quejan de falta de mantenimiento, suciedad, olores y deposiciones
de perros.
Por ello esta regidora solicita conocer:


Si se tiene constancia de las quejas de los vecinos de esa zona.



Qué medidas ha previsto el Ayuntamiento para solucionar este tema.”

En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup polític municipal del Partit
Popular, consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada
pel Tinent d‟alcaldia de l‟Àrea d‟Espai Públic, Habitatge, Urbanisme i Sostenibilitat,
Sr. José Castro Borrallo, que literalment diu:
“Respecto de la pregunta presentada en el Registro General de Entrada de este
Ayuntamiento con el número 7048 y fecha 25 de enero de 2017, 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 28 de febrero de
2017, en relación a la zona ajardinada existente en Av. del Carrilet, entre General
Prim y Àngel Guimerà, le informo:
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En nuestro sistema de gestión de incidencias aparecen tres relacionadas con la
limpieza en esa ubicación, una de septiembre de 2010, otra de noviembre de 2012
y otra de enero de 2017, todas ellas finalizadas.
El entorno de la zona ajardinada cuenta con los siguientes servicios de limpieza (se
adjuntan planos de servicio):
-

Barredora de aspiración de lunes a domingo, en horario de mañana.
Baldeo mixto viernes alternos.
Barredora de aspiración con agua una vez al mes.
Barrido manual de lunes a domingos en horario de mañana (calles Àngel
Guimerà y General Prim).

La zona ajardinada en concreto cuenta con servicio de limpieza diaria, que consiste
en la retirada de residuos y excrementos de perros.
En enero de 2013 se realizó la última reposición de arbustiva, y en septiembre de
2014, a petición de la Concejalía del Distrito, se procedió a rebajar la altura de los
arbustos.
Atentamente,”
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4.-RGE núm. 7049, de 25 de gener de 2017
“El grupo municipal del Partido Popular en virtud del artículo 55 del
Reglamento del Pleno, presenta al registro la siguiente pregunta para que sea
contestada el próximo pleno del día 28 de Febrero de 2017.
Diversos vecinos de nuestro municipio han comunicado a esta concejal que en la
acera de c/Narcis Monturiol, esquina con C/Amadeu Torner hay varias baldosas en
mal estado que provocan molestias a los viandantes y el riesgo de tropezones y
caídas.
En este contexto, esta regidora
PREGUNTA:


¿Para cuándo está prevista la reparación?

Y RUEGA:


Que se inicien los trámites necesarios desde el Gobierno Municipal para
corregir estos desperfectos lo antes posible.

”

En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup polític municipal del Partit
Popular, consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada
pel Tinent d‟alcaldia de l‟Àrea d‟Espai Públic, Habitatge, Urbanisme i Sostenibilitat,
Sr. José Castro Borrallo, que literalment diu:
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“Respecto de la pregunta presentada en el Registro General de Entrada de este
Ayuntamiento con el número 7049 y fecha 25 de enero de 2017, 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 28 de febrero de
2017, en relación a baldosas en mal estado en C/. Narcís Monturiol, zona de
acceso a aparcamiento, le informo:
Esta incidencia fue introducida en nuestro sistema de gestión por aviso de guardia
urbana. Se ha dado orden a la empresa de mantenimiento para que realice una
reparación provisional, y en los próximos días está previsto notificar la incidencia al
Departamento de Via Pública, puesto que se trata de un vado, el mantenimiento del
cual corresponde a los titulares de la licencia.
Atentamente,”
5.-RGE núm. 7050, de 25 de gener de 2017
“El grupo municipal del Partido Popular en virtud del artículo 55 del
Reglamento del Pleno, presenta al registro la siguiente pregunta para que sea
contestada el próximo pleno del día 28 de Febrero de 2017.
Como ya conocerá este Ayuntamiento, en la acera de Av. Carrilet entre los números
90 y 100 se han encontrado desperfectos en las baldosas a lo largo de
aproximadamente 2 metros, causando molestias a los ciudadanos, cuando no
tropiezos y caídas.
En este contexto, esta regidora
PREGUNTA:


¿Para cuándo está prevista la reparación?

Y RUEGA:


Que se inicien los trámites necesarios desde el Gobierno Municipal para
corregir estos desperfectos lo antes posible.
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”

En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup polític municipal del Partit
Popular, consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada
pel Tinent d‟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 General de Entrada de este
Ayuntamiento con el número 7050 y fecha 25 de enero de 2017, 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 28 de febrero de
2017, en relación al desperfecto existente en el pavimento de Av. Carrilet, entre los
números 90 y 100, le informo que esta incidencia ha sido introducida en nuestro
sistema de gestión, para su resolución.
Atentamente,”
6.-RGE núm. 7051, de 25 de gener de 2017
“El grupo municipal del Partido Popular en virtud del artículo 55 del
Reglamento del Pleno, presenta al registro la siguiente pregunta para que sea
contestada el próximo pleno del día 28 de Febrero de 2017.
En el lateral de la vía férrea en las inmediaciones de la parada de metro de Santa
Eulalia, salida Pont de La Torrassa, es habitual que se acumule la basura que unos
pocos y de manera absolutamente incívica lanzan a la salida o a la entrada del
metro.
Ante las quejas de cuantos se han dirigido a este Grupo, esta regidora
RUEGA:


Que se inicien los trámites necesarios desde el Gobierno Municipal para
adecentar la zona en coordinación con las administraciones competentes.”

En relació amb aquest prec presentat pel grup polític municipal del Partit Popular,
consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada pel Tinent
d‟alcaldia de l‟Àrea d‟Espai Públic, Habitatge, Urbanisme i Sostenibilitat, Sr. José
Castro Borrallo, que literalment diu:
“Respecto del ruego presentado en el Registro de Entrada de este Ayuntamiento,
con número 7051 y fecha 25 de enero de 2017, según lo que dispone el artículo 55
del Reglamento Orgánico del Pleno a efectos de que sea contestado en el Pleno
Ordinario que se celebrará el próximo día 28 de febrero de 2017, le comunico que
me doy por enterado de su petición.
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Al mismo tiempo le informo de que esta administración mantiene contacto de forma
continuada y permanente con ADIF, empresa administradora y gestora de las
infraestructuras ferroviarias.
Atentament,”

7.-RGE núm. 7052, de 25 de gener de 2017
“El grupo municipal del Partido Popular en virtud del artículo 55 del
Reglamento del Pleno, presenta al registro la siguiente pregunta para que sea
contestada el próximo pleno del día 28 de Febrero de 2017.
Consta a esta regidora que en el paso de cebra situado justo delante del
Polideportivo del Gornal, en c/Can Tries 20 podría haber un problema de
semaforización ya que el tráfico rodado se encuentra muchas veces de repente, al
superar la rotonda, con peatones cruzando.
En este contexto, esta regidora
RUEGA:


Que se estudie la posibilidad de mejorar la semaforización de la zona con el
ánimo de mejorar la seguridad vial de nuestros vecinos.”

En relació amb aquest prec presentat pel grup polític municipal del Partit Popular,
consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada pel Tinent
d‟alcaldia de l‟Àrea de Seguretat, Convivència i Civisme, Sr. José Maria García
Mompel, que literalment diu:
“Señora,
Respecto a la pregunta que ha presentado en el Registro General de entrada con
número 7052 y de fecha 25/01/2017, y 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 28/02/2017 en relación a: “Consta a esta
regidora que en el paso de cebra situado justo delante del Polideportivo del Gornal,
en c/. Can tries 20 podría haber un problema de semaforización ya que el tráfico
rodado se encuentra muchas veces de repente, al superar la rotonda, con peatones
cruzando.”
Respuesta:
Indicarles que es necesario un aplazamiento para poder recabar la información
necesaria.
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Atentamente,”

8.-RGE núm. 7304, de 26 de gener de 2017
“El grupo municipal del Partido Popular en virtud del artículo 55 del
Reglamento del Pleno, presenta al registro la siguiente pregunta para que sea
contestada el próximo pleno del día 28 de Febrero de 2017.
Desde el Grupo Municipal solicitamos conocer:
 Cuál es la audiencia de la TV de L’Hospitalet y especialmente en las noticias
y en la emisión del pleno municipal.


¿Existe algún informe sobre el share de la TV?



En caso afirmativo, solicitamos una copia.”

En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup polític municipal del Partit
Popular, consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada
pel Tinent d‟alcaldia de l‟Àrea de Seguretat, Convivència i Civisme, Sr. José Maria
García Mompel, que literalment diu:
“Señor,
Respecto a la pregunta que ha presentado en el Registro General de entrada con
número 9296 y de fecha 1/02/2017, y 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 28/02/2017 en relación a: “Desde el
Grupo Municipal queremos conocer:


Cuál es la audiencia de la TV de L’Hospitalet y especialmente en las noticias
y en la emisión del pleno municipal.



¿Existe algún informe sobre el share de la TV?



En caso afirmativo, solicitamos una copia.”

Respuesta:
Los Medios de Comunicación y en concreto la Televisión de L’Hospitalet no dispone
en estos momentos de ningún estudio de audiéncia.
Atentamente,”

…/…

237

9.-RGE núm. 7305, de 26 de gener de 2017
“El grupo municipal del Partido Popular en virtud del artículo 55 del
Reglamento del Pleno, presenta al registro la siguiente pregunta para que sea
contestada el próximo pleno del día 28 de Febrero de 2017.
Desde el Grupo Municipal queremos conocer:
 el número de visitas que recibe el lhdigital.cat
Y por ello,
Ruego:
 Se nos facilite un informe, lo más detallado posible, del número de visitas
por franjas horarias, días, etc…”

En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup polític municipal del Partit
Popular, consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada
pel Tinent d‟alcaldia de l‟Àrea de Seguretat, Convivència i Civisme, Sr. José Maria
García Mompel, que literalment diu:
“Señor,
Respecto a la pregunta que ha presentado en el Registro General de entrada con
número 7305 y de fecha 26/01/2017, y 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 28/02/2017 en relación a: “Desde el
Grupo Municipal queremos conocer:
 El número de visitas que recibe el lhdigital.cat
Y por ello, se nos facilite un informe, lo más detallado posible, del número de visitas
por franjas horarias, días, etc...”
Respuesta:
Adjuntamos informe del número de visitas a Lhdigital que nos ha solicitado.
Atentamente,

Analytics lhdigital.cat (des de l’1 febrer de 2016 fins l’1 de febrer 2017)
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10.-RGE núm. 7644, de 27 de gener de 2017
“El grupo municipal del Partido Popular en virtud del artículo 55 del
Reglamento del Pleno, presenta al registro la siguiente pregunta para que sea
contestada el próximo pleno del día 28 de Febrero de 2017.

El próximo mes se celebra el Mobile World Congress en Barcelona desde el 27 de
febrero al 2 de marzo.
Dado que este es el mayor congreso mundial de telefonía y que atrae algo más de
100.000.
Este Grupo Municipal Ruega:

Que se cree una comisión y estudio con la máxima urgencia posible, con el objeto
de realizar un programa de actividades y eventos la semana anterior al congreso
del MWC que tenga relación con las nuevas tecnologías.”

En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup polític municipal del Partit
Popular, consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada
pel Tinent d‟alcaldia de l‟Àrea de Coordinació, Planificació, Desenvolupament
Econòmic i Ocupació, Sr. Francesc J. Belver i Vallès, que literalment diu:
“Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre d’entrada d’aquest
Ajuntament amb número 7.644 i data 27 de febrer de 2017, i segons el que disposa
l’article 55 Reglament Orgànic del Ple, en relació a la sol·licitud de que es creï una
comissió d’estudi amb la màxima urgència possible, amb l’objecte de realitzar un
programa d’activitats i esdeveniments la setmana anterior al Congrés del MWC i
que tinguin relació amb les noves tecnologies, us comunico que ja es va crear un
grup de treball en edicions anteriors que establien un programa d’activitats
paral·leles i amb l’organització del Congrés. De fet, enguany ja s’han realitzat
activitats com demostra el document que annexem a aquesta resposta.”
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11.-RGE núm. 8276, de 30 de gener de 2017
“El grupo municipal del Partido Popular en virtud del artículo 55 del
Reglamento del Pleno, presenta al registro la siguiente pregunta para que sea
contestada el próximo pleno del día 28 de Febrero de 2017.
El pasado Jueves vino el Conseller Comin a LH, durante su visita se puso un
Microbús a disposición de La Federación de Asociaciones de Vecinos, prensa y
algunos más.
La prensa tanto TVE como TVLH, llegaron por sus propios medios, en cuanto a la
federación solo venían unas 10 personas.
Por lo que esta regidora solicita conocer:
 ¿Es necesario un Microbús para una vuelta por LH?
Incluye, reunión en el Ayuntamiento, visita de obra al Gornal, visita a la Florida.
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 ¿Quien ha pagado el Microbús? Cuando todos y todas pueden desplazarse
por sus medios y por supuesto transporte público.”

En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup polític municipal del Partit
Popular, consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada
per la Coordinadora del Gabinet de l‟Alcaldia, Sra. M. G., que literalment diu:
“Senyora,
Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre General d’Entrada
d’aquest Ajuntament, amb número 8.276 de data 30/01/2017 i, segons el que
disposa l’article 55 Reglament Orgànic del Ple, a efectes de que sigui contestada en
el Ple ordinari del dia 28/02/2017,
Em plau adjuntar-vos l’informe emès pel Director de Comunicació, el Sr. X. C. C.,
donant resposta a la pregunta esmentada.
Ben atentament,
INFORME
Informe que s’emet en resposta a la pregunta presentada amb data 30 de gener de
2017 i número de registre General de l’Ajuntament 8276, per Sonia Esplugas
González, regidora del Grup Municipal de PPC a l’Ajuntament de L’Hospitalet en
relació a la visita institucional a la ciutat de L’Hospitalet del Sr. Antoni Comin i
Oliveres, conseller de Salut de la Generalitat de Catalunya.
1. ¿Es necesario un microbús para una vuelta por L’H?
2. ¿Quién ha pagado el microbús? Cuando todos y todas pueden desplazarse por
sus medios y por supuesto transporte público.
El passat dia 19 de gener vam rebre la visita institucional del Sr. Antoni Comin i
Oliveres, conseller de Salut de la Generalitat de Catalunya. Dins del programa de la
visita estaven previstes diverses reunions al llarg del matí, signatura al llibre
d’Honor de la ciutat i posterior visita al nou CAP del Gornal i al local on es construirà
el nou CAP de La Florida, amb atenció als mitjans de comunicació.
És cert que, finalment, alguns periodistes van fer els desplaçaments amb els seus
propis mitjans però en previsió de l’assistència de mitjans de comunicació i tenint en
compte el recorregut i l’arribada en conjunt dels periodistes a les diferents
instal·lacions, es va posar a disposició d’aquests un microbús de 22 places. I la
factura de l’esmentat servei ha estat assumida pel Servei de Comunicació.
Atentament,”
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12.-RGE núm. 9065, d’1 de febrer de 2017
“El grupo municipal del Partido Popular en virtud del artículo 55 del
Reglamento del Pleno, presenta al registro la siguiente pregunta para que sea
contestada el próximo pleno del día 28 de Febrero de 2017.
Ayer día 31 de enero de 2017 estaba previsto en el Orden del Día un punto que
hacía referencia al Plan Director Urbanístico Granvía-Llobregat, viendo que ha sido
retirado en el último momento por falta de consenso.
Este Regidor y su grupo municipal,
Ruega:
Que se convoque una junta de portavoces urgente para que se explique con detalle
a los diferentes grupos municipales qué medidas se van a tomar para poder
desencallar definitivamente este tema.”

En relació amb aquest prec presentat pel grup polític municipal del Partit Popular,
consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada pel Tinent
d‟alcaldia de l‟Àrea de Coordinació, Planificació, Desenvolupament Econòmic i
Ocupació, Sr. Francesc J. Belver i Vallès, que literalment diu:
“Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre d’entrada d’aquest
Ajuntament amb número 9.065 i data 1 de febrer de 2017, i segons el que disposa
l’article 55 Reglament Orgànic del Ple, en relació a la sol·licitud de convocatòria
d’una Junta de Portaveus urgent per a que s’expliqui amb detall als diferents grups
municipals quines mesures es prendran per poder desencallar definitivament el Pla
Director Urbanístic Granvia - Llobregat, us comunico que la responsabilitat i
competència de l’impuls i tramitació del Pla Director Urbanístic Granvia - Llobregat
correspon al Departament de Territori de la Generalitat i per tant serà aquest
Departament qui obri en conseqüència. Considerem improcedent convocar una
Junta de Portaveus per aquest fi atès que no correspon a aquest Ajuntament
prendre cap mesura al respecte de la situació generada.”
13.-RGE núm. 9294, d’1 de febrer de 2017
“El grupo municipal del Partido Popular en virtud del artículo 55 del
Reglamento del Pleno, presenta al registro la siguiente pregunta para que sea
contestada el próximo pleno del día 28 de Febrero de 2017.
Según una reunión mantenida con vecinos de la zona y después de comprobar el
estado de degradación que se encuentra el entorno de la Calle Famades y Avda.
Carrilet.
Este Portavoz solicita conocer:
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AÑO

ENER
O

FEBR
ERO

MARZ
O

ABRIL

MAYO

JUNIO

JULIO

AGOS
TO

SEPT.

OCT.

NOV.

DIC.

TOTAL

2014
2015
2016

1
2
4

1
3
1

2
-

1
4
-

3
1
-

4
2

3
1
-

4
4
-

2
1

2
2
3

1
1
-

1
2
1

25
20
12

1-¿Cuantas quejas ha recibido este ayuntamiento y la Policía Local sobre incivismo
e inseguridad en los últimos 3 años? detallado por meses.
2- ¿Cuantas intervenciones se han realizado por reparaciones de mobiliario urbano
en dicho entorno? que se detalle por tipo y por meses de los últimos 3 años.”

En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup polític municipal del Partit
Popular, consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada
pel Tinent d‟alcaldia de l‟Àrea d‟Espai Públic, Habitatge, Urbanisme i Sostenibilitat,
Sr. José Castro Borrallo, que literalment diu:
“Señor,
Respecto a la pregunta que ha presentado en el Registro General de entrada con
número 9294 y de fecha 1/02/2017, y 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 28/02/2017 en relación a: “Según una
reunión mantenida con vecinos de la zona y después de comprobar el estado de
degradación que se encuentra el entorno de la calle Famades y Avda Carrilet. Este
portavoz solicita conocer: 1. ¿Cuántas quejas ha recibido este ayuntamiento y la
Policia Local sobre incivismo e inseguridad en los últimos 3 años?...”
Respuesta:
Desde el área de Seguridad, Convivencia y Civismo, en los últimos 3 años se han
recibido un total de 57 quejas sobre incivismo y seguridad.
En el siguiente cuadro se desglosa por meses el número de quejas:

Desde el Área de Espacio Público, Vivienda, Urbanismo y Sostenibilidad, en
nuestro sistema de gestión de incidencias aparecen 34 incidencias relacionadas
con mobiliario urbano en los últimos tres años. Adjuntamos listado por fechas, con
tipo de incidencia y dirección.
Atentamente,”
14.-RGE núm. 9296, d’1 de febrer de 2017
“El grupo municipal del Partido Popular en virtud del artículo 55 del
Reglamento del Pleno, presenta al registro la siguiente pregunta para que sea
contestada el próximo pleno del día 28 de Febrero de 2017.
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Según una reunión mantenida con vecinos de la zona y después de comprobar el
estado de degradación que se encuentra el entorno de la Calle Famades y Avda.
Carrilet.
Este Portavoz solicita conocer:
1- ¿Existe algún acuerdo entre Cornellà y el Ayto. de L’Hospitalet?
2- En caso afirmativo, que nos detallen cuales y en el caso de que haya algún
convenio, rogamos nos faciliten copia.
3- ¿Existe alguna coordinación entre las policías locales y los mozos de
escuadra? En caso afirmativo, rogamos copia del acuerdo.”

En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup polític municipal del Partit
Popular, consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada
pel Tinent d‟alcaldia de l‟Àrea de Seguretat, Convivència i Civisme, Sr. José Maria
García Mompel, que literalment diu:
“Señor,
Respecto a la pregunta que ha presentado en el Registro General de entrada con
número 9296 y de fecha 1/02/2017, y 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 28/02/2017 en relación a: “Según una
reunión mantenida con vecinos de la zona y después de comprobar el estado de
degradación que se encuentra el entorno de la calle Famades y Avda Carrilet. Este
portavoz solicita conocer: 1. ¿Existe algún acuerdo entre Cornellà y el Ayto de
l’Hospitalet?...”
Respuesta:
En relación a la primera y segunda pregunta, existe un convenio de colaboración
entre el Ayuntamiento de Cornellà y el Ayuntamiento de l’Hospitalet para coordinar
actuaciones en las zonas limítrofes entre los barrios Centro de l’Hospitalet y Almeda
de Cornellà (adjuntamos copia). Recordarles que la consulta o copia de información
debería formularse por los cauces previstos en el Reglamento Orgánico del Pleno.
Respecto a la tercera pregunta, si, por supuesto. Las policias locales de Cornellà y
L’Hospitalet y los Mossos d’Esquadra intercambian información inmediatamente
ante incidencias de importancia con el objetivo de optimizar las intervenciones.
Atentamente,”

…/…

245

15.-RGE núm. 9297, d’1 de febrer de 2017
“El grupo municipal del Partido Popular en virtud del artículo 55 del
Reglamento del Pleno, presenta al registro la siguiente pregunta para que sea
contestada el próximo pleno del día 28 de Febrero de 2017.
Según una reunión mantenida con vecinos de la zona y después de comprobar el
estado de degradación que se encuentra el entorno de la Calle Famades y Avda.
Carrilet.
Este Portavoz solicita conocer:
1- ¿Tiene previsto este ayuntamiento alguna mejora urbanística en este
entorno?
2- En caso negativo, ¿cómo se piensa paliar dicha problemática?”
En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup polític municipal del Partit
Popular, consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada
pel Tinent d‟alcaldia de l‟Àrea d‟Espai Públic, Habitatge, Urbanisme i Sostenibilitat,
Sr. José Castro Borrallo, que literalment diu:
“Respecto de las preguntas presentadas en el Registro General de Entrada de este
Ayuntamiento con los números 9297 y 9300 y fecha 1 de febrero de 2017, según lo
que dispone el artículo 55 del Reglamento Orgánico del Pleno a efectos de que
sean contestadas en el Pleno Ordinario que se celebrará el próximo día 28 de
febrero de 2017, en relación a diversas cuestiones en el entorno de C/. Femades y
Avda. Carrilet, le informo:
La zona cuenta con los siguientes servicios de limpieza (se adjuntan planos de
servicio):
-

Baldeo todos los sábados, domingos y festivos, en horario de mañana.
Equipo de hidrolimpieza (baldeadora de alta presión), los domingos, en
horario de mañana.
Barrido manual de lunes a viernes y domingos, en horario de mañana.
Barrido Dual (barredora de aspiración con agua), frecuencia mensual.

Los costes anuales de estos servicios son los siguientes:
Baldeo:
Hidrolimpiador:
Barrido manual:
Barrido dual:

86.150,00 €
30.459,00 €
58.075,74 €
9.947,00 €

En cuanto a mejoras urbanísticas, está previsto habilitar un carril bici en Avda.
Carrilet, entre C/. Femades y Rambla Just Oliveras.
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Atentamente,”
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16.-RGE núm. 9300, d’1 de febrer de 2017
“El grupo municipal del Partido Popular en virtud del artículo 55 del
Reglamento del Pleno, presenta al registro la siguiente pregunta para que sea
contestada el próximo pleno del día 28 de Febrero de 2017.
Según una reunión mantenida con vecinos de la zona y después de comprobar el
estado de degradación que se encuentra el entorno de la Calle Famades y Avda.
Carrilet.
Este Portavoz solicita conocer:
1- ¿Existe algún plan de limpieza especial en el perímetro de las Calle
Famades y avda. Carrilet?
2- En caso afirmativo, nos faciliten copia detallada de las actuaciones que se
están llevando a cabo. ¿Cuál es el coste estimado?”

En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup polític municipal del Partit
Popular, consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada
pel Tinent d‟alcaldia de l‟Àrea d‟Espai Públic, Habitatge, Urbanisme i Sostenibilitat,
Sr. José Castro Borrallo, que literalment diu:
““Respecto de las preguntas presentadas en el Registro General de Entrada de este
Ayuntamiento con los números 9297 y 9300 y fecha 1 de febrero de 2017, según lo
que dispone el artículo 55 del Reglamento Orgánico del Pleno a efectos de que
sean contestadas en el Pleno Ordinario que se celebrará el próximo día 28 de
febrero de 2017, en relación a diversas cuestiones en el entorno de C/. Femades y
Avda. Carrilet, le informo:
La zona cuenta con los siguientes servicios de limpieza (se adjuntan planos de
servicio):
-

Baldeo todos los sábados, domingos y festivos, en horario de mañana.
Equipo de hidrolimpieza (baldeadora de alta presión), los domingos, en
horario de mañana.
Barrido manual de lunes a viernes y domingos, en horario de mañana.
Barrido Dual (barredora de aspiración con agua), frecuencia mensual.

Los costes anuales de estos servicios son los siguientes:
Baldeo:
Hidrolimpiador:
Barrido manual:
Barrido dual:

86.150,00 €
30.459,00 €
58.075,74 €
9.947,00 €
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En cuanto a mejoras urbanísticas, está previsto habilitar un carril bici en Avda.
Carrilet, entre C/. Femades y Rambla Just Oliveras.
Atentamente,”
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17.-RGE núm. 10871, de 6 de febrer de 2017
“El grupo municipal del Partido Popular en virtud del artículo 55 del
Reglamento del Pleno, presenta al registro la siguiente pregunta para que sea
contestada el próximo pleno del día 28 de Febrero de 2017.
Este Portavoz y su grupo municipal solicitan conocer:
 Si existe algún mapa de la educación especial y de la formación profesional
en la ciudad y la priorización de los recursos destinados a las escuelas de
alta complejidad.”

En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup polític municipal del Partit
Popular, consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada
pel regidor de govern d‟Educació, Sr. Jaume Graells Veguin, que literalment diu:
“Senyor,
Respecte a les preguntes que heu presentat en el Registre General d’Entrada
d’aquest Ajuntament, amb números 10871, 10874 i 10877 i data 6 de febrer i,
segons el que disposa l’article 55 del Reglament Orgànic de Ple a efectes de què
siguin contestades en el Ple Ordinari que se celebrarà el dia 28 de febrer de 2017,
en relació al conveni de col·laboració en matèria educativa entre administracions, el
pla integral per a reformar cinc escoles a la ciutat, els mapes d’educació especial i
formació especial de la ciutat i els recursos destinats a les escoles d’alta
complexitat, em plau informar-li que dilluns passat l’alcaldessa de l’Hospitalet i la
consellera d’Ensenyament van signar el protocol de conveni adjunt on s’acorden
tots els aspectes que vostè esmenta.
Aquest protocol que recull bona part de les demandes de la ciutat expressades en
el Pacte Local per a l’Educació, serà desenvolupat a través de diversos convenis de
col·laboració que ambdues administracions signaran properament.
Ben atentament,”

18.-RGE núm. 10874, de 6 de febrer de 2017
“El grupo municipal del Partido Popular en virtud del artículo 55 del
Reglamento del Pleno, presenta al registro la siguiente pregunta para que sea
contestada el próximo pleno del día 28 de Febrero de 2017.
Este Portavoz y su grupo municipal solicitan conocer:
 Si existe un convenio en materia educativa de colaboración para establecer
un marco de relación entre administraciones para abordar las
reivindicaciones de la ciudad.”
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En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup polític municipal del Partit
Popular, consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada
pel regidor de govern d‟Educació, Sr. Jaume Graells Veguin, que literalment diu:
“Senyor,
Respecte a les preguntes que heu presentat en el Registre General d’Entrada
d’aquest Ajuntament, amb números 10871, 10874 i 10877 i data 6 de febrer i,
segons el que disposa l’article 55 del Reglament Orgànic de Ple a efectes de què
siguin contestades en el Ple Ordinari que se celebrarà el dia 28 de febrer de 2017,
en relació al conveni de col·laboració en matèria educativa entre administracions, el
pla integral per a reformar cinc escoles a la ciutat, els mapes d’educació especial i
formació especial de la ciutat i els recursos destinats a les escoles d’alta
complexitat, em plau informar-li que dilluns passat l’alcaldessa de l’Hospitalet i la
consellera d’Ensenyament van signar el protocol de conveni adjunt on s’acorden
tots els aspectes que vostè esmenta.
Aquest protocol que recull bona part de les demandes de la ciutat expressades en
el Pacte Local per a l’Educació, serà desenvolupat a través de diversos convenis de
col·laboració que ambdues administracions signaran properament.
Ben atentament,”
19.-RGE núm. 10877, de 6 de febrer de 2017
“El grupo municipal del Partido Popular en virtud del artículo 55 del
Reglamento del Pleno, presenta al registro la siguiente pregunta para que sea
contestada el próximo pleno del día 28 de Febrero de 2017.
Este Portavoz y su grupo municipal solicitan conocer:
 Si existe un Plan integral para reformar cinco escuelas que requieren de una
rehabilitación, en concreto el Frederic Mistral, Milagros Consarnau, Bernat
Metge, Busquets i Punset y Joaquim Ruyra.
 En caso afirmativo, se nos facilite una copia del mismo.”

En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup polític municipal del Partit
Popular, consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada
pel regidor de govern d‟Educació, Sr. Jaume Graells Veguin, que literalment diu:
“Senyor,
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Respecte a les preguntes que heu presentat en el Registre General d’Entrada
d’aquest Ajuntament, amb números 10871, 10874 i 10877 i data 6 de febrer i,
segons el que disposa l’article 55 del Reglament Orgànic de Ple a efectes de què
siguin contestades en el Ple Ordinari que se celebrarà el dia 28 de febrer de 2017,
en relació al conveni de col·laboració en matèria educativa entre administracions, el
pla integral per a reformar cinc escoles a la ciutat, els mapes d’educació especial i
formació especial de la ciutat i els recursos destinats a les escoles d’alta
complexitat, em plau informar-li que dilluns passat l’alcaldessa de l’Hospitalet i la
consellera d’Ensenyament van signar el protocol de conveni adjunt on s’acorden
tots els aspectes que vostè esmenta.
Aquest protocol que recull bona part de les demandes de la ciutat expressades en
el Pacte Local per a l’Educació, serà desenvolupat a través de diversos convenis de
col·laboració que ambdues administracions signaran properament.
Ben atentament,”
20.-RGE núm. 12272, de 9 de febrer de 2017
“El grupo municipal del Partido Popular en virtud del artículo 55 del
Reglamento del Pleno, presenta al registro la siguiente pregunta para que sea
contestada el próximo pleno del día 28 de Febrero de 2017.
Desde el Grupo Municipal del PPC de L’Hospitalet queremos que nos faciliten la
siguiente información sobre la existencia de pisos ocupados “a precario” o
irregulares en la ciudad de L’Hospitalet.
1.- ¿Cuántas ocupaciones “a precario” o irregulares se han producido en
toda la ciudad durante los años 2014, 2015 y 2016? ruego nos lo desglosen
por años.
2.- ¿Cuál es el desglose por distrito de las ocupaciones “a precario” o
irregulares de la pregunta anterior (especificando la dirección, fecha de
ocupación y periodo de tiempo de la ocupación?
3.- ¿Cuáles de estas ocupaciones “a precario” o irregulares se han
producido en propiedades de entidades financieras?, ¿cuáles en inmuebles
o fincas de pequeños propietarios?, ¿cuáles en propiedades municipales y
cuáles en pisos de protección oficial (especificando la dirección, fecha de
ocupación y periodo de tiempo de la ocupación?”

En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup polític municipal del Partit
Popular, consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada
pel Tinent d‟alcaldia de l‟Àrea d‟Espai Públic, Habitatge, Urbanisme i Sostenibilitat,
Sr. José Castro Borrallo, que literalment diu:
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“Respecto a la pregunta presentada en el Registro de Entrada de este
Ayuntamiento con número 12.272, y fecha 9 de febrero de 2017, según lo que
dispone el artículo 55 del Reglament Orgànic del Ple a efectos de que sea
contestada en el próximo Pleno Ordinario que se celebrará el día 28 de Febrero de
2017, en relación al parque municipal de viviendas y donde se pregunta
literalmente:
-

¿Cuantas ocupaciones a precario o irregulares se han producido en la
ciudad durante los años 2014, 2015 y 2016?
¿Cual es el desglose por distritos, especificando dirección, fecha de
ocupación y tiempo de ocupación?
¿Desglose de las ocupaciones que se han producido en pisos de entidades
financieras, de propietarios particulares, de propiedad municipal y de
protección oficial?

Se informa:
En relación con la primera pregunta, hay que hacer constar que por la propia
naturaleza de este tipo de ocupaciones (irregular y sin consentimiento de la
propiedad) no es posible disponer de datos concretos sobre el número y fechas en
las que se han producido dichas ocupaciones.
Así pues, no constan, en los archivos municipales, datos sobre el número de
ocupaciones que se han producido en los años 2014, 2015 y 2016.
No consta tampoco un registro de viviendas de pequeños propietarios particulares
sobre las que se hayan producido ocupaciones irregulares, razón por la cual no
podemos confirmar datos sobre este extremo.
Por lo que se refiere a viviendas de entidades financieras, y según datos extraídos
del Registre d’Habitatges Buits, que depende de la Generalitat de Catalunya y
recoge las declaraciones de las propias entidades financieras sobre las viviendas
de su titularidad que llevan más de 2 años vacías, en marzo de 2016 (fecha de la
última actualización notificada a este Ayuntamiento), existían en la ciudad un total
de 847 viviendas, propiedad de entidades financieras, ocupadas sin título habilitante
y sin consentimiento de la propiedad.
De esas 847 viviendas, 45 se encuentran en los barrios del Centre y Sant Josep, 47
en Santa Eulalia y la parte del Gornal que pertenece al Distrito III, 237 en Collblanc
la Torrassa, 298 en Las Planas y La Florida, 155 en los barrios de Can Serra y
Pubilla Casas, 17 en el barrio de Sanfeliu, 47 en Bellvitge y El Gornal y 1 en
Granvia Sud.
Finalmente vale la pena recordar que éste es un Registro vivo y sometido a
constantes cambios por lo cual, los datos actuales podrían no ser coincidentes.
Atentamente,”
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21.-RGE núm. 12278, de 9 de febrer de 2017
“El grupo municipal del Partido Popular en virtud del artículo 55 del
Reglamento del Pleno, presenta al registro la siguiente pregunta para que sea
contestada el próximo pleno del día 28 de Febrero de 2017.
En relación a la pregunta de Pleno con registro de entrada 54612, este portavoz y
su grupo municipal solicitan conocer:
 Si las Fiestas del Gornal del año 2016 se ha financiado en la totalidad o en
parte con dinero público.
 En caso afirmativo, especificar importe.
En caso de que haya sido por aportación directa del Ayuntamiento o a través de
subvencionar alguna entidad, para las Fiestas del Gornal del año 2016, este
portavoz solicita conocer:


Si ha sido por una entidad, nombre de la entidad y cuantía.



Si ha sido aportación directa Ayuntamiento, cuantía y a cargo de qué
partida.”

En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup polític municipal del Partit
Popular, consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada
pel regidor del Districte VI (Bellvitge-Gornal), Sr. Jaume Graells Veguín, que
literalment diu:
“Señor,
En referencia a la pregunta que han presentado en el Registro General de Entrada
de este Ayuntamiento, con número 12278, de fecha 9 de febrero y, según lo que
dispone el artículo 55 del Reglamento Orgánico de Pleno a efectos de que se
conteste en el Pleno Ordinario que se celebrará el día 28 de febrero de 2017, le
comunico lo siguiente:





En relación al apartado “si las fiestas del Gornal del año 2016
se han financiado en la totalidad o en parte con dinero
público”, sí, se han financiado en su totalidad con dinero
público.
En relación al apartado “en caso afirmativo, especificar
importe”, el importe total ha sido de 20.764,37 €
En relación al apartado “si ha sido aportación directa del
Ayuntamiento, cuantía y a cargo de que partida”, la cuantía y a
la partida a la que ha sido cargada es la siguiente:
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EMPRESA

CONCEPTO

PARTIDA

IMPORTE

EVARISTO RIERA

Diplomas

08.9255.226.0900

84,22 €

TROFEUS CAMPIO

Trofeos

08.9255.226.0900

180,48 €

TROFEUS CAMPIO

Trofeos y medallas

08.9255.226.0900

381,44 €

GROSS MERCAT

Compra comida

08.9255.226.9900

928,84 €

BUGAMBILIA

Plato cerámica

08.9255.226.9900

25,90 €

HUNE RENTAL, SL

Casetas y vestuario

08.9255.227.0600

896,34 €

BELLGRUP

Presentación Fiesta Mayor

08.9255.227.0600

700 €

TRANSVALLAS

Vallas chiringuitos

08.9255.227.0600

326,70 €

PREVENFOC

Alquiler extintores

08.9255.227.0600

40,84 €

CONSELL

Arbitraje partido fútbol

08.9255.227.0600

210 €

Organización

08.9255.227.0600

16.147,45€

08.9255.227.0602

842,16 €

ZAMORA
ESPORTIU

BARCELONES SUD
SOLSONA

y

gestión
actuaciones
HUNE

Lavabos

RENTAL, SL
TOTAL

20.764,37€

Atentamente,”
22.-RGE núm. 13595, de 14 de febrer de 2017
“El grupo municipal del Partido Popular en virtud del artículo 55 del
Reglamento del Pleno, presenta al registro la siguiente pregunta para que sea
contestada el próximo pleno del día 28 de Febrero de 2017.
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En la calle Alvarez de Castro hay un poste inutilizado. Por lo que este Portavoz
Ruega:


Sea retirado.”

En relació amb aquest prec presentat pel grup polític municipal del Partit Popular,
consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada pel Tinent
d‟alcaldia de l‟Àrea d‟Espai Públic, Habitatge, Urbanisme i Sostenibilitat, Sr. José
Castro Borrallo, que literalment diu:
“Respecto de la pregunta presentada en el Registro General de Entrada de este
Ayuntamiento con el número 13595 y fecha 14 de febrero de 2017, 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 28 de febrero de
2017, en relación a la existencia de un poste inutilizado en Av. Álvarez de Castro, le
informo que hemos introducido una incidencia en nuestro sistema de gestión, para
que los servicios técnicos verifiquen la existencia de esta instalación y su
operatividad y estado, y procedan en consecuencia.
Atentamente,”
23.-RGE núm. 13757, de 14 de febrer de 2017
“El grupo municipal del Partido Popular en virtud del artículo 55 del
Reglamento del Pleno, presenta al registro la siguiente pregunta para que sea
contestada el próximo pleno del día 28 de Febrero de 2017.
En el pleno municipal del mes de septiembre de 2016 este Grupo Municipal
presentó una moción sobre Can Rigalt, en dicha moción, solicitamos la
preservación de la zona verde previamente establecida de 6 hectáreas, y
actualizando el diseño y coste del proyecto, así como su financiación, proponiendo
por tanto las modificaciones necesarias en el PGM.
Este regidor solicita:


Qué se detallen las medidas adoptadas para dar cumplimiento a la moción
presentada en el pasado mes de septiembre de 2016.



En el caso de que no se hayan tomado medidas a cabo, ¿Cuáles son las
medidas que se piensan tomar al respecto y cuando?”

En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup polític municipal del Partit
Popular, consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada
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pel Tinent d‟alcaldia de l‟Àrea de Coordinació, Planificació, Desenvolupament
Econòmic i Ocupació, Sr. Francesc J. Belver i Vallès, que literalment diu:
“Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre d’entrada d’aquest
Ajuntament amb número 13.757 i data 14 de febrer de 2017, i segons el que
disposa l’article 55 Reglament Orgànic del Ple, en relació a que es detallin les
mesures adoptades o previstes per donar compliment a la moció número 2096
sobre Can Rigalt, us comunico el següent:
Les mesures que s’estan duent a terme per aconseguir la preservació de la zona
verda de Can Rigal, també s’emmarquen en la feina que està desenvolupament la
Junta de Compensació del sector de Can Rigal (Polígon d’actuació núm. 1 de la
Modificació puntual del PGM al sector de Can Rigal).
En el si d’aquesta Junta, en la qual hi participa en representació de l’Ajuntament el
gerent de l’Agència de Desenvolupament Urbà, s’estan estudiant diverses
propostes que s’estan sotmetent a avaluació econòmica. Una vegada estigui
definida la proposta d’ordenació que compti amb la necessària viabilitat econòmica
es formularà el planejament urbanístic i es durà a la tramitació corresponent.
Per a la ciutat és convenient que la proposta que adopti la Junta i que finalment es
realitzi contempli que l’obtenció dels terrenys destinats a la zona verda de Can Rigal
serà per cessió i que es rebrà la zona degudament urbanitzada, dins del procés
d’execució de l’actuació urbanística, i no pas que l’Ajuntament hagués d’impulsar
l’actuació pel sistema d’expropiació i fer-se càrrec dels costos d’indemnització i de
la urbanització de la zona verda.
Pel que fa al termini, està supeditat a la decisió de la Junta sobre la proposta i la
posterior formulació del planejament i a la seva tramitació i aprovació. La millora de
la conjuntura econòmica general, dins del context de complexitat que caracteritza
les operacions urbanístiques i especialment la de Can Rigal, que comporta la
reordenació de la subcentral receptora de la RED ELÉCTRICA i ENDESA,
possibilita que en aquests moments es pugui abordar la reordenació de l’àmbit,
d’acord amb els criteris abans esmentats.”

24.-RGE núm. 13759, de 14 de febrer de 2017
“El grupo municipal del Partido Popular en virtud del artículo 55 del
Reglamento del Pleno, presenta al registro la siguiente pregunta para que sea
contestada el próximo pleno del día 28 de Febrero de 2017.
En el pleno del mes de septiembre de 2015, desde el Grupo Municipal presentamos
una moción que fue aprobada y que hacía referencia al Parque Metropolitano del
terreno de Can Rigalt.
Por todo ello, este regidor solicita conocer:
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1.- ¿Hay alguna partida concreta en el presupuesto municipal para el año
2017?
2.- En caso afirmativo, que se nos detalle la cantidad y las acciones que se
puedan realizar.”

En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup polític municipal del Partit
Popular, consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada
pel Tinent d‟alcaldia de l‟Àrea d‟Espai Públic, Habitatge, Urbanisme i Sostenibilitat,
Sr. José Castro Borrallo, que literalment diu:
“Respecto de las preguntas presentadas en el Registro General de Entrada de este
Ayuntamiento con los números 13759 y 13761 y fecha 14 de febrero de 2017,
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 28 de
febrero de 2017, sobre cuestiones relativas a la moción presentada por su grupo
municipal y aprobada en el pleno de septiembre de 2016, le informo:
Desde el servicio de Urbanismo se están tramitando diferentes expedientes de
requerimiento a los propietarios de los solares y la masía, para que procedan a la
limpieza y mantenimiento de sus propiedades. Estos expedientes se encuentran en
diferentes estados de tramitación.
En el caso concreto de la “Masía”, se están llevando a cabo diferentes actuaciones
en el sentido de valorar la viabilidad de una posible cesión de la misma, así como
de las condiciones para ello.
Desde el servicio de limpieza se realizan actuaciones esporádicas encaminadas a
mantener unas mínimas condiciones, únicamente en aquellos casos en que no se
ejecutan los requerimientos a los propietarios que está gestionando el servicio de
Urbanismo.
No obstante me permito recordarle que el seguimiento de las mociones lo puede
consultar en la web municipal:
http://intranet/gaia/aspx/llibreriacodiweb/documents/visordocumentshtml.aspx?codi
Relacio=922445&cami=74819&ed=1.
Atentamente,”

25.-RGE núm. 13761, de 14 de febrer de 2017
“El grupo municipal del Partido Popular en virtud del artículo 55 del
Reglamento del Pleno, presenta al registro la siguiente pregunta para que sea
contestada el próximo pleno del día 28 de Febrero de 2017.
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En el pleno del mes de septiembre de 2015, desde el Grupo Municipal presentamos
una moción que fue aprobada y que hacía referencia al Parque Metropolitano del
terreno de Can Rigalt.
Por todo ello, este regidor solicita conocer:


Qué se detallen las acciones llevadas a cabo para mejorar el entorno de la
masía de Can Rigalt desde la aprobación de la moción hasta la fecha.



En caso contrario, a qué espera el ayuntamiento para dar cumplimiento de
dicha moción.”

En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup polític municipal del Partit
Popular, consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada
pel Tinent d‟alcaldia de l‟Àrea d‟Espai Públic, Habitatge, Urbanisme i Sostenibilitat,
Sr. José Castro Borrallo, que literalment diu:
“Respecto de las preguntas presentadas en el Registro General de Entrada de este
Ayuntamiento con los números 13759 y 13761 y fecha 14 de febrero de 2017,
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 28 de
febrero de 2017, sobre cuestiones relativas a la moción presentada por su grupo
municipal y aprobada en el pleno de septiembre de 2016, le informo:
Desde el servicio de Urbanismo se están tramitando diferentes expedientes de
requerimiento a los propietarios de los solares y la masía, para que procedan a la
limpieza y mantenimiento de sus propiedades. Estos expedientes se encuentran en
diferentes estados de tramitación.
En el caso concreto de la “Masía”, se están llevando a cabo diferentes actuaciones
en el sentido de valorar la viabilidad de una posible cesión de la misma, así como
de las condiciones para ello.
Desde el servicio de limpieza se realizan actuaciones esporádicas encaminadas a
mantener unas mínimas condiciones, únicamente en aquellos casos en que no se
ejecutan los requerimientos a los propietarios que está gestionando el servicio de
Urbanismo.
No obstante me permito recordarle que el seguimiento de las mociones lo puede
consultar en la web municipal:
http://intranet/gaia/aspx/llibreriacodiweb/documents/visordocumentshtml.aspx?codi
Relacio=922445&cami=74819&ed=1.
Atentamente,”
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26.-RGE núm. 14468, de 16 de febrer de 2017
“El grupo municipal del Partido Popular en virtud del artículo 55 del
Reglamento del Pleno, presenta al registro la siguiente pregunta para que sea
contestada el próximo pleno del día 28 de Febrero de 2017.
Atendiendo a la Ley 16/2002 de 28 de junio, de protección contra la contaminación
acústica, en el artículo nº 9 sobre mapa de contaminación acústica, dice lo
siguiente:
9.1. Los ayuntamientos deben elaborar un mapa de capacidad acústica con
los niveles de inmisión de los emisores acústicos a que es aplicable la
presente Ley que estén incluidos en las zonas urbanas, los núcleos de
población y, si procede, las zonas del medio natural, a efectos de determinar
la capacidad acústica del territorio mediante el establecimiento de las zonas
de sensibilidad acústica en el ámbito del respectivo municipio. Las
disposiciones que se dicten para el desarrollo de la Ley deben establecer los
criterios para la elaboración de dichos mapas de capacidad acústica.
9.5. Los ayuntamientos deben aprobar el mapa de capacidad acústica, en el
plazo de tres años, a contar de la fecha de entrada en vigor de la presente
Ley, y dar traslado del mismo al Departamento de Medio Ambiente. Los
municipios de menos de mil habitantes pueden delegar la gestión directa de
esta competencia en el consejo comarcal o en otra entidad local
supramunicipal. El mapa de capacidad acústica sólo puede modificarse
cuando se produzcan cambios en el ordenamiento urbanístico o el
planeamiento viario.
Posteriormente, el decreto 245/2005, de 8 de noviembre, por el que se fijan
los criterios para la elaboración de los mapas de capacidad acústica.
Por todo ello, este Portavoz y su grupo municipal solicitan conocer:


¿Se va a dar cumplimiento a la elaboración del mapa de capacidad
acústica?



En caso afirmativo, ¿para cuándo está previsto que este dicho documento?”

En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup polític municipal del Partit
Popular, consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada
pel Tinent d‟alcaldia de l‟Àrea d‟Espai Públic, Habitatge, Urbanisme i Sostenibilitat,
Sr. José Castro Borrallo, que literalment diu:
“Respecto de la pregunta presentada en el Registro General de Entrada de este
Ayuntamiento con el número 14468 y fecha 16 de febrero de 2017, 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 28 de febrero de
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2017, sobre la elaboración del mapa de capacidad acústica, les informo que se está
elaborando la nueva “Ordenança reguladora del soroll i les vibracions de
l’Ajuntament de l’Hospitalet”, y en su desarrollo se está trabajando para incorporar a
la misma el mapa de capacidad acústica de la Ciudad.
Atentamente,”

27-RGE núm. 14469, de 16 de febrer de 2017
“El grupo municipal del Partido Popular en virtud del artículo 55 del
Reglamento del Pleno, presenta al registro la siguiente pregunta para que sea
contestada el próximo pleno del día 28 de Febrero de 2017.
En relación a los suministros de las personas que solicitaron ayudas para pagar,
esta regidora solicita conocer:


¿Por qué los vecinos y vecinas que van solicitar ayudas para el pago de
suministros desde el mostrador de información de Servicios Sociales del
distrito VI, se avisa que no hay ayudas, cuando Servicios Sociales y
habitatge afirman a la AAVV del Gornal que si hay dinero?



Los trabajadores aseguran que los casos se tramitan, pero las
suministradoras aseguran que no le llegan los pagos (caso de gas natural
por ejemplo).



¿Desde las áreas confirman que todo se pagará, pero cuando? ¿Se pagará
a la suministradora? ¿Tendrá que ir la persona afectada a por el talón?



En el caso de las personas afectadas que van a buscar el talón, ¿Por qué se
tarda tanto tiempo en hacer esa gestión?



¿Qué dinero en concreto se ha recibido de la AMB y de la Diputación?



¿Por qué se paran los cortes pero no se pagan los recibos? El esperar a los
avisos de corte de suministro hace que aumente la deuda ya que según la
ley de Cataluña durante 6 meses no se puede cortar el suministro a las
personas con informes vulnerables. Esto hace que se paralice el corte pero
no la acumulación de la deuda para los usuarios. ¿Se ha tenido en cuenta?”

En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup polític municipal del Partit
Popular, consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada
pel regidor de Benestar Social, Sr. Jesús Husillos Gutiérrez, que literalment diu:
“Señora,
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Respecto a las preguntas que ha presentado en el Registro General de Entrada de
este Ayuntamiento con el número 14469 de fecha 16 de febrero de 2017 y según lo
dispuesto en el artículo 55 del Reglamento Orgánico del Pleno con efectos de que
se conteste en el Pleno del 28 de febrero de 2017 con relación a ayudas
económicas indicarle que:

¿Por qué los vecinos y vecinas que van solicitar ayudas para el pago de
suministros desde el mostrador de información de Servicios Sociales del distrito VI,
se avisa que no hay ayudas, cuando Servicios Sociales y habitatge afirma a la
AAVV del Gornal que si hay dinero?
En respuesta a esta pregunta, hemos de mencionar que hay un error de
interpretación. Las informadoras de los Servicios Sociales, en su afán por aportar la
información veraz sobre la situación del pago de los suministros, puntualmente han
podido explicar que durante los meses de diciembre y enero, debido al cierre
contable, no hay disponibilidad presupuestaria, lo cual no quiere decir que no hay
presupuesto, sino que los pagos no se pueden hacer efectivos hasta el momento en
que no se produce el inicio del ejercicio presupuestario. Es una cuestión de
tramitación interna, pero ante la insistencia de los usuarios, las informadoras
aportan una información que puede ser malinterpretada.
El presupuesto para pobreza energética es plurianual, por tanto existe crédito
suficiente.

Los trabajadores aseguran que los casos se tramitan,
suministradoras aseguran que no le llegan los pagos

pero las

Tal y como se ha explicitado en la anterior respuesta, durante los meses de
diciembre, enero y febrero, no se efectúan pagos a las compañías, ya que se ha de
proceder a la incorporación de remanentes, de un ejercicio presupuestario a otro.
Las compañías conocen la situación, el acuerdo es evitar el corte de suministro,
hasta hacer efectivo el pago; es estrictamente un trámite administrativo, por tanto,
se procederá al pago de todo lo tramitado, en cuanto se haya incorporado el
crédito.

Desde las áreas confirman que todos se pagará, pero ¿cuándo? ¿Se pagará
a la suministradora? ¿Tendrá que ir la persona a buscar el talón?

En caso de las personas afectadas que van a buscar el talón ¿por qué se
tarda tanto en hacer esta gestión?
La tramitación de las ayudas a familias se realiza a través de documento contable
(ADO) a justificar a la intervención. El proceso de tramitación es ágil, pero el de
justificación no, ya que algunas familias no presentan la justificación de forma
rápida, ésto supone que se atrase la incorporación de crédito, puesto que una vez
agotado el ADO, y hasta que no se presenta la justificación de la totalidad, no se
puede disponer de más crédito. La colaboración de los usuarios es fundamental
para agilizar el proceso, ya que una ayuda sin justificar, paraliza la totalidad de las
justificaciones.
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La justificación de las ayudas, es la gestión más compleja de la tramitación, y una
de la más importantes, ya que garantiza que el dinero público ha sido destinado
para el objeto concedido.
Para evitar este problema, dado que el número de ayudas es muy elevado y, en
consecuencia, las justificaciones se han multiplicado, se ha llegado al acuerdo de
hacer el pago a las compañías por transferencia bancaria, esto evitará que el/la
ciudadano/a tenga que ir a buscar el talón. La persona beneficiaria recibirá una
carta en la que se comunicará que se ha procedido a hacer la transferencia y el
importe de la misma.
Esta gestión es mucho más complicada de lo que parece a simple vista: hemos
tenido que incorporar, en nuestro procedimiento de ayudas, el número de póliza del
suministro en cuestión, ya que generalmente, el titular de la póliza no coincide con
el/la titular de la ayuda (habitualmente no se hacen los cambios de titularidad de los
suministros, sobre todo en pisos de alquiler).
Por otro lado, las compañías posteriormente a la transferencia han de actualizar los
datos de cobro de cada uno de los usuarios, por tanto, no es inmediato, ya que es
mucha la tramitación que se realiza.


¿Qué dinero en concreto se ha recibido de la AMB y de la Diputación?

La AMB ha puesto a disposición 1.744.920 € para el período 2015-2019.
La Diputación a través del “programa complementatari de serveis socials bàsics,
cohesió social i emergencia energética”, ha hecho una aportación de 448.764,72 €,
este importe no se destina al pago de suministros, sino a la cobertura de otras
necesidades básicas de la población atendida por servicios sociales.
Se ha de mencionar que las aportaciones de las administraciones para el pago de
suministros exclusivamente son para gasto directo, y no se ha tenido en cuenta el
incremento de gestión que se ha producido en los profesionales de Servicios
Sociales.


¿Por qué se paran los cortes pero no se pagan los recibos?

Desde el Ayuntamiento de l’Hospitalet, ya se trabajaba con las compañías, desde la
entrada en vigor de la ley de consumo, el acuerdo de no cortar el suministro hasta
que se hace efectivo el pago.
Tal y como se menciona anteriormente, si se pagan los recibos pendientes. No
obstante, lo prioritario es evitar el corte de suministro.
El pago de los recibos es un trámite administrativo acordado con las compañías en
función de los procesos administrativos.
Hemos de tener en cuenta, que los Servicios Sociales han de cubrir la necesidad
inmediata y perentoria: que la familia tenga el abastecimiento de los suministros
básicos; sobre el tema de las deudas acumuladas consideramos que es algo que
las administraciones supramunicipales deberían articular para encontrar alguna
solución.
Atentamente,”
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28.-RGE núm. 14720, de 16 de febrer de 2017
“El grupo municipal del Partido Popular en virtud del artículo 55 del
Reglamento del Pleno, presenta al registro la siguiente pregunta para que sea
contestada el próximo pleno del día 28 de Febrero de 2017.
Atendiendo al documento que está colgado en la web oficial l-h.cat, en el apartado
de transparencia, que hace referencia al proceso de consulta ciudadana para la
redacción de una nueva ordenanza de ruidos y vibraciones.
En su página nº 3 que hace referencia a soluciones técnicas e instrumentos
complementarios.
Sobre el Mapa de Capacidad Acústica: fue elaborado en diciembre de 2010.
Este regidor y su grupo municipal,
Ruega:
1.- Solicitamos copia del Mapa de Capacidad Acústica.”

En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup polític municipal del Partit
Popular, consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada
pel Tinent d‟alcaldia de l‟Àrea d‟Espai Públic, Habitatge, Urbanisme i Sostenibilitat,
Sr. José Castro Borrallo, que literalment diu:
“Respecto de la pregunta presentada en el Registro General de Entrada de este
Ayuntamiento con el número 14720 y fecha 16 de febrero de 2017, 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 28 de febrero de
2017, mediante la que solicitan copia del Mapa de Capacidad Acústica elaborado
en diciembre de 2010, les informo que próximamente se les citará para entregarles
el documento, mediante comparecencia.
No obstante me permito recordarle que cualquier consulta o solicitud de información
debería formularse por los cauces previstos en el Reglamento Orgánico de Pleno.
Atentamente,”
29.-RGE núm. 14721, de 16 de febrer de 2017
“El grupo municipal del Partido Popular en virtud del artículo 55 del
Reglamento del Pleno, presenta al registro la siguiente pregunta para que sea
contestada el próximo pleno del día 28 de Febrero de 2017.
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Atendiendo al documento que está colgado en la web oficial l-h.cat, en el apartado
de transparencia, que hace referencia al proceso de consulta ciudadana para la
redacción de una nueva ordenanza de ruidos y vibraciones.
En su página nº 3 que hace referencia a soluciones técnicas e instrumentos
complementarios.
Sobre el Mapa Estratégico de Ruido que se aprobó en 2014
Este Regidor y su grupo municipal
Ruega;
1.- Solicitamos copia del Mapa Estratégico de Ruido.”

En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup polític municipal del Partit
Popular, consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada
pel Tinent d‟alcaldia de l‟Àrea d‟Espai Públic, Habitatge, Urbanisme i Sostenibilitat,
Sr. José Castro Borrallo, que literalment diu:
“Respecto de la pregunta presentada en el Registro General de Entrada de este
Ayuntamiento con el número 14721 y fecha 16 de febrero de 2017, 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 28 de febrero de
2017, mediante la que solicitan copia del Mapa Estratégico del Ruido aprobado en
2014, les informo que el 23 de septiembre de 2015, se publicó la Resolución
TES/2081/2015, de 15 de septiembre, por la que se aprueba el Mapa estratégico de
ruido de la Aglomeración de Ámbito Supramunicipal Baix Llobregat I, constituida por
los municipios de L'Hospitalet de Llobregat, Cornellà de Llobregat, Esplugues de
Llobregat, Sant Feliu de Llobregat, Sant Joan Despí y Sant Just Desvern.
En la pàgina web de la Generalitat se encuentra colgada la disposición.
No obstante me permito recordarle que cualquier consulta o solicitud de información
debería formularse por los cauces previstos en el Reglamento Orgánico de Pleno.
Atentamente,”
30.-RGE núm. 15424, de 20 de febrer de 2017
“El grupo municipal del Partido Popular en virtud del artículo 55 del
Reglamento del Pleno, presenta al registro la siguiente pregunta para que sea
contestada el próximo pleno del día 28 de Febrero de 2017.
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El pasado jueves se produjeron unos hechos sin precedentes en la ciudad, en los
que hubo un enfrentamiento entre un grupo de vecinos y las fuerzas del orden
público.
Por todo ello, este Portavoz y su grupo municipal
Ruega:
Que se convoque un Pleno extraordinario urgente, con un monográfico sobre la
seguridad en L’Hospitalet.”

En relació amb aquest prec presentat pel grup polític municipal del Partit Popular,
consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada pel Tinent
d‟alcaldia de l‟Àrea de Coordinació, Planificació, Desenvolupament Econòmic i
Ocupació, Sr. Francesc J. Belver i Vallès, que literalment diu:
“Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre d’entrada d’aquest
Ajuntament amb número 15.424 i data 20 de febrer de 2017, i segons el que
disposa l’article 55 Reglament Orgànic del Ple, en relació a la sol·licitud de
convocatòria d’un Ple extraordinari i urgent, amb un monogràfic sobre la seguretat a
l’Hospitalet, us comunico que a la vista de que, durant el mes de març, a més del
Ple Ordinari, està previst que es realitzi el Ple Extraordinari sobre l’”Estat de la
ciutat”, considerem que serà molt més eficaç que sigui en aquesta sessió
extraordinària on pugui tractar-se aquesta qüestió per part del conjunt dels grups
municipals.”

ERC
Per part dels regidors del grup polític municipal d‟Esquerra Republicana de
Catalunya, d‟acord amb el que disposa l‟article 55.4 del Reglament Orgànic del Ple,
s‟han formulat en temps i forma 2 preguntes per escrit que han tingut entrada en el
Registre General els dies 27 de gener i 10 de febrer de 2017, 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. 7659, de 27 de gener de 2017
“Antoni Garcia, Portaveu del Grup Polític d’Esquerra Republicana de Catalunya,
d’acord amb allò que disposa l’article 55 del Reglament del Ple de l’Ajuntament de
L’Hospitalet de Llobregat, presenta al Registre General la següent pregunta, a fi
efecte de que sigui contestada en el proper Ple ordinari.
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Alguns usuaris de la sala d’estudi del centre Barradas ens han expressat la seva
queixa sobre el wifi de la sala. Fa força temps que no funciona i això dificulta la
tasca d’estudi dels usuaris de la sala, que no són pocs. Ja s’han queixat en el
mateixi centre, però la resposta sempre és la mateixa: Que ja està informada la
incidència i que ja ho resoldran.
El Grup Municipal d’ERC li pregunta al Govern Municipal:
1.

El Govern municipal coneix aquesta incidència? Des de quin moment en
te constància?

2.

Quina és la causa que tot aquest temps no hi hagi servei de wifi?

3.

Quan té previst el Govern que això es resolgui?”

En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup polític municipal d‟Esquerra
Republicana de Catalunya, consta a la Secretaria General còpia de la resposta per
escrit, efectuada pel regidor de Cultura, Sr. David Quirós Brito, que literalment diu:
“Senyor,
Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre General d’Entrada
d’aquest Ajuntament, amb número 7659 de data 27 de gener de 2017, segons el
que disposa l’article 55 del Reglament Orgànic del Ple a efectes de que sigui
contestada en el Ple Ordinari que se celebrarà el dia 28 de febrer de 2017, referent
a queixes sobre el wifi a la sala de lectura del CC Barradas, on en el seu tenor
literal diu:
“El Grup Municipal d’ERC li pregunta al Govern Municipal:
1- El Govern municipal coneix aquesta incidència? Des de quin moment en te
constància?
2- Quina és la causa que tot aquest temps no hi hagi servei de wifi?
3- Quan té previst el Govern que això es resolgui?”
Em plau informar-vos que des dels serveis tècnics de l’Ajuntament, juntament amb
la companyia subministradora del servei de wifi, des de gener de 2016 s’han anat
realitzant diferents accions per tal de millorar la connexió, però malauradament des
de gener d’aquest any, aquestes mesures no estan tenint l’èxit desitjat, ja que es
concentra una gran transferència d’informació i això fa que el servei presenti moltes
intermitències .
Des del Servei de Cultura, juntament amb els serveis municipals competents, estem
treballant per incorporar la fibra òptica, i poder donar aviat un servei de connexió a
Internet satisfactori al CC Barradas.
Cordialment,”
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2.- RGE núm. 12680, de 10 de febrer de 2017
“Antoni Garcia, Portaveu del Grup Polític d’Esquerra Republicana de Catalunya,
d’acord amb allò que disposa l’article 55 del Reglament del Ple de l’Ajuntament de
L’Hospitalet de Llobregat, presenta al Registre General la següent pregunta, a fi
efecte de que sigui contestada en el proper Ple ordinari.

Alguns veïns ens han fet arribar la seva queixa referent a les plaques dels noms
d’alguns carrers de l’Hospitalet, que en alguns casos ha marxat la pintura de les
lletres donant com a resultat una placa totalment blanca, que a certa distància és
il·legible. Com per exemple la Plaça Josep Bordonau.
El Grup Municipal d’ERC li pregunta al Govern Municipal:
1.

El Govern municipal coneix aquesta situació?

2.

Quan té previst el Govern que es faci el manteniment o repintat
d’aquestes plaques?”

En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup polític municipal d‟Esquerra
Republicana de Catalunya, consta a la Secretaria General còpia de la resposta per
escrit, efectuada pel Tinent d‟alcaldia de l‟Àrea d‟Espai Públic, Habitatge,
Urbanisme i Sostenibilitat, Sr. José Castro Borrallo, que literalment diu:
“Respecte de la pregunta presentada al Registre General d’Entrada d’aquest
Ajuntament amb el nombre 12680 i data 10 de febrer de 2017, 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 28 de febrer de 2017, en relació a les
plaques dels noms d’alguns carrers de l’Hospitalet, us informo que el Govern
municipal coneix l’estat de les plaques de carrer de la Ciutat.
Des de l’any 2013 es venen realitzant canvis de plaques, en funció de la
disponibilitat en cada exercici. Per aquest exercici està prevista la substitució de la
placa de la Pl. Josep Bordonau i Balaguer.
Atentament,”

CUP-POBLE ACTIU
Per part dels regidors del grup polític municipal de CUP-Poble Actiu, d‟acord amb
allò que disposa l‟article 55.4 del Reglament Orgànic del Ple, s‟han formulat en
temps i forma 2 preguntes per escrit que ha tingut entrada en el Registre General
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els dies 7 i 14 de febrer de 2017 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.11217, de 7 de febrer de 2017.
“Khristian Giménez, Portaveu del Grup polític de CUP-Poble Actiu, formula aquesta
instància, adreçada a l’Ajuntament de l’Hospitalet, en els termes següents:
Exposició de fets:
El grup municipal CUP-Poble Actiu sol·licita conèixer quins grups de P3 s’oferiran
pel curs que ve, 2017-2018, quins grups desapareixen i quins obren dintre de
l’oferta educativa de primària a l’Hospitalet de Llobregat.”

En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup polític municipal de CUPPoble Actiu, consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit,
efectuada pel regidor de govern d‟Educació, Sr. Jaume Graells Veguin, que
literalment diu:
“Senyor,
Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre General d’Entrada
d’aquest Ajuntament, amb número 11217 i data 7 de febrer i, segons el que disposa
l’article 55 del Reglament Orgànic de Ple a efectes de què sigui contestada en el
Ple Ordinari que se celebrarà el dia 28 de febrer de 2017, en relació a diverses
qüestions sobre l’oferta de grups de P3 pel al proper curs 2017-2018, li comunico el
següent:
L’acord entre el Departament d’Ensenyament i l’Ajuntament de l’Hospitalet sobre la
planificació de l’oferta educativa de P3 per al proper curs 2017/18 es va concretar a
la reunió de la Taula Mixta de Planificació celebrada el passat dia 9 de febrer.
L’oferta que es publicarà en el procés de preinscripció que començarà aquest mes
de març contemplarà un grup més de P3 a la ciutat, passant de 54 a 55 grups. El
nou grup de P3 se situarà a la zona educativa de Santa Eulàlia, a l’escola Pompeu
Fabra. La resta de zones mantindran el nombre de grups.
Per altra banda, es mantindrà la reducció de ràtio a 22 alumnes per aula, tant a P3
com a P4 a les escoles d’alta complexitat de la ciutat.
Ben atentament,”
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2.- RGE núm.13694, de 14 de febrer de 2017.
“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 la pròxima celebració del Mobile World Congress a la Fira de Barcelona
(27/02-02/03 2017), dintre del municipi de l’Hospitalet, i donada la vigent ordenança
fiscal núm. 2.07 reguladora de taxa per actuacions singulars de la guàrdia urbana.
Volem conèixer:
 Els detalls del dispositiu especial de la Guardia Urbana que prestarà servei
al voltant de la celebració del Mobile World Congress (nombre d’agents
destinats dintre del dispositiu, en quins horaris i amb quines funcions).
 L’import abonat per part de Fira Barcelona a l’any 2016 corresponent a la
taxa derivada de la ordenança fiscal núm. 2.07 i la previsió de facturació
per l’any 2017.
 Conveni entre Ajuntament de Barcelona, Fira de Barcelona i Ajuntament de
l’Hospitalet per donar cobertura a la col·laboració i aportació de recursos
municipals en matèria de seguretat al voltant del MWC 2017.”

En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup polític municipal de CUPPoble Actiu, consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit,
efectuada pel Tinent d‟alcaldia de l‟Àrea de Seguretat, Convivència i Civisme, Sr.
José Maria García Mompel, que literalment diu:
“Senyor,
Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre General d’entrada amb
número 13694 i de data 14/02/2017, i segons el que disposa l’article 55 del
Reglament Orgànic del Ple, a efectes que sigui contestada en el Ple Ordinari que se
celebrarà el proper dia 28/02/2017 en relació a: “Davant la pròxima celebració del
Mobile World Congress a la Fira de Barcelona (27/02-02/03 2017), dintre del
municipi de l’Hospitalet, i donada la vigent ordenança fiscal núm. 2.07 reguladora de
taxa per actuacions singulars de la guàrdia urbana...”
Resposta:
En relació a la primera pregunta l’operatiu del servei de Guàrdia Urbana té dues
fases, la primera els dies 25 i 26 de febrer, acreditacions, han treballat un total de
10 agents i un comandament per torn, en torns de matí i tarda. La segona fase
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entre els dies 27 de febrer i 2 de març hi ha 30 agents i 5 comandaments assignats
per torn i dia, en torns de matí i tarda.
Les funcions del servei de Guàrdia Urbana són bàsicament les de seguretat,
ordenació i vigilància del trànsit i tasques assistencials i d’informació.
En relació a la segona pregunta, adjuntem informe de l’àrea d’Hisenda i Recursos
Generals.
I pel que fa la tercera pregunta, informar-vos que una vegada consultat el
departament corresponent, no hi ha constància de cap conveni sobre aquesta
qüestió.
Ben atentament,”
“Informe de l’àrea d’Hisenda i Recursos Generals/Òrgan de Gestió Tributària.
En relació a l’escrit presentat pel Sr. Khristian Giménez, actuant en representació
del Grup Municipal de “CUP – Poble Actiu” a l’Ajuntament de l’Hospitalet de
Llobregat, de data 14 de febrer de 2017, amb número 13.694, de Registre General
d’Entrada, per ser contestat en el Ple del proper Ple ordinari del dia 28 de febrer de
2017, relativa a l’import abonat per la FIRA BARCELONA a l’any 2016 corresponent
a la taxa per actuacions singulars de la Guardia Urbana i previsions per l’any 2017,
us informem:
Núm. Registre 13.694
Pregunta:
L’import abonat per part de Fira barcelona a l’any 2016 corresponent a la
taxa derivada de la ordenança fiscal 2.07 i la previsió de facturació per l’any
2017.
Resposta:
L’article 95.1 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària, relatiu al
caràcter reservat de les dades amb transcendència tributària, estableix textualment:
Artículo 95. Carácter reservado de los datos con trascendencia tributaria
Los datos, informes o antecedentes obtenidos por la Administración
tributaria en el desempeño de sus funciones tienen carácter reservado y
sólo podrán ser utilizados para la efectiva aplicación de los tributos o
recursos cuya gestión tenga encomendada y para la imposición de las
sanciones que procedan, sin que puedan ser cedidos o comunicados a
terceros, salvo que la cesión tenga por objeto:
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a) La colaboración con los órganos jurisdiccionales y el Ministerio Fiscal en
la investigación o persecución de delitos que no sean perseguibles
únicamente a instancia de persona agraviada.
b) La colaboración con otras Administraciones tributarias a efectos del
cumplimiento de obligaciones fiscales en el ámbito de sus competencias.
c) La colaboración con la Inspección de Trabajo y Seguridad Social y con las
entidades gestoras y servicios comunes de la Seguridad Social en la lucha
contra el fraude en la cotización y recaudación de las cuotas del sistema de
Seguridad Social y contra el fraude en la obtención y disfrute de las
prestaciones a cargo del sistema; así como para la determinación del nivel
de aportación de cada usuario en las prestaciones del Sistema Nacional de
Salud.
d) La colaboración con las Administraciones públicas para la lucha contra el
delito fiscal y contra el fraude en la obtención o percepción de ayudas o
subvenciones a cargo de fondos públicos o de la Unión Europea.
e) La colaboración con las comisiones parlamentarias de investigación en el
marco legalmente establecido.
f) La protección de los derechos e intereses de los menores e incapacitados
por los órganos jurisdiccionales o el Ministerio Fiscal.
g) La colaboración con el Tribunal de Cuentas en el ejercicio de sus
funciones de fiscalización de la Agencia Estatal de Administración Tributaria.
h) La colaboración con los jueces y tribunales para la ejecución de
resoluciones judiciales firmes. La solicitud judicial de información exigirá
resolución expresa en la que, previa ponderación de los intereses públicos y
privados afectados en el asunto de que se trate y por haberse agotado los
demás medios o fuentes de conocimiento sobre la existencia de bienes y
derechos del deudor, se motive la necesidad de recabar datos de la
Administración tributaria.
i) La colaboración con el Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención
del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias, con la Comisión de
Vigilancia de Actividades de Financiación del Terrorismo y con la Secretaría
de ambas comisiones, en el ejercicio de sus funciones respectivas.
j) La colaboración con órganos o entidades de derecho público encargados
de la recaudación de recursos públicos no tributarios para la correcta
identificación de los obligados al pago y con la Dirección General de Tráfico
para la práctica de las notificaciones a los mismos, dirigidas al cobro de
tales recursos.
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k) La colaboración con las Administraciones públicas para el desarrollo de
sus funciones, previa autorización de los obligados tributarios a que se
refieran los datos suministrados.
l) La colaboración con la Intervención General de la Administración del
Estado en el ejercicio de sus funciones de control de la gestión económicofinanciera, el seguimiento del déficit público, el control de subvenciones y
ayudas públicas y la lucha contra la morosidad en las operaciones
comerciales de las entidades del Sector Público.
m) La colaboración con la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos
mediante la cesión de los datos, informes o antecedentes necesarios para la
localización de los bienes embargados o decomisados en un proceso penal,
previa acreditación de esta circunstancia.
Atès doncs, i de conformitat amb el precepte transcrit, la informació sol·licitada té el
caràcter reservat sense que pugui ser cedida a tercers llevat dels casos previstos
en l’esmentada norma, i la petició concreta del grup polític “CUP - Poble Actiu” no
s’emmarca en cap del supòsits expressament regulats.”
PRECS I PREGUNTES PLE 28/03/2017

a) Respostes prorrogades a preguntes del Ple 28/02/2017.
ICV-EUiA-PIRATES-E


En relació amb la pregunta formulada oralment en el Ple ordinari de 24 de gener
de 2017, per la regidora del grup polític municipal d‟ICV-EUiA-PIRATES-E, Sra.
Ana González Montes, 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:

Senyora,
Respecte a la pregunta realitzada oralment durant la sessió del ple de data
24/01/2017, i segons el que disposa l’article 55 del Reglament Orgànic del Ple, a
efectes de que fos contestada en el darrer Ple Ordinari que es va celebrar el darrer
dia 28/02/2017 i de la que es va demanar ajornament en relació a: “Si, en el Ple del
23 de febrer de 2016 vam presentar una petició que no es va respondre en la seva
totalitat. Hem recavat informació pel nostre compte, sabem que les notificacions
dels desnonaments les fa la Guàrdia Urbana, en base a un conveni de col·laboració
amb el Servei Comú Processal dels jutjats ...”
Resposta:
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Les notificacions judicials es realitzen per mitjà dels propis jutjats. Quan no es
possible la notificació pels seus mitjans, els jutjats poden requerir l’auxili de la
Policia Judicial, entre la que es troba la Policia local (art. 29 i 53 de la LO 2/86 sobre
les forces i cossos de seguretat), i per això, el servei de Guàrdia Urbana col·labora
amb els jutjats.
En quant al tipus de notificacions que se practiquen, poden ser de tot tipus. Entre
les més freqüents: citacions a judicis penals i civils, notificacions de sentències o
actes i providències.
Finalment, pel que fa als desnonaments, no és cert que l'Ajuntament tingui
coneixement de tots, ni existeix cap conveni amb el Servei Processal Comú per
notificar desnonaments.
Ben atentament,
PARTIT POPULAR


En relació amb la pregunta presentada pel grup polític municipal del Partit
Popular, RGE número 7052, de 25 de gener de 2017, 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:

“Señora,
Respecto a la pregunta que ha presentado en el Registro General de entrada con
número 7052 y de fecha 25/01/2017, y según lo que dispone el artículo 55 del
Reglamento Orgánico del Pleno, a efectos de que fuese contestada en el último
Pleno Ordinario que se celebró el pasado día 28/02/2017 en relación a: “Consta a
esta regidora que en el paso de cebra situado justo delante del Polideportivo del
Gornal, en c/. Can tries 20 podría haber un problema de semaforización ya que el
tráfico rodado se encuentra muchas veces de repente, al superar la rotonda, con
peatones cruzando...”

Respuesta:
Indicarle que se ha estudiado la posibilidad de mejorar la semaforización. En tal
sentido ya se han previsto las inversiones para la semaforización de dicha zona. La
mejora se ejecutará en los próximos meses.
Atentamente,”
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b) 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‟han formulat en temps i
forma 2 preguntes per escrit que han tingut entrada en el Registre General el dia 15
de març de 2017 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. 22244, de 15 de març de 2017
“Rainaldo Ruiz Narvaez, regidor del Grupo Político Municipal de Ciutadans en el
Ayuntamiento de L’Hospitalet, de acuerdo con lo que se dispone en el artículo 55
del REGLAMENT DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE L’HOSPITALET DE
LLOBREGAT, hace la siguiente pregunta para que sea contestada en el próximo
Pleno Ordinario del día 28 de marzo de 2017.
Exposición de motivos:
En el pasado Pleno nuestro Grupo Municipal presentó un ruego al equipo de
gobierno para que procediera a actualizar la web municipal; en concreto el apartado
relativo a la retribución de los cargos electos.
A día de hoy sigue apareciendo en la web municipal que: La alcaldesa ejerce sus
funciones en dedicación exclusiva en este Ayuntamiento. Como todos sabemos
ejerce sus funciones en dedicación exclusiva en la Diputación de Barcelona.
También aparece que: El portavoz de ERC ejerce sus funciones en dedicación
exclusiva en este Ayuntamiento. Como todos sabemos ejerce sus funciones en
dedicación exclusiva en la Diputación de Barcelona.
Por último: Aparece que el inexistente portavoz de “Guanyem L’Hospitalet” ejerce
sus funciones en régimen de dedicación exclusiva. Todos sabemos cuánto cuesta
la voluntad de los concejales no adscritos y su exclusiva e impagable labor en el
gobierno municipal.
Les recuerdo el artículo 11 de la Ley de transparencia, acceso a la información
pública y buen gobierno, se establece la obligación de hacer pública la información
relativa a las retribuciones indemnizaciones y dietas, las actividades, etc.… de los
miembros del gobierno.
Si la ley es clara en su exigencia.
Pregunta:
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¿Por qué no se procede a actualizar o adecuar a la realidad los datos que aparecen
en la web municipal?”

En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup polític municipal de
Ciutadans, consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada
per la Coordinadora del Gabinet de l‟Alcaldia, Sra. M. G., que literalment diu:
“Senyor,
Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre General d’Entrada
d’aquest Ajuntament, amb número 22244 de data 15/03/2017 i, segons el que
disposa l’article 55 Reglament Orgànic del Ple, a efectes de que sigui contestada en
el Ple ordinari del dia 28/03/2017,
Em plau adjuntar-vos l’informe emès per la Gerent Municipal, la Sra. P. M. N.,
donant resposta a la pregunta esmentada.
Ben atentament,”

2.- RGE núm. 22248, de 15 de març de 2017
“Rainaldo Ruiz Narvaez, regidor del Grupo Político Municipal de Ciutadans en el
Ayuntamiento de L’Hospitalet, de acuerdo con lo que se dispone en el artículo 55
del REGLAMENT DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE L’HOSPITALET DE
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LLOBREGAT, hace la siguiente pregunta para que sea contestada en el próximo
Pleno Ordinario del día 28 de marzo de 2017.
Exposición de motivos:
El pasado 8 de febrero vimos publicado en un medio de comunicación una noticia
altamente preocupante, transcribo literalmente el titular: “L’Hospitalet: 200 euros por
una pistola y una bala”, y también adjunto el link de la noticia par poder consultarla
de manera completa: http://cronicaglobal.elespanol.com/vida/hospitalet-200-eurospistola_67745_102.html
Somos conscientes de que la responsabilidad primera y principal recae sobre los
Mossos d’Esquadra y estamos asimismo convencidos de que estarán poniendo
todos los medios personales y materiales; así como su dilatada experiencia
profesional en la resolución de los conflictos contrarios a las leyes. No obstante, en
su calidad de Presidenta de la Junta Local de Seguridad le pregunto:
Pregunta:
¿Si ha tratado esta cuestión en las mesas operativas y si ha implementado algunas
medidas preventivas y reactivas referentes a disminuir el índice de criminalidad en
nuestro municipio y con ello mejorar de percepción subjetiva de inseguridad?”

En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup polític municipal de
Ciutadans, consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada
pel Tinent d‟alcaldia de l‟Àrea de Seguretat, Convivència i Civisme, Sr. José Maria
García Mompel, que literalment diu:
“Señor,
Respecto a la pregunta que ha presentado en el Registro General de entrada con
número 22248 y de fecha 15/03/2017, y 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 28/03/2017 en relación a: “El pasado 8 de
febrero vimos publicado en un medio de comunicación una noticia altamente
preocupante, transcribo literalmente el titular: “L’Hospitalet: 200 euros por una
pistola y una bala”, y también adjunto el link de la noticia para poder consultarla de
manera completa...”
Respuesta:
En contestación a su pregunta le remitimos en documento adjunto el informe del
intendente mayor, jefe de la Guardia urbana.
Asimismo en cuanto a medidas preventivas/reactivas indicarle que unidades de
Guardia urbana están presentes en el territorio (Severo Ochoa) de forma constante.
Se ha realizado un plan de uso específico de esta avenida respecto a
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bares/restaurantes. Hay una interlocución permanente con los vecinos de la zona y
calles adyacentes (sin ir más lejos este fin de semana ha habido un operativo con
CME y CNP).
Atentamente,
Informe del intendente mayor, jefe de la Guardia urbana
Respecte a la pregunta de Ple, amb registre d’entrada de l’Ajuntament num. 22248,
formulada pel grup municipal Ciutadans, informo que:
Com és de veure en la normativa reguladora1, la coordinació policial representa la
necessitat de la suma d'esforços i de recursos que, en matèria de seguretat, han de
realitzar les diferents administracions.
Un dels instruments més importants d’aquesta coordinació la constitueix la Mesa de
Coordinació Operativa (MECOOP), constituïda com a òrgan permanent i estable de
coordinació i de cooperació dels diversos cossos i serveis de seguretat al municipi,
que va ser creada per la Junta Local de Seguretat de l’Hospitalet.
La MECOOP és l’ instrument d’implementació i execució dels acords de la Junta
Local de Seguretat (JLS), alhora que té la responsabilitat d’assegurar l'intercanvi
d'informació i la coordinació operativa de les actuacions dels diversos cossos de
seguretat que actuen en el municipi i d’elaborar propostes de plans de seguretat i
de coordinació, a més de concretar les propostes de millora de la col·laboració per
presentar-los a la Junta Local.
En les JLS que es fan a la nostra ciutat sota la presidència de l’alcaldessa i on
están presents els diferents grups politics del Consistori, s’analitza i es valora
sistemàticament la situació de la seguretat pública en el municipi i es concreten les
polítiques de seguretat en tots els àmbits.
Aquesta anàlisi i valoració posa de manifest que, en els seu conjunt la ciutat de
l’Hospitalet, presenta uns índex de criminalitat per sota de la mitja de la conurbació
metropolitana a la qual pertanys. El barri de Pubilla Casas està per sota d’altres
barris de la ciutat en quan a índex de criminalitat. I pel que fa concretament a l’Av.
de Severo Ochoa i carrers adjacent no són en cap cas zones de concentració de
criminalitat, sent absolutament fals i tendenciós el contingut de la notícia a la que es
fa referència2. Això és el que es desprèn de l’anàlisi de les dades que la PG-ME
aporta a les JLS.

1

Llei 4/2003, de 7 d'abril, d'ordenació dels sistema de seguretat pública de Catalunya, i Llei
16/1991, de 10 de juliol, de les policies locals.
2 “Recorremos la Severo Ochoa, una de las calles con mayor indice de criminalidad de España,
en la que se registraron el año pasado dos asesinatos y cuatro tentativas” El Español
Digital.8/2/2017
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La MECOOP a l’Hospitalet es reuneix setmanalment. En la setmana que va
aparèixer la notícia esmentada, es va tractar junt amb la resta dels punts de l’ordre
del dia.
L’anàlisi de dades va ratificar que no hi havia cap motiu d’alarma. La planificació de
les accions preventives es responen a cada moment, amb les prioritats establertes
per l’anàlisi expert de les dades i s’adequa constantment a les necessitats de la
ciutat.
Tot i així, en ocasions, la seguretat subjectiva, entenent com a tal la percepció que
la ciutadania té de la seguretat, de com de segurs o insegurs els ciutadans se
senten, amb independència dels riscos reals que afrontin en el territori on duen a
terme les activitats habituals, no es correspon amb la seguretat objectiva, que fa
referència a la possibilitat que la ciutadania té de patir algun dany en la seva
persona o drets, considerats els factors reals de risc existents.
Són les notícies com les referides, entre altres factors, les que fan augmentar la
sensació d’inseguretat en un determinat entorn, sense que es correspongui amb les
dades objectives de seguretat. Les administracions públiques, i l’Ajuntament de
l’Hospitalet no n’és una excepció, són plenament conscient d’aquesta
fenomenologia, i dediquen esforços i recursos a millorar la sensació de seguretat,
independentment que els índexs de criminalitat siguin baixos o estiguin per sota de
la mitjanes de comparació, entenent que solament una ciutadania que se senti
segura pot gaudir plenament de les seus drets i llibertats.
En aquest sentit i a tall de conclusió, des de fa temps els diversos operadors de
seguretat que operen en la ciutat, apliquen mesures operatives que volen incidir
positivament en les sensacions de seguretat de la ciutadania, tant en la definició de
les polítiques de patrullatge com en la implementació de programes específics
multidisciplinaris (Comissió Tècnica de Prevenció en el sí de l’Àrea de Seguretat
Ciutadana i Civisme). Aquestes polítiques són objecte d’anàlisi i correcció constant
en es sí de les meses setmanals de coordinació operativa.
Atentament,”

PP
Per part dels regidors del grup polític municipal del Partit Popular, d‟acord amb el
que disposa l‟article 55.4 del Reglament Orgànic del Ple, s‟ha formulat en temps i
forma 4 preguntes per escrit que han tingut entrada en el Registre General els dies
1 i 15 de març de 2017 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:
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1.-RGE núm. 18531, d’1 de març de 2017
“El grupo municipal del Partido Popular en virtud del artículo 55 del
Reglamento del Pleno, presenta al registro la siguiente pregunta para que sea
contestada el próximo pleno del día 28 de Marzo de 2017.
Este grupo municipal ha recibido respuesta a una pregunta formulada con número
de registro 12.278 de fecha 9 de febrero de 2017, en la respuesta hay dos partidas
que consideramos excesivamente genérica, que son las siguientes:
-

Empresa
Gross Mercat
Solsona

Detalle
compra comida
Organización y gestion actuaciones

Importe
928’84€
16.147,45€

Por todo ello, este Regidor y su grupo municipal
SOLICITAN:


Que se detallen el gasto de las dos partidas relacionadas anteriormente.”

En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup polític municipal del Partit
Popular, consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada
pel regidor del Districte VI (Bellvitge-Gornal), Sr. Jaume Graells Veguín, que
literalment diu:
“Señor,
En referencia a la pregunta que han presentado en el Registro General de Entrada
de este Ayuntamiento, con número 18531, de fecha 1 de marzo y, según lo que
dispone el artículo 55 del Reglamento Orgánico de Pleno a efectos de que se
conteste en el Pleno Ordinario que se celebrará el día 28 de marzo de 2017, le
comunico lo siguiente:


En relación a la pregunta “que se detallen el gasto de las dos
partidas relacionadas anteriormente”, le informo:

-

La factura de Gross Mercat para compra de comida y por importe
de 928,84 €, engloba:
o utensilios de cocina para preparar chocolatada, bocadillos,
bebidas etc. que se reparten a los participantes en las
diferentes actividades que se realizan durante la fiesta
mayor, así como durante el vermut popular y la butifarrada.
Este importe también incluye los productos de limpieza que
se utilizan para limpiar los mencionados utensilios.

-

La factura de Solsona para la organización y gestión de
actuaciones por importe de 16.147,45 € hace referencia al pago de
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las orquestas que actúan durante los días de la fiesta mayor,
habaneras, juegos infantiles, fiesta de la espuma y todo el equipo
de sonido necesario para la fiesta mayor.
Atentamente,”
2.-RGE núm. 18533, d’1 de març de 2017
“El grupo municipal del Partido Popular en virtud del artículo 55 del
Reglamento del Pleno, presenta al registro la siguiente pregunta para que sea
contestada el próximo pleno del día 28 de Marzo de 2017.
En relación al arbolado de la calle Comercio, este regidor y su grupo municipal
RUEGA:


Se incluya en el plan municipal para el cambio o sustitución del arbolado de
la ciudad, los árboles situados en la calle Comercio.”

En relació amb aquest prec presentat pel grup polític municipal del Partit Popular,
consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada pel Tinent
d‟alcaldia de l‟Àrea d‟Espai Públic, Habitatge, Urbanisme i Sostenibilitat, Sr. José
Castro Borrallo, que literalment diu:
“Respecto de la pregunta presentada en el Registro General de Entrada de este
Ayuntamiento con el número 18533 y fecha 1 de marzo de 2017, 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 28 de marzo de
2017, sobre arbolado de la C/. Comercio, le informo:
El arbolado de la C/. Comercio consiste en Grevilleas, árbol comúnmente
denominado roble australiano, que se encuentran en la Pl. dels Avis y Pyrus
calleriana, una variedad de peral, en el resto de la calle. Se trata de especies
recomendadas para las características de la calle.
En el tramo de C/. Comercio entre C/. Aprestadora y C/. Mestre Carbó las aceras
son de menos de 2,50 m. En el momento en que se realizó la remodelación de esta
calle se hizo cumpliendo con el código de accesibilidad vigente. Posteriormente,
con la entrada en vigor del nuevo código, se ha contemplado que el plan director
del arbolado establecerá que en calles con aceras entre 2,25 y 2,50 m., ya
remodeladas, se procederá a la colocación de protecciones en los alcorques. Es el
caso de la C/. Comercio.
Atentamente,”
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3.-RGE núm. 22166, de 15 de març de 2017
“El grupo municipal del Partido Popular en virtud del artículo 55 del
Reglamento del Pleno, presenta al registro la siguiente pregunta para que sea
contestada el próximo pleno del día 28 de Marzo de 2017.
En el pleno del pasado mes de junio de 2016 se presentó una moción conjunta (C's,
ICV-EUiA-Pirates, PP, ERC, CiU) que hacía referencia a la remodelación de la
Calle Peñíscola.
En el punto primero se solicitaba el estudio de un plan global de mejora del carrer
Peñíscola en el que se contemple como mínimo el arreglo del alumbrado, las
canalizaciones del agua, el alcantarillado, aceras, muros y ampliación del ancho de
la curva.
En el segundo punto se solicitaba que se ejecute a lo largo de la presente
legislatura.
Hemos observado que la previsión del importe es de 90.000/€.
Por todo ello, este Portavoz y su grupo municipal solicitan conocer:
1. ¿Cuando está prevista el inicio de la obra aproximadamente?
2. ¿Cuál es la duración aproximada de la obra?
3. ¿Con 90.000 está previsto la realización completa de la moción aprobada,
es decir, mejora del alumbrado, canalizaciones de agua, alcantarillado,
aceras, muros y ampliación del ancho de la curva?”

En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup polític municipal del Partit
Popular, consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada
pel Tinent d‟alcaldia de l‟Àrea d‟Espai Públic, Habitatge, Urbanisme i Sostenibilitat,
Sr. José Castro Borrallo, que literalment diu:
“Respecto de la pregunta presentada en el Registro General
Ayuntamiento con el número 22166 y fecha 15 de marzo de
dispone el artículo 55 del Reglamento Orgánico del Pleno a
contestada en el Pleno Ordinario que se celebrará el próximo
2017, sobre remodelación de la C/. Peñíscola, les informo:

de Entrada de este
2017, según lo que
efectos de que sea
día 28 de marzo de

Actualmente se encuentra en fase de redacción el “PROJECTE DE MILLORA DE
LA PAVIMENTACIO A DIFERENTS CARRERS DE L’HOSPITALET 2017”.
Este proyecto incluye una serie de actuaciones en C/. Peñíscola, consistentes en la
mejora de la recogida de aguas pluviales del muro mediante la colocación de tubos
de desagüe en los mechinales y habilitación de una canaleta para la recogida de las
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aguas. También se procederá a la mejora de la acera correspondiente a las
viviendas.
En cuanto al alumbrado, se soterrarán los áereos de alumbrado público.
Atentamente,”
4.-RGE núm. 22167, de 15 de març de 2017
“El grupo municipal del Partido Popular en virtud del artículo 55 del
Reglamento del Pleno, presenta al registro la siguiente pregunta para que sea
contestada el próximo pleno del día 28 de Marzo de 2017.
Queremos saber los siguientes datos sobre la empresa Taleia Cultura S.L.
1.- Detallar la relación contractual entre el Ayuntamiento de L’Hospitalet de
Llobregat con Taleia Cultura S.L, en el que rogamos que se nos detalle uno por uno
los siguientes datos:
a) Tipo de contrato.
b) Anual o plurianual y los años a los que corresponde.
c) La cuantía a la que asciende. A poder ser de los últimos 10 años.
2.- Solicitamos ver todos los expedientes de contratación entre dicha empresa y
este ayuntamiento de los últimos 4 años.”

En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup polític municipal del Partit
Popular, consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada
pel regidor de Cultura, Sr. David Quirós Brito, que literalment diu:
“Senyor,
Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre General d’Entrada
d’aquest Ajuntament, amb número 22167 de data 15 de marc de 2017, segons el
que disposa l’article 55 del Reglament Orgànic del Ple a efectes de que sigui
contestada en el Ple Ordinari que se celebrarà el dia 28 de març de 2017, referent a
dades sobre l’empresa Taleia cultura S.L., on en el seu tenor literal diu:
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En resposta a la vostra pregunta núm. 1, em plau adjuntar-vos la relació de
contractes entre l’Ajuntament de L’Hospitalet i l’empresa Taleia Cultura SL, des de
l’any 2005:
Relació de contractes entre l’Ajuntament de L’Hospitalet i l’empresa
TALEIA CULTURA SL:
-02/2007, servei d’activitats culturals per a la promoció de la lectura a la
xarxa de biblioteques de L’Hospitalet. Any 2007: 59.000,00 euros IVA exclòs;
any 2008: 20.157,00 euros IVA exclòs. Del 23/04/2007 al 31/03/2008.
-8/2011, servei d’activitats culturals per a la promoció de la lectura en la
xarxa de biblioteques de L’Hospitalet. Any 2011: 33.500,00 euros IVA exclòs,
any 2012: 26.300,00 euros IVA exclòs. Del 18/05/2011 al 31/03/2012.
-8/2012, servei d’activitats de promoció de la lectura i cultura de les
biblioteques de L’Hospitalet. 34.00,00 euros IVA exclòs. Del 30/04/2012 al
31/12/2012.
-37/2012, serveis d’activitats per a les biblioteques de L’Hospitalet.
59.090,91 euros IVA exclòs. Del 25/02/2013 al 31/12/2013.
-61/2013, serveis d’activitats de promoció de la lectura i la cultura a les
biblioteques de L’Hospitalet. 51.755,91 euros IVA exclòs. De l’1/03/2014 al
31/12/2014.
-65/2014, serveis d’activitats de promoció de la lectura i la cultura a les
biblioteques de L’Hospitalet. 58.155,91 euros IVA exclòs. Del 24/02/2015 al
31/12/2015.
-48/2015, serveis d’activitats de promoció de la lectura i la cultura a les
biblioteques de L’Hospitalet. 54.600,00 euros IVA exclòs. Del 15/03/2016 al
31/12/2016.
Contractes menors: (web Transparència, està la relació del 2016)
Any 2016 Servei de Coordinació i realització de "La Nit dels museus" per un
import d'adjudicació de 17.920,10 euros pel periode de 21-5-16 al 22-5-16.
Referent a la pregunta núm. 2, comunicar-vos que podeu trobar la informació dels
contractes dels darrers anys a la seu electrònica de la web de l’ajuntament:
https://seuelectronica.l-h.cat/185519_1.aspx?id=1 (dins de perfil del contractat,
contractes adjudicats i contractacions en curs). Tanmateix, si considereu que
aquest accés no satisfà la seva pregunta, li agrairíem que fes servir les vies
previstes a l’article 11 del Reglament Orgànic del Ple, mitjançant la corresponent
petició en exercici del dret a la informació.
Cordialment,”
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ERC
Per part dels regidors del grup polític municipal d‟Esquerra Republicana de
Catalunya, d‟acord amb el que disposa l‟article 55.4 del Reglament Orgànic del Ple,
s‟ha formulat en temps i forma 1 pregunta per escrit que han tingut entrada en el
Registre General el dia 28 de febrer de 2017, per tant, amb més de 6 dies hàbils
anteriors a la celebració del Ple.
Aquesta pregunta als efectes de constar a l‟Acta de la sessió, es transcriu
literalment:
1.- RGE núm. 18193, de 28 de febrer de 2017
“Jorge Garcia, Regidor del Grup Polític d’Esquerra Republicana de Catalunya,
d’acord amb allò que disposa l’article 55 del Reglament del Ple de l’Ajuntament de
L’Hospitalet de Llobregat, presenta al Registre General la següent pregunta, a fi
efecte de que sigui contestada en el proper Ple ordinari.
El proper dissabte dia 4 està previst que l'entitat ultra Hazte Oir porti la seva
campanya fent circular un autobus amb el lema “Los niños tienen pene. Las niñas
tienen vulva. Que no te engañen”, per l'Hospitalet.
Tenint en compte el gravíssim atac que aquests missatges d'odi suposen contra els
drets de les persones LGTBI, i a tota la feina i els avenços fets fins ara.
Tenint en compte que la ciutat de l'Hospitalet s'ha significat de manera ferma en
diferents ocasions en la defensa dels drets LGTBI.
Tenint en compte que aquest tipus missatge d'odi afecten greument als infants,
arribant en molts casos fins i tot al suïcidi, en un context on cal més que mai seguir
treballant per eradicar l'assetjament escolar per motius d'orientació sexual i identitat
de gènere.
Quines mesures té previst prendre l'equip de govern per tal de denunciar i aturar
aquesta campanya?”
En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup polític municipal d‟Esquerra
Republicana de Catalunya, consta a la Secretaria General còpia de la resposta pel
regidor de Benestar Social, Sr. Jesús Husillos Gutiérrez, que literalment diu:
“Senyor,
Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre General d’Entrada
d’aquest Ajuntament, amb número 18193 i data 28 de febrer de 2017 i, segons el
que disposa l’article 55 del Reglament Orgànic del Ple a efectes de què es contesti
en el Ple del dia 28 de març de 2017, en relació a la campanya de l’Associació
“Hazte Oir”, indicar-vos que:
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Una de les primeres mesures que el Consistori va prendre fou no autoritzar que
l’autobús de l’organització “Hazte Oir” s’aturés a la ciutat, ni autoritzar cap acte en
qualsevol espai públic per desenvolupar cap campanya.
Tenint en compte que no es pot impedir que el vehicle circuli pels carrers de la
ciutat, no es permetrà que utilitzi megafonia per difondre els seus missatges.
S’ha sol·licitat al departament d’Interior valorin la possibilitat d’obrir diligències
d’investigació per esbrinar si aquestes activitats podrien ser constitutives d’un
delicte d’odi o discriminació i en conseqüència adoptar les mesures cautelars per
prohibir la seva circulació per la ciutat.
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 ha tingut entrada en el Registre General
els dies 7 i 15 de març de 2017 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. 20056, de 7 de març de 2017.
“Jordi Monrós i Ibáñez, Portaveu del Grup Polític de Convergència i Unió, d’acord
amb allò que disposa l’article 55 del Reglament del Ple aprovat el 25 d’octubre de
2011, presenta al registre general la següent pregunta per a que sigui contestada
en el proper Ple del dia 28/03/17.
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Atès que hi ha veïns que es queixen que, des de fa un temps, el servei de correus a
l’Hospitalet és deficient.
Atès que aquest és un servei necessari a la ciutat i que cal vetllar pel seu correcte
funcionament.
PREC/ PREGUNTA
.- Té coneixement, l’equip de govern, de les deficiències que presenta el servei de
correus a la ciutat?

…/…

296

.- Demanem informació sobre l’estat d’aquest servei a la ciutat i, en el cas de
detectar-se incidències i comprovar que el servei no és l’adequat, quines són les
mesures que es duren a terme per solucionar-ho.”

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‟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 20056 i data 7 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 28 de Març de 2017, en relació
a:
“Atès que hi ha veïns que es queixen que, des de fa un temps, el servei de
correus a l’Hospitalet és deficient.
Atès que aquest és un servei necessari a la ciutat i que cal vetllar pel seu
correcte funcionament.
Prec/Pregunta:
Té coneixement l’equip de govern , de les deficiències que presenta el serveis
de correus a la ciutat?
Demanem informació sobre l’estat d’aquest servei a la ciutat i, en el cas de
detectar-se incidències i comprovar que el servei no és l’adequat, quines són
les mesures que es duren a terme per solucionar-ho. “
El Servei d’Atenció Ciutadana que recull les peticions, queixes i suggeriments que
els ciutadans formulen a l’Ajuntament pels canals telefònic (telèfon d’informació,
telèfon de Tributs telèfon del servei VIA) i telemàtics (Bústia Ciutadana), en aquest
període s’han registrat dues peticions referents al servei de Correus, que han estat
tractades convenientment.
Cordialment,”

2.- RGE núm. 22421, de 15 de març de 2017.
“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 28 de març de 2017
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EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Davant al carrer Aprestadora, 116 (Bar Galiza), les voreres estan sempre ocupades,
dia i nit, per carrets de supermercat amb ferralla que impedeixen el pas de
vianants.. Caldria fer accions encaminades a solucionar-ho.
PREGUNTA
-

Es pensa posar solució al tema de l’ocupació a la vorera dels carrets que
deixen damunt la vorera sense preocupació de les molèsties que
ocasionen?

-

Si es pensa fer, quan serà?

-

Si no es pensa fer, per quin motiu?”

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:
“Senyor,
Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre General d’entrada
amb número 22421 i de data 15/03/2017, i segons el que disposa l’article 55
del Reglament Orgànic del Ple, a efectes que sigui contestada en el Ple
Ordinari que se celebrarà el proper dia 28/03/2017 en relació a: “Davant al
carrer Aprestadora, 116 (bar Galiza), les voreres estan sempre ocupades, dia i nit,
per carrets de supermercat amb ferralla que impedeixen el pas de vianants. Caldria
fer accions encaminades a solucionar-ho.”
Resposta:
Des del servei de Guàrdia urbana ens informen que des d’inicis d’aquest any fins a
data d’avui, no hi ha cap requeriment per l’ocupació de les voreres per carrets de
supermercats amb ferralla, al carrer Aprestadora.
Això podria indicar que es tracta d’uns fets puntuals. Davant situacions com
aquesta, la guàrdia urbana procedeix a demanar la seva retirada al departament de
Foment com a residu sòlid.
Ben atentament,”
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3.- RGE núm. 22423, de 15 de març de 2017.
“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 28 de març de 2017
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Vist que, periòdicament, es porta a terme la poda dels arbres de la ciutat.
Atès que, aquesta és una operació necessària pel bon funcionament dels arbres.
Vist que, des de fa 2 anys no s’ha fet la poda de l’arbrat existent al carrer Rosell.
PREGUNTA
.- Per quin motiu no es fa la poda de l’arbre en l’esmentat carrer?
.- Es pensa dur a terme, quan sigui el moment adequat?
.- Si no es pensa fer, quin és el motiu real d’aquesta omissió?”

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 22423 i data 15 de març de 2017, 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 28 de març de 2017, en relació a poda de l’arbrat
del C/. Rosell, els informo:
L’arbrat d’alineació del C/. Rosell el composen plataners, que es troben plantats a la
vorera del carrer on no hi ha vivendes. Actualment, per criteri tècnic, es realitza la
poda un cop cada quatre anys. La darrera actuació es va fer la temporada
2014/2015. La propera està prevista per 2018/2019.
Com a concepte general, la poda no és una operació necessària pel bon
funcionament dels arbres. Depèn de l’espècie, ubicació i estat de l’arbre, així ho
recull el pla de gestió de poda.
Atentament,”
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En l'apartat de precs i preguntes, es produeixen les intervencions següents:

SRA. ALCALDESSA
Hi ha algun prec o alguna pregunta? Un moment, per aquí no hi ha precs, ni
preguntes, doncs Sr. Monrós, Sr. Christian Giménez.

SR. GIMÉNEZ MARQUEZ (CUP-PA)
Sí, volíem preguntar en relació als processos de participació engegats als diferents
consells de districte, inclosos dins del procés LHON als barris, ens agradaria saber
què passarà amb les sessions inicials de diagnosi, plantejades i anunciades als
consells de districte del passat mes de desembre-gener, a diferents barris, i que no
es van poder dur a terme per manca de quòrum, per manca de participants, a
diversos barris de la ciutat, un d‟ells a Florida- Les Planes. Volem saber si es
realitzaran o no, si eren prescindibles o no, si s‟avisarà als consellers i conselleres i
a les entitats dels territoris, d‟aquesta decisió unilateral de no tornar-los a fer, i en
relació amb aquesta activitat inclosa dins dels ordres del dia dels diferents consells
de districte del passat mes de desembre del 2016. Gràcies.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, Sr. Monrós.

SR. MONRÓS IBÁÑEZ (CiU)
Degut a les obres que s‟estan duent a terme al carrer Progrés, del barri de
Collblanc, hi ha alguns carrers com el carrer Fortuny que ha canviat el sentit de la
seva marxa. Diversos veïns ens han fet arribar la seva preocupació vers aquest
canvi de sentit i, concretament, vers la deficient senyalització d‟aquest. Perquè els
senyals de circulació prohibida i de circulació obligatòria que s‟han instal·lat no són
visibles pels cotxes que vénen pel carrer Rafael Campalans, i acostumats a girar
pel carrer Fortuny, fins que ja han efectuat el gir per circular per aquest carrer. Fruit
d‟això, i al veure de cop que és direcció prohibida, han de fer marxa enrere amb la
perillositat que això comporta. A més, el fet que els cotxes girin per agafar el carrer
pot produir un accident amb els cotxes que ja circulen pel carrer Fortuny en la nova
direcció. Davant d‟això, demanem a l‟equip de govern que informi a l‟inici del carrer
Rafael Campalans i de manera visible del canvi de direcció del carrer Fortuny amb
l‟objectiu d‟evitar que els cotxes facin el gir per accedir al carrer Fortuny.
I un segon prec és que comprovem que en totes les festes majors dels barris, doncs
es fan els..., ara no em sortirà el nom, els llibrets, en català i en castellà, val? cosa
el més normal del món. Concretament, en el del barri centre, des de fa un o dos
anys, es feia en català i després es va fer en català i en castellà, que precisament
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en el seu moment es va fer sense avisar i va sortir una mala traducció i tal, i torno a
repetir, defensem això. Però curiosament m‟han arribat, entre ells, el tríptic que es
va fer del Dia d‟Andalusia, que única i exclusivament, i si m‟equivoco em
corregeixen, es va fer en castellà, i també em consta que alguna cosa més. I el que
demanem és que si això es fa per les festes majors en català i en castellà, que en
totes les coses que es facin festives que vinguin des de l‟Ajuntament de l'Hospitalet,
es facin en els dos idiomes, tal i com s‟està fent habitualment en totes les festes
majors.

SRA. ALCALDESSA
Qui més tenia...sí, Sra. González.

SRA. GONZÁLEZ MONTES (ICV-EUiA-PIRATES-E)
Sí, a la Junta de Govern del passat 21 de febrer, es va aprovar inicialment la
memòria valorada de les obres d‟ampliació de la vorera de l‟avinguda Josep
Tarradellas i l‟adequació del mur de l‟escola Josep Janés. A l‟actualitat hi ha una
filera d‟arbres a l‟interior del pati, a una distància prudencial del mur, que es planteja
moure. Aquest però, no es veu reflectida en el plànol d‟emplaçament, ni a l‟estat
actual, ni a la proposta, només tenim referència de l‟existència dels arbres de la
secció del mur. Volem saber quin destí preveu el projecte per aquesta filera d‟arbres
i preguem que s‟actualitzin els plànols presentats, per reflectir la realitat actual, i
preguem també la conservació d‟aquests arbres.
Després volem fer una pregunta sobre els treballs de restauració de la façana de
l‟estafeta de correus de l'Hospitalet. L‟edifici inaugurat al 1927 a la plaça del
Repartidor, està catalogat com a bé cultural i d‟interès local i és obra de Ramón
Puig i Gairalt, un dels arquitectes del noucentisme més rellevants de Catalunya.
L‟edifici que pertany a la tendència popularista del noucentisme hospitalenc, estava
originalment decorat amb uns esgrafiats. La pregunta és si es restabliran aquests
esgrafiats, si és així, si s‟emplearan els colors propis de la producció de Puig i
Gairalt i si es recuperarà el rellotge de l‟òcul. També volíem fer un prec, que es torni
a instal·lar la bústia del cap de lleó que durant tants anys va formar part del conjunt,
i si no s‟instal·la, quin destí està previst.
Després també volem preguntar què ha passat amb els pirulins a la ciutat, que han
desaparegut de les places, els pirulins rodons, no sabem què ha passat, però han
desaparegut de les places i de la via pública, volíem saber exactament què és el
que ha passat amb això.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, Sra. Carballeira.
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SRA. CARBALLEIRA PASCUAL (ICV-EUiA-PIRATES-E)
Volia fer una pregunta i un prec. A veure, la pregunta, sobre educació, cóm fomenta
o promociona l‟Ajuntament de l'Hospitalet l‟educació pública a la nostra ciutat, si es
fa alguna campanya per fomentar les inscripcions a les escoles públiques de la
nostra ciutat, durant aquest període d‟inscripció veiem com diversos ajuntaments
del voltant sí que fan aquestes campanyes, per tal de fomentar i donar suport a
l‟escola pública, però no sabem què està fent l‟Ajuntament de l'Hospitalet en aquest
sentit o si és una tarea que l‟ha deixat delegada als moviments socials, com pot ser
la xarxa groga que fa la seva campanya cada any.
I el prec és el següent, que ja ens ha passat en diverses ocasions que projectes en
període d‟exposició pública no es pengen a la web municipal per problemes tècnics,
fet que dificulta moltíssim l‟accés de la ciutadania a la informació, per tal de poder
presentar les al·legacions. A més, quan es demana la còpia dels projectes en
exposició pública, que no estan penjats a la web, ens faciliten documents impresos
escanejats, fet que provoca que es perdi qualitat en els plànols, fent impracticable,
en molts casos, aquest document. Va passar en el projecte de reasfaltat del
pàrquing i d‟implantació del carril bici de travessia Industrial i ara també ens ha
passat amb el projecte d‟urbanització de la cantonada est de la rambla Marina i la
travessia Industrial, al barri de Bellvitge. Per això preguem solucionar aquest tema
definitivament, per transparència i per fomentar la participació ciutadana, que tots
els projectes en exposició pública estiguin penjats amb bona qualitat i en format
obert, a la web de l‟Ajuntament, durant tot el període d‟exposició pública.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, gràcies. Sr. Nieto.

SR. NIETO MARTÍNEZ (ICV-EUiA-PIRATES-E)
Sí, gràcies. Sí una pregunta, bé, diverses preguntes, una al respecte de la situació
de les 30 places d‟alberg que tenim a disposició a la ciutat, sabem que estan plenes
pràcticament durant tot l‟any, volem saber si quan es produeix la setmana del
Mobile World Congress o les dues setmanes del Mobile World Congress, en el 2015
i en el 2016, si ha hagut problemes de reallotjament de famílies amb necessitats
habitacionals, si ha hagut problemes d‟aquest tipus i on estan reallotjades aquestes
famílies.
Després, demanar un informe, si n‟hi ha, ja ho vam comentar en algun altre Ple,
sobre la recollida selectiva que estan duent a terme les empreses de la ciutat,
sembla que algun comentari havíem fet, sobre l‟exempció sobre la taxa de recollida
d‟escombraries.
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I després, sobre la pregunta que vam fer en el seu moment sobre el consum
energètic de la pista de gel, que ja tenim una part de l‟informe, faltaria una part
simplement, a la mateixa factura incloure el residu nuclear que genera també, falta
una part, ja està, sobre el consum de la pista de gel, ja vau fer una resposta sobre
el consum de CO2, faltaria saber el consum de residu nuclear, simplement per
saber...està a la factura, en el mix de la factura energètica està, vale?
I per acabar, un prec que ens van demanar formalment que s‟havia de fer així, de
sol·licitar a la guàrdia urbana que faci el requeriment a aviació civil per aclarir
aquest tipus de vols que hi ha a la ciutat de manera recurrent amb helicòpter. Em
sembla que ens han dit que això ho hem de fer així, amb un prec directament a la
guàrdia urbana. Gràcies.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, algú més vol fer algun...

SRA. ESTEBAN FERNANDEZ (CIUTADANS)
En Junta de Gobierno Local, el pasado 7 del 3, se aprobaron sendas convocatorias
del concurso específico para proveer varios puestos de trabajo que actualmente
están ocupados en comisión de servicios, gerent, director de serveis EPUS, el
director de serveis d‟Hisenda i Recursos Centrals. De conformidad con el listado
facilitado por el área de Recursos Humanos, el pasado 17 del 3, aparece una
relación de trabajadores en situación de comisión de servicios desde hace muchos
años, en algunos casos muchos más, contraviniendo lo establecido por la
legislación vigente de un máximo de dos años. Esta lista contiene más de 30
trabajadores del ayuntamiento que ocupan otra plaza distinta de la suya.
Desde este grupo municipal queremos saber qué previsión tiene el responsable del
departamento de Recursos Humanos, para proceder a convocar estas plazas de
manera definitiva y acabar con las situaciones anómalas de funcionarios o
trabajadores laborales. Gracias.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, hi ha alguna pregunta més o algun prec, no. No sé si...vinga Sra. Rocío.

SRA. RAMÍREZ PÉREZ (PSC-)
Sí, yo para responder a Christian, decirte que el consell que no se realizó fue el de
la Florida, pero el 18 de febrero se hizo un recorrido con el LHON, con los
consellers y con vecinos, que se explicó todo el proceso, y luego hubo una reunión
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de trabajo. Y luego el pasado jueves 23 de marzo se hizo otro consell de districte,
también de la Florida, donde se explicaron los puntos a tratar en el consell.
También decirte que a los consells tu estás convocado y tampoco recibimos
notificación alguna de tu excusa a la no asistencia a los consells, entonces…
Parla el Sr. Giménez sense micròfon.
Sí, sí, pero se explica el proceso participativo.

SRA. ALCALDESSA
Sí, Sr. Graells.

SR. GRAELLS VEGUIN (PSC-CP)
Respecte de la campanya de preinscripció, el mateix que s‟ha anat fent en els
darrers anys, quan vostès també governaven amb nosaltres, exactament el mateix,
evidentment es fan coses, hi ha uns cartells, hi ha una guia on les famílies poden
veure al detall el projecte del centre, es fa campanya publicitària, el que de fet es fa
a molts altres municipis. I, evidentment, amb la xarxa de centres públics i de centres
concertats que hi ha a la ciutat, que és el que crec que les famílies tenen dret a tenir
informació de l‟oferta, de tota l‟oferta que hi ha a la ciutat. I és el que hem vingut
fent, repeteixo, en els darrers anys, sense cap canvi.

SRA. ALCALDESSA
Sr. Brinquis.

SR. BRINQUIS PÉREZ (PSC-CP)
Bueno, era un poco en la línea de lo que ha comentado la compañera Rocío
Ramírez.

SRA. ALCALDESSA
Vale, vale. Sr. Mompel, Sr. Quirós.

SR. QUIRÓS BRITO (PSC-CP)
Para decirle al Sr. Giménez que el consell de districte de Santa Eulàlia, del distrito
III, que no se celebró el 22 de diciembre, se volvió a convocar, se celebró el 26 de
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enero, sí, el mismo consell de districte, con el mismo orden del día, convocado
exactamente igual, usted no vino. Y está convocado, el siguiente está convocado el
6 de abril, la semana próxima.

SRA. ALCALDESSA
Sí, Sr. Mompel.

SR. GARCÍA MOMPEL (PSC-CP)
Sí, un poco para lo que me decía de los pirulís, no me acuerdo ni del nombre yo
tampoco, el contrato finalizó y, por tanto, a raíz de que finaliza el contrato, dejan de
funcionar este tipo de pirulís. Próximamente verá otros, no serán tan masivos,
porque había muchos y en todo caso, para la publicidad también habrá en
diferentes situaciones de la ciudad, bueno, en diferentes sitios podrá usted ver otros
para poner publicidad con toda normalidad, no habrá tantos, porque hay excesivas
cosas en la vía pública, había muchos y ya estaban en mal estado, había que
reponerlos, además al haber finalizado el contrato.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, no sé si hi ha…hi ha alguns precs que se han realitzat, que prenem nota,
sobretot jo el que fa referència a les obres del carrer Progrés, carrer Fortuny, a
veure no li dic que no es pugui millorar la senyalització, perquè sempre es pot
millorar tot, però també li dic Sr. Monrós que jo que passo habitualment per aquest
entorn, la senyalització està posada i es veu clarament, bé, jo li dic, està posada i
que es veu clarament que no es pot girar i que la gent, bé, en tot cas, no li
discuteixo, ens ho podem mirar, li agafem el prec i mirem de millorar la senyalització
si és que... Sr. Monrós, no cal que amb vostè ara discutim, perquè entenc que ha
fet un prec.
I, per últim, també...bé, la resta de temes ja els contestarem per escrit, però per a la
tranquil·litat de la Sra. Ana González, dir-li que no hem finalitzat l‟oficina de correus
o l‟antic edifici, hem fet una primera intervenció de millora de la façana, perquè
estigués en unes condicions raonables, perquè hi havia alguns problemes de
desprendiments, evidentment s‟ha de fer, a partir d‟aquí, un nou projecte que anirà
a finalitzar el que ja s‟ha fet i que, evidentment, contemplarà tots els temes històrics
de patrimoni, com no pot ser d‟una altra manera. Per tant, no pateixi, no ens hem
oblidat, no és que no tinguem sensibilitat amb el patrimoni, simplement que hem fet
una primera fase i la segona fase ara, des de l‟àrea de EPUS, doncs es redactarà el
projecte, veurem la quantia i quan es realitzarà.
La resta, doncs donarem informació a tots els grups per escrit i, si no hi ha res més,
aixequem la sessió.
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I no havent-hi més assumptes de què tractar, la Sra. Alcaldessa Presidenta aixeca
la sessió essent les vint-i-dues hores i quinze minuts, del dia vint-i-vuit de març de
dos mil disset, 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

