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Acta de l'Ajuntament Ple
Sessió extraordinària en primera convocatòria
Número de la sessió: 3/2018
Data: setze de març de dos mil divuit
Hora: 10.05 hores fins 14.55 hores
Lloc: Casa Consistorial
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Sr.
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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
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
Fco. Javier Martín Hermosín
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
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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.
PUNT ÚNIC.- DEBAT SOBRE L’ESTAT DE LA CIUTAT DE L’HOSPITALET.
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SRA. ALCALDESSA
Molt bon dia a tothom i benvinguts a aquest Ple extraordinari sobre l’estat de la
ciutat.
Aquest és el segon any que celebrem aquest debat on els representants de la
ciutadania tenim l’oportunitat de fer un debat obert, cadascú donant la nostra visió,
sobre el què volem i com volem construir el nostre futur.
En un moment de descrèdit de la política tenim l’oportunitat d’aportar noves
propostes per mostrar als nostres veïns que des del diàleg i la suma, es pot
construir una ciutat millor.
L’Hospitalet pot dir amb orgull que té un gran futur gràcies a l’esforç col·lectiu pel
diàleg i l’acord fet pels partits polítics, entitats i ciutadania.
El camí, tots sabem, que no ha estat fàcil, no ha estat exempt de conflictes, però
sempre hem aconseguit millorar gràcies al gran pacte social que ha posat en el
centre de la nostra acció els nostres veïns i veïnes.
I és en aquest context, que vull reconèixer la tasca de tots i de totes i cadascun dels
regidors i regidores, del govern i de l’oposició, que al llarg d’aquests anys han
conformat els consistoris de la democràcia.

Essent les 10:10 hores, abandonen la sessió la Sra. Ana González, regidora del
grup polític municipal d’Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra Unida i AlternativaPirates i el Sr. Jordi Monrós i Ibáñez, regidor del grup polític municipal de
Convergència i Unió.
El proper any celebrarem 40 anys d’ajuntaments democràtics i els hi proposo que
creem una comissió integrada per tots els grups polítics d’aquest Ple per preparar la
celebració d’aquest gran esdeveniment.
40 anys en els que hem passat de ser una ciutat dormitori i suburbial sense
equipaments, a esdevenir una gran ciutat. Una gran ciutat amb més de 94.000 llocs
de treball localitzats, amb nous equipaments a tots els barris, amb noves polítiques
educatives que afavoreixen la igualtat d’oportunitats, amb noves polítiques socials
que no deixen ningú pel camí, amb noves polítiques de lleure, d’esport i de cultura
que milloren la qualitat de vida dels nostres veïns.
L’equip d’homes i dones, molt poquetes en aquells moments, que van entrar a
l’Ajuntament l’any 79 van iniciar el camí per enfortir els serveis públics locals i
construir una ciutat més equitativa. L’altre dia llegia una entrevista que el diari
Llobregat va fer a la primera regidora de Serveis Socials de l’Ajuntament, la Pilar
Ferran. Explicava que quan va entrar l’any 79 a l’Ajuntament només hi havia una
treballadora social, ara comptem amb un equip de prop de 300 professionals.
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Hem lluitat, hem treballat, hem avançat, però no ens conformem, volem una ciutat
millor, volem una ciutat més justa, perquè una ciutat mai està ni estarà acabada.
Avui, quan sembla que arribem al final d’una dura i llarga crisi econòmica, les dades
milloren, la taxa d’atur s’ha reduït a l’11’7%. Més de mil ciutadans i ciutadanes van
trobar feina durant el 2017. En els darrers dos anys s’han localitzat 6.600 llocs de
treball nous gràcies a les polítiques d’atracció d’inversions als districtes econòmic i
cultural. El nombre d’empreses continua creixent, en tenim 148 més que a l’inici del
mandat.Tenim un fort teixit productiu format per pymes i també per grans
corporacions, que hem pogut atreure malgrat la duresa de la crisi dels últims anys.
Avui hi ha 48 empreses de més de 250 treballadors.
Hi ha un gran però a aquestes bones dades: les condicions del mercat laboral són
ara molt més precàries i inestables que abans de la crisi. Els contractes temporals,
la bretxa salarial de les dones, o els sous de menys de mil euros no afavoreixen la
sortida de la crisi, igual per a tothom.
I vull agrair l’esforç dels sindicats i patronal que estan fent en el sí del Pacte Local
per l’ocupació, per la millora de les condicions salarials dels nostres treballadors.
Malgrat totes aquestes bones notícies, el govern municipal no oblida que 15.153
hospitalencs són encara a l’atur, i per això el nostre esforç està encaminat a
generar oportunitats per a la seva inserció laboral.
Per als joves que han abandonat els seus estudis hem impulsat la formació en
segona oportunitat. Al Llindar i al CEMFO cada curs es formen joves que, o be
s’insereixen en el mercat laboral amb una millor formació, o tornen als estudis
reglats que van abandonar en el seu dia.
L’any passat vam continuar contractant persones aturades a través de plans
d’ocupació. I en vull destacar un del qual hem estat pioners com a ajuntament, és el
destinat a majors de 60 anys, als que els hi faltava pocs mesos de cotització per
poder cobrar la seva pensió, i gràcies a aquest pla, o a aquests plans d’ocupació,
34 veïns de la ciutat han pogut tramitar en aquests moments la seva pensió.
A més, destinem grans esforços a l’enfortiment del nostre comerç de proximitat, que
és la gran font d’ocupació de la ciutat. El comerç té una gran rellevància econòmica
i exerceix una funció d’enfortiment dels barris que cal preservar. L’any passat vam
recollir la proposta del grup d’Esquerra Republicana per impulsar el pacte local pel
comerç. El treball s’està fent i aquesta tardor esperem tenir un acord amb noves
mesures per garantir el creixement del sector com a motor econòmic i element de
cohesió social i territorial.
L’Hospitalet ha de sortir d’aquesta crisi trencant amb les desigualtats i ho
aconseguirem combinant la creació de riquesa amb un fort compromís social.
Aquest és el nostre model, el model de L’Hospitalet, atraiem inversions que generen
riquesa per convertir-la en drets.
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Durant els anys de crisi hem pogut mantenir i, fins i tot incrementar, els recursos de
les polítiques destinades a atendre les necessitats dels infants, de la gent gran, de
les dones, de les famílies i dels joves. Hem reforçat el nostre model de serveis
socials, les polítiques educatives, les polítiques de foment de l’esport i de la cultura.
Els fets així ho demostren. En educació hem ofert, i oferim a tots els centres,
recursos per desenvolupar un millor aprenentatge, com la innovadora Escola de
Música, com els programes d’aprenentatge i servei que posen en contacte els
alumnes amb projectes de voluntariat, o com els tàndems en que institucions de la
ciutat apadrinen una escola i treballen tot el curs aspectes, per exemple, científics,
tecnològics o culturals.
El reforç de l’anglès a l’ensenyament secundari, arriba a 1.750 alumnes de 28
centres educatius, entre els quals hi ha tot l’alumnat de 4t d’ESO, alumnes que fan
conversa en anglès amb auxiliars nadius finançats per l’Ajuntament.
En política social, hem atès, durant el 2017, 53.000 ciutadans a través dels Serveis
Socials bàsics. Els diferents serveis d’atenció domiciliària donen cobertura a
gairebé 9.000 persones i, en els darrers dos anys, els usuaris de teleassistència,
que permeten als nostres majors viure amb seguretat al seu domicili, han crescut en
un 26,5%.
Hem construït un nou casal de gent gran al barri del Centre. El mes d’abril posarem
la primera pedra del casal de Bellvitge i, després de l’estiu, també la del barri de
Can Serra.
Hem fet un gran espai perquè els joves de tota la ciutat tinguin un lloc on fer les
diverses activitats, a Ca n’Arús, un projecte que es va iniciar de forma experimental
a La Claqueta i que té la voluntat de replicar-se a la resta de barris de la ciutat.
Hem afegit, a una gran oferta cultural de la ciutat, nous espais per a l’oci familiar
que es van consolidant, com, per exemple, el Summer estiu o el Kaliu Park al Nadal
a La Farga.
Destinem 59 euros per habitant a la promoció de l’esport per a tothom quan a la
resta de l’Estat es destinen només 40 euros de mitjana.
Aquests són alguns dels fets reals impulsats per aquest govern, amb l’objectiu de
garantir la igualtat d’oportunitats dels nostres veïns i veïnes.
I reitero el compromís d’aquest equip de govern per continuar defensant els drets
dels nostres ciutadans. Per això hem impulsat la redacció de la carta de drets i
deures de la ciutadania que s’està desenvolupant en el sí del Consell de Ciutat.
Serà el nostre contracte de convivència.
Per aprofundir en la millora de la relació de la ciutadania amb l’administració,
enguany aquest Ple, sense la unanimitat que haguéssim desitjat, ha nomenat la
primera Síndica de Greuges de la ciutat, una figura que neix amb la voluntat de
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garantir els drets dels veïns davant l’administració. És un pas més en l’enfortiment
de la democràcia, el bon govern i la defensa dels drets de les persones.
Com deia abans, una ciutat mai està acabada, i per construir-la és imprescindible
escoltar atentament els seus ciutadans. El novembre de 2016 el Consell de Ciutat
va engegar el procés participatiu L’HON dels barris, un procés obert en el que ja
han participat més de 5.000 persones, amb 9.000 propostes de millora de la ciutat.
La millora de l’espai públic ha centrat moltes de les aportacions. Per això, des de
l’equip de govern hem posat en marxa un pla per millorar la mobilitat, l’accessibilitat
i la qualitat del nostre espai comú. I ho farem invertint en carrers i en equipaments
al llarg del 2018 i del 2019, amb un import de més de 100 milions d’euros.
Completarem la campanya d’urbanització i de pavimentació de carrers iniciada l’any
passat.
Volem un espai públic ben il·luminat perquè també ajuda a la millora de la percepció
de seguretat, per això renovarem tot l’enllumenat públic de la ciutat, al que
destinarem 5,4 milions d’euros.
Paral·lelament, continuarem posant en marxa iniciatives que ens ajudin a millorar la
neteja, incrementant els recursos i mitjans tècnics per eradicar els grafits del
mobiliari urbà i de les parets de la ciutat, simplificant les autoritzacions de les
finques privades i incrementant a quatre els equips destinats a aquest servei.
El 2017 vam iniciar de forma experimental la campanya Net i Polit, una actuació
integral en zones acotades, una neteja a fons de contenidors i carrers, obres de
petit manteniment i de jardineria i eliminació de grafits, que ens permet deixar en
perfecte estat la zona on s’actua. Enguany aquest programa es realitzarà a tots els
barris de la ciutat.
I hem fet una reorganització interna, incrementant i reforçant els serveis. Els
treballadors de la neteja són servidors públics que tenen un paper fonamental i per
això hem redoblat els esforços en la seva formació i en la millora de les seves
habilitats i capacitació.
El 2017 la ciutat va obtenir 1.200.000 euros més de recursos gràcies al reciclatge
dels residus. El reciclatge actiu afavoreix el medi ambient i l’economia circular. Hem
de seguir en la línia de fomentar la separació dels residus. Per això, aquest juny
realitzarem una campanya adreçada a tots els comerços per incrementar el
reciclatge, i introduirem de forma experimental contenidors especials per a la
recollida de la matèria orgànica en aquells punts que es generen.
Sabem que a la ciutat tenim punts negres degut a l’ús intensiu i/o a l’incivisme d’una
minoria. Per atendre millor aquests punts, hem incorporat nova maquinària i hem
redoblat els esforços, netejant amb major intensitat.
A L’Hospitalet la despesa en neteja viària s’ha anat incrementant any rere any.
L’any 2018 el pressupost és de 16,5 milions d’euros. Destinem més recursos a
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neteja que els municipis amb una població similar. Segons les últimes dades que
tenim disponibles, dediquem 59 euros per habitant, mentre que a la resta en
dediquen 43 euros.
Però sabem que no n’hi ha prou, podem incrementar fins a l’infinit els recursos, però
si no actuem amb contundència contra les conductes incíviques, el problema no es
resoldrà. Per això estem incrementant els efectius destinats a imposar sancions a
les persones incíviques, alhora que hem millorat els sistemes interns per fer efectiu
el cobrament d’aquestes sancions.
Incrementarem els serveis, sí, farem pedagogia amb campanyes de civisme, també,
però també serem contundents contra aquelles persones que no respectin les
normes mínimes de convivència i les nostres ordenances.
I serem més transparents, i els ciutadans podran comprovar, a partir del mes d’abril,
els serveis de neteja del seu carrer i del seu barri a través de la web municipal. El
servei de GPS ja instal·lat en tots els vehicles junt amb l’APP L’Hospitalet Ben Net,
permetrà al ciutadà comprovar quins són els serveis efectius de neteja en cada
barri, en el seu carrer, de forma completament transparent.
També redoblarem els nostres esforços per eradicar dels carrers els excrements
d’animals. Aquest mandat hem reforçat les zones d’esbarjo per gossos, a més dels
tradicionals pipicans, s’han creat les zones anomenades correcans. Són espais
amplis on l’animal pot córrer amb total llibertat. Al final d’aquest mandat la ciutat
comptarà amb 25 àrees d’esbarjo per a gossos.
Paral·lelament, l’any passat, vam iniciar campanyes específiques, des de Guàrdia
Urbana, per fer complir les ordenances de civisme i multar els propietaris que duien
el gos deslligat o no recollien els excrements. Enguany donarem un pas més i
serem més contundents.
En quant a les polítiques per garantir la convivència i el civisme, reforçarem el
servei de la Guàrdia Urbana dotant-la de més i millors recursos. A finals d’enguany,
s’inaugurarà la nova oficina de comandament integrada amb els millors sistemes
per al control efectiu de la seguretat pública; es renovarà la flota de vehicles; es
canviarà la uniformitat de tot el cos i es modernitzarà l’APP de seguretat.
A més, la seguretat a la ciutat es reforçarà amb la instal·lació de quatre càmeres
més, i el proper dia 19 començaran els treballs de la comissió interna de
reorganització que permetrà reforçar i millorar l’organització dels efectius que ja
tenim.
Totes aquestes són accions encaminades a garantir els drets de la nostra
ciutadania i a reforçar la bona convivència a la ciutat. Però la crisi ha portat
fenòmens nous que han influït en molts casos en la convivència.
L’habitatge o, millor dit, la manca d’accés a l’habitatge, combinat amb els pisos buits
en mans de grans tenidors, ha fet proliferar l’ocupació. Aquesta circumstància s’ha
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agreujat en l’últim any per l’increment dels preus del lloguer. És un fet complex, la
solució del qual no està a les nostres mans, en mans de les administracions locals.
L’abordatge d’aquesta problemàtica en tota la seva complexitat s’ha de fer des del
govern de la Generalitat i des del govern de l’Estat.
Les ciutats podem posar pedaços però si no s’aborden de forma decidida mesures
com la reforma de la LAU, o s’incrementen els recursos en el pla nacional de
l’habitatge, o es desenvolupen les normatives necessàries per regular la
problemàtica, el problema no es resoldrà.
Segons el registre de pisos buits de la Generalitat de Catalunya, hi ha a l’Hospitalet
1.319 habitatges buits i més de 800 pisos ocupats sense títol. Tenim una llista de
més de 200 famílies amb necessitat de habitatges de lloguer social. Aquesta és la
realitat, i per això hem de buscar els acords necessaris per tenir el màxim
d’habitatges buits a la nostra disposició.
Hem signat un conveni amb la SAREB, per a la cessió temporal de 50 habitatges
que es destinaran a lloguer per a persones de la ciutat en risc d’exclusió social.
Tractem de pal·liar els efectes i les conseqüències personals i socials que els
desnonaments estan provocant i que repercuteixen en la cohesió social. Per
mediació de l’Ajuntament s’han aturat 738 desnonaments. A més, a través de la
Borsa de Mediació del Lloguer Social, tenim un total de 428 contractes de lloguer
vigents.
L’Oficina Municipal d’Habitatge ha atès durant aquest any passat a més de 40.000
persones a través de consultes presencials, trucades telefòniques i correus
electrònics.
Tot i que els ajuntaments no tenim competències per resoldre el problema de
l’habitatge, hem posat en marxa mesures per no deixar en situació d’indefensió els
ciutadans que es poden quedar sense.
I és en aquest sentit que vull fer un agraïment molt especial a las plataformes i a les
associacions veïnals, per treballar perfectament coordinats amb els nostres serveis
per oferir la millor solució en cada cas.
I parlant d’habitatge, i tal com hem vist a la comissió informativa de fa un moment,
al proper Ple aprovarem, si és que així ho decidim, la regulació de les condicions
dels habitatges d’ús turístic a la ciutat. Una eina de control per evitar la bombolla
dels lloguers i evitar que a l’Hospitalet passi el que ha succeït a ciutats veïnes.
Pel que fa a les ocupacions d’habitatges, hem reforçat el protocol d’atenció entre
Guàrdia Urbana i Mossos per tal de fer front de manera decidida a l’ocupació
d’habitatges per màfies que després relloguen a inquilins de forma fraudulenta.
Però, com us deia abans, aquestes són mesures pal·liatives que no resolen el
conflicte. És important que les administracions que tenen competències i els
recursos, la Generalitat i l’Estat, compleixin amb les seves obligacions i posin al

…/…

8

servei dels ajuntaments les eines necessàries per fer polítiques actives d'habitatge
públic.
I acabo parlant d’un tema que considero molt important per a la ciutat, les
infraestructures. Si mirem un any enrere veiem com teníem dos grans assignatures
pendents com a ciutat, sobre el tema d’infraestructures: la posada en funcionament
de la L10 i el soterrament de les vies del tren. Un tema en mans de la Generalitat,
l’altre en mans de l’Estat.
La primera assignatura la vam superar al maig quan el govern de la Generalitat es
va comprometre públicament que tirava endavant les obres per posar en marxa la
L10 i les dues estacions de la nostra ciutat, així com la estació de la L5 d’Ernest
Lluch. Una molt bona notícia que encara que arribés tard, era un avenç per als
ciutadans i ciutadanes de l’Hospitalet.
I respecte al soterrament, després de molts anys d’espera, tenim també l’anunci del
Ministre de Foment, de l’inici de tots els tràmits, per part d’Adif, d’aquesta gran obra,
i el compromís que el projecte suposarà el soterrament de 6 km. de les dues línees,
de la via de Vilanova i de Vilafranca, així com la creació de l’estació intermodal de la
Torrassa i la nova estació de Bellvitge.
Una gran inversió, de més de 600 milions d’euros, i que si tot va com està previst,
podria iniciar-se a principis del 2020. Una gran obra que significarà un canvi radical
per a la ciutat. El soterrament de les vies canviarà les relacions, canviarà les
comunicacions, els recorreguts, els espais lliures que tenim a la ciutat, i, entre tots,
hem de decidir com volem fer aquests nous espais que apareixeran amb el
soterrament d’aquestes vies.
Un cop signats els compromisos formalment amb el Ministeri i amb la Generalitat,
que és amb el que ara estem treballant, llançarem un concurs d’idees perquè
diferents equips d’arquitectes d’arreu, facin un esbós inicial del projecte de
superfície que ha de recosir els barris i ha de recosir la ciutat. Les propostes
posteriorment, evidentment, seran discutides i analitzades per la ciutadania i entre
tots escollirem la millor proposta, i entre tots escollirem el millor projecte.
Aquesta obra junt amb l’inici de les obres per instal·lar els ascensors de BellvitgeGornal i la inauguració de les noves estacions de la L10 i de la L5, complementaran
la gran embranzida que han tingut les infraestructures durant aquest mandat. Una
realitat que avui pot ser present gràcies a la voluntat de diàleg i acord de
l’Ajuntament amb la Generalitat de Catalunya, i de l’Ajuntament amb l’Estat.
Aquest és el model de L’Hospitalet, el del diàleg, la lluita i l’acord, i avui, des
d’aquesta tribuna, torno a fer i a oferir a tots els grups municipals el mateix que vaig
oferir en la presa de possessió, diàleg. Ho vaig dir el dia de la pressa de possessió,
ho vaig reiterar en el Ple de l’any passat, i avui ho torno a oferir en aquesta sessió,
per mirar el futur amb esperança necessitem diàleg i acord.
L’Hospitalet no la construïm els polítics, la construïm tots plegats. Nosaltres tenim la
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responsabilitat de vetllar pels interessos de la ciutadania: la nostra missió és fer
sentir la seva veu i fer realitat els projectes i els anhels col·lectius.
L’Hospitalet la construïm plegats, ningú no és imprescindible, però tots els que
volem sumar som necessaris. Per tant, l’Hospitalet serà el que vulguem que sigui
entre tots i totes. Moltes gràcies.

La Sra. Alcaldessa, de menor a major representació, dóna la paraula al Sr.
Francisco Javier Martín Hermosín, a la Sra. Cristina Santón Ramiro, i al Sr. Rafael
Jiménez Ariza i a continuació a la resta de representants dels grups.

SR. MARTIN HERMOSIN (REGIDOR NO ADSCRIT)
Gracias, Sra. Alcaldesa. Bueno, en primer lugar nos tenemos que felicitar todos
como hospitalenses por el éxito de una parte de nuestra ciudad. El éxito por el
Mobile, el éxito por qué contamos con más de 3.600 plazas hoteleras, el éxito
porque Hospitalet está siendo un referente económico y turístico dentro del área
metropolitana y dentro de la marca Barcelona. Proyectos que, sin duda es cierto
que, gracias a los complejos políticos y a la escasa capacidad de gestión que han
tenido populistas de izquierdas en el ayuntamiento de Barcelona, como la Sra.
Colau, pues han ayudado bastante. Pero que también hay mérito por saber
aprovechar esta oportunidad.
Tenemos también que felicitarnos, me felicito, como ya ha mencionado en su
intervención, por el cumplimiento por parte del gobierno de España, y poniendo
fechas y cifras a esa deuda histórica y objetivo común de todos, como era el
soterramiento de las vías, que sin duda posibilitará pues un nuevo desafío
urbanístico que vertebre definitivamente nuestra ciudad. De ello supongo que, en su
talante de diálogo, pues comenzaremos a hablar de manera inmediata para tener
un proyecto que mejore definitivamente urbanísticamente nuestra ciudad.
Pero sí es verdad, que si nos tenemos que sentir orgullosos del comportamiento de
nuestros ciudadanos en este 2017, y que ha afectado de manera importante a
nuestra ciudad, como ha afectado a toda Cataluña, es el rechazo que ha mantenido
nuestra ciudad y la firmeza frente al proceso de división y fractura que hemos vivido
en Cataluña y que todavía padecemos en Cataluña.
Debo reconocer y poner en valor su actuación en los momentos más importantes,
aunque le temblara la mano en otros, o quisiera ponerse de perfil en otros tantos.
Pero el haberse colocado junto a la mayoría de ciudadanos en los momentos más
importantes en los que los ciudadanos de l’Hospitalet manifestaban un rechazo a
posiciones autoritarias y una defensa de la ley y de la democracia, pues sin duda es
importante.
Las consecuencias sociales, económicas de dicho proceso, han afectado a
nuestros ciudadanos y nosotros como representantes de ellos en este
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ayuntamiento, no podemos quedar al margen. La huida de empresas, la
paralización de inversión privada, la falta de gobierno de la Generalitat, o la nula
preocupación de ciertos partidos por afrontar los problemas de los catalanes en
lugar de buscar una idílica posición, pues han condicionado y condiciona el
bienestar de nuestros ciudadanos y es justo que reclamemos responsabilidad a
estos grupos políticos, para que de una vez gestionen el bienestar de todos los
ciudadanos de Cataluña y ello nos afecta también a los ciudadanos de l’Hospitalet.
Sin duda lo más próximo, la falta de o la ausencia de inversiones sanitarias, que
hace que muchos ciudadanos de o muchos vecinos de nuestra ciudad pues no
tengan un hospital de referencia en su ciudad, y ello pues es gracias a la dejación
de la Generalitat.
Pero dejando a un lado esta introducción, si me gustaría destacar ciertos puntos de
mejora que se deberían de abordar. Es cierto que en esta ocasión por las
circunstancias conocidas y por el formato del debate, pues tampoco puedo
abordarlos en demasía pero bueno, me gustaría al menos dejar constancia de
algunos, que en mi opinión considero más importantes porque en estos diez años
de su gobierno, presidiendo la ciudad y en tantos otros antecesores, compañeros
siempre de partido, pues nos han demostrado políticamente la búsqueda de
grandes proyectos que den luz propia a la acción de gobierno, y debo reconocer
que en muchos casos han tenido gran éxito y sobretodo en dirigirlos hacia la
opinión pública, pero no considero así que la gestión del día a día pueda calificarse
de un éxito.
En la ciudad que tenemos que vertebrar de cara al 2020 quedan muchas carencias.
Y si hace un momento hablaba de la oportunidad que teníamos, urbanística, de
inversiones, etc., etc., para hacer, yo quisiera hablar de una cosa que no ha tratado,
que es como el plan, el plan que nos presentó el año pasado en la Florida, y en
toda la zona norte. Ya sabemos que no les agrada que hablemos de la existencia
de una ciudad de dos velocidades pero por desgracia continúa siendo una
evidencia. Y ya no solo lo tienen asumido la mayoría de los partidos sino que los
ciudadanos también son conscientes de ello.
Pero observo que no, que siguen sin mirar a esa otra ciudad. En La Florida todavía
está por ver sus resultados, de hecho no lo han nombrado, como he dicho antes,
pero creo que ese plan es insuficiente para la transformación social y mejora
urbanística que precisa esa zona. Queda mucho por hacer en ese ámbito y vemos
que no la ha tratado en su discurso.
En la intervención del año pasado hice hincapié en el deterioro general que vivía
pues nuestra ciudad, nuestras calles, nuestros servicios, alumbrado, limpieza,
sensación de inseguridad, incivismo, y vemos que la inversión que ustedes han
anunciado de 100 millones para la actuación de este año, no hace más que darnos
la razón que lo necesitábamos.
Claro, se necesitan acometer con urgencia esas inversiones, me parece quizá algo
electoralista el traerlas ahora, pero bueno si se rectifica y se lleva a cabo, pues
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como regidor y como ciudadano, pues nos felicitamos porque los ciudadanos en la
última encuesta, aunque solo sirva como tendencia, indicaba nuevamente que la
limpieza, el incivismo, la sensación de inseguridad continuaban siendo los mayores
problemas. ¿Por qué? Porque no se les ha dado solución. Usted misma acaba de
anunciar una serie de medidas que ya se deberían haber adoptado hace años, y
que no se habían llevado a cabo hasta ahora.
La limpieza no es un problema por la municipalización o no, como hemos hablado
aquí en algunos Plenos, porque eso al final no deja de ser una cuestión política y no
de gestión. Pero es evidente que tenemos una densidad de población elevada y
con muchas zonas pero faltan actuaciones más que necesarias. La limpieza no solo
es dinero sino son planes de actuación, acotar planes de actuación y planes de
actuación que no solo curiosamente han afectado a carencias en las zonas más
pobladas o con mayor densidad de población. Hay zonas con menor densidad de
población, como Bellvitge o Gornal, que también tienen problemas de limpieza y de
salud pública.
Esto hoy, es una situación cronificada y en los últimos años no ha hecho más que
incrementarse. Nos agrada y me felicito que en esta ocasión acoten y pongan en
marcha un plan, pero que este plan no sea de limpieza de un año y medio, sino que
sea un plan, duradero en el tiempo, porque lo que nos interesa no es un plan de
contingencia sino una ciudad más limpia. Por ello, nuestra ciudad, que continúa
creciendo en habitantes y lo está haciendo incluso en mayor medida en los distritos,
que ya de por sí tienen una alta densidad, necesita planes continuados en el
tiempo.
Creo igualmente que en el tema de pactos y de diálogo, se han logrado importantes
pactos y momentos de consenso, pero hay otros los cuales se han ignorado. En el
debate del año pasado se habló de la predisposición, y yo reitero mi predisposición
personal ahora para llevar a cabo un pacto local de seguridad y civismo, que no se
ha puesto en marcha para que afronte con determinación los problemas que
reciben nuestros vecinos. Las medidas también deben de ser políticas y debe de
quedar muy claro políticamente la firmeza de este Ayuntamiento para combatir
estas acciones que en estos últimos años no ha hecho más que incrementarse.
Es cierto que hay situaciones en las que la carencia de efectivos en nuestra ciudad
pues ha influido pero hay otras que claramente es la necesidad de trabajar
políticamente para ponerse al lado de los ciudadanos que tienen esa mayor
sensación de inseguridad y que reclaman medidas, medidas y acciones
contundentes. Hasta ahora las sanciones o multas por incivismo, sabemos que no
han tenido el éxito deseado.
Porque las medidas no pueden ser únicamente felicitarnos por el estancamiento o
la bajada de algún tipo de delito, porque sin duda es por el gran trabajo profesional
de nuestras fuerzas de seguridad, pero si no eliminamos las situaciones que
generan inseguridad e impunidad entre nuestros vecinos, pues continuarán en el
tiempo y al final la percepción de nuestra ciudad es que cada vez es más incívica y
más insegura.
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El nivel de accidentalidad en nuestras calles ha aumentado, los accidentes con
heridos se han doblado desde el 2013, las intervenciones por incivismo se han
disparado un 45 % los últimos cuatro años, los daños al mobiliario urbano un 30 %.
También en los últimos cuatro años las incidencias producidas por animales
domésticos se han doblado.
Esto creemos que… y por eso doy la bienvenida a este plan de refuerzo pero
creemos que llega un poco tarde. Quizás ahora asumen que tienen que llevar a
cabo acciones de cara a la ciudad.

SR. JIMÉNEZ ARIZA (REGIDOR NO ADSCRIT)
Sí, gracias Alcaldesa. Buenos días a todas y todos.
La Alcaldesa al principio hablaba, como cabeza del gobierno, del espíritu de la
política y al final para centrarse en lo que realmente es importante, centrarse en lo
que importa. Es lo que toca cuando uno gobierna.
Las ciudades deben estar al servicio de las personas, ni al servicio de banderas ni
al servicio de ningún color político, ni deben ser tomadas por ningún colectivo. Las
ciudades deben velar, como bien decía la Alcaldesa de esta ciudad, por los
derechos de sus ciudadanos, el derecho a vivir dignamente, el derecho a morir
dignamente, el derecho a una educación de calidad que garantice al alumnado un
futuro próspero y en igualdad de condiciones, el derecho a la salud, a un trabajo y a
una vivienda dignos.
Pero las ciudades también deben ser el reflejo y el altavoz de su ciudadanía, deben
reflejar su diversidad cultural y sus valores; la igualdad, la cohesión social, la
justicia, y también deben ser el altavoz de los requerimientos de sus ciudadanos. Y
eso realmente es centrarse en lo que importa.

Essent les 10:41 hores, abandonen la sessió el Sr. Miguel García Valle, regidor del
grup polític municipal de Ciutadans, el Sr. Ivan Nieto Martínez, regidor del grup
polític municipal d’Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra Unida i AlternativaPirates i el Sr. Christian Giménez Márquez, regidor del grup polític municipal de la
Candidatura d’Unitat Popular-Poble Actiu.

Esto no va ni de quien es más o menos de izquierdas o de derechas, ni de quien es
más nacionalista, ni de otros postureos políticos que continuamente venimos viendo
en este Pleno, y que ocupan casi siempre más de la mitad del tiempo de debate de
este Pleno municipal.
Esto va de nuestra ciudad, L’Hospitalet, que lamentablemente se despierta cada día
y que padece desigualdades e injusticias. Va de L’Hospitalet, una ciudad que tiene
muchísimas urgencias, una ciudad que se degrada cada día y que necesita
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renovarse al mismo ritmo. Una ciudad que cada día tiene alguna orden de
desahucio que necesita ser resuelta, que cada día tiene a ciudadanos que
requieren atención de servicios sociales, que cada día tiene a cientos de niños y
niñas becados, comiendo en un comedor escolar.
El Gobierno de esta ciudad está cada día dando atención y servicio a la gestión de
la misma, ¿dónde están ustedes? ¿En la defensa o rechazo del 155? ¿En la
defensa de unos presos? ¿En el buen o el mal uso del catalán? ¿En el conflicto
Palestino? Que digo yo, que está muy bien que se reclamen todas estas cosas en
nombre de la ciudad. Pero, ¿dónde está lo importante para nuestros ciudadanos?
¿De verdad creen que eso es realmente lo que les importa?
La ciudadanía está agotada de sus políticos porque los políticos se han alejado de
lo importante para sus ciudadanos. Los políticos de esta ciudad vienen aquí a
ponerse al lado de los pensionistas cuando su partido se pone al lado del PP y
congela las pensiones, ¿no es así señores de y señora de Ciudadanos? Los
políticos de esta ciudad vienen aquí a pedir justicia para unos cuando se han
vulnerado las leyes de todos, o a pedir respeto a algunas instituciones cuando su
propio partido se ha alimentado y nutrido de ellas para beneficio propio.
Como dijo James Joyce, “me hablas de lengua, patria y religión. Esas son las redes
de las que he de procurar escapar.”
Para tranquilidad de todos, tenemos un gobierno en L’Hospitalet que gobierna y que
además, como ha comentado la Alcaldesa, se centra en lo importante. Como
importante es el desarrollo sostenible de L’Hospitalet ante los retos del futuro y para
eso también trabaja el gobierno de esta ciudad.

Essent les 10:44 hores, abandona la sessió el Sr. Rainaldo Ruiz Narváez, regidor
del grup polític municipal de Ciutadans.

Sí que quería también incidir un poquito porque es la parte que me toca como parte
de este gobierno. Para ello estamos desarrollando un nuevo pacto local sobre el
cambio climático que marque la línea a seguir a los próximos gobiernos de esta
ciudad.
También estamos trabajando en la mejora de la educación ambiental. Cuando
acabe este mandato seguramente tendremos un nuevo plan de educación
ambiental, un proyecto, un modelo de educación ambiental para las niñas y los
niños y los jóvenes de Hospitalet. También tendremos una nueva web, tendremos
unos cambios en la comunicación de todo lo que tiene que ver con el crecimiento
sostenible, con los hábitos de consumo de la ciudadanía, y si todo va como
llegamos a un acuerdo, podremos acabar teniendo también un plan de fiestas de
barrios, de fiesta mayor, sostenibles para la ciudad.
También es un dato muy importante el desarrollo del plan de movilidad sostenible
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de la ciudad. Un plan de movilidad que además viene muy reforzado también, como
ha comentado la Alcaldesa, por las infraestructuras nuevas que se están instalando
en esta ciudad, la nueva línea 10, la nueva estación de la línea 5, los cambios y las
mejoras que se han ido anunciando respecto a la movilidad en autobús, y eso viene
también dado por un gran proyecto que tiene esta ciudad también a la hora de
desarrollar todo lo que viene a siendo el proyecto de la mejora de calidad del aire
para el área metropolitana de Barcelona.
Esta ciudad acabará siendo una de las ciudades con más vías pacificadas de
España. El 80% de sus calles serán vías pacificadas, vías que tendrán la velocidad
reducida y además serán vías ciclables, serán vías por dónde cualquier persona
podrá circular en bici, cosa que influye directamente en la mejora de la calidad del
aire. Vamos a desarrollar todo un nuevo plan para bici en l’Hospitalet. Vamos a
desarrollar unas líneas de bici que están ya y próximamente las anunciaremos.
Estamos desarrollando también modelos de alquiler de bici pública y también un
sistema de alquiler de bicis eléctricas que se anunciará próximamente.
También trabajamos en la mejora del entorno del río. Próximamente se inaugurará
la plataforma, la ampliación de la plataforma de la autovía que conecta nuestra
ribera del río con la ribera del río de El Prat, con lo cual también tenemos un paseo
amable para poder ir en bici o caminando por el entorno del río. Y también, por la
parte que nos toca de nuestro camino del río, también estamos trabajando para
mejorar el paso por debajo de la ronda.
También trabajamos en la mejora de la cobertura verde de esta ciudad. Había un
debate bastante intenso sobre la tala y la poda de árboles, todo esto tiene un
sentido, y el teniente de alcalde el otro día también en un consejo de distrito lo
explicó, tiene un sentido que es un plan director de arbolado para esta ciudad, que
pone especial hincapié en el desarrollo de la cobertura verde, aumentar la cobertura
verde de esta ciudad para tener un aire más limpio y también resolver todos los
problemas de alergias que tiene la ciudadanía de Hospitalet.
Y por último también quería hacer hincapié en la regulación y el uso del espacio
público, que también ha sido objeto de debate algunas veces en este Pleno. Es
imprescindible que sigamos desarrollando las zonas Aire, las zonas de
estacionamiento regulado en nuestra ciudad porque somos la única ciudad del área
metropolitana que no tiene el espacio público, sobretodo la calzada, regulado para
el estacionamiento de vehículos, y nos supone un problema tanto de uso de
espacio público como además un problema de movilidad y de contaminación para
nuestra ciudad, y es de vital importancia que podamos seguir desarrollando estas
áreas verdes, estas áreas para que los vecinos puedan aparcar y para limitar
también ciertos usos irregulares por parte de la mayoría de vehículos que no son…,
casi un 50 % de vehículos, que no son de esta ciudad, de nuestro espacio público.
Para concluir, como dijo Séneca, “si una persona no sabe a qué puerto va, ningún
viento le es favorable”. En nuestro caso podríamos hablar exactamente de lo
contrario; L’Hospitalet es una ciudad con modelo, es una ciudad que sabe a dónde
va. Por eso L’Hospitalet es la segunda ciudad de Cataluña, y a pesar de eso sigue
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siendo considerada como una ciudad emergente, porque es una ciudad que va a
más y parte de eso se debe a que es una ciudad que a pesar del ruido y a pesar del
entorno, siempre se centra en lo importante. Muchas gracias.
Essent les 10:48 hores, s’incorporen a la sessió el Sr. Rainaldo Ruiz Narvaez,
regidor del grup polític municipal de Ciutadans, la Sra. Ana González, regidora del
grup polític municipal d’Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra Unida i AlternativaPirates, el Sr. Jordi Monrós i Ibáñez, regidor del grup polític municipal de
Convergència i Unió i el Sr. Christian Giménez Márquez, regidor del grup polític
municipal de la Candidatura d’Unitat Popular-Poble Actiu.

SRA. CRISTINA SANTON (REGIDORA NO ADSCRITA)
Gràcies Alcaldessa. Bon dia a tots i totes. Pel servei de salut, aquest 2017, ha estat
un any de consolidació de programes, de treball transversal, de reconeixement,
d'objectius i compromisos assolits, i d'inici de nous camins cap a nous reptes de
futur. Destacaré breument algunes dades del 2017 respecte als eixos principals de
treball del servei.
Sobre el ferm compromís en la millora dels determinants de la salut a la ciutat que
permetin als nostres veïns i veïnes gaudir d’una millor qualitat de vida, més de
10.000 persones han participat als programes de prevenció i promoció de la salut i
estils de vida saludables.
Vetllem pel compliment de les normatives sanitàries en tant a la seguretat
alimentària, i en aquest sentit, més de 2.000 establiments alimentaris han estat
inspeccionats.
En tant al control de plagues urbanes a la ciutat, es van fer més de 1.300
tractaments, i molts d’ells van ser punts d'actuació, localitzats gràcies a la
col·laboració ciutadana.
Noves polítiques públiques animalistes amb una sensibilitat orientada a dos eixos
principals, el del benestar i protecció dels animals i el de convivència cívica a l’espai
públic. En aquest sentit, més de 500 expedients han estat oberts durant el 2017, en
matèria de benestar i protecció animal.
És prioritari per a aquest govern defensar la justícia social i posar al centre de les
seves polítiques públiques a les persones, sobretot aquelles que pertanyen a
col·lectius més vulnerables. Gairebé 300 visites domiciliàries han estat registrades
per la Unitat Social del Servei de Salut aquest darrer any.
Amb aquestes quatre dades es posa de manifest la implicació dels professionals i
les professionals del Servei de Salut, tant per la manera tan acurada de treballar
que tenen, com pel seu esforç i compromís per contribuir en la millora de la salut i el
benestar de les persones, dels animals i de la pròpia comunitat, i construir cada dia
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un L'Hospitalet millor, i és per aquests motius que volia fer un especial agraïment a
tot l’equip.
El setembre de 2017, tot i la tensió políticosocial catalana, vam demostrar que no
ens parem i no ens pararem. El 13 de setembre vam signar un pacte de ciutat, el
pacte en defensa d'una salut pública de qualitat a L'Hospitalet, i tot i no tenir ni
conseller ni Generalitat encara formada, hem complert ja amb alguns dels
compromisos que les nostres veïnes i veïns ens demanaven, i que van ser recollits
en aquest pacte.
Un d’aquests exemples és la guia d'associacions de la salut de L'Hospitalet, que
facilitarà a tota la xarxa d'agents de la salut, la derivació a entitats que donen suport
tant a malalts i famílies com a d'altres col·lectius. Aquesta guia pretén ser una eina
per a la ciutat, en tant que permetrà fer front a una de les majors preocupacions de
pacients i de familiars, que és el sentiment de solitud quan un és diagnosticat de
segons quines malalties. L’acompanyament, l’experiència i l’empatia com a eines
amb les quals les nostres associacions ajuden a acceptar situacions, i trobar
solucions als nous pacients diagnosticats, una altra forma de fer xarxa i comunitat.
Essent les 10:52 hores, s’incorpora a la sessió el Sr. Cristian Alcázar Esteban,
regidor del grup polític municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya.

Hem consolidat a més espais de participació, treball i debat que enforteixen i
cohesionen el teixit, com és el SalutLH, l’espai de trobada de les associacions de
salut de L’Hospitalet, i participem a més, de forma molt activa, a les diferents taules
de salut i xarxes comunitàries de la ciutat, com ara bé, les diferents comissions del
pla dels blocs Florida.
A més, i amb la finalitat de començar a assolir més compromisos i el més aviat
possible, tot i el bloqueig en què ens té encaixonats el Parlament de Catalunya,
hem creat diferents comissions de treball transversal amb organismes
supramunicipals de l'àmbit de la salut, i participem en l'elaboració de diferents plans
estratègics al nostre entorn, com és el del CatSalut pel Baix Llobregat i L'Hospitalet,
el de L'Hospital de Bellvitge i les setmanes vinents el del propi Idibell.
Tot plegat compleix amb la voluntat de concebre L'Hospitalet com a ciutat
saludable. Com he ressaltat moltes vegades, la salut es treballa des de totes les
regidories de govern, per què tota actuació de qualsevol tipologia, impacta
directament o indirecta a la salut de les persones, dels animals i per tant de la
pròpia comunitat.
Afegir que també es treballa la salut a les diferents etapes de la vida, que la
treballem doncs de forma transversal i integral; i sempre amb el principi, ja conegut i
reconegut, de la corresponsabilitat, i posant com a eix vertebrador de totes les
polítiques públiques a les persones i la reducció de les desigualtats socials.
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Les necessitats durant el cicle de la vida van modificant-se, van transformant-se.
Per aquest motiu, treballem la salut comunitària de forma focal. A la infància, per
exemple, amb formació i informació a les famílies i tallers de coneixement de la
salut i pràctica d'hàbits. A l'adolescència, amb tallers, programes i consultes
diverses. El Punt de Salut Jove, per exemple, aquest darrer 2017, va rebre al
voltant de 900 visites. Durant l'edat adulta, amb programes per famílies i tallers
específics, com poden ser alguns adreçats a col·lectius femenins.
Essent les 10:54 hores, s’incorpora a la sessió el Sr. Miguel García Valle, regidor
del grup polític municipal de Ciutadans.

I en tant a la gent gran, hem de tenir en compte que som el segon país d'Europa
amb l'esperança de vida més llarga. Aquesta ciutat sempre ha tingut especial cura
de la gent gran, per exemple les nostres clíniques, aquest darrer 2017, les nostres
clíniques podològiques municipals van fer més de 7.000 tractaments podològics.
A la ciutat hi ha al voltant de 50.000 persones jubilades. Tenir cura del benestar de
la gent gran no vol dir només vetllar per la seva salut, també vol dir reclamar i exigir
unes pensions dignes que els hi permetin viure dignament. I perquè aquestes
persones tinguin unes pensions dignes i el dia de demà les tinguem les generacions
futures de gent gran, hem de treballar plegats. No podem portar al Ple, com vam fer
el mes passat, tres mocions sobre les pensions ni sis mocions a favor dels drets de
les dones.
Com ja vaig defensar en el seu moment, a l’acte de signatura del pacte, aquest
significava i significa, un punt de partida per a la transformació i la millora de la salut
i dels recursos del sistema sanitari a la ciutat.
¿Com va ser possible en aquell moment el consens polític per a la signatura, tot i la
conjuntura política catalana? La resposta és molt senzilla, vam posar per davant de
les ideologies, els nostres valors, valors que ens identifiquen com a comunitat i com
a ciutat amb identitat pròpia, forta i marcada.
Únicament aconseguirem garantir les pensions dignes, ara i per a les futures
generacions, si, com vam demostrar aquell dia a L’Hospitalet, situem per davant de
les ideologies, aquells valors que uneixen. Hem de deixar de parlar i començar a
dialogar.
Canviar els discursos destructius i polaritzants per acords de suma, perquè des de
la diferència ideològica tenim la responsabilitat, com deia el Rafa Jiménez, de
centrar-nos en allò que veritablement importa, de dialogar, d’arribar a acords i
d’esforçar-nos per, com a mínim, fer de casa nostra una ciutat millor, tornar a cosir
la nostra fragmentada comunitat i reconstruir el marc de convivència. Gràcies.
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SR. GIMÉNEZ MARQUEZ (CUP-PA)
Bon dia a les poquetes veïnes de l'Hospitalet que ens acompanyen avui al saló de
Plens, i també a les que ens puguin estar seguint per qualsevol de les plataformes,
o les que ens puguin veure després en algun dels vídeos.
Primer de tot, en nom del nostre grup municipal de la CUP-Poble Actiu, ens
agradaria explicar que malauradament, en aquest Ple extraordinari amb el nom de
“Debat sobre l'Estat de la Ciutat”, com ja vam expressar l'any passat, creiem que
precisament aquest nom confon i molt. Al nostre entendre, el format i el contingut
del present Ple, no es correspon amb el nom com se l’ha volgut anomenar.
Confon, perquè no és possible fer un debat real amb aquest format i amb aquest
repartiment dels temps de les intervencions. Un repartiment dels temps que fa, que
provoca que el Govern de l’Hospitalet, el PSC, els 2 regidors i regidores trànsfugues
adjunts al Govern i la pròpia Alcaldessa disposin de més d’1 hora de temps més
que la resta dels grups presents a l’oposició.
Confon igualment, perquè tampoc existeix un únic estat de la ciutat. A l’Hospitalet
conviuen moltes ciutats dins d’una sola. Existeixen múltiples realitats amb
necessitats, reptes i fortaleses diverses. Aquesta característica ha estat, des de
sempre, la gran força de l’Hospitalet i sense aplicar aquesta visió de gresol de
realitats dels barris, qualsevol diagnosi i proposta de ciutat es farà d’esquena a la
realitat de les nostres veïnes i respondrà a d’altres interessos. Es farà, des de i per
a l’aparador que s’intenta projectar des de les estadístiques i els baròmetres
d’opinió.
I per últim, el nom de debat sobre l’estat de la ciutat, també confon, al nostre
entendre, perquè sembla que, tal com hem vist a la pròpia intervenció de
l’Alcaldessa, l’estat de la ciutat es barreja intencionadament, fins arribar a provocar
gran confusió, amb l’estat de l’acció del govern local. Seguint aquesta lògica, les
rèpliques de la resta dels grups municipals de l’oposició, finalment sempre acaben
pivotant sobre l’agenda que ens marca el PSC i l’alcaldia d’aquest Ajuntament.
És complicat fer que arribi a la gran majoria de la població de l’Hospitalet, la
construcció d’un altre relat de ciutat, més encara si no existeix, ara per ara, un relat
de ciutat diferent, que vingui també des dels mitjans de comunicació locals, per
exemple.
La realitat mediatitzada de l’Hospitalet, malauradament, també està cooptada per
l’agenda de l’Alcaldessa i per la del govern local, però tot i així, des d’aquest humil
grup municipal aprofitarem aquests minuts per tractar de fer d’altaveu d’aquestes
altres ciutats invisibles que conformen l’Hospitalet. Les ciutats que habiten les
veïnes que poques vegades troben un lloc on fer-se visibles, on expressar les seves
carències, problemes i desitjos de construcció d’un altre tipus de ciutat. Que no
troben un lloc a on participar, per la manca de flexibilitat, moltes vegades, dels
mecanismes hiperburocràtics existents actualment a la nostra ciutat.
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Com dèiem, humilment, volem posar de manifest els problemes estructurals que
ens travessen d’una o d’una altra manera, a les veïnes de l’Hospitalet. I tot i que la
vida que vivim sobre els mateixos carrers és molt diferent, segons qui som i segons
quina és la nostra realitat, trobem que existeixen determinats eixos comuns que
impacten a la vida de totes, o de la gran majoria de les persones de l’Hospitalet de
Llobregat.
Com ara podrien ser els problemes per accedir a un habitatge digne; la creixent
desigualtat social i la cronificació de la pobresa, especialment a determinats barris,
com podrien ser, o com són, el Gornal, Collblanc, la Torrassa, les Planes, i Pubilla
Casas; la mala qualitat de la feina i les exigües i vergonyoses remuneracions d’un
mercat laboral abusiu; La caòtica transformació dels barris, la manca de memòria
històrica i de protecció del patrimoni cultural, natural, arquitectònic, etc.,
imprescindibles per seguir teixint amb continuïtat el relat de la nostra ciutat i dels
nostres barris.

Essent les 11:00 hores abandona la sessió el Sr. Antoni García i Acero, regidor del
grup polític municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya.
I, en contraposició, l’hegemonia d'un relat únic basat en la ciutat aparador, la marca
ciutat tan anhelada, allò que diuen els anglòfils, el “city branding”.
Comencem per l’habitatge, si voleu. Aquest és un tema cabdal per entendre la
conjuntura socioeconòmica actual que es tradueix en patiment per a les famílies i
manca de futur per al jovent de la nostra ciutat. Volem llançar també una crida
urgent sobre la necessitat irrenunciable de fer front a la nova onada especulativa i
extractiva, que posa en perill la vida de moltes veïnes del nostre municipi, i no ho
diem gratuïtament ni amb voluntat alarmista. Ho diem perquè les dades i, més
important encara, els testimonis ens aporten motius suficients per tractar aquest
tema com a prioritari, tal i com hauria de ser a les polítiques públiques de totes les
administracions, de totes aquelles que tenen més responsabilitats i aquelles que en
tenen menys.
Parlem de dades, les dades de les que disposem, perquè també cal matisar que és
força complicat, sobretot des de l’oposició, comptar amb un recull d’informació
adient que pugui oferir el màxim detall actualitzat sobre aquesta temàtica.
A l'Hospitalet, segons l'informe de l'Observatori Metropolità de l'Habitatge de
Barcelona, publicat ara fa unes setmanes, el preu del lloguer ha pujat un 12,03 %
entre 2016 i 2017. El preu del lloguer puja i el lloguer representa ja el 65% del total
d'operacions, dades del primer trimestre de l’any passat, el 2017. Això es tradueix
en 21 contractes de lloguer per cada 1.000 habitants.
Aquest mateix informe detecta que el 42% de la població de l'àrea metropolitana de
Barcelona, gairebé la meitat de la població, el 42 %, destina més d'un 40 % dels
seus ingressos a mantenir casa seva, més del 40 %, gairebé la meitat de la

…/…

20

població de l’àrea metropolitana de Barcelona. Bé, una despesa absolutament
insostenible que ens condemna a la pobresa. No és estrany, per tant, que segons el
mateix ens, només un 13% del jovent de l'Hospitalet, entre els 24 i els 35 anys, es
pugui emancipar, un 13 % del jovent entre els 24 i els 35 anys.
Essent les 11:02 hores, s’incorpora a la sessió el Sr. Antoni García i Acero, regidor
del grup polític municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya. Així mateix,
abandona la sessió el Sr. Pedro Alonso Navarro, regidor del grup polític municipal
del Partit Popular.

A la mateixa base de dades, també hem trobat una xifra sobre la que ens agradaria
consultar al govern local, tot i que avui segurament no hi trobarem cap resposta. A
l'Hospitalet, la despesa municipal mitjana en polítiques públiques d’habitatge és
només de 49,65 euros, l’Alcaldessa ha donat una altra dada, a nosaltres ens
agradaria que quedés remarcada aquesta. Polítiques públiques d’habitatge aquest
Ajuntament 49,65 euros per cada 1.000 habitants, una xifra molt allunyada dels 130
euros a Esplugues de Llobregat, els 165 euros de Barcelona o els 114 euros de
Gramenet, per exemple. A què es correspon aquesta despesa? Per què és tan i tan
baixa, respecte a d’altres municipis del nostre entorn metropolità?
Bé, aquestes són només algunes coordenades sobre la situació de l’habitatge a
l’Hospitalet, amb especial èmfasi a l’actual pujada del preu del lloguer que encara
es fa més elevada quan comencen a aparèixer als barris els apartaments turístics,
en qualsevol de les seves múltiples vessants. Quan entren a dins de les comunitats
veïnals, però també quan es posen en marxa a edificis sencers. Uns edificis
comprats generalment, per grans tenidors, fons d’inversions i d’altres conglomerats
empresarials. Una tipologia de negoci turístic que, per cert, ha quedat fora de la
regulació i de la moratòria sobre els habitatges d’ús turístic, una proposta de nova
regulació que abordarem al proper Ple ordinari.
Les administracions han de frenar aquesta nova onada especulativa, abans que
sigui massa tard. Una onada especulativa que des del govern de l’Estat espanyol,
sembla que volen nodrir amb ajudes directes al lloguer, unes ajudes que en
definitiva, acabaran significant subvencions públiques per pagar els beneficis de
propietaris i rendistes, unes mesures sufragades amb els calés de totes nosaltres i
que, a més a més, contribuiran a fer encara més estructural el problema i a
mantenir la tendència alcista dels preus del lloguer. En resum, un desastre.
Remarquem aquí i ara, per tant, les connexions entre l’habitatge i la construcció
urbana i social de la ciutat que volem. És absolutament impossible construir
comunitat i cohesió als barris, si la gent canvia de pis, de barri i fins i tot de ciutat,
constantment. Per això, reiterem que trobem a faltar un pla local de l’habitatge que
estudiï la situació, n’analitzi la realitat i faci propostes, apostant per un mercat públic
d’habitatge de lloguer, ja sigui comprant o edificant habitatges des de l’administració
local.
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I és que la manca d’espai públic a la ciutat, juntament amb l’alta densitat que
pateixen molts dels nostres barris, són un còctel bastant explosiu que, a més a més,
també provoca situacions conflictives als nostres barris. Potser, tal i com dèiem a
l’entrevista d’aquest any 2018 al Diari l’Hospitalet, potser hem de començar a
plantejar-nos una moratòria en la construcció de nous edificis, a determinats barris
de la ciutat, fins que no els espongem suficientment. Aquests problemes són reals i
insuportables per a moltes veïnes, sobretot les dels barris del nord de la ciutat.
En aquest municipi, al qual vivim amb una altíssima densitat de població i on l’espai
públic és molt escàs, l’urbanisme que impulsen des del govern del PSC no
contribueix a millorar el problema. Ans al contrari, ens trobem amb la benvinguda al
turisme amb les noves concessions d’activitat hotelera, amb la manca de reserva
d’espais i d’habitatges per a lloguer social de titularitat pública, i, amb tot aquest
panorama, la conseqüent mancança d’un parc públic d’habitatge. Un context
incendiari que fa que els problemes d’accés a l’habitatge augmentin de forma
exponencial.
Igualment, no podem deixar de recordar aquí el model d’urbanisme que defensa
aquest govern i que es concreta clarament amb el PDU Gran Via-Llobregat. Un pla
director urbanístic, davant el qual Esquerra Republicana de Catalunya i des de la
CUP-Poble Actiu i també Iniciativa-Esquerra Unida-Pirates per la seva banda, hem
presentat un recurs contenciós administratiu que ara mateix està en marxa, i amb el
qual volem forçar l’aturada de l’urbanització del 8 % del territori al voltant de l’última
zona agrícola de la nostra ciutat.
Ho fem perquè estem convençudes que amb aquest plantejament urbanístic, a
banda de destruir el patrimoni i llegat natural i agrícola de la nostra ciutat, s’incideix
en un model de pressió urbanística insostenible, amb més llocs de treball precaris
vinculats al turisme i a la terciarització de l’economia.
Tornant a la situació del lloguer, hem de dir també que la preocupació pel lloguer és
compartida i se sent a peu de carrer. A la Plataforma d’afectats per la hipoteca
assenyalen també, aquest canvi de patró des de fa anys. Són moltes les persones
que s’hi apropen buscant suport amb casos vinculats al lloguer, i no pas a les
hipoteques com acostumava a ser habitual.
Però davant d’aquests nous atacs al dret a l’habitatge, sorgeixen amb força
diferents alternatives i lluites, com la del sindicat de llogaters i llogateres que ens
crida a totes les llogateres a abordar aquest problema de forma col·lectiva,
abandonant les lògiques individualistes.
Davant d’aquest fenomen global a Barcelona i que, poc a poc, s’està fent notar a
determinats barris de l’Hospitalet, necessitem organització veïnal horitzontal,
necessitem xarxes de suport i una lluita col·lectiva. La campanya, per exemple, la
campanya “Ens quedem” del sindicat de llogateres precisament va d’això, va de ferhi front i de resistir-hi juntes, perquè el futur, la composició i el relleu dels nostres
barris està en perill, i la diàspora històrica de veïnes de l’Hospitalet serà ja
insostenible, desdibuixant, un cop més, el passat i la història de les habitants del
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nostre municipi.
Com dèiem, la campanya "Ens quedem" del sindicat de llogaters i llogateres vol
acabar amb els desnonaments invisibles, que no són sinó formes d’abús immobiliari
que ens fan fora de casa nostra i que estan destruint el teixit social dels barris, dels
nostres barris. Com a resposta a aquesta realitat, des de la CUP-Poble Actiu
reivindiquem el dret a la ciutat, a viure i arrelar als barris i a poder fer plans de futur
en un habitatge digne. Perquè, com dèiem, l’informe de l’Observatori Metropolità de
l’Habitatge de Barcelona remarca que el 42 % de la població destina més del 40 %
dels seus ingressos, només als costos derivats de mantenir casa seva.
És una bogeria, és absolutament inassumible i és absolutament insostenible.
Aquesta realitat ens parla de sous de misèria, de temporalitat, de precarietat
laboral, però també d’uns preus abusius i desproporcionats dels subministraments
bàsics i imprescindibles, derivats d’un habitatge, el lloguer, la hipoteca, la llum,
l’aigua, el gas, i fins i tot la telefonia i la connexió a Internet.
A l’Hospitalet de Llobregat, segons les últimes dades de l’Institut d’Estudis
Regionals i Metropolitans de Barcelona, corresponent a l’any 2015, el salari mitjà
total es situa als 21.613 euros, en front dels 27.000 euros, 6.000 euros de
diferència, de mitjana a l’àrea metropolitana de Barcelona, 24.579 euros de mitjana
a l’AMB, sense la ciutat de Barcelona, o els 23.100 a municipis veïns com ara Sant
Boi de Llobregat o El Prat de Llobregat. Aquesta xifra de 21.600 euros de sou mitjà
a l’Hospitalet, de nou amaga la bretxa de gènere, essent el sou mitjà de les dones
de l’Hospitalet, de només 18.174 euros. Com hem dit en d’altres ocasions, la
pobresa a l’Hospitalet té nom de dona.
I dins d’una d’aquestes múltiples ciutats que composen l’Hospitalet menys visible, la
que habita generalment per sobre de les vies del tren, també existeix un grup
nombrós de persones que, per la seva realitat, es mouen en un marc d’economia
informal impossible de quantificar, impossible de valorar. Moltes també són dones
que han vingut a buscar una oportunitat de futur per a elles i per a les seves
famílies, fugint d’escenaris de violència i pobresa estructural, als seus llocs d’origen.
Moltes són les que cuiden de la nostra gent gran, dels nostres infants, les que fan
possible que la vida segueixi rodant. L’accés a l’habitatge aquí també hi juga un
paper fonamental.
I tot i que reconeixem i posem en valor, una certa sensibilitat per part de
determinades persones amb responsabilitats municipals, hem de denunciar que
l’Ajuntament encara no ha trobat la solució definitiva per tal d’acollir, mitjançant el
padró municipal, com a veïnes de ple dret de la nostra ciutat, a aquesta veïnes
nouvingudes de les que parlàvem ara fa un moment. Sobretot quan les seves
circumstàncies vitals i les barreres habituals per accedir a l’habitatge, les deixen
fora dels circuits burocràtics establerts per l’administració. I si la resta de veïnes
tenim problemes per accedir a un habitatge digne, imagineu com serà per a qui
parteix de sortida amb menys recursos econòmics o amb una situació de manca de
regulació administrativa.
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Essent les 11:11 hores, s’incorpora a la sessió el Sr. Pedro Alonso Navarro, regidor
del grup polític municipal del Partit Popular.

Per això, tornem a reclamar de nou en aquest Ple empadronament per a totes, amb
independència de la titularitat de la propietat de l’habitatge on visquin i de les
condicions d’aquest habitatge. Ho fem amb fermesa perquè sabem que aquesta és
la porta d’accés a la targeta sanitària, a l’escolarització dels menors, a l’accés als
serveis socials, etc. mentre no solucionem aquesta situació, estarem perpetuant la
manca de plenitud de drets a moltes de les nostres veïnes.
Algunes pistes sobre la situació d’emergència social i econòmica a alguns barris de
l’Hospitalet, ens les va donar l’enquesta dels barris de la ciutat, publicada a finals de
l’any passat, i aquí connectarem amb el segon bloc d’aquesta intervenció, la
pobresa i les desigualtats.
Segons aquest recull demogràfic a la nostra ciutat mentre als barris del Centre o
Santa Eulàlia, el sou net que entra per cada llar, de mitjana, es fixa entre els 2.240
euros i uns 2.213 euros, aquesta xifra baixa fins als 1.467 euros al barri de les
Planes, on radiquen els Blocs Florida, i als 1.470 euros al barri del Gornal.
Però encara més impactant és que el 27,7 % de les persones consultades a la
ciutat en aquesta enquesta, afirmen que no disposarien de recursos ni capacitat per
a fer front a una despesa imprevista d’un import de 300 euros, no disposarien de
recursos per fer front a una despesa imprevista d’un import de 300 euros, un
símptoma clar de la precarietat i pobresa existents a moltes famílies de la ciutat,
enfilant-se fins al 45,2 %, gairebé la meitat de la població, al barri del Gornal, i al 39
% de nou al barri també de les Planes.

Essent les 11:13 hores, abandona la sessió la Sra. Ana González Montes, regidora
del grup polític municipal d’Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra Unida i
Alternativa-Pirates.

Una qüestió que es ratifica també quan es consulta sobre els rebuts endarrerits o
impagats. A la ciutat, una de cada deu persones explica que a casa seva, durant els
últims dotze mesos, s’han endarrerit en el pagament d’algun rebut de la llum,
l’aigua, el gas, el lloguer, la hipoteca o un préstec. Un 21 % quan es fa la mateixa
pregunta al Gornal i un 18,4 % a les Planes.
Segons dades facilitades des de l’Àrea de Benestar Social de l’Ajuntament de
l’Hospitalet, durant el 2016 es van pagar factures de subministraments a 2.303 llars
de la ciutat per un valor de gairebé 400.000 euros. Un import semblant a les xifres
de 2017, que ascendeixen fins als 347.000 euros a data d’octubre. Cada any es van
atendre unes 2.300 llars, amb un total de 3.422 ajudes al 2016 i 3.275 al 2017.
Entre aquestes dades, trobem a faltar una informació desglossada de les grans
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empreses subministradores i de les seves filials, tal i com ens han manifestat
entitats socials a les quals hem consultat. És a dir, les que tenen el kilowatt regulat i
les que no, actuant per tant dins del mercat lliure i essent encara més car el seu
servei. Amb aquesta informació, es podria desenvolupar un assessorament i
acompanyament des dels serveis municipals, per tal d’animar a les nostres veïnes
al canvi de titularitat i d’empresa, cercant sempre, des de l’administració pública, les
millors condicions als contractes i rebaixar l’import final de la factura.
Essent les 11:14 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.

Aquests són alguns dels indicadors del drama, de la incertesa que es viu a la ciutat,
ara també de les persones que tot i treballar, segueixen instal·lades a la més
absoluta precarietat.
Un altre indicador de la dècada de crisi, és el conflicte de les professionals dels
serveis socials de la ciutat, unes professionals que ens parlen de col·lapse dels
serveis socials, d’una situació insostenible que s’ha traduït en un conflicte laboral
encara no resolt, i que ens mostra com afrontem a l’Hospitalet la crisi de recursos.
Un dels eslògans del govern local de l’Hospitalet i de l’Alcaldessa Núria Marín ha
estat la demanda d’un sou mínim de 1.000 euros per a totes les persones que
treballen a l’Hospitalet. Sentim haver de dir que aquest desig, prou moderat per
altra banda, està lluny de fer-se realitat. I que potser, des del Govern, haurien de
començar a analitzar també quin tipus de feina impulsen des de la responsabilitat
municipal, amb les seves polítiques d’externalització i/o d’auxili de la gestió pública,
com els hi agrada dir en llenguatge jurídicoadministratiu, eufemismes de la més
coneguda i popular subcontractació al sector públic.
Estem parlant sobre la seva responsabilitat envers les subrogacions i les
contractacions precàries per hores i temporals, els sous precaris en el cas de les
treballadores del servei d’atenció domiciliària, al servei de la neteja dels edificis
municipals i a d’altres subcontractacions laborals promogudes des d’aquest
Ajuntament. I aquí podríem també recordar l’aportació de recursos municipals per a
la contractació de joves a grans superfícies, amb sous de misèria, per cert, a la
campanya de Nadal d’ara fa un any, per exemple.
Però, sens dubte, la millor eina per conèixer la realitat i la vida de les veïnes més
pobres de la nostra ciutat, passa per trepitjar carrer, sentir i conversar amb veïnes a
places i mercats, recollir impressions de les entitats que fan tasca social i
comunitària al nostre municipi. Aquestes són les nostres fonts més fiables, aquesta
és la realitat d’emergència social que volem posar de manifest avui en aquest Ple
extraordinari. És la nostra prioritat política.
Volem defensar els nostres barris i els seus... seguirem després. Gràcies.
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Essent les 11:16 hores, abandonen la sessió la Sra. M. Ángeles Sariñena Hidalgo,
la Sra. Rocío Ramírez Pérez i el Sr. Jaume Graells Veguin, regidores i regidor del
grup polític municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya, la Sra. Juliana
Carballeira Pascual, regidora del grup polític municipal d’Iniciativa per Catalunya
Verds-Esquerra Unida i Alternativa-Pirates i el Sr. Rafael Jiménez Ariza, regidor no
adscrit.

SR. MONROS IBÁÑEZ (CiU)
Sí, bon dia. Aquest és el segon debat que fem sobre l’estat de la ciutat. Com ja
vàrem dir al Ple passat, nosaltres som aquí realment perquè ens ho creiem, i
perquè realment pensem que aquest debat pot ser una bona eina per fer una
fotografia de l’Hospitalet des dels diversos punts de vista de cadascun dels partits
que conformem el Consistori i, així, poder elaborar una llista de coses a fer per
millorar la ciutat que neixi del consens i de la participació.
Però aquest és el segon any que fem aquest debat i, la veritat, tenim un regust
amarg respecte a la valoració que fem del Ple anterior. Realment escolta l’equip de
govern les nostres propostes? Realment fan l’esforç de veure la ciutat amb els
nostres ulls?
Esperem, espero que sí, i que tot el que direm a continuació, tant nosaltres com la
resta de partits polítics, no caigui en aquest vell sac foradat on van a parar moltes
de les propostes que presentem cada Ple, i que el què aquí es demana no quedi
només en paraules i en paper mullat.
Nosaltres, el grup del PDeCAT de l’Hospitalet, som aquí per fer barri, fer ciutat i fer
república. Som un partit independentista i republicà però per sobre de tot, som un
partit municipalista. Creiem que els municipis són els pilars bàsics de qualsevol
país, són la seva força i la seva identitat.
I el nostre dret i deure com a partit de l’Hospitalet és deixar-nos la pell per fer de
l’Hospitalet la primera ciutat de Catalunya. El nostre deure és pensar en la nostra
ciutat, en com millorar-la i com fer que l’Hospitalet s’assembli a aquella ciutat en la
que tots ens agradaria viure.
Perquè sí, perquè estem orgullosos de la nostra ciutat però com que la vivim i la
trepitgem sabem què és el que cal millorar. Per això, la majoria de les nostres
propostes són propostes de ciutat, i les que no són de ciutat han estat de país, per
la llibertat del nostre país i per la llibertat d’aquells que ho han donat tot per
nosaltres.
Així hem aconseguit que l’Ajuntament de l’Hospitalet es comprometi a rehabilitar i
reestructurar el carrer Príncep de Bergara i la rambla Just Oliveras, reformular
l’ordenança del civisme i aplicar un sistema d’identificació canina a través de
l’extracció de l’ADN de les femtes dels gossos per, després, poder sancionar al
propietari que no les reculli. Incrementar el nombre d’espais cardioprotegits. Que a
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la ciutat hi hagi parcs accessibles per a tots els nens, siguin quines siguin les seves
capacitats. Que els membres d’una entitat tinguin un abonament més econòmic als
poliesportius de la ciutat i, seguint amb la nostra voluntat de fer una ciutat més
accessible per a tothom, també vàrem aconseguir que els edificis municipals es
vagin adaptant a criteris d’accessibilitat cognitiva i universal. Que s’instal·lin
marquesines a les parades del bus de l’hospital de Bellvitge i que, a més, hi hagi un
bus que uneixi aquests dos hospitals. Que es millori la xarxa elèctrica dels barris de
Collblanc i La Torrassa.
Aquestes són, només, algunes de les coses que hem aconseguit per millorar la
ciutat. I això és només allò que l’equip de govern ens ha aprovat perquè de bones
iniciatives, com per exemple, reduir les pintades incíviques i que tothom conegui el
servei de neteja de façanes, o per aplicar mesures excepcionals de seguretat en
aquells actes amb més concentració de gent o en èpoques especials com Nadal,
n’hem tingut moltes però no totes han estat aprovades.
Aquestes, com deia, són les mocions que ens han anat aprovant, perquè si
haguéssim d’explicar les mocions aprovades que realment s’han portat a terme
potser no podríem fer ni llista. Perquè un dels problemes d’aquesta ciutat és que té
un equip de govern que no ha estat mai a l’oposició, que no assumeix que ja no té
majoria absoluta i que aquesta ciutat no només és de color vermell. La nostra ciutat
té molts colors, molts més que els que hi ha en aquest consistori, i el nostre, el
vostre deure és governar respectant-los tots.
Si el Ple municipal aprova una moció, cal aplicar-la i dur-la a terme. Perquè, sinó,
tenim el perill de convertir els Plens municipals en un simple “paripé” i buidar de
poder i de sentit el principal òrgan de decisió d’aquest ajuntament.
Des del Partit Demòcrata volem, com he dit abans, que l’Hospitalet sigui la primera
ciutat de Catalunya. Perquè sí, perquè té tot el que s’ha de tenir per poder-ho ser.
Però som molt conscients que no ho aconseguirem sense resoldre aquells grans
problemes que té la nostra ciutat, que són l’incivisme, la manca de neteja i la
inseguretat.
No pot ser que un dels serveis on més diners s’inverteix sigui un dels que pitjor
funciona. Que si el mètode que hem estat aplicant fins ara no funciona, potser ja ha
arribat el moment de canviar-ho. Potser el que cal fer per tenir una ciutat neta és
posar un llaç groc a cada femta, a cada pintada incívica i a cada carrer descuidat.
Potser així sí que aconseguiríem tenir una ciutat neta.
Perquè si una cosa ha deixat molt clara el procés a l’Hospitalet és que si la ciutat
està bruta no és perquè no tinguem els elements necessaris per netejar-la, és
perquè no hi ha voluntat de que així sigui. O, sinó, com s’explica que les brigades
de neteja siguin capaces d’eliminar qualsevol rastre de llaços grocs o de qualsevol
propaganda sobre la llibertat dels presos polítics, però, en canvi, siguem incapaços
de mantenir els carrers nets, sense femtes de gos i sense pintades incíviques?
Des del grup del Partit Demòcrata a l’Hospitalet esperem que aquesta obsessió per
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fer neteja, s’estengui més enllà dels llaços grocs i arribi a tots els racons de
cadascun dels barris de la nostra ciutat, que bona falta en fa. I no ho diem
nosaltres, que també, que ho diuen any rere any els hospitalencs en el baròmetre
d’opinió pública d’aquesta ciutat.
I sabem que tenir una ciutat neta passa per tenir una ciutat cívica. Ja saben allò que
diuen que no és més net qui més neteja sinó qui menys embruta. Per això ens
sorprèn que en l’àmbit del civisme l’equip de govern continuï passant-hi de
puntetes. Han fet campanyes d’informació i de sensibilització, han posat agents
cívics però, tot i així, l’incivisme és present i taca i ennegreix molts espais de la
nostra ciutat.
Essent les 11:22 hores, s’incorporen a la sessió la Sra. M. Angeles Sariñena
Hidalgo i la Sra. Rocío Ramírez Pérez, regidores del grup polític municipal del Partit
dels Socialistes de Catalunya.
Des del Partit Demòcrata de l’Hospitalet proposem anar un pas més enllà i
començar a aplicar un règim sancionador per a totes aquelles persones que
cometen actes incívics, unes sancions que no sempre han de ser econòmiques,
que poden ser de serveis socials però que en tots els casos han de ser complides.
Si continuem mirant cap a una altra banda sobre el tema del civisme mai tindrem
una ciutat neta i, a més, continuarem malgastant els recursos econòmics i
personals que es dediquen a aquest àmbit. I si aconseguim tenir una ciutat neta i
cívica tindrem, de retruc, una ciutat més segura, perquè l’entorn urbanístic també
afecta a la sensació de seguretat. Però no ens enganyem, l’aposta per tenir una
ciutat segura no s’ha de quedar només aquí, no, també cal més presència policial al
carrer, a tots els barris, i que la presència policial al carrer no es redueixi només a
campanyes específiques.
Aquestes tres àrees, la seguretat, la neteja i el civisme són tres àrees
interconnectades que es retroalimenten unes a les altres. Per això, creiem que
l’Hospitalet ha d’implementar un pla de desenvolupament transversal de ciutat, que
instauri noves dinàmiques i coordini les mesures entre aquestes tres àrees, per tal
de poder garantir l’eficàcia i l’eficiència en la implantació dels serveis municipals
que són necessaris per tenir una ciutat neta, segura i cívica.

Essent les 11:23 hores, abandona la sessió el Sr. Miguel García Valle, regidor del
grup polític municipal de Ciutadans.

A nosaltres ens preocupa molt la nostra ciutat, moltíssim. Però també ens
preocupen molt les persones que la fan possible, els nostres veïns i veïnes i la seva
qualitat de vida. Volem un Hospitalet de les persones, amable, verd, interconnectat i
viu, un Hospitalet transparent i dinàmic, un Hospitalet on tothom tingui l’oportunitat
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de viure a gust.
Darrerament, l’Hospitalet s’està convertint en la ciutat dels projectes d’aparador. La
plaça Europa o el Districte Cultural en són un clar exemple. Són projectes que
venen la ciutat de portes enfora. Són projectes “tapadera”, doncs s’intenta amagar
darrera de titulars mediàtics la inacció de l’ajuntament sobre els problemes reals de
la ciutadania.
I que ningú s’equivoqui, no ens oposem a aquests projectes, no. La ciutat de
l’Hospitalet, si vol ser la primera ciutat de Catalunya ha de tenir, sí o sí, projectes
innovadors i engrescadors. Però per tota la ciutat i no només per les zones
escollides. Perquè el que s’està produint ara mateix és que tenim un Hospitalet a
dues velocitats. Si ara mateix haguéssim de fer una foto resum del que és
l’Hospitalet real, segurament aquesta no seria la de la plaça Europa ni la del
Districte Cultural.
Perquè l’Hospitalet no és això. L’Hospitalet és els seus tretze barris i les seves
diferents realitats. I hem de governar per a tots ells i pensant en tots ells. A la foto
de l’Hospitalet han de sortir les persones, les que ho passen malament, les que
busquen feina i les que pateixen pobresa energètica. Han de sortir, també, els
comerciants i emprenedors que cada dia aixequen la persiana del seu negoci, les
famílies, els joves i els infants. L’Hospitalet som tots i totes, i nosaltres som molt
més que el Districte Cultural.
És per això que des del Partit Demòcrata creiem que és necessari activar els barris,
reactivar i potenciar les activitats econòmiques, tornar a aixecar persianes, posar en
valor el comerç de proximitat. Cal que aquest ajuntament posi la directa en la
protecció del nostre comerç, que l’impulsi i l’enforteixi. I quan parlem de comerç
també parlem dels nostres mercats municipals, uns mercats municipals que, en
alguns casos, necessiten d’un pla integral per modernitzar-los i tornar a esprémer al
màxim tot el seu potencial.
Essent les 11:25 hores, s’incorpora a la sessió el Sr. Jaume Graells Veguin, regidor
del grup polític municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya.
I reactivar l’activitat econòmica als barris també passa per cuidar els nostres carrers
i les nostres places per tal que sigui atractiu el poder passejar i fer vida al barri. Cal
buscar fórmules per facilitar l’aparcament, com per exemple, el pagament telemàtic
de la zona blava i verda, i fer-lo en consonància amb les demandes ciutadanes. Cal
permetre que la gent que acudeix a la nostra ciutat pugui quedar-se més estona
que les minses dues hores que permet el tiquet de la zona blava. Cal facilitar el fer
vida a la ciutat.
Governar la ciutat pensant en les persones i no en els grans titulars és, per
exemple, fer que l’Hospitalet tingui un IBI equilibrat. Ara mateix, l’IBI de la nostra
ciutat és desorbitat. L’Hospitalet és una ciutat de gent treballadora però amb un IBI
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de ciutat de rics. Des del Partit Demòcrata de l’Hospitalet hem reclamat, any rere
any, una rebaixa real de l’IBI, i diem real perquè el que s’ha acordat amb altres
partits fins ara, un 2 % durant tota la legislatura, és poc més que una presa de pèl
que, a més a més, ni tant sols s’ha complert. Demanem, doncs, una rebaixa real de
l’IBI que es noti a la butxaca dels contribuents, una rebaixa de, com a mínim, el 3
%.
I aquesta és una demanda que no és populista, és necessària. L’administració no
pot ser un impediment extra en la problemàtica de l’habitatge. I, aquest tema, el de
l’habitatge, és un altre dels punts bàsics dels que volem parlar. Realment està fent
l’Hospitalet tot el que està a les seves mans per garantir el dret a un habitatge digne
de tota la seva ciutadania? Són les mesures que s’estan duent a terme les
adequades per donar resposta a aquesta problemàtica?
Aquestes són les preguntes que ens fem nosaltres però que també, es fa la
ciutadania. Creiem que hi ha una manca total d’informació vers la ciutadania i vers
els grups municipals del que està fent l’ajuntament en aquest àmbit tant important.
Potser aquesta manca d’informació, de no saber el què es fa, ve també motivada
pel fet que l’Hospitalet no disposa d’uns mitjans de comunicació potents. Tot i que
no acabem d’entendre el perquè, aquest equip de govern no ha volgut fer grans els
mitjans de comunicació de la ciutat. Al contrari, els ha volgut empetitir i si no hagués
estat per la defensa acèrrima que s’ha fet d’ells per part dels propis treballadors,
entitats i grups de l’oposició, els haguessin fet desaparèixer.

Essent les 11:27, abandona la sessió la Sra. Sonia Esplugas González, regidora del
grup polític municipal del Partit Popular.
Ara, però, sembla ser que s’obre una nova etapa d’esperança pels nostres mitjans.
Amb el nomenament del nou director, els mitjans tornen a tenir un horitzó.
Tanmateix, per moltes energies renovades, motivació, bones idees i bona feina que
posi tot l’equip humà dels mitjans, hi ha una cosa que està clara, i és que sense
recursos no podran fer res. Per això, creiem que ja ha arribat l’hora d’apostar pels
mitjans de comunicació de la nostra ciutat i dotar-los dels recursos que necessiten
per poder fer la seva feina i poder donar el servei de qualitat que la gent espera i
necessita.
Els mitjans de comunicació de l’Hospitalet són una eina per donar veu a la
ciutadania. Però no és l’únic espai on els hospitalencs han de tenir veu. Els
hospitalencs han de poder tenir veu en el Consistori més allà de la seva
representació vers els partits polítics. A hores d’ara existeixen diferents espais de
participació ciutadana com són, per exemple, els Consells de Districte. Tanmateix,
aquests consells s’han convertit, a la pràctica, en unes trobades on l’equip de
govern passa comptes i va informant del què està fent. No hi ha una participació
real, activa ni proactiva.
Cal, doncs, incentivar la participació ciutadana als consells de districte. Això passa,
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primer, per fer que la ciutadania els conegui, que sàpiguen que existeixen i elaborar
uns nous reglaments on la gent que no pertany a cap associació o entitat, també
pugui sentir-se acollida i representada en aquests consells. Cal apostar per la
participació ciutadana real i no la dels manuals teòrics. La gent té molt a dir i el
nostre deure com els seus representants polítics és escoltar i actuar en
conseqüència.
Essent les 11:29 hores, s’incorporen a la sessió la Sra. Sonia Esplugas González,
regidora del grup polític municipal del Partit Popular i la Sra. Juliana Carballeira
Pascual, regidora del grup polític municipal d’Iniciativa per Catalunya VerdsEsquerra Unida i Alternativa-Pirates.

Al començament de la meva intervenció deia que des del Partit Demòcrata volem
que l’Hospitalet sigui la primera ciutat de Catalunya perquè Barcelona n’és la
capital. Volem sentir-nos orgullosos de la nostra ciutat pel que som i pel que fem.
És per això que també creiem necessari posar en valor el nom de l’Hospitalet en tot
el que es fa a la Fira com, per exemple, el Mobile World Congress. No ens hem
d’amagar sota la marca Barcelona i, alhora, tampoc podem negar que l’embranzida
de Barcelona és un gran input per a la nostra ciutat.
Com a ciutat tenim molts reptes i moltes oportunitats. Una d’aquestes oportunitats
és el poder desenvolupar correctament, i amb el màxim de consens ciutadà
possible, el pla director urbanístic de la Gran Via. Aquest PDU permetrà que
l’Hospitalet potenciï la seva aposta pel sector biomèdic de la zona hospitalària i
universitària de Bellvitge s’ha de convertir en un clúster de la indústria biomèdica.
La seva activitat econòmica també farà possible que l’Hospitalet compti amb un nou
parc de trenta hectàrees, una mena de Central Park made in l’Hospitalet.
I, per últim, no volem deixar d’aprofitar aquest debat per evidenciar el nostre
compromís per la ciutat, un compromís que va més enllà de nosaltres i que
compartim amb els diferents representants del nostre partit. Un partit que quan ha
estat al govern sempre ha prioritzat la nostra ciutat i ha apostat, sempre dins del
que ens ha permès la realitat econòmica del nostre país, dur a terme, per exemple,
el darrer pacte bilateral entre Ajuntament de l’Hospitalet i la Generalitat de
Catalunya.
És per això, que volem posar de manifest la nostra promesa de, un cop tinguem un
nou govern, reprendre aquestes relacions i continuar treballant colze a colze per fer
realitat els acords presos com són, per exemple, els nous edificis per a les escoles
Ernest Lluch i Paco Candel, o la substitució de les teulades de les escoles incloses
dins l’anomenat pla d’urgència: Busquets i Punset, Milagros Consarnau, Bernat
Metge i Joaquim Ruyra.
I, així, poc a poc, i de millora en millora, anirem fent ciutat, fent país i fent república.
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SR. GARCIA I ACERO (ERC-AM)
Moltes gràcies, Alcaldessa. Regidors, regidores, veïns i veïnes. Com cada Ple
començarem demanant la llibertat dels presos polítics, demanant la llibertat d’Oriol
Junqueras, Jordi Cuixart, Jordi Sánchez i Quim Forn.
Ens trobem al tercer any de mandat i és el moment de fer una reflexió sobre l’acció
de govern i en quin estat es troba ara mateix l’Hospitalet. Després d’anys d’àmplies
majories absolutes del Partit Socialista, a les eleccions municipals del 2015 es va
configurar el Consistori més plural de la nostra ciutat. Unes eleccions on la
ciutadania va reclamar que aquesta ciutat faci front als seus reptes econòmics i
socials des del diàleg i el consens més ampli.
Esquerra, conscients d’aquesta nova realitat, vam estendre la mà al govern
municipal per tal de treballar pel conjunt de la ciutadania, i ho fem fent una oposició
constructiva, una oposició ferma, i una oposició responsable. Una oposició amb
voluntat d’arribar a acords amb l’equip de govern per millorar l’Hospitalet i la qualitat
de vida dels nostres veïns i veïnes.

Essent les 11:32 hores, abandonen la sessió el Sr. Rainaldo Ruiz Narváez, regidor
del grup polític municipal de Ciutadans i el Sr. Jordi Monrós Ibáñez, regidor del grup
polític municipal de Convergència i Unió. Així mateix, s’incorpora a la sessió el Sr.
Ivan Nieto Martínez, regidor del grup polític municipal d’Iniciativa per Catalunya
Verds-Esquerra Unida i Alternativa-Pirates.

Però la realitat és que el govern socialista no ha pogut, o no ha volgut canviar les
dinàmiques d’èpoques passades, i en lloc de buscar consensos amplis de ciutat,
només busca adhesions al seu model.
Perquè hem de ser conscients, Alcaldessa, que les polítiques a favor de les
persones han de ser la prioritat de la nostra institució. Perquè davant del seu model
basat en projectes urbanístics, cal orientar de nou la mirada a lo micro, als barris i a
les famílies.
I avui els ciutadans i les ciutadanes de l’Hospitalet, igual que la resta de ciutadans
del nostre país, de Catalunya, continuen patint una doble crisi, la crisi econòmica
global i la crisi provocada per l’espoli fiscal, que fa que els catalans i les catalanes
no puguin gestionar tots els seus recursos per invertir-los en polítiques socials, i
millorar la nostra economia.
Una situació que s’ha agreujat els darrers mesos amb l’aplicació del 155 que
perjudica l’economia i paralitza les politiques socials aprovades pel govern de
Catalunya i el Parlament, la intervenció financera de Montoro o la manca, avui
encara, d’una llei de finançament dels municipis.
I és que avui a l’Hospitalet de Llobregat tenim més de 15.000 persones aturades.
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Hospitalencs, que tot i tenir feina, tenen uns sous de misèria i precaris, que fa que
no arribin a final de mes. Veïns i veïnes que no poden pagar els serveis bàsics com
la llum, l’aigua o el gas. O ciutadans que han perdut la seva casa perquè no poden
pagar el rebut del lloguer o l’hipoteca.
L’Hospitalet té el risc de ser una ciutat encara més fracturada socialment, una ciutat
on s’han agreujat les desigualtats socials entre famílies i barris. A tall d’exemple
tenim una ciutat on les rendes mensuals de les llars van de 2.200 euros a barris
com el Centre, Sant Josep i Santa Eulàlia, a 1.400 euros a barris com Las Planas o
La Florida. O també tenim un 28% dels nostres ciutadans que no poden fer front a
una despesa extra de 300 euros.
I no és casualitat que els barris del nord que són els més massificats, siguin els que
pateixen més les conseqüències d’aquesta crisi, i són els barris que es senten més
abandonats per part d’aquest Consistori.
Davant d’aquesta cruel i dramàtica realitat, des d’Esquerra Republicana de
Catalunya, reclamem a l’equip de govern que faci un pla de xoc social per combatre
les desigualtats entre famílies i barris.
També deixi’m posar sobre la taula, tal com feia vostè, la problemàtica de
l’habitatge. Avui tenim una ciutat que veu com els preus dels lloguers es disparen,
un 40 % en quatre anys. El dret a l’habitatge s’ha convertit en un luxe, i la nostra
ciutat, L’Hospitalet de Llobregat, continua sent una de les ciutats metropolitanes que
encara no té un parc municipal d’habitatge.
Essent les 11:35 hores, s’incorpora a la sessió el Sr. Rainaldo Ruiz Narváez,
regidor del grup polític municipal de Ciutadans.

En aquesta ciutat, tal i com hem demanat diverses vegades, necessitem un parc
municipal d’habitatge que augmenti l’oferta de lloguer assequible i social, i que
garanteixi l’equitat d’accés.
Perquè des de les diferents administracions, l’Estat, Catalunya, la Generalitat, però
també des de l’àmbit municipal, hem de fer politiques actives per acabar amb
l’especulació i garantir el dret a un habitatge digne.
Per aquest motiu els demanem que impulsin un pla d’habitatge a la nostra ciutat, i
ens oferim a consensuar aquet pla, un pla que faci efectives propostes com crear
un parc municipal d’habitatge de lloguer social, crear una partida de suport al
lloguer social i també aplicar una taxa de pisos buits propietat de les entitats
financeres, entre d’altres propostes.
Sobre els pisos turístics, al Ple de l’any passat vostès van acceptar la proposta
d’Esquerra Republicana de fer una moratòria. Jo els demano que ara aquesta
ordenança o aquest pla sigui d’ampli consens, com vam demanar al seu moment,
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entre les diferents forces polítiques, entre les diferents forces socials, però sobretot
entre les forces veïnals de la nostra ciutat.
També la nostra ciutat, l’Hospitalet de Llobregat, necessita amb urgència tenir un
model econòmic diversificat i que creï ocupació de qualitat, perquè l’Hospitalet de
Llobregat és molt més que la plaça Europa i que les seves fires. I és que avui
continuem tenint un model econòmic basat exclusivament en atreure allò que no vol
Barcelona, i en la construcció d’hotels que promouen salaris baixos.
Els tornem a demanar que apostin per la reindustralització de la carretera del Mig.
Fem de la carretera del Mig, un polígon de referència, aprofitem el seu lloc
estratègic a prop del port de Barcelona i de l’aeroport, per tal de potenciar la petita i
mitjana empresa i atreure empreses de valor afegit.
Essent les 11:37 hores, s’incorpora a la sessió el Sr. Rafael Jiménez Ariza, regidor
no adscrit.

També en aquesta ciutat cal donar un nou impuls al petit comerç, un petit comerç
que dona feina a més d’11.000 persones i que, sobretot, dóna vida als barris de la
nostra ciutat. Un any després de que vostès també acceptessin la proposta
d’Esquerra de fer un pacte de ciutat sobre el petit comerç, no tenim ni pacte ni
augment pressupostari, i avui vostès ens han dit que aquest pacte el tindrem a final
d’any. Esperem que aquest pacte sigui realitat i es comenci a parlar amb les
diferents entitats, comerciants, per poder-lo fer efectiu, perquè és una urgència per
a aquesta ciutat tenir un pacte de comerç. I també li demanem, Alcaldessa, una
aposta decidida per potenciar una altra realitat, que és el cooperativisme i
l’economia social.
Sobre el districte cultural, continuem tenint un projecte que és més un gran titular
que no pas una realitat. Un projecte que no té en compte la gent que fa cultura a la
ciutat i un projecte que s’encamina a promoure una cultura elitista.
En aquest Ple, hem parlat moltes vegades de cultura, i des d’Esquerra esperem que
alguna de les propostes que ha fet el nostre grup, i que van ser aprovades per
aquest Plenari, com per exemple, donar suport als bars musicals que programen
música en viu, i que vostès s’han fet com a pròpia i han anunciat, doncs sigui un fet
també durant aquest mandat i no quedi en paper mullat.
I també instem a l’equip de govern a concretar amb les entitats de cultura popular
catalana el centre de cultura popular i tradicional.
Sobre els mitjans de comunicació, una vegada escollit el director, una vegada
acabat aquest procés, els instem a agilitzar el nou contracte programa i demanem
també la posada en marxa de Ràdio Hospitalet abans de que finalitzi aquest any.
Des d’Esquerra Republicana coincidim amb el seu govern que cal potenciar el
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sector biomèdic. Creiem que és important que aquest espai format per l’ICO,
l’Hospital de Bellvitge i la Universitat es converteixi en un referent de la medicina a
nivell de Catalunya i a nivell europeu.
Però el soterrament de la Gran Via i el sector biomèdic no poden ser l’excusa per
promoure un “pelotazo” urbanístic. Ara que el futur govern de la Generalitat de
Catalunya haurà d’aplicar la resolució aprovada pel Parlament del nostre país, per
replantejar el PDU, serà un bon moment per fer realitat una taula de diàleg entre les
diferents administracions, entitats veïnals i socials, per consensuar i millorar el PDU
i fer possible que es preservi la totalitat de Cal Trabal i la seva incorporació al Parc
Agrari del Baix Llobregat.

Essent les 11:40 hores, abandona la sessió el Sr. Jesús Amadeo Martín González,
regidor del grup polític municipal de Ciutadans.

I un dels reptes que també tenim com a ciutat, i que vostè també ha anomenat, és
millorar la neteja a la nostra ciutat i lluitar contra l’ incivisme amb mesures eficients.
La ciutat està bruta, i no ho diu Esquerra Republicana, ho diuen els ciutadans i les
ciutadanes a través de les diferents enquestes. Per tant, calen mesures de lluita
contra l’incivisme però també el 2019 serà un bon moment, quan acabi aquesta
concessió a Fomentos y Contratas, per replantejar-se el model de gestió de la
neteja, i ja avancem que des del grup d’Esquerra Republicana de Catalunya
esperem que aquesta gestió sigui el 100 % pública i gestionada pel propi
ajuntament.
Vostè, a la seva intervenció, no ha dit ni una paraula sobre patrimoni. I és que el
seu govern està donant l’esquena al patrimoni històric i arquitectònic de la nostra
ciutat. En les darreres dècades el patrimoni arquitectònic de l’Hospitalet ha patit una
considerable regressió. Hem vist desaparèixer masies, edificis històrics i
emblemàtics de la nostra ciutat. Aquest balanç desolador es concreta a tall
d’exemple al carrer Xipreret, un dels espais més emblemàtics, i que aplega les
essències i les arrels de la nostra ciutat, una joia arquitectònica no suficientment
coneguda. Esquerra Republicana de Catalunya els tornem a demanar que actuïn de
manera urgent per preservar el carrer Xipreret, el nostre nucli antic. Volem que es
protegeixi el seu conjunt. Deixin sense efecte un PERI que l’amenaça, i que es va
fer d’esquena a la ciutadania i sense tenir en compte l’opinió dels veïns i veïnes i
rehabilitin i dignifiquin també el carrer Xipreret.
I esperem que després de tres anys de l’aprovació de la moció presentada per
Esquerra Republicana en la qual es demanava la posada en marxa de la redacció
del PEPPA, i que s’iniciarà aquest any, aquesta revisió serveixi per incloure nous
elements i no per excloure patrimoni d’aquest catàleg, com ha succeït amb les
diferents revisions del PEPPA.
També és important posar de manifest en aquest Ple de debat, que la ciutadania, la
gent de l’Hospitalet, vol d’aquest ajuntament més transparència. Els ciutadans i les
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ciutadanes volen participar en les decisions polítiques més enllà d’anar a votar cada
quatre anys en unes eleccions, i els ciutadans i les ciutadanes de l’Hospitalet també
volen ser un actor actiu en el disseny, el seguiment i l’aplicació de les polítiques
públiques.
Per aquest motiu els demanem més valentia a l’hora d’aplicar polítiques de
participació i transparència. Els animo a fer uns pressupostos participatius reals que
vagin més enllà dels consells de districte, i on la ciutadania pugui fer propostes i
votar-les.
Els animo també a ser més transparents i no bloquejar la proposta d’Intervenció
d’aquest ajuntament, perquè es puguin auditar els comptes dels grups municipals,
tal com fa l’ajuntament amb les diferents entitats d’aquesta ciutat que reben
subvencions públiques.
I també els animo a que no tinguin por a posar llums i taquígrafs en escàndols com
els plusos irregulars que han cobrat de manera fraudulenta un 10 % dels membres
de la Guàrdia Urbana. I des d’aquest grup municipal lamentem que l’equip de
govern no hagi volgut realitzar una comissió d’estudi i investigació, i tampoc depurar
responsabilitats.
I voldríem posar en valor en aquest Ple, que aquest any s’hagi posat en marxa, ja
tinguem, la Síndica de Greuges, una proposta feta realitat d’Esquerra Republicana, i
com bé deia vostè Alcaldessa, ha de significar una persona que ha de defensar els
drets dels veïns i les veïnes enfront d’aquesta administració.
Vostè també, en la seva Intervenció, parlava de la nova promesa del soterrament,
una promesa més. Ara la nova data és el 2020. Nosaltres no ens creiem aquestes
noves promeses. Fa massa anys que el govern de l’Estat espanyol pren el pèl a
l’Hospitalet, no inverteix en rodalies, tot i anunciar inversions milionàries, i ni és
capaç tampoc de complir amb una obra menor com és l’accessibilitat de l’estació de
Bellvitge i el Gornal, que porta més d’una dècada sense realitzar-se.
Essent les 11:45 hores, s’incorpora a la sessió el Sr. Jesús Amadeo Martín
González, regidor del grup polític municipal de Ciutadans.
I deixi’m que vagi acabant, destacant un fet important a la nostra ciutat durant
aquest any, l’1-octubre. L’1 octubre vam veure una ciutat que s’alçava, una ciutat
que defensava els seus drets democràtics i des d’Esquerra Republicana de
Catalunya ens sentim molt orgullosos de la ciutadania que va defensar les urnes,
exercint la democràcia, tot i la brutalitat policial. I creiem que aquesta ciutat ha de
fer un reconeixement públic a aquestes persones, i sobretot a les persones que van
ser ferides.
Però des d’Esquerra Republicana lamentem que l’Alcaldessa es negués a cedir
espais municipals perquè la gent pogués votar, tal i com van fer altres governs
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socialistes d’àmbit local. Lamentem que es vulnerés els nostres drets polítics, no
donant-nos permisos per fer paradetes informatives i actes públics a favor del dret a
decidir. I lamentem també, que la Guàrdia Urbana es dediqués a identificar
persones que únicament penjaven cartells a favor de la república.
Sra. Marin, des d’Esquerra Republicana li demanem que deixi de ser l’Alcaldessa
del 155. Demanem que rectifiqui el seu suport al 155, un 155 que empresona
persones honestes per les seves idees polítiques, que retalla drets i llibertats, i que
segresta les nostres institucions.
Deixin de donar suport al PP, i deixin de pactar amb el PP en aquesta ciutat, perquè
vostès han decidit pactar amb el PP els pressupostos per no complir allò que van
acordar amb Esquerra Republicana de Catalunya, com rebaixar l’IBI, posar en
marxa la tarifació social, posar en marxa la taxa de pisos buits, augmentar la partida
econòmica als esplais, destinar més recursos pel petit comerç, o rehabilitar el carrer
Xipreret entre d’altres incompliments.
Des d’Esquerra Republicana, tal i com hem dit al principi, som alternativa al seu
govern, som alternativa al seu model de ciutat heretat de Corbacho. Però això no
exclou que la nostra oposició sigui constructiva, en positiu i amb voluntat d’arribar a
acords perquè des d’Esquerra Republicana de Catalunya continuarem sent la veu
d’aquells ciutadans que volen millorar la ciutat, d’aquells que volen fer de
l’Hospitalet una ciutat republicana. I ho farem com sempre ho hem fet, amb la mà
estesa a tothom que vulgui, perquè volem avançar i fer possible que aquesta ciutat,
L’Hospitalet, sigui una ciutat més justa, més democràtica i digna de ser la segona
ciutat de la república catalana. Moltes gràcies.

Essent les 11:48 hores, abandona la sessió la Sra. Cristina Santón Ramiro, regidora
no adscrita.

SR. ALONSO NAVARRO (PP)
Buenos días. Tenía aquí mi intervención pero dado que me acabo de enterar que la
Sonia Esplugas ha firmado mi expediente de expulsión, me siento desautorizado, y
creo que lo más adecuado es que sea ella quien os explique cuál es la visión del
estado de la ciudad. Muchas gracias.

SRA. ESPLUGAS GONZÁLEZ (PP)
La verdad es que yo creo que al Sr. Pedro Alonso no puede venirle de nuevo que
yo haya presentado un expediente. En cualquier caso, no voy a hacer la
intervención porque lo cortés no quita lo valiente, así que a día de hoy el portavoz
adjunto es el Sr. Pedro Alonso, y por tanto le paso la palabra a él. Es que me
parece inaudito.
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Essent les 11:49 hores, abandona la sessió el Sr. David Quirós Brito, regidor del
grup polític municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya.

SRA. GONZÁLEZ MONTES (ICV-EUiA-PIRATES-E)
Molt bon dia. Primer de tot dir que considerem que l'horari d’aquest Ple no és el
més adient per fomentar la participació. Proposem que els propers es celebrin en
horari de tarda, com la resta de Plens ordinaris que ja es van acordar en aquest
sentit.
Com reflecteix el baròmetre, la gent es queixa de que no s'assabenten dels actes
que tenen lloc a la seva ciutat. Necessitem millorar la comunicació perquè de
manera plural i objectiva els veïns i veïnes de l’Hospitalet puguin estar informats i
participar dels esdeveniments que es produeixen.
Tot això que comentem és un reflex de la política del govern, la participació
burocràtica, la fan només per cobrir l’expedient, complint amb els mínims que
estableix la llei. Entenen la participació no com un debat, sinó com la legitimació de
la seva rígida línia política. No hi ha cap permeabilitat a propostes externes i moltes
vegades es resumeix en un formulari online amb mínima publicitat, i on no hi ha
criteris que estableixin com s’accepten o rebutgen les propostes.
Podem resumir l’acció de govern en una paraula, immobilisme. Vivim una foto fixa
on segueixen les mateixes dinàmiques de sempre. Van posar vostès el pilot
automàtic i si la ciutat funciona és gràcies a la ciutadania, les entitats, els
moviments socials i els treballadors públics. El govern continua amb la tendència de
projectar una ciutat en un model elitista i residencial. Una ciutat dormitori destinada
especialment al servei del turisme i de les rendes econòmiques de classe alta. Un
model de desenvolupament basat en una cortina de fum i que continua absorbint tot
allò que Barcelona expulsa per ser clarament perjudicial.

Essent les 11:51 hores, abandona la sessió la Sra. Rocío Ramírez Pérez, regidora
del grup polític municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya.
Queda reflectit en l’impuls d’habitatges de protecció oficial amb piscina a 240.000
euros, en sòl públic, lluny de l’objectiu de facilitar l’accés a l’habitatge. Els preus
dels lloguers han augmentat un 40% en els últims quatre anys per la nova bombolla
immobiliària i, què fan en quant a política integral per buscar solucions? Res.
Parlen de tretze nous hotels que suposadament generaran ocupació. El què no
diuen és que aquests hipotètics llocs de feina són precaris, temporals i amb alts
nivells d’explotació, amb sous que, en molts casos, no permeten mantenir les
despeses bàsiques familiars.
Al mateix temps s'expulsa a veïns i veïnes de rendes mitges i baixes i també a la
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petita i mitjana empresa, amb reformes com la del carrer Leonardo da Vinci, sense
preveure la necessitat de zones de càrrega i descàrrega. Cal destacar que la petita i
mitjana empresa suposa el 80% dels llocs de treball de Catalunya, i que per la seva
naturalesa estan molt arrelades al territori. És per això que les hem de fomentar i
protegir, no maltractar-les.
Insisteixen en el lema de generar riquesa per redistribuir-la, i l’únic que es genera
són pisos i més pisos. El formigó no paga les polítiques socials i té conseqüències
molt greus, com ja les vam patir amb la ruïna de moltes famílies. No podem tornar a
repetir aquests errors.
A més perpetuen les diferències entre barris. La ciutat de dues velocitats ha passat
a ser la de tres, l'entorn de la plaça Europa, allunyat de la ciutat real; el Centre-Sant
Josep, amb projectes congelats en el temps i una zona nord totalment abandonada.
Renuncien a les seves responsabilitats en el sector públic i deixen l’impuls i la
configuració de la ciutat al sector privat. Regalen patrimoni públic a empreses
privades perquè ho explotin. S’ha fet a l’edifici cedit a Planeta, amb la fàbrica
modernista de Godó i Trias i ara es vol fer amb l’edifici municipal de Germans
Albert.
Hipotequen el patrimoni i el potencial de la ciutat a 30 anys vista, sense projecte
global ni debat popular previ. Prefereixen el ressò mediàtic immediat abans que un
impacte social a mig o llarg termini. Organitzen grans conferències, grans titulars
per llançar missatges que poc tenen a veure amb l’acció real del govern.
Entre cop de titular i cop de titular, no valoren la riquesa diversa i popular que
batega a L’Hospitalet, i volen convertir-la en un aparador buidat de contingut. No és
el nostre model ni el que la ciutat mereix.
Des de Canviem L’Hospitalet ens sentim orgullosos de l’Hospitalet real i apostem
per una ciutat equilibrada i diversa on coexisteixin veïns i veïnes, comerços de
proximitat, empreses, cooperatives, entitats, el talent de creadors i creadores locals
i tot allò de bo que està configurant la ciutat actualment, i alhora mirant al futur i
projectant innovació en industria verda i regeneració urbana. Una ciutat per viure i
conviure que deixi de banda el creixement infinit i insostenible en un territori limitat.
Proposem un model d’economia social basat en potenciar la riquesa distribuïda des
de la base. Volem que la política municipal miri la ciutat globalment i transversal, i
que posi la iniciativa pública com a motor del debat i la configuració de l’Hospitalet.
A Canviem L’Hospitalet ens distingim per fer propostes que volen millorar la vida
quotidiana de la ciutadania i que neixen de trepitjar el carrer i acompanyar als
moviments socials i veïnals en les seves lluites.
Propostes sensates de regeneració urbana, d’ampliació de la natura i de l’espai
públic, d’accés a l’habitatge, de tarifació social, de foment de la cultura de base i de
la industria cultural, d’economia verda, de gestió pública dels serveis bàsics, de
garantir els drets socials i del foment de la participació real.
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Però mentre fem aquestes propostes, ens trobem davant un govern tancat en
banda i que practica la imposició en el dia a dia, malgrat no comptar amb la majoria
absoluta. Per governar aquesta ciutat es necessita, per una banda, visió global per
entendre la riquesa que la conforma, i per altra banda, capacitat de diàleg per
recollir la pluralitat de l’Hospitalet. Però al govern hi ha poca visió global, només
deriva i solucions parcials i electoralistes com l’asfaltat de carrers en any
preelectoral.
El nostre grup sempre ha estat disposat a dialogar, però mai hi ha hagut voluntat
per part del govern, que sistemàticament rebutja les nostres propostes, fins i tot
quan la majoria del Ple les aprova. Prefereixen anar per la via de la força i la
rigidesa.
El nostre grup ha demostrat molta capacitat de diàleg, arribant a acords amb la
resta dels grups de la oposició. Això vol dir que múltiples ideologies polítiques hem
aconseguit arribar a consensos pel bé de la ciutadania. Un exemple clar és el
procés de selecció de la nova direcció dels mitjans de comunicació, una aliança de
tota l'oposició i que ha impulsat un procés transparent i amb criteris professionals.
Si la oposició pot fer-ho, perquè el govern no?
Malgrat la nostra predisposició al diàleg i tot i haver assolit el consens del Ple amb
aquestes propostes, no hem aconseguit que l'equip de govern les executi. Els
convidem un cop més a que abandonin aquesta actitud de tancament que mostra
més feblesa que força. Ja ens ho van dir, no governarem a cop de moció, però
incomplir els acords del Ple és faltar al respecte a la ciutadania i a la democràcia.
I més, si com és el cas, sempre fem propostes concretes amb la voluntat de millorar
la política municipal, treballades i participades amb la ciutadania, i moltes vegades
provinents directament de la veu del carrer. Hem fet propostes per garantir l’accés a
l’habitatge digne. Un dels exemples més flagrants d’incompliment és la de destinar
una partida de, mínim, 800.000 euros anuals a comprar pisos per gestionar-los com
a lloguer públic. Una inversió assumible que s’hauria d’haver fet ja en dos
pressupostos, sumant 1,6 milions d’euros, xifra aproximada al cost de la plaça del
Cirque du Soleil. Seguint la inèrcia, amb el suport del govern municipal del PSC,
novament guanya una multinacional privada i perden els veïns i veïnes.

Essent les 11:58 hores, abandona la sessió el Sr. Antoni García i Acero, regidor del
grup polític municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya.

I mentre incompleixen això, organitzen actes sobre l'ocupació de pisos a
L’Hospitalet. Queda en evidència la seva manca de voluntat política, ja que altres
ajuntaments, més petits i amb menys pressupost, governats pel PSC, com és el cas
de Mataró, sí estan fent aquest tipus d’inversions i destinen fins a un milió d'euros
per pal·liar el problema de l'habitatge.
També hem fet propostes per protegir el patrimoni arquitectònic natural i cultural i
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actualitzar el pla especial de protecció que s’havia d’haver fet ara fa 8 anys. Vam
demanar i aprovar l’actualització del pla a l’inici de la legislatura i mentre seguim a
l'espera de que el govern la posi en marxa, curiosament s’accelera l'enderrocament
d'edificis que podrien ser objecte de debat o de reivindicació.
També vam demanar i aprovar la realització d’un pla de desenvolupament local de
terrats vius i cobertes i façanes verdes que s’havia de desenvolupar en un període
de 24 mesos. Aquest període acabarà el proper mes de juny i encara no hi ha hagut
cap moviment en aquest sentit.
També vam proposar i aprovar ampliar el servei de biblioteques i aules d’estudi a la
ciutat, obrint en festius i garantint aules d’estudi obertes tot l’any. Vam ser flexibles i
dialogants, oberts a les diferents opcions proposades de l’estudi econòmic. La
prova pilot d’obrir la Tecla Sala també els diumenges suposava una partida anual
de només 80.000 euros i vostès, unilateralment, van decidir que no ho farien. Parlen
de districte cultural però no volen obrir una biblioteca? Recapacitin si us plau.
O la moció per instal·lar circuits esportius a l’aire lliure; incomprensible que la
segona ciutat de Catalunya encara no tingui cap espai públic on les persones
puguem realitzar esport; o les propostes per millorar la qualitat de l’aire. I és que en
lloc d’apostar per millorar la qualitat de l’aire vostès l’empitjoraren, proposant plans
basats en la massificació d’edificis en zones naturals, com és el pla urbanístic de la
Gran Via a Bellvitge, una evolució hiperhormonada dels pitjors defectes de la plaça
Europa.
El nostre grup, i també els grups d’Esquerra Republicana i CUP-Poble Actiu, han
presentat un contenciós administratiu per aturar i replantejar aquest projecte. Un
recurs ben argumentat, que deixa al descobert les vergonyes i manipulacions de la
proposta actual, i confiem que paralitzarà aquest pla.
Essent les 12:00 hores, s’incorpora a la sessió el Sr. Jordi Monrós Ibáñez, regidor
del grup polític municipal de Convergència i Unió.

A més, si ara suposadament es reprèn el cobriment de les vies, amb més motiu cal
repensar el soterrament del tram de la Gran Via inclòs en el PDU. Seria una
irresponsabilitat continuar amb un projecte que ja de partida és obsolet. Insistim,
l'essència del PDU ha de ser preservar la zona agrícola dins del Parc Agrari del
Baix Llobregat i recuperar totes les masies.
També empitjoren la qualitat de l’aire, el clima i el nivell de soroll de la ciutat aplicant
actuacions radicals com la tala massiva d'arbres amb uns criteris sense sentit i que
generen gran alarma social. La ciutat més densament poblada d’Europa té cada
cop menys cobertura verda. Des de Canviem L’Hospitalet defensem que l’eliminació
d’arbrat ha de ser l’última opció. Necessitem més arbres i racionalitzar les tales als
casos imprescindibles, i sempre assegurant la plantació prèvia com a compensació.
Demanem, si us plau, pel be de la ciutat i dels nostres veïns i veïnes, deixin la
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motosierra, necessitem aire net per respirar.
Durant l’últim any hem assistit a diferents anuncis en temes clau de ciutat. Un d’ells
és l’anunci de la posada en marxa de la construcció de les escoles Paco Candel i
Ernest Lluch. En aquest tema tots els grups municipals, tant del govern com de
l’oposició, hem de mantenir-nos ferms, alertes i units per eradicar d’una vegada els
barracons de la nostra ciutat i garantir l’educació pública de qualitat.
També hem de mantenir-nos ferms i units davant l’anunci de Foment del
soterrament de les vies de rodalies al seu pas per la nostra ciutat. Hem acollit
l’anunci amb molta prudència, però no obstant, el projecte suposa una oportunitat
de redissenyar la ciutat des de la seva globalitat. El sòl alliberat permetria
l’esponjament de les zones més denses de la ciutat, connectar barris i crear dos
amplis bulevards i espais verds que incidirien directament en la qualitat de l’aire i el
benestar dels veïns i veïnes.
Essent les 12:02 hores, s’incorpora a la sessió la Sra. Cristina Santón Ramiro,
regidora no adscrita.

Treballem per un nou model de ciutat que comença replantejant globalment el pla
general metropolità de 1976, desfasat a data d’avui. Hem d’establir un sostre
racional i sostenible a la densitat demogràfica i posar el focus de la gestió i l’impuls
des del sector públic, per exemple, destinant partides a comprar sòl urbà per poder
gestionar l'urbanisme en funció de l’interès general, ja sigui per esponjar barris, per
crear noves zones verdes, o per ampliar l’espai públic de qualitat.
Hem de deixar en el passat les polítiques del govern que van a la contra i permeten
privatitzar el sòl públic construint habitatge exclusivament de venda, que, tot i tenir
algun tipus de protecció inicial, passen al mercat privat en pocs anys. Es
construeixen nous habitatges sense preveure ampliació de serveis públics que ja
estan saturats com la sanitat, l’educació o els transports, oblidant les necessitats
dels nous veïns i veïnes.
En la nova ciutat que proposem és imprescindible preveure i avantposar la creació
de serveis bàsics suficients pels nous habitatges de lloguer públic, que han de
substituir gradualment edificis precaris de la ciutat, sense augmentar la densitat de
població. El problema de manca d’habitatges públics de lloguer assequible, influeix
en les desigualtats i en la manca d’oportunitats, i aboca a l’exclusió social a molts
veïns i veïnes de la nostra ciutat que no poden assolir uns mínims de vida digna.
No intervenir en aquest àmbit genera ocupacions il·legals, barraquisme vertical,
màfies, estigmatització de persones que en una situació de pobresa no solucionada
per les administracions, s’han vist sense més alternatives. Per això també és
imprescindible un projecte integral de serveis socials, amb un pla de reducció de la
pobresa i d’intervenció directa, amb els recursos suficients per poder fer front a
aquestes problemàtiques socials. Així com impulsar polítiques per acabar amb el
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treball precari, aquell que encara treballant jornades de 8 hores, fa que la gent
continuï vivint a la pobresa.
Caldria també recuperar la gestió directa dels serveis públics fonamentals, la gestió
pública de l’aigua, com ja estan fent molts municipis del nostre voltant, i ampliar a
estàndards europeus la inversió per fomentar la creació de continguts i les activitats
culturals a la nostra ciutat.
L’Hospitalet de Llobregat enceta el seu darrer any de l’actual legislatura i hem de
mirar a l'horitzó social i polític. Des de Canviem L’Hospitalet volem una ciutat
sostenible amb valors d'esquerres, de justícia social i ecologista.
El nostre referent són els ajuntaments del canvi de Madrid i Barcelona, els equips
de Manuela Carmena i Ada Colau. Amb la seva gestió innovadora i transparent,
participativa i dialogant, han propiciat una gestió econòmica eficient, reduint el deute
públic i incrementant polítiques socials integradores sense precedents.
Els ajuntaments del canvi han impulsat polítiques que, com les que nosaltres
proposem, s’enfoquen en el bé comú, la solidaritat i la igualtat de tots i totes. Aquest
és el nostre camí i el nostre projecte de futur.
Volem canviar L’Hospitalet en comú. Moltes gràcies.

Essent les 12:05 hores, abandonen la sessió la Sra. Juliana Carballeira Pascual i el
Sr. Ivan Nieto Martínez, regidora i regidor del grup polític municipal d’Iniciativa per
Catalunya Verds-Esquerra Unida i Alternativa-Pirates. Així mateix, s’incorpora a la
sessió el Sr. David Quirós Brito, regidor del grup polític municipal del Partit dels
Socialistes de Catalunya.

SR. GARCÍA VALLE (CIUTADANS)
Muy bien, muchas gracias. Buenos días y bienvenidos a todos los vecinos y vecinas
a este Pleno. Gracias Sra. Presidenta.
El 19 de abril, usted, Sra. Marín cumplirá 10 años al frente de este ayuntamiento.
Tras una década en el gobierno, un proyecto político ha de estar maduro, es tiempo
suficiente para que usted haya desarrollado un proyecto de ciudad.
Sin embargo, Sra. Marín, usted no ha liderado ningún proyecto en ese tiempo, ha
vivido de las rentas de aquel proyecto de transformación y cambio de Hospitalet
como fue l’Hospitalet 2010, y prueba de ello es que en todas las elecciones a las
que usted se ha presentado ha ido perdiendo apoyos. Permítame que le diga que
quien no ha sido capaz durante 10 años de identificar un proyecto de futuro,
difícilmente lo puede hacer a partir de ahora. Su tiempo, Sra. Marín, se ha agotado,
sin embargo no es lo más malo que su tiempo se agote, sino que durante ese
tiempo la ciudad ha perdido muchas oportunidades.
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Essent les 12:06 hores, s’incorpora a la sessió el Sr. Antoni García i Acero, regidor
del grup polític municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya.

En 2013, hace 5 años ya, se dio un baño de masas para anunciar solemnemente
en una conferencia, titulada “L’Hospitalet suma 12, la tercera transformación de
Hospitalet: De la transformación urbanística a la económica”. Sra. Alcaldesa, usted
planteaba, y leo literalmente, “la especialización en cinco ámbitos concretos: la
biosalud aplicada; la creatividad y la cultura; el deporte; el turismo y el comercio con
personalidad propia, la economía verde y la eficiencia energética: las smart cities”.
Esto lo anunciaba usted.
Ocurrencias efectistas, más pensadas para el titular impactante que para la vida de
los ciudadanos. Muchas de estas ocurrencias han dejado de sonar en el repertorio
de la Sra. Alcaldesa, no sé si por su incapacidad de llevarlas a cabo o por ser eso,
meras ocurrencias.
Essent les 12:07 hores, s’incorpora a la sessió la Sra. Rocío Ramírez Pérez,
regidora del grup polític municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya.

Sin embargo, Señora Marín, usted le ha cogido gusto al formato y, desde entonces,
todos los años nos lo repite, con toda la parafernalia, presentada por un periodista
de prestigio, para mayor gloria de su figura. Total, solo despilfarra cada año en
torno a 30.000 euros a costa, eso sí, de los hospitalenses. En cada conferencia no
hace más que repetir y acumular anuncios y promesas que son humo y un gran
despilfarro de recursos públicos.
El listado de anuncios solemnes, Sra. Alcaldesa, que ha realizado y que no se han
concretado, es verdaderamente apabullante, parque de Can Rigalt; el clúster
biomèdic i biotecnològic de BiopoL’H; el espacio gastronómico de referencia en la
Godó i Trias con Ferran Adrià; la nave Ivanow en la antigua fábrica Mistral; el centro
de proyección cultural en la Cosme Toda; la “smart social city” y su programa
NANA, el clúster del deporte cuyo embrión tenía que estar en las instalaciones
deportivas de l’Hospitalet Nord; el Centro de formación y Dinamización Deportivas
que teóricamente se inauguró en 2015 pero que a día de hoy creemos que ni
existe; la construcción del centro de Formación profesional vinculado al campus de
Bellvitge que iba a comenzar a impartir ciclos formativos de prótesis dental, higiene
bucodental y radioterapia, y eso a partir del curso 2015-2016, la residencia de
estudiantes.
Essent les 12:08 hores, s’incorpora a la sessió la Sra. Juliana Carballeira Pascual,
regidora del grup polític municipal d’Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra Unida i
Alternativa-Pirates.
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Pero fíjese, si es que eso es tan nimio como la página web del Distrito Cultural, que
anunció en 2016, y lleva meses inactiva, en construcción. No entendemos. Por no
hablar de los casales de gent gran de Bellvitge o Can Serra, que llevan anunciados
hace más de un lustro. ¿Le dará tiempo a la Sra. Alcaldesa antes de las próximas
elecciones, le dará tiempo a inaugurarlos?
Sra. Alcaldesa, ¿me podría usted decir si le dará tiempo a acabar todos esos
proyectos antes de que acabe su mandato? Desde luego muchos de ellos no. No le
quepa duda Sra. Alcaldesa. Han muerto antes de empezar, esos será imposible
realizarlos.
¿Cómo quiere tener credibilidad después de tantos anuncios que se quedan en
nada? Sea más prudente, no se precipite, sea realista, defina prioridades que así
solo genera frustración y falta de credibilidad.
Yo creo que usted ha estado mal asesorada, un ayuntamiento no puede definir su
futuro y que sectores económicos se implantan a base de ocurrencias. Al final, esta
falta de planificación desde la alcaldía, hace que vayan apareciendo proyectos
inconexos que no siempre se corresponden con el interés general de los
ciudadanos, como por ejemplo, el Distrito Cultural. Lo que está generando, Sra.
Alcaldesa, es una política de privatización de solares y edificios públicos a favor de
la iniciativa privada.
Esto es lo que está pasando, o ha pasado, con los antiguos juzgados, regalados
literalmente, a una multinacional, por mucho que se amparen en ciertas cositas que
aparecen por ahí que ya veremos. Con la antigua Godó i Trias, y con esto ¿qué va
a pasar? A ver qué pasa porque, claro, han tenido varios proyectos ya para la
antigua Godó i Trias.
Con el Circo del Sol, que les ponemos suelo público a su gusto a cargo del
Ayuntamiento, 1.250.000 euros para adecuar unos terrenos para que alguien haga
negocios, lamentable, que sale de los bolsillos de los contribuyentes.
La casa de la música, que se interpreta como cada uno quiere, compra usted una
nave por 700.000 euros por encima del precio de mercado, 83.000 por encima del
valor de mercado, según dicen sus propios técnicos, no lo decimos nosotros, más
una subvención de 70.000 euros al año, y otras que acumulan por otro lado. Bueno,
esto es lo que nos va a costar la casa de la música, que no estamos en contra per
se de esa casa de la música, para que haga negocios una empresa. Bueno, así
cualquiera puede hacer negocios en esta ciudad, si te lo ponen todo ahí, te dan
local, te pagan esto, te pagan lo otro, te dan 70.000 euros encima, muy fácil.
Ustedes… y ahora lo último, pues mire, la multinacional Sony, lo hemos visto hace
poco. Le cedemos el equipamiento municipal del Gornal Activa, veremos en qué
condiciones, seguro que, viendo la expectativa de lo que han hecho, pues otro
regalo. Vamos a llamar gente, que vengan, que aquí lo regalamos todo. Pero, claro,
lo regala la Sra. Alcaldesa o este Pleno, porque ustedes lo imponen, pero lo pagan
los vecinos y vecinas, que eso no se les olvide. Y claro, como dicen en alguna
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tierra, el que regala bien vende si el que lo toma lo entiende. Vemos que ahora
veremos cómo lo devuelven. A lo mejor en modo de entraditas para ir al Circo del
Sol y otras cuestiones que son pecata minuta pero que parece ser que a la
Alcaldesa le agradan mucho.
Esto es un agravio comparativo para todo aquel que no puede montar un negocio
aquí en esta ciudad, al calor de la Sra. Alcaldesa. Un agravio para aquellas
personas con arraigo en la ciudad, que sí generan empleo y riqueza, por ejemplo
empresas que se tienen que ir de la ciudad porque el gobierno no quiere
mantenerles la zona de carga y descarga en la calle, que han venido usando
durante 50 años, como pasó en la calle Leonardo Da Vinci. Coytesa se ha
marchado y tiene allí una pancarta diciendo que se va porque ustedes la han
echado. Esos son los que hay que proteger, esos sí pagan sus impuestos y
generan riqueza.
La administración ha de favorecer las condiciones para atraer inversiones y talento,
pero no puede primar un sector concreto por intuición o porque suene bien
políticamente, Sra. Núria Marín. Hay que atraer empresas que generen empleo de
calidad y tributen el Impuesto de Actividades Económicas y el Distrito Cultural pues
no lo hace, o por lo menos eso nos dicen.
Deje de decir que su modelo con el Distrito Cultural es atraer empresas para luego
redistribuir la riqueza porque no es verdad. Es justo al revés, el Distrito Cultural es
un agujero negro que no hace más que absorber dineros públicos. Sí, sonríase Sra.
Alcaldesa, pero sabe que le estoy diciendo la verdad.
Sra. Alcaldesa deje de vender humo, en 2015 afirmó usted, porque usted es muy
propensa a firmar grandes, en fin, declaraciones; en Hospitalet, decía que ya había
más de 200 empresas en el ámbito de las industrias culturales. Lo decía usted, está
ahí la hemeroteca. Este año afirmaba que ya son 500. También está en la
hemeroteca. Sí, sí, sí, claro, claro, claro. Todas las que se han ido de la otra parte
están aquí, no sabíamos que… no se han ido tantas empresas de Cataluña, las
tenemos todas aquí. Han venido aquí al entorno de la Sra. Núria Marín.

Essent les 12:15 hores, abandonen la sessió la Sra. Juliana Carballeira Pascual,
regidora del grup polític municipal d’Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra Unida i
Alternativa-Pirates i el Sr. Pedro Alonso Navarro, regidor del grup polític municipal
del Partit Popular.

Es muy interesante porque el año pasado pedimos relación de las bonificaciones
que ustedes dicen, de exenciones fiscales, que se han concedido a esas empresas
culturales anunciadas por Núria Marín, y que sabemos que es verdad, que se les
perdonan ciertos impuestos, y la respuesta del órgano de gestión tributaria fue que
se habían concedido cero. ¿Tenemos que pensar que es que han venido cero?,
hombre, alguna habrá venido, por lo tanto no se corresponde lo que nos dicen los
técnicos con la realidad. ¿Cómo explica eso usted Sra. Marín? ¿Cómo lo explica?
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500 empresas, ya le hemos pedido que nos explique dónde están, cuáles son y
cómo se ubican, y que nos dé usted los datos para ver si nos podemos creer lo que
usted dice, porque hacer grandes declaraciones, eso sí lo vemos cada día.
Vive usted instalada en una política de las apariencias, detrás de usted no más que
una cascada de anuncios efectistas sin nada más, anuncios efectistas. Lo que
demuestra es que usted no tiene un rumbo definido, va dando tumbos buscando lo
que le resulta más mediático. Porque de lo que se trata es que la Sra. Núria Marín
salga en la prensa, en la tele, por cualquier motivo, la cuestión es conseguir cuota
de pantalla para su promoción personal.
Y un ejemplo de ello lo tenemos en el incremento absolutamente desorbitado que
este año ha tenido el presupuesto municipal en el apartado de publicidad y
propaganda con un incremento del 310 %. Mire, le diré una cosa, sin acritud, usted
aquí en esto de salir es como decía Luis Aragonés, ganar, ganar, ganar y volver a
ganar, y usted, foto, foto, foto y volver a tener foto. Eso es lo que vemos. Por eso se
incrementan esos presupuestos, 310 %, que barbaridad.
Essent les 12:16 hores, s’incorporen a la sessió la Sra. Juliana Carballeira Pascual i
el Sr. Ivan Nieto Martínez, regidora i regidor del grup polític municipal d’Iniciativa per
Catalunya Verds-Esquerra Unida i Alternativa-Pirates.

Sumando al gasto público además más periodistas para que la tengan a usted
siempre ahí en el candelero. Todo esto lo consideramos a veces innecesario, como
es la reciente incorporación de una asesora, periodista que nos cuesta nada menos
que 70.000 euros al año. Esto nos a costar, tener uno más en el gabinete de
alcaldía, para que a usted le busquen esa cuota de pantalla que busca usted
permanentemente.
A falta de un proyecto político real, trata de compensarlo intensificando la
propaganda, y más ahora que es lamentable, que se acerca el año electoral, siente
usted que la oposición le pisa los talones. Está trabajando mucho últimamente, la
vemos ahí los fines de semana, muy bien, muy bien. Pero hágalo todo el año.
Siempre. Siempre.

Essent les 12:17 hores, abandona la sessió el Sr. Francesc J. Belver i Vallès,
regidor del grup polític municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya.

Porque tras una década como alcaldesa, y 13 años como concejal de gobierno, en
total 23 años, fíjense ustedes qué cifras, está sin proyecto para la ciudad y sin
rumbo, a la deriva, a la deriva. Se nota, Sra. Marín, que la ciudad le viene grande,
solo le queda aparentar y, tal vez, hacerse conocida para su propia promoción
personal.
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Usted, Sra. Alcaldesa, usa el ayuntamiento para promover sus propios intereses en
lugar de resolver los problemas de los ciudadanos y las ciudadanas. Se nota que
tras 23 años en el poder, a usted la ciudad le pesa demasiado, le aburre. Dedica los
recursos municipales lamentablemente para su promoción personal, para comer en
sus restaurantes favoritos, fíjese, distorsionando el concepto contable de la
atención protocolaria. Nos da vergüenza ver las listas, que además no explican
nada, de las comidas suyas.
No queremos olvidar que, por ejemplo, el año pasado Ciudadanos adivinamos el
nombre de los siete candidatos que ganaron un proceso de selección de personal
directivo, antes incluso de que se pusiera la lista de admitidos en el proceso de
selección. ¿Qué podemos pensar, Sra. Núria Marín? ¿Qué nombre tiene eso? Ya
me lo dirá. Y da igual, sigue igual, porque no está dispuesta a dejar de comportarse
como una agencia de colocación. Tremendo mensaje de mérito y capacidad dan a
los trabajadores de esta casa, muy motivador para los trabajadores de esta casa,
cuando ven que sus oportunidades se quedan ahí, porque hay dedos, hay el
nombramiento dáctil, como digo yo.
Essent les 12:19 hores, s’incorpora a la sessió el Sr. Francesc J. Belver i Vallès,
regidor del grup polític municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya.

Gobiernan con opacidad, sin contar con la oposición, como si aún conservaran la
mayoría absoluta de antaño y, no lo olvidemos, rompiendo el Pacto
antitransfuguismo, firmado por su propio partido, valiéndose del apoyo de dos
concejales tránsfugas que vendieron sus votos a cambio de un generoso sueldo
que ustedes les pusieron, 65.500 euros para ellos y un puesto de asesor para un
amigo suyo.
Pero lo que es peor es que gobiernan de espaldas a los intereses de los
ciudadanos. No puede ser que vean los servicios públicos como una fuente de
ingresos del ayuntamiento, como hacen con los servicios funerarios municipales.
Dejen de poner todos los medios para evitar que las personas puedan despedirse
dignamente de sus seres queridos, y den cumplimiento a la moción de Ciudadanos
que se aprobó en el pasado Pleno, dónde se solicitaba recuperar las tarifas más
económicas que ustedes subieron un 22 %.
Lo peor es que mientras realizan una política de cara a la galería, no hacen una
política real para los ciudadanos de Hospitalet. Ustedes llevan a cabo una política
que genera una ciudad, que se ha dicho aquí muchas veces, de dos velocidades. Y
es cierto. Por poner un ejemplo, el plan integral de los bloques de La Florida. De
vez en cuando se llenan la boca con él para cubrir la cuota, en el fondo no es una
prioridad para su gobierno municipal. ¿A dónde va usted hablando del 2030? Como
decían en mi tierra o en muchas tierras de Castilla, si para tan largo me lo fías,
deme usted otro cuarto. O sea que ya veremos cuando está eso acabado.
Y además, todo apunta a que de integral nada, Sra. Marín, 200.000 euros le
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dedican en los presupuestos. Para hacernos una idea de lo prioritario que es este
tema para el gobierno de Núria Marín, solo la compra de la nave para la
Salamandra, en eso solo se han dejado 700.000 euros, son prioridades, más del
doble para favorecer a una empresa.
Poner un espacio público al gusto de una multinacional como el Circo del Sol,
1.250.000 euros, no me cansaré de decírselo, qué derroche, seis veces más que el
plan integral de los bloques de La Florida. Fíjese, Señora Marín, le dedican más
dinero a publicidad en prensa, sobre todo para que a usted la paseen, que al plan
integral de La Florida.
Por eso es revelador el publirreportaje que le hicieron el otro día de varias páginas
en el que no había nada nuevo, es el reflejo de la política de apariencia de usted,
Sra. Alcaldesa, ese es el reflejo. Viene hablando del plan integral de los bloques
desde que usted era, Sra. Marín, era teniente de alcalde. Desde entonces viene
usted hablaba ya.
Entonces hablaban de sustituir los edificios, sí, sí, está en la hemeroteca, no haga
usted gestos raros, está en la hemeroteca. Yo lo saco de la hemeroteca de
declaraciones suyas, no me lo invento. Mire, pero ahora es todavía más ambigua,
todavía no lo tiene usted claro, eso parece. El caso es que una década después,
ejerciendo usted de alcaldesa, usted Sra. Núria Marín, sigue mareando la perdiz sin
tener nada concreto y los vecinos a esperar.
Podemos poner más ejemplos, los casales para personas mayores de Bellvitge o
Can Serra. ¿Cuánto tiempo llevan nuestros vecinos esperando? ¿Cuánto? Y
cuantas veces la ha denunciado… alguna cosa hacen, pero le meten una
parafernalia, lo anuncian mil veces. Nos cuesta más dinero los anuncios que usted
hace, que lo que valen los casales al final. ¿Sabe qué pasa? Que esa es su política,
es lo que le gusta. Sin embargo, para poner espacio público al gusto de la
multinacional del Circo del Sol le ha faltado tiempo, lo ha hecho incluso antes de
firmar el contrato. Y que todavía no lo conocemos en su amplia extensión porque
mira que pedimos y ustedes nos ocultan mucha información. Nos cuesta un trabajo
terrible llegar a los expedientes en tiempo y forma para poder venir a estos Plenos
preparados muchas veces.
Mire, Ciudadanos cree que hay que cambiar las prioridades. Sí, sí, Sra. Alcaldesa,
me gusta que me mire a la cara cuando le hablo, me encanta ver esos ojos, esa
expresión viva de usted cuando está contenta con lo que le digo.
Mire, mejorar los barrios tiene que ser una prioridad fundamental en la acción de un
gobierno municipal. Hacer unos barrios más confortables y amables para las
personas, con espacios para la convivencia, sostenibles, con una movilidad del
siglo XXI. No basta con asfaltar y cambiar aceras, que también, pero para eso no
hace falta mucho liderazgo, lo puede hacer cualquier técnico. Necesitamos algo
más.
Hay que planificar a largo plazo y actuar en el corto plazo, con acciones pequeñas
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que vayan sumando a un resultado global, que le sumen. Hay que ir esponjando la
ciudad, fundamentalmente de la zona norte. Cuando… y creando zonas verdes,
espacios de convivencia y rehabilitar y renovar muchos de sus edificios.
Esto, claro, requiere mucho trabajo, mucho diálogo, imaginación y saber aprovechar
las oportunidades. Por ejemplo, hay que ir aprovechando oportunidades como la
que se presentó en la plaza Camilo José Cela de Santa Eulàlia, y que usted
despreció, Sra. Marín. Pero para zonas verdes en los barrios no tienen dinero, para
el Circo del Sol sí, donde la alcaldesa se hartará de hacerse fotos, para eso el
dinero que haga falta, ¿verdad Sra. Marín? Para eso no falta. No hace falta ver lo
que usted está haciendo.
Hace falta energía para impulsar la renovación que necesitan los barrios de
l’Hospitalet, energía y dinero. Energía que no vemos en un gobierno ya agotado,
estancado y aferrado al pasado. Están estancados en un modelo antiguo, de vuelta
a la burbuja, ¿verdad que sí, Sra. Marín? Como veo que asiente, ¿está de
acuerdo?
Tenemos una ciudad densamente poblada y usted en lugar de dedicarle a
aumentar los espacios públicos para los ciudadanos, se está dedicando a llenar aún
más de cemento y bloques, la ciudad. No estamos en contra de las nuevas
promociones, pero entendemos que habría que vincularlas a la renovación de los
barrios.
Por no hablar del famoso PDU de la Gran Vía, que tan bien ilustra la acción del
gobierno de usted, Sra. Núria Marín, proyecto faraónico, sobredimensionado,
efectista, precipitado, que no se acaba de concretar, que se hace de espaldas a las
necesidades de la ciudadanía de l’Hospitalet, que no se sabe muy bien a quien va a
beneficiar, o podemos pensar que a unos pocos, más que a los ciudadanos de
Hospitalet de entrada.
Y por cierto, probablemente se tenga que reformular y paralizar a la espera de ver
qué pasa con el soterramiento de las vías. Continúo después.

Essent les 12:25 hores, abandona la sessió el Sr. José Castro Borrallo, regidor del
grup polític municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya.

SR. BELVER VALLES (PSC-CP)
Gràcies, Sra. Alcaldessa. Bon dia a tots i totes. Per fer la intervenció del grup
municipal socialista en aquest Plenari extraordinari de debat de l’estat de la ciutat
del 2018.
Fa un any que celebràvem el primer Ple sobre l’estat de la ciutat. Ha estat un any
convuls, un any on la política, entesa com la capacitat d’arribar a acords i
consensos entre diferents en favor de l’interès general de la ciutadania, ha estat
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derrotada.
Aquest Ple és la representació de la pluralitat de la nostra ciutat. Els socialistes
tenim un profund respecte a aquesta diversitat i creiem que és una oportunitat per
enriquir el projecte de ciutat. Durant aquests anys hem aprofundit en crear espais
on tots els grups, independentment del seu nombre de regidors, puguin participar i
fer les seves propostes, contraposant els nostres models, perquè estem convençuts
de que no només hem de governar per als nostres votants, sinó que ho hem de fer
per a tothom.

Essent les 12:26 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.
Mostra d’això es que tres de cada quatre mocions que s’han presentat en aquest
Ple, han rebut el suport del nostre grup, més de tres-centes mocions votades
favorablement, la majoria d’elles ja implementades i desenvolupades. Però els hi
torno a recordar que les mocions són un instrument per fixar posicions polítiques,
no per governar una ciutat.
Els socialistes respectem totes les posicions, ja siguin majoritàries o minoritàries.
Aquest respecte passa per la negociació, el pacte i l’acord per als projectes de
ciutat, però entendran que el pla d’acció del govern respongui, principalment, al
programa electoral amb el que ens vam presentar a les eleccions del 2015 i que
entenem com un compromís amb la ciutadania.
“Cuanto peor, mejor”, esa es la táctica de algunos grupos políticos que solo buscan
empobrecer la ciudad. Grupos políticos que en vez de intentar incidir en los
proyectos estratégicos de ciudad, en los que históricamente habíamos logrado
grandes consensos, simplemente dicen no a todo.
Solo desde ese tacticismo electoral cortoplacista puede explicarse que Ciudadanos
y la CUP hayan votado lo mismo, en más de un centenar de ocasiones durante este
mandato, a mociones que son exclusivamente expresiones de posicionamiento
político. Porque ustedes intentan hacer pseudopolítica contra el gobierno municipal
y no una política en favor de la ciudad.
Ple rere ple escoltem frases fetes buides de contingut, moltes ocurrències, però
poques propostes realistes per construir la ciutat. Per aquest motiu, després de
tornar a escoltar un dia més la col·lecció de tòpics sobre una suposada ciutat de
dos velocitats, que les dades demostren que és fals, els hi vull proposar un repte
per a la seva següent intervenció: expliquin el seu model de ciutat. Només els hi
demano una cosa, que quadri. Facin el que mai han fet, posin en valor les seves
propostes i expliquin com imaginen la ciutat al 2025, i al 2050.
Nosaltres per construir el model de ciutat sempre partim del nostre passat, com a
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eina per tal de poder conquerir el nostre futur. L’Hospitalet, ha estat històricament
un lloc de pas, estratègicament situada a l’accés sud de Barcelona. Durant segles
molta gent hi va passar, però poca es va establir, fins que per la pròpia aglomeració
de la ciutat veïna, la gent de pas va començar a quedar-s’hi.
Essent les 12:29 hores, s’incorpora a la sessió la Sra. Núria Marín Martínez,
Alcaldessa-Presidenta.
S’hi va quedar tanta gent que vam arribar als 300.000 habitants a principis dels
anys vuitanta. 300.000 habitants en barris sense serveis ni planificació, pensats
més per l’accés a Barcelona a través del camí Ral, la N-II o l’autovia de
Castelldefels que no en ser una ciutat. El gran èxit col·lectiu ha estat convertir un
lloc de pas en una ciutat. Una ciutat en el sentit social, que com deia el professor
Tierno Galván és “el hogar público que complementa al hogar privado que cada uno
tenemos”.
Així que continuïn amb la seva retòrica de les dos, tres o cinc ciutats, això ja ho vam
ser i ho hem superat. Som un sol poble, o millor dit, una sola ciutat, i aquesta no
pertany a ningú, a cap identitat, a cap bàndol i tenim el repte de conviure amb els
que pensen com nosaltres i amb els que ho fan diferent.
Segons el nostre programa de govern aprovat, el nostre model de ciutat és, “una
ciutat de drets i benestar, cohesionada, generadora d’oportunitats, inclusiva,
sostenible, articulada en barris com a centres de convivència, i governada des de la
proximitat, transparència i eficàcia en l’ús dels recursos públics”. Tenim projecte i
tenim camí, que voldríem recórrer tots junts, si vostès se senten interpel·lats a
participar-hi, és clar.
Un detall que han passat per alt en les seves intervencions, al març del 2013
aquesta ciutat va arribar a les 24.000 persones aturades, 9.000 més de les que hi
ha avui. En aquesta situació d’emergència, l’actual govern municipal s’ha trobat
molt sol, sol institucionalment, amb governs que només retallaven i limitaven, però
també sols dins del Consistori.
Si portem economia a la ciutat, vostès diuen que nomes volem sortir a la foto. Si
fem plans d’ocupació on han participat més de 2.000 aturats durant aquest mandat,
Ciudadanos aprofita la desesperació dels aturats per sembrar falses sospites sobre
els processos de selecció, que, per cert, es fan per sorteig públic. “Difama, que algo
queda”.
La seva desconnexió respecte a la realitat és total. Aquest ajuntament destina més
de 30 milions d’euros a polítiques socials i d’ocupació, hem duplicat el pressupost
en aquests àmbits durant la crisi, per tant lliçons de caire social, cap ni una. Ja que
no han ajudat en la emergència, ens agradaria que col·laboressin en l’escenari de
recuperació.
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Essent les 12:32 hores, abandonen la sessió el Sr. Rainaldo Ruiz Narváez, regidor
del grup polític municipal de Ciutadans i el Sr. Jordi Monrós Ibáñez, regidor del grup
polític municipal de Convergència i Unió. Així mateix, s’incorpora a la sessió el Sr.
José Castro Borrallo, regidor del grup polític municipal del Partit dels Socialistes de
Catalunya.

Una recuperació per la qual hem de preparar els nostres barris, junts, a través de
LHON dels barris, un procés en el que vostès no hi creuen però que ha rebut més
de 9.000 propostes, i que ha de cristal·litzar en un full de ruta adaptat a la realitat de
cada barri. Perquè tenim molts barris diferents i fins i tot diferents internament.
No és certa la seva teoria sobre la zona nord, deixin de generalitzar, i si trepitgessin
més els barris sabrien que no és el mateix la plaça del Mercat de Collblanc que la
plaça Espanyola, els blocs Florida que l’avinguda Primavera, l’avinguda Tomàs
Giménez que Severo Ochoa. És evident que no totes les zones de la ciutat són
iguals, ni han patit els mateixos fenòmens. A Bellvitge, amb una població més
estable, s’han pogut fer polítiques a llarg termini, i en d’altres barris tot just s’està
estabilitzant la població, no es poden fer polítiques socials correctes sobre una
població que té una alta mobilitat residencial.
Per trencar el seu mite definitivament, algunes dades. La renda familiar disponible
de la ciutat està en la mitjana catalana 100,1 sobre 100 de Catalunya. El barri que
té més renda, té un 120 % de la mitjana i el que té menys, té un 80%, vint punts de
diferència amunt i avall. A Barcelona, per exemple, el barri que té la renda més alta
té un 242 % respecte la mitjana, mentre el que té menys, només té el 38%,
diferència 204 punts. Aquí sí que hi ha una escletxa.
Però anem al que avui avaluem aquí, la gestió del govern municipal durant el darrer
any. Un any de paràlisi institucional processista, on a L’Hospitalet, hem posat en
marxa nous equipaments com el casal de gent gran del Centre i l’Espai Jove, que
estan a sobre del pocs habitatges de lloguer social que s’han construït darrerament
a Catalunya. S’ha enllestit el nou espai de l’esplai Xixell, hem estrenat l’escola de
segona oportunitat del Repartidor i hem arrencat el compromís per a construir les
escoles Paco Candel i Ernest Lluch o hem posat fil a l’agulla a grans projectes de
ciutat com la L10 del metro o el projecte de regeneració integral dels Blocs Florida,
on ens hem posat a treballar confiant en l’ajut compromès per part de la Generalitat.
Tot això no és fum, com alguns prediquen, són projectes que es fan realitat, com els
més de 100 milions d’inversió a l’espai públic pel 2018 a tots els barris de la ciutat,
del nord i del sud, que ens hagués agradat fer abans, però les restriccions
imposades pel govern central, no ens ha permès fer la despesa fins a aquest
moment.
L’any 2017 es van finalitzar 365 habitatges a la ciutat, el 85% dels quals són de
protecció oficial, amb preus fixats per la Generalitat. Per cert, un mòdul que va fixar
el conseller d’Iniciativa per Catalunya-Verds. Això respon al compliment del pla
municipal de l’habitatge de l’any 2007, si volen saber què queda per executar del
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pla el poden consultar, o bé llegir al programa electoral d’ICV-EUiA del mateix any,
on surt com el seu compromís electoral. També s’ha aconseguit la cessió de 50
habitatges de la Sareb per incorporar-los al parc municipal d’habitatge social.
Respecte a d’altres projectes més a mig termini, com el Districte Cultural, cal dir que
ens proposem actuar sobre una zona industrial dels anys 50-60 que pateix els
mateixos problemes que altres zones industrials de l’àmbit metropolità. Són espais
que s’abandonen, s’ocupen per usos fora d’ordenació o acaben convertint-se en els
trasters de la ciutat de Barcelona. Nosaltres no podem permetre’ns tenir trenta
hectàrees de territori destinades a l’activitat econòmica al mig de la ciutat fent
aquestes funcions.
Essent les 12:36 hores, s’incorpora a la sessió el Sr. Rainaldo Ruiz Narváez,
regidor del grup polític municipal de Ciutadans.

Tant de bo, tornés la indústria a aquests espais, però els hi repetiré una dada que ja
els hi vaig donar l’any passat. A principis dels anys noranta el PIB industrial de la
ciutat i de Catalunya era del 34 %, ara mateix la mitjana catalana és el 20 %. I on és
la indústria? O ha marxat a d’altres països o s’ha instal·lat a la segona corona
metropolitana, on existeixen noves zones industrials amb característiques més
apropiades per a aquest tipus d’activitat.
I malgrat que no els hi agraden els usos culturals i creatius per revitalitzar aquests
espais en desús, això comença a ser una realitat, avui tenim, per exemple, edificis
industrials reconvertits en fàbriques de creació amb desenes d’artistes residents
com a l’edifici Freixes, l’espai Salamina, les galeries d’Isaac Peral, la nau Tona L’H,
etc.
Projectes culturals i creatius d’iniciativa 100 % privada com el Village Underground,
Karacter Studio, Vidreries Bonet, la cerveseria artesana Tibidabo o l’empresa de
post-producció fotogràfica i creació Addretouch, o mitjançant l’acord entre
administracions, entitats i agents culturals com la Casa de la Música. A vostès no
els hi agrada l’aposta per la cultura com a motor de canvi, a nosaltres sí. I no
s’enganyin, el pressupost del Districte Cultural és ínfim, 300.000 euros, cent
vegades inferior al de serveis socials. I les inversions municipals, com el seu nom
indica, passen a formar part del patrimoni municipal. No regalem res a ningú, com
alguns pretenen fer creure.
Tampoc els hi agraden ni les oficines ni les seus d’empreses a la plaça Europa i al
districte econòmic, tot i que són de les activitats econòmiques que més llocs de
treball qualificats ocupen per metre quadrat, entre 7 i 8 treballadors per cada 100
metres de sostre. Aquestes oficines necessiten espais centrals, ben comunicats,
amb infraestructures adequades, amb la millor connectivitat possible, edificis
singulars on ubicar-se, com els dissenyats per els cinc premis Pritzker: Toyo Ito,
Richard Rogers, Rafael Moneo, Jean Nouvel i el taller d’arquitectura RCR, que
tenim a la ciutat, qüestió que, no sé si saben, no pot dir cap altra ciutat d’aquest
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país. Actualment el 40 % dels 75.000 llocs de feina de la ciutat es concentren a
plaça Europa i districte econòmic. Segons alguns de vostès això es un veritable
fracàs.
Tampoc els hi agrada que aquest any s’hagi aprovat un pla que permetrà ampliar el
clúster biomèdic de Bellvitge, generar economia productiva, soterrar la Gran Via i
guanyar trenta hectàrees de parc públic per dedicar-ho als usos que decideixi la
ciutadania, i no tenir l’espasa de Damocles d’uns propietaris que poden convertir
zones verdes en aparcaments de camions d’un dia per l’altre, amb el vist i plau del
tribunals, com ja ha passat en aquest àmbit. Tindrem un camí al riu Llobregat, que
dóna cognom a la ciutat, de 10 metres d’amplada, però segur que això tampoc els
hi agrada.
Una altra dada, als anys noranta teníem 54 hectàrees de parcs i jardins a la ciutat,
avui gràcies als plans aprovats, com el de Gran Via Llobregat, aconseguirem arribar
a les 220 hectàrees de parcs i jardins, apropant-nos a l’objectiu dels 10 metres
quadrats de zona verda per habitant. Unes zones verdes que s’incrementaran
encara més quan aconseguim, d’una vegada, aquesta veritable columna vertebral
que ha de suposar el soterrament de les vies. Una columna que vertebrarà la ciutat
i que només pot ser verda i ciutadana, que juntament amb la Gran Via permetran
millorar un terç de la ciutat, unir sis barris, generar un nou centre i millorar l’entorn
quotidià de més de 120.000 persones a la nostra ciutat.
Per finalitzar, els hospitalencs i hospitalenques ens sentim orgullosos de la nostra
ciutat, dels nostres barris, de la nostra gent, gent humil i treballadora que hem hagut
de lluitar per aconseguir el que tenim.
Ningú no ens ha regalat res. Ningú no ens prendrà res. Lluitarem pel què som i pel
què volem ser. Som una ciutat cohesionada i generadora d’oportunitats, que
treballa per conquerir el millor futur individual i col·lectiu.
L’Hospitalet serà sempre, de tots i de totes. Moltes Gràcies.

Essent les 12:41 hores, abandona la sessió la Sra. Ana González Montes, regidora
del grup polític municipal d’Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra Unida i
Alternativa-Pirates.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé. Doncs ara faríem un torn de rèplica, bé, d’explicació, de comentari de les
intervencions dels grups. M’havia demanat la paraula el Sr. Castro, el Sr. Quirós, el
Sr. Mompel, la Sra. Sariñena i si em deixen una mica de temps, a mi també
m’agradaria dir alguna cosa.
Sr. Castro.

…/…

55

SR. CASTRO BORRALLO (PSC-CP)
Jo bàsicament el que intentaré és donar una breu explicació sobre l’àmbit
d’habitatge i l’àmbit de la neteja que ha sortit en algunes de les intervencions dels
grups de l’oposició.
Coincidim amb la preocupació de la necessitat de l’habitatge assequible, coincidim
en la necessitat d’aturar els desnonaments. Coincidim, jo crec que coincidim, en
moltes coses en l’àmbit de l’habitatge, però ja no coincidim tant quan d’alguna
manera es proposen aquí determinades actuacions o d’alguna manera, també, com
cadascú es va traient les seves responsabilitats de sobre, ara el nostre portaveu
explicava, doncs, referent a la Llei de l’habitatge 2007 i en funció d’aquesta llei i
d’un govern anterior, com el propi grup d’Iniciativa per Catalunya definia els preus
dels mòduls de l’habitatge de protecció oficial, per tant, venir al Ple municipal a
queixar-se d’aquests mòduls de preu o de la necessitat de canviar-los, té poca
consistència en el sentit de que, com vostès saben, ni són competents ni és aquí on
es pot, d’alguna manera definir aquest tipus de canvis.
En referència a la necessitat de disposar de més parc d’habitatge públic, coincidim
tots, però ja no coincidim tant en el mètode. L’altre dia, el Consell de Districte IV a la
Florida, d’alguna manera es preguntava sobre..., perdó el districte I, al Centre, es
preguntava sobre aquesta qüestió i la nostra resposta va ser molt clara, no, amb
vuit cents mil euros l’any, que és una necessitat disposar de recursos per la compra
de parc públic d’habitatge, resolem el problema de cinc, sis o set habitatges any,
quan la nostra necessitat i vostès ho saben, és d’una mesa d’emergència en la que
tenim a més de 200 famílies, per tant, pot ser interessant, no ho descartem, no ens
hem negat a fer aquest tipus o de donar aquest tipus de solució, però hem buscat
solucions més efectives, més pràctiques i més ràpides.
L’Ajuntament de Badalona, el Sr. Giménez, ens ho comentava abans que hem
d’ampliar el parc públic, l’Ajuntament de Badalona ha verbalitzat, ha anunciat,
durant aquest mandat, una compra massiva d’habitatges, posant molts milions
d’euros sobre la taula, a partir de la pressió d’una plataforma no d’afectats de
l’hipoteca, en aquest cas, si no d’una plataforma social que n’hi ha a la ciutat de
Badalona i el resultat és el que és, van començar el mandat amb 3 habitatges i
continuen en tres habitatges. És evident que nosaltres, que ens apropem als 200
habitatges de patrimoni públic municipal no podem resoldre la problemàtica de la
ciutat ni estem contents amb aquesta xifra, però entre tres i dos cents, hi ha una
diferència molt notable, ho dic perquè aquí es parlava del cas de Mataró que té poc
a veure en la conformació urbanística amb el cas de l’Hospitalet, en tot cas, estem
estudiant fórmules per intentar ampliar aquest parc d’habitatge públic, és necessari,
bé sigui a través de la cessió d’entitats financeres d’aquests habitatges buits dels
que ens parlava l’Alcaldessa a l’inici de la seva intervenció, o bé a través de
compra, si és que trobem els canals i les formes efectives de poder-ho fer.
En quant al tema del Pla Director de l’arbrat que també ha sortit per part del grup
d’Iniciativa Canviem. Jo no parlaria mai de tala massiva d’arbres, perquè vostès
saben que això no és veritat, es a dir, aquí hi ha un Pla Director de l’arbrat. Sí, hi ha
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un Pla Director, sí el veureu, i n’hi ha tres documents, no, no, perdó, tenen vostès
tres documents d’estudi previ que han pogut analitzar perfectíssimament i aquest
Pla Director de l’arbrat té una lògica aplastant, quan hi ha cobertura verda d’una
banda, que és el què necessitem, no parlar tant de si un arbre s’ha de substituir, o
no, avui mateix en la...

SRA. ALCALDESSA
Sr. Castro, jo li demanaria, una mica, de “pim, pam, pum”, perquè tenim, m’han
demanat la paraula casi bé tots els seus companys.

SR. CASTRO BORRALLO (PSC-CP)
Disculpin, seré molt breu. Miri, el cosentimentalisme el just. Gestió racional i
sostenible, de la cobertura verda, aquest és l’objectiu i en referència al tema de la
neteja, l’Alcaldessa també ha anunciat en el seva intervenció què estem fent al llarg
d’aquest mandat, jo crec vostès també han tingut ocasió a través d’algunes
reunions, de conèixer quines eren els punts febles, quines eren els objectius que
ens estàvem plantejant en termes de millora d’aquests serveis, en temes de control
de serveis, en termes d’informació pública i transparència d’aquests serveis i també
en termes de motivació i de formació dels treballadors i treballadores dels serveis.
Moltes gràcies.
Essent les 12:41 hores s’incorporen a la sessió, Sr. Giménez Marquez regidor del
grup polític municipal CUP-Poble Actiu- i el Sr. Jordi Monrós regidor del grup polític
municipal de Convergència i Unió i abandona la sessió, el Sr. Cristian Alcázar
regidor del grup polític municipal del PSC-CP.
Essent les 12:43hores abandona la sessió, el Sr. Jaume Graells, regidor del grup
municipal polític del PSC-CP.
Essent les 12:45h s’incorpora a la sessió el Sr. Cristian Alcázar regidor del grup
polític municipal del PSC-CP.

SR. QUIROS BRITO (PSC-CP)
Bon dia, moltes gràcies Sra. Alcaldessa. Molt ràpid, perquè els companys de
l’oposició estan acostumats a parlar i no escoltar, o sigui que intentaré ser molt
directe. Quan fa uns anys l’Alcaldessa va situar en el centre de la política,
l’estratègia de la cultura, jo crec que no ens pensàvem o no ens plantejàvem com a
govern, que l’èxit no només seria que estaria als carres i les places de les nostres
ciutats, si no que a més estaria en el debat de la vida política d’aquest ajuntament i
avui s’ha demostrat, amb la qual cosa, jo crec que ens podem donar per satisfets
que avui, tots els grups polítics, parlin de cultura i ara només falta que alguns la

…/…

57

consumeixin una miqueta més.
Per situar molt ràpidament lo que és el Districte Cultural, perquè moltes vegades es
parla del Districte Cultural i que venem fum, i que doncs, tot és un forat, em sembla
que s’ha parlat avui de forats negres i coses d’aquestes. Només li parlaré, Sr.
Miguel García del Marcos Romero, que es un escultor que está en el edificio
Freixes, y que durante el 2017, ha colaborado con la Cofradía 15+1, el desarrollo
de su 40 aniversario y ha comisariado una exposición con ellos y además les ha
trabajado una obra de las que él, como escultor, va desarrollando.
También le hablaré del Miquel Garcia, i no el Miguel García, que es del Entresuelo
Primera y desarrolla actividades para la comunidad y para los más pequeños en el
barrio de Santa Eulalia o la de Nevenka Pavik que es una artista chilena, que va a
desarrollar un proyecto mosaiquista en la Avenida del Metro.
Pero decirle algo más, el Distrito Cultural, por ejemplo, es la empresa “Retouch”,
que está situada en la calle General Prim Santa Eulalia, es una empresa de posproducción fotográfica que, gracias a su ubicación y su compromiso con la ciudad,
nos ha permitido y todavía está en ello, con lo cual, le invito a que la visite, tener en
el barrio de La Florida, en el mercado municipal del barrio de La Florida, una
exposición llamada “Un día cualquiera” de Manu Bravo. Manu Bravo es un
fotoperiodista español que ha sido premio Pulitzer y que nos ha permitido llevar una
exposición de ámbito internacional a un espacio informal, donde según algunos
nunca pasa nada y que de momento, esperamos al menos, unas cinco o seis mil
persones que además no son sólo de la ciudad de l’Hospitalet, eso es el Distrito
Cultural.
El Circo del Sol que también es Distrito Cultural, entre otras cosas y no voy a
extenderme, nos permite dar una formación de circo social para los formadores que
trabajan en esta ciudad, con los más pequeños y que se van a beneficiar de
diferentes becas, durante dos años y que nos va a permitir, además, transmitir esa
formación y esa experiencia a los más pequeños de nuestra ciudad.
Pero, como no me quiero extender, también le diré que en las Fiestas de
Primavera, hemos avanzado en la descentralización de algunas actividades y
hemos tenido el Festival Mec que ha recorrido la ciudad de cabo a rabo, que hemos
tenido más de cien actividades en una programación cultural de verano, el “Summer
Experience”, que ha llegado a todos los barrios, que ha sido programada además
por los diferentes territorios y las entidades que forman parte de ellos, que tenemos
la Escola Municipal de Música i Centre de les Arts, que además no está, como
antes decía, el Sr. Monrós, todo en el barrio del centro o en la zona noble de la
ciudad, si no que se está situando en el barrio del Gornal, que es un modelo de
éxito, que es un modelo reconocido por la Unión Europea, que es un modelo que
además nos ha permitido tener más de 1300 alumnos que están accediendo a una
formación musical y a una capacitación que de otra manera, seguramente, no
hubieran conseguido.
Pero que además, tenemos festivales de ámbito internacional como el Jango, como
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el Acróbatas, como el Barna Sans, que ponen sus pies en la ciudad de l’Hospitalet y
se proyectan hacia el mundo y además lo hacen en el Teatro Joventut, que es un
equipamiento que está en el barrio de La Torrassa, con lo cual tampoco está
situado en la zona noble, como ustedes dicen de la ciudad, pero en otro barrio,
como el de La Torrassa, desarrollamos el proyecto 12+1 que es un proyecto
liderado por contorno Urbano, de arte urbano, donde este año, por ejemplo, se han
presentado más de 184 propuestas de ámbito internacional, para pintar los muros
de la ciudad de l’Hospitalet.
Y para finalizar, me gustaría dar muy rápidamente una pequeñita explicación de lo
que es la Casa de la Música porque a veces es importante que cuando uno tiene
interés en descubrir y saber las cosas, es importante, que a todos nos quede claro.
La Casa de la Música no es una empresa privada, ni es una discoteca, ni es más
que un proyecto músico-social, eso es la Casa de la Música, un proyecto que puso
en marcha, hace doce años, el que hoy es para usted su gran referente político y
que impulsó con la Generalitat de Catalunya, con la Diputación la empresa
Salamandra y con el Ayuntamiento de l’Hospitalet. Decirle, para darle un dato
anecdótico, que del presupuesto total de la gestión de la Casa de la Música, este
ayuntamiento, sólo destina el 31% del total, el resto de recursos salen de las
diferentes instituciones. No me ponga esa cara Sr. Miguel García, porque eso es
público, transparente y lo puede comprobar cuando quiera. Sólo son algunos de los
pocos datos que quería darle, pero simplemente para finalizar, algunos y a usted
especialmente, le preocupa que hablemos de cultura porque cuanto más culta es la
gente, más fácil es descubrir a los populistas oportunistas. Gracias.

SR. GARCÍA MOMPEL (PSC-CP)
Simplement per recalcar algunes dades que em sembla que han sortit i que són
interessants, polítiques de seguretat i convivència. En això, també els ajuntaments
han estat molt sols, les polítiques que hi ha hagut, per part de l’Estat i també per
part del model policial de Catalunya, no han acompanyat gaire. Que, quan parlem
de seguretat i sobre tot de civisme, les dades que ens dóna la nostra ciutat
tendeixen a la baixa, des del 2010, per tant, en aquest sentit, no diré que són per
tirar coets, perquè mai en seguretat es pot tirar coets, però evidentment, són millors
de lo que eren abans.
Jo crec que s’han dit algunes coses que crec que val la pena matisar, s’ha parlat
aquí, en algun sentit, de l’expedient que hem tingut no sé que plusos irregulars,
parlava el representat d’Esquerra Republicana de Catalunya, dir-li que ell, com tots
els grups de l’oposició, coneixen perfectament aquest expedient perquè se’ls hi ha
donat compte en tot moment. A partir d’aquí, nos ens dediquem a vigilar a ningú,
fem les fotos que creiem que hem de fer i fem lo que hem de fer, com a policia
cívica que som.
I per altra banda, evidentment, no donant aquells permisos que contravenen la
normativa, res més, si m’equivoco els hi hem donat forces permisos, aquest any,
d’ocupació de la via pública.
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Però, m’agradaria acabar matisant una qüestió que s’ha plantejat, que s’ha dit aquí
sobre el procés de selecció de la persona que ocupa els mitjans de comunicació.
Ha estat tant transparent com l’anterior procés, Sra. Ana, fixis si ha estat
transparent que la persona que havia guanyat l’anterior procés s’ha quedat a sis
dècimes del que ha guanyat, per tant, compte amb les afirmacions de no
transparència, perquè aquestes coses no es poden dir així com així, eh?. Gràcies.

SRA. SARIÑENA HIDALGO (PSC-CP)
Intentaré ser molt breu, gràcies Alcaldessa. Més que rés perquè havia pres unes
quantes anotacions i suposo que pel temps, intentaré abreujar.
Respecte al Pacte Local del Comerç de la nostra ciutat, no podia passar per sobre
el fet de que es digués que en un any no s’havia fet res, o sigui, per això, la meva
petició de paraula. I no només, aquest any, si no jo penso que portem ja molts anys,
a l’Ajuntament de l’Hospitalet, fent diferents polítiques de comerç per millorar
l’hàbitat i renovar, i innovar el comerç de la nostra ciutat. Citaré tres o quatre
projectes que hem portat a terme, en aquests últims anys. Assessorament tècnic
comercial als comerços; accions per promocionar les zones comercials amb festes
de comerç, de mercat. Hem constituït també, recentment, la Taula i la Comissió
sectorial del comerç que feia uns anys que no treballava i l’hem tornat, en aquest
últim any, a restituir aquesta comissió de comerç, mercat i restauració.
Hem impulsat, perquè també havia altre grup polític que parlava del mercat i de la
realitat dels mercats, hem fet un nou model de gestió de mercats de la nostra ciutat
per a que els mercats siguin, la plaça sigui el centre dels barris, que ho estem
impulsant al mercat de La Florida, i que això es tindrà que replicar a la resta de
mercats de la nostra ciutat. Sense allargar-me massa, l’Ajuntament el què vol, és
refermar el seu compromís amb el comerç, per això el Pacte Local; té que ser un
full de ruta que reculli les demandes, iniciatives i propostes del sector. Ja portem
mesos treballant, com li comentava també, abans, al Sr. d’Esquerra Republicana,
però sí que és veritat, que hi ha que fer un treball de camp, un treball també, es diu
de cuina, per saber la realitat del nostre comerç de la nostra ciutat, per això hem fet
també un cens comercial a tots els barris, per poder tenir una radiografia real del
barri i del comerç a la nostra ciutat.
Ja vam presentar recentment, fa uns dies, a la Taula Sectorial aquest projecte
d’impuls i ara ja, la setmana que ve començarem a treballar en aquest Pacte Local
del comerç per a la nostra ciutat, que recollirà, d’una manera consensuada, anhels i
les protagonistes del sector, les propostes. També amb els sindicats, amb els partits
polítics, amb organitzacions de consumidors, per traduir-les en un conjunt de
mesures per portar a terme, la veritat, un comerç millor a la nostra ciutat. Volem
incrementar la competitivitat, crear cultura d’associacionisme, aconseguir un entorn
atractiu, funcional i accessible.
Jo penso que en poques paraules, el què tenim és molt en compte, el nostre
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comerç perquè per nosaltres juga un rol social i urbà i territorial fonamental en la
nostra ciutat i fixarem, entre tots, la ruta a seguir per fomentar el model de comerç
intel·ligent i sensible que volem a la nostra ciutat. Gràcies.
Essent les 12:55 hores s’incorpora a la sessió el Sr. Jaume Graells regidor del grup
polític municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya-CP.
Essent les 12:56 hores abandona la sessió el Sr. Cristian Alcázar regidor del grup
polític municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya-CP.

SRA. RAMIREZ PEREZ (PSC-CP)
Gracias, Sra. Alcaldesa. Estaremos todos de acuerdo que Hospitalet es la segunda
ciudad de Cataluña en número de habitantes, ¿no?, pero también estamos de
acuerdo que somos, tanto en el porcentaje del PIB que aportamos a Cataluña,
como también en número de trabajadores localizados y esto no es por suerte, esto
es porque desde este gobierno se han hecho políticas estratégicas en lo que se
refiere a económica, también. En Hospitalet tenemos grandes empresas, también
tenemos pequeñas empresas, tenemos pymes, tenemos cooperativas y para
tranquilidad, también, d’Esquerra, un poco para que conozca cuál es el portafolio de
todo lo que se trabaja desde el Área de Promoción Económica, tenemos programas
que van desde el fomento al espíritu del joven emprendedor que estudia, como al
emprendedor marcando unas pautas generales, como el asesoramiento para crear
negocios, ya sean SL, autónomos, cooperativas. También programas para
consolidar las empresas que ya existen, también programas de formación a
empresas y empresarios y emprendedores para mejorar su competitividad,
programas innovadores y experimentales que también mejoran la competitividad en
el tejido productivo y en la ocupación, también programas para incentivar y
potenciar los “microclústers”, también programas para mejorar la ocupabilidad.
Como he dicho antes, colaboraciones con las empresas de la ciudad para que
puedan contratar a gente que está en nuestra ciudad en paro. También programas
para acelerar las empresas que actualmente existen, programas para desarrollos
de la economía local, con un impulso a la económica social y solidaria, para las
cooperativas, para proyectos singulares y como no, como impulsos de economía
social y solidaria.
Esto es una pequeña muestra de lo que se está haciendo desde Promoción
Económica por lo que también, pues si quieren algún detalle o más información,
otros grupos, yo estoy dispuesta a facilitarla pero políticas económicas en todos los
ámbitos, desde que se empieza con la idea que es un estudio, un joven hasta que
se finaliza, y existe un asesoramiento, un impulso, una ayuda, una aceleración. Por
tanto, yo creo que todos los campos están bien trabajados. Gracias.
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SR. BRINQUIS PÉREZ (PSC-CP)
Gràcies Sra. Alcaldessa. Dos petits apunts de les intervencions que hi ha hagut.
Sobre el tema del padró, jo crec que segurament tots estem d’acord amb la
problemàtica que hi ha i el què significa, però el que fa l’Ajuntament, és tant senzill
com aplicar la llei i no pot fer un altre tema. Som conscients del que això pot
significar, la solució seria modificar la llei a nivell d’Espanya, i també que hagués
una resposta global a nivell de l’àrea metropolitana, però el què no podem consentir
és que nosaltres empadronem els que expulsen els municipis del voltant, llavors
això és una realitat que no ens podem permetre, sempre i quan, el què fem és
complir la llei.
I sobre el tema de l’IBI, que ha sortit un altre cop en aquest Ple. Doncs, bueno,
recordar-li al Sr. Monrós que el rebut mitjà a la ciutat és de 347 euros, que no em
sembla que sigui un IBI de rics i que la pressió fiscal dels municipis de Catalunya
que són mes o menys de la nostra magnitud, doncs, gairebé tots estan per sobre
del de l’Ajuntament de l’Hospitalet. Precisament ens caracteritzem per estar per
sota i també és veritat que ha pujat l’IBI però és que a la resta de municipis de
Catalunya ha pujat l’IBI i molt. Jo crec que això ho hem de deixar palès perquè si no
sembla que només pugem l’IBI a l’Ajuntament de l’Hospitalet i no és veritat.
Gràcies.
Essent les 13:00 hores, s’incorpora a la sessió el Sr. Cristian Alcázar, regidor del
grup polític municipal del PSC-CP.

SR. HUSILLOS GUTIÉRREZ (PSC-CP)
Breument s’han fet algunes referències a la necessitat o a la possibilitat de tirar
endavant algun pla específic de xoc contra la pobresa, jo més que un pla de xoc
específic sí que compartir amb tots i amb totes, doncs, el número de persones, de
famílies que han sol·licitat acollir-se a la nova llei de la renda garantida de
ciutadania que a més, doncs, al proper Ple portarem una moció al respecte i que en
aquesta ciutat són més de 1.300 expedients que s’han sol·licitat.
Com bé saben, principalment aquest instrument havia de pal·liar moltes d’aquestes
situacions que algun de vostès han plantejat, però especialment al Sr. Giménez, dirli també, indubtablement la situació d’aquests anys, doncs, ha sigut la que ha sigut,
la que tots coneixem. També des de molts i variats àmbits legislatius s’han
incorporat noves obligacions i nous tràmits a la tasca de tots els serveis socials
d’arreu, però en tant que vostè representa una formació política, doncs, petita però
que és decisiva i va ser decisiva tant a l’anterior legislatura com sembla que la
propera, doncs també que ens ajudi a que el Govern de la Generalitat desbloquegi,
tiri endavant, resolgui la immensa majoria d’aquests més de 1.300 expedients que
ara per ara estan ja fora de termini i que encara els seus ciutadans, els seus titulars
no han rebut resposta per part del Govern. Gràcies.
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SRA. ALCALDESSA
Molt bé, si no hi ha cap altra paraula, doncs, aprofitaré jo, el temps que tenim en
aquests moments. Començaré pel Sr. Hermosín, dient-li varies coses.
Primero le agradezco que reconozca aquello positivo, porque creo que es más
creíble para cualquier grupo o cualquier crítica, bueno, pues reconocer las cosas
positivas y luego pasar a una crítica de aquello que considera que no se ha hecho
también.
Decirle que los méritos de esta ciudad son méritos de la ciudad y no son méritos ni
de la Sra. Colau, que bastante faena tiene para gobernar en Barcelona, por tanto,
que nadie se confunda, lo que hemos conseguido, lo hemos conseguido nosotros y
es mérito de esta ciudad.
Pero sí que quería hacer un, en fin, un comentario porque no ha sido el único que
ha sacado el tema, ha sido usted y creo que algún otro grupo, ha hecho referencia
a Bloques Florida. Bloques Florida, en fin, creo que requeriría casi un Pleno
extraordinario para hablar de lo que se está haciendo, de lo que se está trabajando
y de cuál es la situación, pero en todo caso, de una forma, en fin, lo más resumida
posible, voy a intentar explicar.
Para situarlo, este Plan Integral, integral porque quiere decir que hay muchísimos
temas que se están trabajando, no es simplemente un tema urbanístico, es un tema
social, es un tema cultural, deportivo, educativo, de seguridad, por tanto, tiene todas
las miradas transversales que tiene que tener un plan como este, se inició hace un
año, fue en la Conferencia del 2016, cuando se explicitó, de una forma contundente
que este plan se ponía en movimiento y este es un plan que tiene vocación de no
ser exclusivamente un plan que afecte o que trabaje el Ayuntamiento de l’Hospitalet
con los vecinos y vecinas que por supuesto, eso tiene que ser así y que va a ser así
y que está trabajando, estamos trabajando en una comisión de todos y cada una de
las áreas de este ayuntamiento, sino que tiene la vocación de trabajarse con el
resto de instituciones, eso quiere decir, que necesitamos a la Generalitat de
Catalunya, por tanto, necesitamos un govern a la Generalitat de Catalunya, que
realment es preocupi d’aquests temes, y necesitamos también, al Gobierno de
España, porque sin duda este es un Plan que también, tendrá una serie de
cuestiones que tienen que ver con el Ministerio de Vivienda.
Dicho esto, no vamos a esperar que el Plan esté totalmente finalizado, que esté
totalmente diseñado y que sepamos en una lista, exactamente todo lo que se va a
hacer. Estamos trabajando en tres o con tres ritmos. Un ritmo que es el corto plazo
y por tanto, la inmediatez. Hemos empezado a trabajar, ya, desde este verano con
diferentes cuestiones que si me da tiempo, las explicaré. Otros proyectos que se
están trabajando a medio plazo y otros lógicamente a largo plazo.
Ya tenemos un equipo, un equipo que está dedicado “full time”, a trabajar en
Bloques Florida y en este proyecto. Un equipo de seis personas y que ya tiene
además, una oficina situada alrededor, al lado de los Bloques Florida. Este pasado
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verano hubieron muchísimas actividades, más allá de las que se venían realizando
de forma ordinaria en las diferentes escuelas y en los diferentes espacios. Se ha
puesto en marcha, también, vamos des de hace pocos días, un nuevo espacio para
que el Esplai de la Florida pueda tener nuevamente un espacio al lado de los
Bloques, en el local que había ocupado el antiguo esplai, en la calle Llorer.
También, estamos haciendo un trabajo en las escuelas desde diferentes ámbitos
como son la cultura, el tema de la crianza positiva con formación de diferentes
familias en el centro que tenemos en Ana Díaz Rico. Se están, también, contamos
no solamente con los elementos propios del ayuntamiento, si no que estamos
encantados de incorporar a fundaciones de empresas importantes de este país
como es Telefónica y a través de la Fundación Telefónica se está también,
haciendo una formación a 25 alumnos en este centro. Estamos también, trabajando
para que de aquí a unos meses, se pueda abrir un comedor para la gente más
mayor al lado de los Bloques Florida. Se están haciendo talleres de memoria y se
está, sobretodo y es lo que yo creo que hay que destacar, se está trabajando con
los vecinos y con las vecinas, más allá de la relación con las entidades asociativas
que ya vienen operando en ese territorio desde hacer muchísimo tiempo, hemos
querido que también, los vecinos a título individual puedan participar de las
diferentes mesas, cuatro concretamente, que ya están trabajando, el de espacio
público y vivienda, el de salud comunitaria, el de educación y el de convivencia.
Creo que a partir de aquí, vamos a ir sumando, sumando proyectos que se están
desarrollando por parte de las áreas del Ayuntamiento y espero y deseo que muy
pronto se puedan incorporar algunos proyectos de la Generalitat de Catalunya. Este
es un tema que se planteó en la comisión mixta que sabe perfectamente que se
creó Generalitat y Ayuntamiento, hace ya más de un año y en la última reunión,
este fue un tema que pusimos encima de la mesa y me consta que hay algunos
departamentos que están trabajando, pero repito, necesitamos lógicamente que la
Generalitat de Catalunya se constituya como gobierno, que pueda tener un
comportamiento ya más normal, que podamos continuar firmando algunos
acuerdos, cosa que ahora, todos somos conscientes de que es imposible de
realizar.
Creo que con esto es suficiente, si ustedes necesitan, cualquiera de los que están
aquí, cualquiera de los concejales y concejalas, necesitan más información y
además hoy nos acompaña Lluis Esteve que es el responsable de este plan, yo les
pediría que en fin, que se pongan en contacto y él con mucho gusto les informará
de absolutamente cuáles son, cuál es la situación, en este momento, cuáles son los
proyectos que se están trabajando a corto, a medio y a largo plazo.
Más allá de esto, también decirle, porque esto también me ha parecido oírlo, se lo
digo a usted porque ha sido el primero, pero claro, si el Gobierno hace, malo, si no
hace, no sé si es peor, pero también es malo, si lo hacemos, es electoralista. Si
ustedes han hecho el planteamiento y nosotros lo hemos escuchado, pues, parece
como que casi no les gusta. Hombre cuando se hace, y ahora miro al Sr. Monrós,
que lo tengo así.., Sr. Monrós usted sabe que en este Pleno se han aprobado
muchísimas mociones, trescientas y pico mociones, de las cuales el 70% están
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finalizadas y son mociones, en fin, que no son de un color, ni son amarillas, ni són
taronges, ni són de cap color, són mocions que s’han aprovat amb l’aritmètica
variable que aquest Ple té i que vostè sap que en fi, cada Ple és un món i cada
moció té una aritmètica diferent.
Pero yo, continuo con el Sr. Hermosín, mire y se lo voy a decir quizás ahora es el
menos indicado porque el Partido Popular, pues usted ya no…, en este Pleno, al
menos, ya no lo representa, pero sí déjeme que se lo diga… bueno, luego se lo
digo.
Yo sigo si ustedes siguen, si cerramos el debate, levanto la sesión. ¿Que no me
interesa? A mí sí, a mí sí, a mí me interesa siempre, el debate y la palabra.
A ver, alguien que quiera, el Sr. Hermosín, ¿quiere tomar la palabra? No, por tanto,
vamos a ver.
Si ara hi ha un torn, ara hi ha un torn de deu minuts, d’acord?, per a tot, bueno, però
qui vulgui, a veure qui no vulgui parlar, no és obligatori, clar.
Los no adscritos no van a hablar, que no van a hablar, ¿vale? El Sr. Christian de la
CUP.
Essent les 13:08 hores, s’incorpora a la sessió el Sr. Pedro Alonso Navarro, regidor
del Grup Polític Municipal del Partit Popular.

SR. GIMÉNEZ MÁRQUEZ (CUP-PA)
Tal i com dèiem a la primera intervenció, des d’aquest Grup Municipal, volem
defensar els nostres barris i els seus trets d’identitat del nou relat del l’Hospitalet
que vostès promouen: la ciutat aparador del Circ du Soleil, del Districte Cultural, de
la Plaça Europa, del Village Underground, del LHExperience, de l’Editorial Planeta
ocupant l’edifici municipal dels antics jutjats. Una imatge de ciutat construïda a base
de titulars de premsa, llums i sobretot, molt de fum. Una ciutat desconnectada de la
vida real, als carrers de l’Hospitalet. Una ciutat aparador, on sembla no reflecteixen
ni la pobresa i ni les desigualtats socials.
Davant d’aquest model que ens ofereixen des del PSC, obrim de bat a bat les
portes de l’Ajuntament i posant tots els recursos de l’administració local a disposició
de les inversions d’empreses privades, aquest grup municipal, reivindica mirar al
passat de la ciutat i entroncar la lluita històrica dels barris, dels barris de la nostra
ciutat, amb el nostre present actual, també de lluita.
Volem recuperar l’esperit obrer i de suport mutu que es va viure a la Torrassa
llibertària, a la Santa Eulàlia cooperativista, al Can Serra dels insubmisos al servei
militar obligatori i d’en Jaume Botey, també, al Bellvitge combatiu contra la
construcció massiva de blocs de pisos. Volem connectar les arrels dels nostres
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barris, d’aquesta ciutat que ens estimem, lluitadora i obrera, amb el nou moviment
veïnal i popular de l’Hospitalet, que desenvoluparem, també a la segona part
d’aquesta intervenció.
Aquesta nova onada de mobilitzacions, creiem és imparable. Ha omplert els carrers
de la ciutat, durant l’últim any, de crits en defensa de la democràcia, de la sobirania
popular, de la voluntat d’exercir el dret a l’autodeterminació, de reivindicacions
feministes, de l’escola catalana, per la dignitat de les pensiones o per a garantir els
serveis públics, com l’educació i la sanitat públiques.
I és que, aquestes mateixes lluites que vostès aprofiten quan volen mobilitzar al seu
electoral més veterà, a la CUP - Poble Actiu creiem que poc o res tenen a veure
amb la ciutat aparador del branding, amb el rotllo hipster d’esdevenir el Brooklyn de
Barcelona, que sembla ser el full de ruta de l’Alcaldessa i del Govern, per a la
nostra ciutat.
Ara fa ja una dècada, vostès es van trobar amb el deure, des del seu lloc a
l’Alcaldia i al Govern local de l’Hospitalet, de donar solucions a les seves veïnes,
davant dels atacs del capitalisme, la banca i les successives reformes laborals que
les portaven a l’atur, la pobresa, a la pèrdua de l’habitatge, a la manca
generalitzada de recursos i oportunitats. En definitiva, davant d’allò que vam
anomenar crisi/estafa. I aquí no volem perdre l’oportunitat per a recordar a tothom
que la primera reforma laboral, durant aquest període, es va produir durant el
Govern de Zapatero i del PSOE, a l’Estat.
Des de l’àmbit municipal, vostès tenien el repte d'omplir de vida una ciutat plagada
d’ombres, d’aquella ciutat que un cop va ser. Una ciutat que va destacar durant
dècades, per ser la llar de les classes treballadores i d'haver sigut també el territori,
de moltes de les fàbriques, plantes i indústries on treballaven aquestes mateixes
veïnes. Però sobretot, una ciutat on destacaven les seves lluites sindicals. Temps
complexos, on les mateixes lluitadores que el proper dissabte sortiran al carrer a
defensar les seves pensions, van ensenyar-nos què volia dir fer barri: lluitar per la
millora de la vida de les teves veïnes, de les seves condicions materials i per un
millor futur per a totes.
Ara al 2018, les classes treballadores, obreres i populars continuem essent majoria
a la ciutat. Aquesta ciutat, l'Hospitalet de Llobregat, plena de dones i d’homes
cambreres, repartidores, carreters, dependentes, obreres, operaries, taxistes,
oficinistes, treballadores de la llar, monitores, netejadores, aturades o estudiants.
Bé, el Partit Socialista, va decidir a on es posicionava davant la crisi a meitat de
l'estiu del 2011, el PSOE va aprovar, de la maneta del Partit Popular,és clar, la
modificació de l'article 135 de la Constitució Espanyola. I des de llavors, se’ns fa
impossible creure qualsevol discurs de caire social que vingui des del PSOE o des
del PSC. I tampoc podem considerar al partit o a les seves polítiques d’esquerres,
d’allò que nosaltres considerem, representa l’esquerra política.
Perquè la modificació del 135 de la Constitució per a prioritzar el pagament del
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deute, per sobre de qualsevol necessitat o despesa social, va deixar molt clar fins
on arriben les seves aliances, i a quin bàndol de la trinxera es situen quan venen
maldades i quan més els necessiten les seves veïnes. I tot plegat quan governaven
a l’Estat i per tant, tenien la possibilitat d’implementar altres polítiques.
Amb l’aplicació de l’article 155 de la Constitució Espanyola i el posicionament del
PSC al respecte, actuant com una autèntica sucursal catalana del PSOE, es van
allunyar i no sabem si de forma permanent, de la defensa dels valors republicans
tradicionalment socialistes, de la defensa de les llibertats polítiques, de la sobirania
territorial i de la llibertat d’expressió. Núria Marín i el 155 quedaran lligats no només
als hashtag de les xarxes socials; sinó també a la memòria col·lectiva de les 40.387
veïnes de l’Hospitalet, que el passat 1 d’octubre van exercir la seva sobirania.
La incongruència del PSC / PSOE actual amb els seus valors originaris, tampoc és
només una cosa del nostre grup. A la mateixa conferència LH Suma 12 de Núria
Marín, el periodista encarregat de conduir i entrevistar a l’Alcaldessa, en Josep
Cuní, al final li va preguntar directament, li va d’haver de preguntar directament, si
realment era d’esquerres aquest model seu d’apostar per la inversió privada, como
a motor de futur de la ciutat de l’Hospitalet. I diem només privat perquè a la mateixa
conferència, Núria Marín es va esforçar per afirmar que des de setembre del 2017 i
fins a l’aplicació del 155, no s’havien pogut desenvolupar projectes de millora de la
ciutat, posant-hi tota la responsabilitat en el context nacional del procés cap a la
República Catalana i els partits sobiranistes amb representació al Parlament de
Catalunya. Explicant més tard, també a pregunta del conductor de l’esdeveniment,
que quan es referia al bloqueig de posar en marxa projectes, feia menció
específicament a l’aturada de les inversions privades, apel·lant de nou a la tan
gastada com qüestionable, idea de la incertesa.
Tot això, ens porta a l’últim bloc d’aquest contingut que volem compartir en aquesta
intervenció: la situació de la qualitat democràtica i de la participació institucional, al
nostre municipi. Aquí haurem de parlar sí o sí del 155 i com aquest ha repercutit a
la vida del nostre municipi. Ho farem, valorant tot allò que ha succeït a l’Hospitalet,
des de la passada tardor.
L’1 d’octubre i la setmana prèvia, són claus a nivell de país però també de ciutat,
perquè van suposar un moment d’apoderament popular, d’exercir la sobirania, no
només pels milers de votants, sinó pel que suposa de moviment social i popular.
En aquest sentit, des d’aquest grup municipal, destaquem sobretot l’aparició dels
comitès de defensa de la república, als barris de l’Hospitalet de Llobregat i a tota
Catalunya. Sobretot, perquè suposen un retorn a mirar la ciutat amb la voluntat de
transformar-la. Amb aquest moviment, com amb l’incipient moviment feminista a la
ciutat o la persistent lluita dels pensionistes, estem molt esperançades. Tots
aquests forts moviments populars han superat les pròpies organitzacions polítiques
i socials. I nosaltres ens alegrem.
Per la seva banda, com hem dit abans, Núria Marín va voler criminalitzar el procés i
la lluita per la sobirania de l’1 d’octubre, les vagues del dia 3 d’octubre i 8 de
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novembre, afirmant que havien estat les responsables de la paralització de les
inversions i projectes de millora de la ciutat. Mentre alhora, reivindicava ampliar la
cultura democràtica i es passejava pels platós de les televisions estatals, defensant
la seva figura política com a model de diàleg.
Per nosaltres aquesta és un postura hipòcrita, tenint en compte que a la nostra
ciutat hem viscut de primera mà la persecució i censura de qualsevol expressió i/o
mostra de suport simbòlic als presos, per raons polítiques, als carrers de la ciutat,
als ponts, a les places. La desaparició dels llaços grocs, dels cartells, de
simbologia, s’ha fet tan ràpidament que semblava seguir directrius clarament
polítiques.
Des de la CUP – Poble Actiu expressem el nostre rebuig al posicionaments del
PSC, que ha donat suport al PSOE en l’aplicació del 155 i ha contribuït als segrest
actual de les institucions catalanes. I al mateix temps, reivindiquem la construcció
d’un procés participatiu i constituent d’una nova República Catalana per a,
precisament, poder fer efectius i garantir els drets socials i les llibertats que es
veuen coartades per les estructures i la legislació actuals de l’Estat espanyol. Volem
la república per a canviar-ho tot.
Des de l’àmbit de la participació institucional a la ciutat, tornem a posar el focus als
problemes per tal d’accedir als canals de participació formals per part de les veïnes,
que estan organitzades i actives, però no sota les clàssiques fórmules associatives.
És a dir, en aquesta ciutat qualsevol grup de persones sense un NIF, no poden
participar de res. Unes exigències burocràtiques del segle passat, que res tenen a
veure amb l’activisme, els moviments socials, la participació veïnal i popular actuals,
i les noves corrents d’organització entre iguals, per tal d’assolir qualsevol objectiu
col·lectiu.
Tanmateix, i deixant constància que aquest model ha marcat i marca, tant la
selecció de la nova Síndica de Greuges de l’Hospitalet, com els processos
pseudoparticipatius vinculats al LHON o fins i tot als conflictes veïnals de Can Serra
per la implementació de les zones blava i verda d’aparcament, així com les
Distincions ciutadanes, la participació als Consells de Districte i de Ciutat... i tants i
tants altres espais on l’administració, en comptes d’obrir les seves portes a
qualsevol persona amb ganes i temps per a aportar, sembla entestada a dissuadirles de qualsevol conat de participació espontània i valuosa. La participació, com la
resta de polítiques públiques, necessita de recursos i coneixements per a poder ser
planificada, implementada i aprofitada.
Per últim, ens agradaria valorar tot un seguit d’accions i d’iniciatives
desenvolupades durant aquest últim any, moviments feministes, jubilades
organitzades sota el nom de la Marea Pensionista, els Comitès de Defensa de la
República, l’aparició de l’Ateneu Cooperatiu i de diverses cooperatives laborals sota
el seu paraigües, entitats que s’hi deixen la pell per aportar solucions concretes a
persones en situació de màxima vulnerabilitat social i econòmica... El relleu
constant a les associacions de veïns, engegat durant aquest últim any, també, com
els moviments veïnals sense NIF que apareixen a la ciutat, constantment, les ganes
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de la gent de recuperar la força de la lluita compartida als carrers, als nostres barris,
totes i cadascuna d’aquelles iniciatives comparteixen també la il·lusió per la
construcció de noves formes de relacionar-nos, de cuidar-nos, de treballar plegades
per millorar la vida als nostres barris, per generar xarxes de suport mutu i de
col·laboració i de trencar amb les etiquetes que ens separen.

Essent les 13:12 hores, abandonen la sessió, la Sra. Anna González Montes,
regidora del Grup Polític Municipal d’ICV-EUiA-Pirates; el Sr. David Quirós Brito
regidor del Grup Municipal del PSC-CP i el Sr. Rafael Jiménez Ariza, regidor no
adscrit.
Essent les 13:14 hores, s’incorpora a la sessió, la Sra. Anna González Montes,
regidora del Grup Polític Municipal d’ICV-EUiA-Pirates; i abandona la sessió el Sr.
José María García Mompel regidor del Grup Municipal del PSC-CP.
Essent les 13:18 hores, s’incorporen a la sessió el Sr. José María García Mompel
regidor del Grup Municipal del PSC-CP i el Sr. Rafael Jiménez Ariza, regidor no
adscrit i abandona la sessió la Sra. Cristina Santón Ramiro, regidora no adscrita.
Essent les 13:19 hores, abandonen la sessió el Sr. Antoni Garcia Acero del Grup
Polític Municipal d’Esquerra Republicana i el Sr. Miguel García Valle del Grup
Polític Municipal de Ciutadans.
Essent les 13:20 hores s’incorpora a la sessió el Sr. Antoni Garcia Acero del Grup
Polític Municipal d’Esquerra Republicana i abandona la sessió la Sra. Sonia
Esplugas González, del Grup Polític Municipal del Partit Popular.
Essent les 13:21 hores, abandonen la sessió el Sr. Jesus Amadeo Martín González
del Grup Polític Municipal de Ciutadans i el Sr. Jaume Graells del Grup Polític
Municipal del PSC-CP.

SR. MONRÓS IBÁÑEZ (CiU)
Desprès d’escoltar, doncs, les diferents intervencions, una de les coses que volia dir
és que si jo hagués format part d’un partit en el que hagués portat 40 anys
governant, lògicament trauria pit de totes les coses que he fet bé, però em
semblaria realment absurd no reconèixer que els errors també els cometen els que
estan governant. I aquí sempre parlem de tot el què fem bé, no?, des de l’equip de
govern, tot el què fem bé, tot el què fem malament. Si algun partit té representació
en els diversos governs ja sigui de Catalunya o de l’Estat espanyol, però no
reconeixen mai els errors, no?. I torno a repetir, errar és humà, com encertar. Jo no
he sentit mai, ni en el debat de l’any passat ni en el d’ara, doncs, reflexions sobre
aquelles coses que no s’han fet prou bé, i sempre posem en valor les que fem bé i
això també venia a col·lació quan el Sr. Fran Belver, em diu que m’agradaria que
quadrés el nostre projecte. Ja bueno, és que el dia que no governin vostès, podran
demanar als que governin que quadrin el seu projecte, però de moment i des del
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Partit Demòcrata, com que no governem, l’únic que puc fer de moment, és a partir
endavant, les coses que nosaltres proposem és demanar que quadri el seu
projecte, no?
I quan parlàvem de les mocions aprovades o no aprovades, aquí s’han portat
mocions aprovades que s’han portat a terme, però hi ha altres que no s’han portat a
terme i no s’han portat a terme perquè no s’ha volgut, a pesar de haver sigut
aprovades, no?. Curiosament, jo recordo dos mocions aprovades, d’alguna manera
amb la majoria de l’oposició contra el govern de la ciutat que nosaltres sempre diem
que quan presentem una moció, no la presentem contra el govern de la ciutat, si no
la presentem per anar a favor de la ciutat. Com va ser els mitjans de comunicació,
ens va costar molt arribar a tenir un director de mitjans, vull dir, estem casi a tres
anys de legislatura, ho celebrem, però també encara queda molt de temps, però
també vam aprovar una moció sobre el carrer Leonardo Da Vinci, en que no es va
aprovar, en que ens van dir que farien unes coses de càrrega i descàrrega i al final
no es va fer, es va fer el que ja tenien en ment fer i no van modificar ni un
mil·límetre la decisió de tota una sèrie de gent, de grups de l’oposició que van votar
una moció i això significa que hi ha empreses que han tingut que marxar de la ciutat
i això s’ha de reconèixer i és així.
Desprès, el Sr. Quirós em deia, a mi m’ha semblat una mica a sorna, però bueno,
ho deixarem aquí, parlava de la zona noble, no, no, el barri del Centre, és tant bon
barri per uns o pels altres, com els altres barris de la ciutat i ho va expressat així,
referint-se a una sèrie de coses. No, no, no hi ha cap barri noble, per mi, el barri
Centre és el millor perquè jo sóc del Centre, per un altre el barri de Santa Eulàlia
serà el millor perquè és de Santa Eulàlia i si jo fos de La Florida estaria orgullós de
ser de La Florida, seria per mi el millor barri, però no anava d’això la cosa, anava de
que hem d’igualar tots els barris, no m’expliqui quines actuacions de centres
culturals, com ha explicat hi ha en cada barri, jo no estava parlant d’això, jo estava
parlant de la quotidianitat del barri, dels carrers del barri, de quan al barri i si hi ha
un semàfor, la vorera i tal.., no si a un lloc li posem un teatre o a un altre lloc no li
posem un teatre, jo no parlava d’això, però suposo que no m’engrandeix.
L’Alcaldessa parlava de diàleg i acord, home miri, jo des del Partit Demòcrata i amb
millor encert o pitjor encert, sempre ens hem intentant posar d’acord amb moltes
coses, amb les coses que ha estat possible, hem buscat acords i hem afinat tots per
arribar a acords i hi ha hagut coses que realment és impossible, però tot i així,
sempre hi hem posat acord, per tant, per la nostra part, sempre voluntat de diàleg i
acord, perquè quan vam començar la legislatura, ja ho vam dir-ho amb el discurs de
la pressa de possessió, venim a fer una oposició constructiva, però l’oposició
constructiva no es pot entendre com no batallar i lluitar per allò que creus que has
de batallar i a vegades, doncs, amb algunes coses, l’oposició constructiva és més
pausada i amb altres és mes vehement perquè ha de ser així.
Jo crec que en molts casos quan parlava el Sr. Brinquis, un IBI de rics, jo no he dit
que sigui un IBI de rics. L’IBI de rics, ho és, perquè també no només es va pujar un
28%, en el seu moment, ja sé que la culpa va ser de no sé qui, però el resultat final
és que tothom va tenir que pagar més i podríem parlar d’un IBI de rics, a lo millor,
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amb les noves construccions que es fan, l’IBI canvia molt més, molt
substancialment, respecte del què tenen edificis antics, però en tot cas, han promès
unes reduccions que no s’estan portant a terme i això és real, això és objectiu, és
un fet objectiu. De moment, no s’està complint amb allò que s’ha dit i s’ha dit que es
traslladarà a l’últim any, i en ves de fer-ho esglaonadament i el motiu no hi ha hagut,
vull dir, el motiu és que ho farem desprès, molt bé, però no s’ha atacat el problema i
això és una cosa que ja portem, no d’aquesta legislatura que ja arrastrem de
l’anterior.
Nosaltres continuem dient el mateix, estem a favor de totes aquelles coses que
milloren la ciutat, i ho hem dit i estem a favor del Districte Cultural, del PDU, però
estem a favor per construir aquesta ciutat que necessitem, però realment encara
que no agradi escoltar que hi ha una ciutat de dos velocitats, és que la hi ha. Si la
paraula no agrada, busquem una altra, però n’hi ha dos velocitats, una que és la de
fer grans obres amb projecció de ciutat que em sembla perfecte i les avalo, però
desprès hi ha un altra que és la ciutat en sí mateixa pels que desprès viuen a tots el
barris i els barris, aquests tretze barris estan molt abans que totes aquestes
construccions i per tant, torno a repetir si no els hi agrada lo de dos velocitats,
busquem una paraula però existeixen dos formes diferents de veure la ciutat i això
és un fet objectiu, també i que el què està passant a la Plaça Europa o al Districte
Cultural és positiu o potser molt positiu per a la ciutat, però el què passa en els
barris quan la gent s’aixeca pel dematí, surt per la porta i se’n va a dormir, no té rés
a veure amb el Districte Cultural i amb el què passa a la Plaça Europa i això és així i
seguirà sent cent per cent així, per molt que fem tot nou, lo altre i que torno a
repetir, ho avalem, també hem de cuidar on viu la gent des de l’inici d’aquesta ciutat
que no té res a veure amb tots aquests projectes nous, o sigui no ho barregem, ni
ho confonem, ho volem positivitzar però significa que per algunes coses anem molt
ràpid o volem tenir aquest aparador de ciutat però on realment visquem no està
passant això i això és una realitat i per això li posem el nom de dues velocitats, no
com una cosa pejorativa, si no com una cosa real.

Essent les 13:23 hores, abandona la sessió el Sr. Jesús Husillos Gutierrez, regidor
del Grup Polític Municipal del PSC-CP.
Essent les 13:25 hores, s’incorpora a la sessió la Sra. Cristina Santón, regidora no
adscrita.
Essent les 13:28 hores s’incorpora a la sessió el Sr. Miguel García del Valle, regidor
del Grup Polític Municipal de Ciutadans i abandonen la sessió el Sr. Christian
Giménez Marquez, regidor de la CUP-Poble Actiu, i la Sra. Mª Carmen Esteban
Fernández, regidora del Grup Polític Municipal de Ciutadans.
Essent les 13:29 hores s’incorporen a la sessió la Sra. Sonia Esplugas González,
regidora del Grup Polític Municipal del PP, i el Sr. Jesús Husillos Gutierrez regidor
del Grup Polític Municipal del PSC-CP.

…/…

71

SR. GARCIA ACERO (ERC-AM)
Molt breu, perquè bàsicament, tot i que en aquest Ple el govern ha tingut diferents
veus, la gent de no adscrits, la intervenció del grup municipal, doncs, socialista i els
diferents regidors, doncs, de govern i la mateixa Alcaldessa, no hem acabat de
sentir, doncs, la intervenció de l’Alcaldessa que suposo que lo que volia fer era
respondre a les diferents formacions polítiques. I únicament esperant veure si hi ha
resposta de la Alcaldessa, doncs, nosaltres hem manifestat des de l’inici legislatura
que tot i les diferències, tot el nostre paper d’oposició, doncs, el nostre objectiu era
fer una oposició, doncs, constructiva, ferma i responsable, així ho hem fet amb el
govern municipal, la ma estesa en diferents àmbits i hem arribat a acords en molts
aspectes, però aquests acords no s’han implementat i abans ho comentaven amb la
Intervenció en el tema pressupostos, en el tema de les ordenances, altres sí que
s’estan desenvolupant, com el tema de les inversions i vostè també parlava del
tema del casal de la gent gran, de l’Esplai Xixell, entre altres aspectes, i això ens
satisfà, pero que vostès no acaben complint molts acords que s’acaben acordant
entre formacions polítiques.
Hem de ser capaços també, com manifestava, de prioritzar les polítiques a favor de
les persones, i es feina des d’aquest equip de govern, nosaltres no diem que no es
faci cap tipus de feina, però cal orientar més la política en aquest àmbit i no tant
amb l’àmbit urbanístic, perquè cal orientar aquesta mirada, doncs, als barris, a les
famílies i a les persones.
Avui els proposava dos temes importants en aquesta ciutat que és necessari fer-los
front des del consens, des d’un consens més ampli, que és el tema de lluitar contra
l’exclusió social, un pla de xoc social perquè hem de reforçar les polítiques socials i
en aquest àmbit estem totes les administracions, i en aquest àmbit hem de ser
capaços, doncs, de que les diferents forces polítiques ens posem d’acord en
aquests temes.
La Generalitat fa i treballa en aquest àmbit, és a dir, vaaprovar una llei contra la
pobresa energètica que va quedar suspesa, hi ha el tema de la renda garantida.
Des de la Diputació de Barcelona també s’està treballant, és a dir, s’ha
desenvolupat, doncs també, un suport econòmic als diferents ajuntaments
d’aquesta demarcació perquè puguin lluitar contra la pobresa energètica i des
d’aquest àmbit municipal, també hi ha que fer-ho, però hem de ser conscients de
que hem d’articular propostes polítiques des del màxim consens per acabar amb
aquests desequilibris que existeixen a la nostra ciutat i davant d’aquesta pobresa
energètica, per tant, aquest element creiem que és important i també ho hem dir a
les eleccions municipals, a l’inici de fer un pacte a nivell de ciutat de consens per
lluitar contra aquesta situació.
I lo mateix, em refereixo a la problemàtica de l’habitatge, ens podem fer retrets a la
Generalitat, a l’Estat o quan governava el PSOE que va passar amb els
desnonaments o la reforma de la LAU. Jo crec que hem de ser capaços d’analitzar,
també, la problemàtica que tenim, que és una problemàtica global que no
solucionarem des de l’Hospitalet perquè no la solucionem des d’Hospitalet, però
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també des de l’Hospitalet, es poden fer moltes coses, i lo que demanem és que
pugui haver també un pla d’habitatge a la nostra ciutat d’ampli consens i no estic
parlant del consens polític d’aquest Consistori si no també parlo del consens
ciutadà, de les entitats veïnals, de les diferents plataformes d’afectats de l’hipoteca,
per tal de fer front, sabent que des de l’àmbit municipal tenim les eines que tenim,
però podem fer coses i la Generalitat també té les eines que té i pot fer coses i les
estan fent i esperem que el proper Govern les continuï impulsant.
Sobre l’àmbit de potencial model econòmic, estem d’acord i coincidim i estem molt
orgullosos de que vinguin empreses a la Plaça Europa i de tindre, doncs, La Fira,
però cal mirar més enllà de la Plaça Europa i de les fires que tenim a la Gran Via,
perquè necessitem potenciar la petita i mitjana empresa, necessitem potenciar,
també, l’economia social i el cooperativisme que té una realitat en aquesta ciutat i
que moltes vegades, a nosaltres ens traslladen, com a grup municipal, que no tenen
suport del propi, doncs, Consistori.
I sobre el pacte de comerç a la ciutat, feien referència en la nostra intervenció, ha
passat un any des de que vam fer, doncs, la proposta, entenc que s’estigui
treballant però és un tema molt lent, molt lent, es a dir, un any desprès, no tenim ni
primera proposta de pacte de comerç, no s’ha establert cap tipus de diàleg amb les
forces polítiques, no s’ha anat parlant amb les diferents entitats de comerciants, fa
dos dies es presentava un anàlisi i a partir d’ara, es comença a debatre. Demanem
que les coses s’accelerin perquè a vegades és molt lent, no, aquesta administració i
crec que hi ha temes que urgeix desenvolupar-lo de manera concreta.
I també crec que hi ha que haver una aposta per la Carretera del Mig, nosaltres no
estem en contra del Districte Cultural, està bé que vingui indústria cultural en aquest
àmbit, tot i que creiem que és més un titular que no pas una realitat, però també
creiem que hi ha que potenciar la Carretera del Mig, la zona industrial que potser un
lloc estratègic per potenciar la petita i mitjana empresa i per atreure també noves
empreses en aquest àmbit, sobretot perquè té potencialitat, com deia també a la
meva intervenció, perquè està prop del port i de l’aeroport.
No hem sentit ni una paraula de patrimoni i també ens agradaria que el tema de
mitjans de comunicació que en aquest àmbit, doncs sí que s’ha sortit, tornaríem a
reclamar, accelerar els processos perquè portem gairebé tota una legislatura
parlant de mitjans de comunicació, ara que tenim el nou director, crec que és
important que tinguem un contracte – programa i aquest contracte – programa
estigui fet el més aviat possible perquè s’haurà de fer uns pressupostos municipals i
esperem que aquests pressupostos municipals ja incorporin, doncs aquest
contracte – programa i Radio l’Hospitalet, per tant, també, parlem de temps, estem
al mes de març, possiblement l’equip de govern comença a preparar els
pressupostos a partir del mes de juliol i necessitem fer aquest tipus de debat perquè
quedi reflectit.
I deia abans també, bàsicament, doncs demanar-li una altra vegada, doncs, que
deixi de donar suport a aquest 155, aquest 155 que segresta les institucions
catalanes que paralitza les polítiques que es portava a terme des del Govern de la
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Generalitat, una és la renda garantida, altres elements que puguin ser perjudicats
per aquest 155 és el desenvolupament dels compromisos de la línea de metro, la
línea 10, entre altres aspectes, i també que deixi de banda aquest gir que ha donat
amb el Partit Popular, negociant els pressupostos, ha negociat uns pressupostos
amb el Partit Popular i perquè ha incomplert, també, els compromisos que va tindre
amb aquest govern.
I des d’Esquerra Republicana, doncs, des de la diferència de model de ciutat,
perquè tenim diferències que són alternativa al seu Govern, sempre ma estesa per
tal de poder fer avançar aquesta ciutat, però sobretot ma estesa perquè l’objectiu de
tots els grups polítics, no únicament el nostre i de tots és millorar la qualitat de vida
dels nostres veïns i veïnes que és per això, perquè estem en aquest plenari.
Gràcies.
Essent les 13:32 hores, s’incorpora a la sessió el Sr. Jesús Amadeo Martín
González regidor del Grup Polític Municipal de Ciutadans.
Essent les 13:35 hores, abandonen la sessió el Sr. Pedro Alonso Navarro, regidor
del Grup Polític Municipal del PP, i el Sr. Francisco Javier Martín Hermosín, regidor
no adscrit.
Essent les 13:36 hores s’incorpora a la sessió la Sra. Mª Carmen Esteban
Fernández, regidora del Grup Polític Municipal de Ciutadans.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, jo espero desprès poder contestar tot el que em van plantejant. Sra.
Esplugas.

SRA. ESPLUGAS GONZÁLEZ (PP)
En primer lugar, lo que quiero hacer es pedir perdón a todos los miembros del
Consistorio por el espectáculo lamentable que hemos dado hoy en este
ayuntamiento.
Pedir disculpas, también, a las personas que están presentes porque creo que
además, los ciudadanos y en especial, los votantes del Partido Popular no se
merecen que las diferencias que haya en el seno del grupo municipal puedan
afectar al día al día y a las intervenciones que aquí se deben dar. Por respeto a
esas personas, a todos los presentes y especialmente a los votantes, creo que
debo hacer una pequeña intervención.
Dicho lo cual, des del principio de la legislatura yo, en mi intervención como
portavoz, hice un discurso en el que apostaba por una ciudad referente, una ciudad
de primera, en la que se ha avanzado mucho, pero eso no significa que nos
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tengamos que relajar. Lejos de la realidad que nos quiere vender el equipo de
gobierno, una ciudad parador, es una realidad que los años que vivimos existe dos
velocidades, algún grupo municipal lo ha querido explicitar, yo me uno a ese
comentario, porque es cierto, existen dos velocidades en la ciudad de l’Hospitalet,
existe una parte muy bonita que es la parte de la Plaza de Europa en la que todos
nos sentimos ciertamente orgullosos del avance que ha provocado y los puestos de
trabajo que han conseguido pues que una zona geoestratégica como la zona de la
Plaza Europa consiga atraer a empresas y eso beneficia a nuestros ciudadanos
pero es cierto que hay otras zonas, especialmente la zona norte pues que la
realidad es francamente diferente.
La Alcaldesa antes hablaba de los Bloques de La Florida y es cierto, los Bloques de
La Florida, pues es una zona realmente degradada, por decirlo así, con una
problemática muy concreta en la que todos debemos implicarnos y todos debemos
remar en el mismo sentido, pero también es cierto que pasan los años, la Alcaldesa
da conferencias, da debates de estado de la ciudad y se siguen planteando las
mismas soluciones, entonces, basta ya de plantearlas, quizás no, lo que
deberíamos hacer es implementarlas ya, de una vez por todas, porque está muy
bien hablar, hablar de proyectos pero lo que necesitamos es realidades.
Pasa tiempo además y el barómetro de la ciudad sigue diciendo lo mismo,
seguimos teniendo problemas de limpieza, seguimos teniendo problemas de
incivismo, de seguridad, la gente se queja de las tasas y de los impuestos que
sufren muchos de nuestros vecinos y por tanto, parece que los años pasan pero los
problemas se siguen manteniendo, así que, en ese sentido, yo creo que debemos
seguir mejorando.
Escuchando la intervención de nuestra Alcaldesa, con todo el respeto, me daba la
sensación de, no sabía si estaba en la segunda parte de la conferencia que da cada
año o está intentando repetir los mismos argumentos y plantearlos, en lugar de un
escenario pues más afín con entidades de la ciudad, pues en el plano de la ciudad.
Entonces, como la recopilación de todo lo que se ha hecho este año y intentar
ponerlo de manifiesto, otra vez, para intentar conseguir tiempo.
Entonces, nosotros, des de el Partido Popular, siempre lo hemos dicho, vamos a
ayudar al equipo de gobierno en todas aquellas cosas que sean positiva para la
ciudad, que los vecinos se sientan integrados, que los vecinos se sientan
consultados, muchas veces, en las diferentes planificaciones y las diferentes
políticas que se vayan planteando desde el equipo de gobierno pero lo que no
podemos hacer es dar una carta blanca a unas políticas que muchas veces lo que
hacen es vivir de espaldas a la realidad de los vecinos.
También me gustaría pedir al equipo de gobierno, aprovechando que además, hace
poco tiempo pues hemos tenido la visita de dos ministros en la ciudad, como es el
Ministro de Fomento y como es la Ministra de Sanidad, lealtad institucional para
intentar, entre todos, conseguir los objetivos que se han marcado.
Es cierto que especialmente en el caso de las vías, pues, se han dado, han venido
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muchos ministros, se han provocado muchas ruedas de prensa, muchos anuncios y
la realidad es que pasa el tiempo, pasan los ministros de un color y de otro y al final
no se consigue nada. Entonces vamos a intentar que esta vez sea la definitiva y
trabajar en positivo y que desdel Partido Popular nada nos gustaría mas que
conseguir que esta obra sea una realidad y que nuestro Gobierno, el Gobierno de
España apueste por Hospitalet, por tanto, yo creo que es necesario que entre
todos, unos de una manera y otros de otra, pues consigamos los objetivos, Al final,
el objetivo es que la gente viva mejor y que la gente se sienta orgullosa de
Hospitalet, y por tanto, yo creo que en ese sentido, hay muy pocos matices, todos
queremos lo mismo, por tanto, nos toca trabajar juntos y así lo vamos a hacer. Por
tanto, nosotros queremos que Hospitalet siga mejorando, queremos recordar
nuestro compromiso con nuestros votantes del Partido Popular a pesar de las
circunstancias que se están viviendo a nivel interno, pero vamos a seguir adelante y
por eso, vamos a seguir defendiendo y eso no significa ninguna carta blanca al
Gobierno, si no que estaremos vigilantes y fiscalizando su trabajo. Gracias.
Essent les 13:38 hores, s’incorporen a la sessió el Sr. David Quirós Brito i el Sr.
Jaume Graells Veguin, ambdós regidors del Grup Polític Municipal del PSC-CP.
Essent les 13:41 hores abandona la sessió la Sra. Juliana Carballeira Pascual,
regidora del Grup Polític Municipal ICV-EUiA-Pirates.
Essent les 13:43 hores, abandonen la sessió la Sra. Rocio del Mar Ramirez Pérez,
regidora del Grup Polític Municipal del PSC-CP i el Sr. Antoni García Acero, regidor
del Grup Polític Municipal d’ERC i s’incorpora a la sessió, la Sra. Juliana Carballeira
Pascual, regidora del Grup Polític Municipal ICV-EUiA-Pirates.
Essent les 13:45 hores, s’incorpora a la sessió la Sra. Rocio del Mar Ramirez
Pérez, regidora del Grup Polític Municipal del PSC-CP i abandona la sessió la Sra.
Sonia Esplugas González, regidora del Grup Polític Municipal del PP.

SRA. GONZÁLEZ MONTES (ICV-EUiA-PIRATES-E)
El Sr. Belver siempre nos pide que expliquemos nuestro proyecto, evidentemente
ya lo hemos dicho muchas veces que proyecto de ciudad tenemos. Creo que con
nuestra intervención ha quedado bastante claro, ¿no?, que tenemos proyecto de
ciudad y hemos estado haciendo propuestas. Explicar un proyecto, también,
significa, queda reflejado en las mociones que se presentan, en estas mociones
que luego se aprueban y que luego ustedes deciden no cumplir. Entonces, por lo
tanto, evidentemente que tenemos proyecto de ciudad, yo creo que ya nos lo ha
repetido demasiadas veces y ya queda un poquito pesado el tema, ¿no?
A mí me extraña, digamos que ustedes sigan insistiendo que no existe la ciudad de
dos velocidades, nosotros consideramos que más que dos velocidades hay tres y lo
hemos explicado en nuestra intervención. Es cierto, hay partes de la ciudad que
están en una especie de limbo donde no se ejecutan los proyectos y hay una
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ciudad norte donde se están viviendo situaciones muy precarias, tanto a nivel de
vivienda como a nivel social y ustedes las conocen porque están gobernando y
evidentemente, que las tienen que conocer, una zona norte que realmente es
asfixiante y vamos, muchos de nosotros estamos viviendo allí y sabemos de lo que
estamos hablando. Solamente tienen que acercarse a cualquier entidad que está
haciendo trabajo social allá y les pueden explicar las situaciones tan dramáticas que
viven algunas familias aquí y sobretodo especialmente en esa zona norte. Y luego
después, está la ciudad parador, la ciudad escaparate que esta proyecta y donde
continuamente está saliendo en la prensa y demás, pero que no es la auténtica
ciudad real de Hospitalet, está ahí, existe, ustedes le dan muchísimo bombo pero
existen las otras ciudades, Hospitalet, hay muchas Hospitalets en Hospitalet y
muchas realidades y esto no lo podemos negar porque negar eso, es no intervenir y
no hacer las políticas que se tienen que elaborar para erradicar según qué
circunstancias.
Dentro de esa política escaparate, evidentemente, está el PDU de la Gran Vía, este
macroproyecto que tiene unos tientes especulativos altísimos que nosotros estamos
denunciando, que hemos llevado a los tribunales y cuando yo le oigo hablar, pues
del parque y de todo esto, pues siempre me viene a la cabeza una frase y es a ver
quién tiene el parque más grande, o sea, da esa sensación, entonces, por lo tanto,
no es la importancia de que el parque sea el más grande de no sé dónde, sino de
que toda la ciudad tenga zonas verdes distribuidas, digamos, de manera racional
para que todos los vecinos y vecinas de Hospitalet tengan una zona verde a 300
metros de su casa, para que puedan disfrutar y puedan respirar, entonces vamos
ya a dejarnos de grandes macroproyectos, luego no inciden en la vida cotidiana de
las personas, si no que la agravan y muchísimas veces, digamos le generan más
problemas que otra cosa.
Estábamos hablando del tema de la vivienda, el Sr. Pepe Castro nos hacía un
“retret”, y es que nuestra coalición estaba en el Gobierno de la Generalitat y hizo
una serie de…, marcaba, digamos, los precios de la vivienda, bueno, era un
contexto completamente diferente, como usted ya sabe, evidentemente, era antes
de la burbuja inmobiliaria, del estallido de la burbuja inmobiliaria, luego después han
venido otros gobiernos que podrían haber modificado, o sea, las realidades son
completamente distintas. No, no, estaban ustedes en el “Tripartit”, eh?, se lo
recuerdo, no es por nada, eh?, oiga, si hubiéramos gobernado nosotros solos,
verdad?, pero estábamos en el “Tripartit”, se lo recuerdo también para que lo sepa,
por si la memoria no le funciona.
Evidentemente, que sí, se regula desde la Generalitat, pero luego desdel
Ayuntamiento, también se decide qué tipo de vivienda se potencia o que no y cómo.
Entonces, nosotros consideramos que después del estadillo de la burbuja
inmobiliaria, es muy evidente que en esta ciudad hemos tenido un gravísimo
problema de vivienda.
La propia Alcaldesa en su discurso nos estaba diciendo la cantidad de pisos
ocupados que hay y de vivienda vacía, entonces lo que no se entiende, es que des
del equipo de gobierno se hayan rechazado propuestas como la que nosotros
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hemos estado haciendo de ampliar el parque de vivienda de compra con una
cantidad que marcábamos como mínima para no hacer, digamos, un imposible. Yo
creo que en todo lo que llevamos de legislatura se podía haber ampliado con
bastante.., este parque de vivienda social de alquiler y muchísimas de las personas
que no han tenido más remedio que dar una patada a una puerta y meterse en una
vivienda de ocupación, no lo hubieran hecho, porque nosotros hemos tenido
testimonios muy directos de personas que han tenido que hacer eso, mujeres solas
con niños y viven en un estado permanente de pánico de que cualquier día le
puede venir alguien a sacarlas de esa casa, o sea que por lo tanto, yo creo que es
un tema lo suficientemente grave como para que se hubiera intervenido
directamente desdel propio Ayuntamiento y no se ha hecho, es una dejación por
parte del equipo de gobierno, por supuesto, se podía haber comprado vivienda y
haber paliado en mucho, esas situaciones tan dramáticas.
Luego, hablamos, digamos, no se ha hecho también referencia al Plan Director, un
Plan Director invisible que lo hemos pedido muchísimas veces, que está guardado
bajo siete llaves, que no sabemos muy bien qué criterios técnicos están utilizando
para talar masivamente, sí esta tala masiva de arboles, los vecinos nos han estado
enviando fotografías, eh?, no es algo que nos estemos inventando nosotros y lo
hemos visto con nuestros propios ojos, o sea que por lo tanto, esta tala masiva de
árboles y sin un criterio técnico, al menos, lo desconocemos porque no nos lo han
querido, digamos, enviar.
Respecto al tema de sentimental, pues mire, sí, somos ecologistas, somos un grupo
municipal ecologista, por supuesto, ¿y sentimental?, pues mire, nos queremos
muchísimo a nuestra ciudad y nos queremos muchísimo los árboles de nuestra
ciudad, los espacios verdes, la calidad del aire, todo lo que tiene que ver con la
vida, con la calidad de vida de nuestros vecinos y vecinos. Nosotros lo que no
haremos jamás, es talar un árbol de 160 años, ni hacer las barbaridades que están
haciendo ustedes con un Plan Director que ya digo, es absolutamente invisible y
que le hemos pedido muchísimas veces, le repito y no ha sido capaz de hacérnoslo
llegar.
Respecto al tema de cultura que nos ha explicado el Sr. Quirós, una serie, digamos
de…, el edificio Freixas, una serie no?, nos ha nombrado una serie de
equipamientos y tal..., el edificio Freixas, en la gente que ya estaba antes del
proyecto del Distrito Cultural, estaba antes ya, o sea, por eso, o sea, es algo
digamos, que no es puramente, digamos, de este proyecto. A nosotros lo que nos
gustaría es que nos plantearan en proyecto en sí, en tal, porque desgraciadamente
todos los caminos del Distrito Cultural, nos llevan a un teléfono para alquilar naves,
es muy triste, al final. Y usted nos ha dado una serie de nombres, digamos que se
han instalado aquí, pero también, no nos ha dicho los que se han tenido que
marchar, que también han sido unos cuantos y que tenían proyectos muy
interesantes para la ciudad, entonces, por lo tanto, yo creo que también eso tiene
que cuidarse mucho.
Luego, después, a veces nos da la sensación de que el Distrito Cultural es móvil,
porque lo del Circo del Sol, también, era Distrito Cultural, tal y como se decía. Un
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Circo del Sol que anunciaba en sus carteles, nos decían que nos iba a situar en el
mapa, pero que en los carteles, la mayoría de las veces, lo único que ponía, o al
menos fuera de Hospitalet, era la carpa blanca de Barcelona, Hospitalet no salía
por ninguna parte. Yo creo que si tenemos que fomentar la ciudad, no podemos
permitir, tampoco, que se nos use de esa manera, ¿no?
Sr. Mompel, yo en ningún momento…, o sea, yo creo hemos hablado de la
transparencia y con criterios técnicos y periodísticos en este proceso. Lo que sí que
es verdad, que nosotros no teníamos unas garantías respecto al proceso anterior,
porque los miembros del propio tribunal nos habían comentado y nos habían hecho
llegar sus, bueno, pues sus inquietudes, respecto a una serie de circunstancias que
a nosotros nos alertó y consideremos que era muchísimo mejor frenar aquella y
apostar por un nuevo proceso, como por ejemplo, que se cambiaron los criterios a
mitad del digamos, de ese proceso de selección y después que hubo pruebas
excluyentes, en las cuales, casualmente, todas las mujeres quedaron excluidas ya
definitivamente de ese proceso, lo cual, nos da unos indicadores de que algo no se
estaba haciendo allá, demasiado bien. Entonces, por lo tanto, como digamos, la
dirección de los medios nos parecía un elemento importantísimo para la ciudad y
justamente porque consideramos que los medios de comunicación han de ser
plurales, han de ser, digamos, muy directos a la ciudadanía, nosotros tenemos ese
concepto de medios de comunicación y considerábamos que la persona que tuviera
que pilotar esos nuevos medios, pues tenía que ser escogida de otra manera y
estamos muy satisfechos de cómo ha sido, digamos, se ha ido elaborando todo el
proceso y después, sobretodo, de la unanimidad en la cual, el Pleno, dio su
confianza en esta persona. Nosotros consideramos que es una nueva etapa, en la
cual, pues estamos dispuestos a colaborar siempre, ya se lo trasladamos al director
de los medios cuando se reunió con nosotros hace unos días y fortaleceremos todo
lo que podamos, digamos en ese sentido.
La Sra. Marín, nos estaba explicando que el 70 % se cumplían, ¿no?
Desgraciadamente, debemos estar, nuestro grupo municipal, en el 30 % que no se
cumple en la mayoría de las veces, y vuelvo a repetir, son mociones que lo único
que intentan es mejorar la vida de las personas y el propio municipio. Creo que
hemos presentado mociones absolutamente asumibles por este Consistorio y
muchas veces y la mayoría de ellas, provienen justamente de la voz de la calle, de
los propios vecinos y vecinas.
Essent les 13:48 hores, s’incorpora a la sessió la Sra. Sonia Esplugas González,
regidora del Grup Polític Municipal del PP.
Essent les 13:50 hores, s’incorpora a la sessió el Sr. Antoni García Acero, regidor
del Grup Polític Municipal d’ERC.
Essent les 13:54 hores, abandona la sessió el Sr. Rafael Jiménez Ariza, regidor no
adscrit.
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SR. GARCIA VALLE (CIUDADANOS)
Muchas gracias. Mire usted, Sr. Belver, usted nos decía en su intervención anterior
que decía que… y nos reprochaba que habíamos votado no sé cuántas mociones a
favor de la CUP, incluso de Esquerra Republicana. Tenía usted que preocuparse,
fíjese que estando en las antípodas de muchas cuestiones de las que propone la
CUP, le votamos mociones a favor porque tienen contenido social.
Usted debería preocuparse, y a nosotros nos encantaría poder votárselas a
ustedes, pero es que ustedes no las traen, por eso no se las votamos a favor.
Debería preocuparle eso, no que yo vote mociones tanto de Esquerra Republicana
o de cualquier otro grupo como la CUP, que sean con contenido social, eso hace
que pensemos lo que pensamos de su conciencia social.
Y mire, el Distrito Cultural, nosotros no estamos en contra de él, estamos en contra
de la venta de humo permanente que hacen ustedes con él, de hablar de quinientas
empresas, etc., etc.…, pero en fin, no me alargaré porque no estamos en contra del
Distrito Cultural, nosotros lo abrazamos, como no puede ser de otra manera, la
cultura que es buena para los pueblos, pero no de la manera que ustedes la venden
y así sí que se hace mucha demagogia y mucho populismo.
Mire, una de las prioridades, decíamos anteriormente, tiene que ser mejorar los
barrios y la otra las políticas sociales, algo que usted, Sra. Marín, creo
sinceramente que ha olvidado, se lo digo a menudo, han perdido conciencia social,
usted no prioriza suficientemente esas políticas. Dignifiquen los servicios sociales,
dótenlos suficientemente de recursos que es lo que a la sazón vale. Estamos a
mitad de lo que otros municipios dotan, en recursos y de lo que recomienden, sí
señora, lo recomiendan los profesionales del sector, hay que primar las políticas
que fomentan la igualdad de oportunidades, la integración social y la convivencia
porque es lo justo, porque es lo que genera prosperidad y armonía, porque es lo
que conviene a todos, hay que ayudar a las entidades que hacen un gran trabajo
social por la integración y la convivencia, hay que fomentar la igualdad de
oportunidades por justificar y para no desperdiciar ningún talento.
Por eso, nos duelo tanto su insensibilidad con el banco de libros de texto gratuito
que propuso aquí Ciudadanos y ustedes se lo cargaron. Tanto que hablan de
cultura y tal y luego después esto no..., la cultura para los pobres de verdad no.
Hablan de cultura elitista como el Circo del Sol y otras cuestiones. Un acuerdo que
venía, por cierto, lo de los libros de texto en el pacto por la educación, pero que
para este Gobierno sólo era una ocasión, para que usted, Sra. Marín se hiciera la
foto, porque luego se lo saltó a la torera.
Hay mucho margen desde este Ayuntamiento para avanzar en las políticas de
conciliación, de corresponsabilidad, medidas efectivas de verdad para reducir la
brecha social. Se puede hacer mucho más en educación de cero a tres años,
planes de orientación y de empleo, pero usted, Sra. Marín, tiene bastante con
hacerse la foto cada 8 de marzo, con eso ya le vale, esa es su política social y de
igualdad, hacerse la foto, hay que hacer mucho más para impulsar residencias para
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personas mayores que tanta falta hacen en Hospitalet. El tiempo de espera para
acceder a una residencia pública o concertada en nuestra ciudad es de cinco años
y en los últimos diez años, usted ni ha impulsado ni ha hecho nada de nada en esa
dirección política, lo que conlleva, que muchos ciudadanos de Hospitalet, tengan
que trasladar a sus personas mayores a muchos kilómetros de nuestra ciudad.
Estamos a la espera de su plan de vivienda para Hospitalet, a ver si cumple con la
moción que presentó Ciudadanos que es un plan ambicioso de vivienda social y de
alquiler asequible, aquí se aprobó esa moción pero usted, nada, de nada, de nada.
La política de vivienda es uno de los suspensos generalizados en esta “P” y de este
Gobierno también, Sra. Marín, me alegra que asienta, ¿está de acuerdo, con lo que
le digo?, muchas gracias.
En Hospitalet se están consolidando dos modelos, por un lado el modelo del PSC
que es un proyecto agotado, que se ha quedado obsoleto, no deja de ir acumulando
vicios y ya sólo vive de las rentas, de la inercia que hablaba usted al principio, pero
ya se acaba, esa inercia se acaba. No entiende que los tiempos han cambiado, son
inmovilistas y pretenden gobernar como si nada hubiera cambiado, como si todavía
tuvieran el rodillo de las mayorías absolutas.
Desde Ciudadanos hemos intentado hacer una oposición constructiva, aunque
usted no lo quiera admitir, yo hablé con usted y tuve conversaciones en esa
dirección y usted prefirió aplicar el rodillo y comprar voluntades con el dinero de los
ciudadanos para tener lo que tienen aquí hoy, ahí enfrente, señores que son
tránsfugas para nosotros. Llegar a acuerdos y empujarles a la senda de la
renovación de la sociedad, es lo que reclama la sociedad, llegar a acuerdos, pero
es imposible llegar a acuerdos con ustedes, porque utilizan, como digo, el rodillo, no
les interesa aunque lo pregonen aquí, no les interesa pero no hay manera, no
quieren cambiar, prefieren intentar gobernar de espaldas al Pleno directamente con
el dinero de todos, como he dicho anteriormente, comprando esas voluntades, esas
que no consiguieron ustedes en las urnas pero utilizan y usted.., lo he dicho
muchas veces, tiene la llave de la caja cuando le conviene, abre la caja y pone a
disposición de sus intereses partidistas y políticos, el dinero de los ciudadanos y
eso es muy reprochable, claro que sí, comprar voluntades, Sra. Marín y no haga
usted gestos de desaprobación que puede estar o no de acuerdo, es comprar
voluntades con el dinero de los ciudadanos, es absolutamente ilegitimo, se lo
recalcaré mil veces El proyecto de Hospitalet del PSC es que ha perdido el sentido
de la realidad, el contacto con la sociedad, está centrado en convertir la ciudad en
un escaparate construido a espaldas de sus ciudadanos.
Este modelo genera un Hospitalet y lo he dicho aquí y esta frase es nuestra y que
ahora, bienvenidos al club, de dos velocidades, incluso hasta de tres, como decía el
que ha pedido la palabra, cuatro no, pero tres sí, en torno a la Gran Vía y el Distrito
Cultural de grandes proyectos que acaparan inversiones y las atenciones de
Alcaldia. No se ponga usted nerviosa, Sra. Alcaldesa, no haga usted repullos que
me tiene usted un poco preocupado, a ver si le va a dar un infarto, tranquila, que
estamos haciendo oposición, que es el papel que nos han dado los ciudadanos,
fiscalizar al Gobierno y hacer oposición y no le gusta, porque nunca la han tenido,
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porque han comprado voluntades, permanentemente y es lo que queremos en
Hospitalet de los barrios, ¿se da usted cuenta, Sra. Alcaldesa? Donde realmente
viven los ciudadanos pero que ven las inversiones y las atenciones de la Sra.
Alcaldesa cuesta que lleguen, no sólo llegan y poco como ahora, ya cuando se
aproximan las elecciones, cuando ve usted que hay oposición y tiene el aliento de
esa oposición en el cogote, les tienen miedo a la oposición, ustedes.
Sra. Alcaldesa, los déficits de los barrios de la zona norte no se resuelven yendo de
vez en cuando a tomar café con los vecinos, sino con inversiones. Está bien el café
con los vecinos pero además de eso, no va a resolver nada sino pone usted
dinerito, inversiones, Sra. Alcaldesa, que lo ha olvidado.
Por otro lado, está el modelo de Ciudadanos, renovador, regenerador, de progreso,
con un proyecto orientado a las personas que parece que a ustedes no les gusta. El
modelo de Ciudadanos está centrado en hacer un ayuntamiento al servicio de los
ciudadanos de Hospitalet y no al servicio de los políticos, por eso hemos hecho
tanto hincapié en la transparencia, en acabar con privilegios injustificables, como
tarjetas de aparcamiento que usted regalan por ahí, a quien les parece, entradas
gratuitas a conciertos o la no justificación, que es lamentable, de la subvenciones
de los partidos que no hace más que escurrir el bulto.
Hay que decir a la gente dónde nos gastamos el dinero que ustedes nos dan que es
mucho, por cierto y ustedes, obviamente, legítimamente, tienen mucho más que los
demás, y también lo esconden. Por eso los concejales de Ciudadanos hemos
renunciado a las entradas del Circo del Sol porque para mí, es lamentable que
usted me regale ocho entradas para ir a ver el Circo del Sol, cuando mis
ciudadanos y mis vecinos y mis vecinas no pueden ir porque valen 80 ó 100 euros y
una familia de cuatro de media, gastaría alrededor de 400 euros, hombre!, y por
qué tengo yo que ir si a mí me pagan aquí y bien, por cierto, los ciudadanos y tengo
que hacer una prebenda y tener un privilegio, por qué?, porque usted lo ha
convenido con quien sea?. Esto es lo que criticamos, los privilegios y por eso no
creen en nosotros, los ciudadanos. Nosotros tenemos que ir y pagar si queremos
ver el Circo del Sol, que muchos ciudadanos de esta ciudad, no van a poder ir,
porque es un circo elitista que es lo que criticamos. Por eso hemos renunciado a
ellas, se las vamos a devolver, una por una, no las queremos, no queremos
privilegios, Sra. Alcaldesa, y a usted le gustan esos privilegios porque no hace más
que hacerlo, una vez tras otra.
Miren, nosotros tenemos otro tipo de políticas, hemos insistido y seguimos
insistiendo que hay que garantizar un modelo que priorice las personas y usted no
lo hace, hay que hacer más zonas verdes, reducir la polución, los ruidos y no llenar
la ciudad de más cemento, que es lo que usted ahora últimamente hace.
El modelo ciudad no tiene claro que lo más importante, lo recalco otra vez, las
personas. Hay que apostar por los ciudadanos de Hospitalet para que puedan dar
lo mejor de sí mismos, para que puedan tirar hacia delante su proyecto de vida,
Sra. Alcaldesa. Por eso hay que hacer una política de vivienda verdaderamente
social, con un parque de vivienda de alquiler social y asequible para que acabe en
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una vivienda, para que no sea una imposible misión tener una vivienda un
ciudadano de esta ciudad.
Por eso, hay que apostar por la educación para asegurar la igualdad de
oportunidades para que ningún niño se quede atrás. Por eso, hay que apostar por
las políticas sociales para que entre todos ayudemos a levantarse al que haya
pasado por un momento difícil, Sra. Alcaldesa, esa es nuestra política, nuestros
proyectos fundamentalmente, las personas. Todo lo que sea ir por esas sendas,
Sra. Alcaldesa, el Gobierno nos tendrá a su lado, no le quepa duda, pero si quiere
seguir llevando, este Ayuntamiento, como si fuera su propiedad privada y
desatendiendo las necesidades reales de nuestros vecinos y vecinas, no le quepa
duda, que nos va a seguir teniendo enfrente. Esa es nuestra política, Sra.
Alcaldesa, se lo recalco, la de las personas, no la del postureo, ni la de las fotos.
Gracias.

Essent les 13:56 hores, abandona la sessió la Sra. Mª. Angeles Sariñena Hidalgo,
regidora del Grup Polític Municipal del PSC-CP.
Essent les 13:57 hores, s’incorpora a la sessió, el Sr. Rafael Jiménez Ariza, regidor
no adscrit.
Essent les 13:58 hores abandona la sessió la Sra. Juliana Carballeira Pascual,
regidora del Grup Polític Municipal ICV-EUiA-Pirates.
Essent les 14:01 hores s’incorpora a la sessió la Sra. Juliana Carballeira Pascual,
regidora del Grup Polític Municipal ICV-EUiA-Pirates.
Essent les 14:02, s’incorpora a la sessió la Sra. Mª. Angeles Sariñena Hidalgo,
regidora del Grup Polític Municipal del PSC-CP.

SR. BELVER VALLES (PSC-CP)
Sí moltes gràcies, Sra. Alcaldessa. Jo intentaré amb aquesta última intervenció,
parlar de tres o quatre coses que crec que han estat al voltant de tot el debat, a
veure si me’n surto.
Mirin, en el tema de l’habitatge, si volem parlar tots seriosament del pla de
l’habitatge, ja els hi dic, i les diem des del Govern de la segona ciutat de Catalunya,
el problema de l’habitatge no el solucionarem municipi a municipi, d’entrada perquè
en els municipis no tenim les competències necessàries, no tenim els recursos i a
més a més, o elevem la vista i posem el zoom molt més enllà, o si no serà un
problema irresoluble. Hospitalet arreglarà el problema de l’habitatge a Hospitalet i
Cornellà el de Cornellà i Badalona el de Badalona, com a mínim, amb una visió
metropolitana, seria com a mínim l’escenari per poder fer. I per poder fer-ho, perquè
fins i tot, en aquests moments en que la despesa o la qüestió habitatge està
ocupant, porta molt de temps en la primera línea, vostès creuen que els diferents
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governs de tots els colors, de tots els municipis, de tots els nivells de govern, ningú
vol solucionar el problema de l’habitatge?. Perquè em poden dir, un lloc on ho hagin
solucionat?, un lloc?, ja sigui un municipi, ja sigui una comunitat autonòmic, un,
enlloc, per tant, o són capaços d’aixecar el zoom i de no intentar arreglar el tema de
l’habitatge, municipi a municipi o no ens en sortirem, per tant, aquesta és la primera
qüestió.
Desprès li han donat moltes voltes al tema al caire social o l’empremta social o no
social d’aquest Govern. Estem d’acord en que en els últims quatre anys, no tinc la
dada, però diria que són quatre anys, s’ha doblat el pressupost en polítiques socials
i d’ocupació. No estem d’acord?, bueno, si tenim un problema de comprensió
lectora, això ens porta molt més enllà, però si salvem aquest, si salvem aquest
problema, podem estar, podem entendre que algú pensi que necessitem més
recursos, però escolti, l’esforç pressupostari d’incorporar recursos en aquestes
qüestions, crec que és inqüestionable i a més a més, es fa en un moment en que la
resta d’administracions supramunicipals ens ho impedeixen. Perquè vostès han
sentit parlar de la regla de la despesa?, o li sona a xinès?, han sentit parlar de
l’equilibri pressupostari?, del no dèficit?, han sentit parlat de tot?, perquè si han
sentit parlar de tot això, jo per això, abans els deia, si em presenten vostès i vostès
portarien a bé presentar a la ciutat, el model de ciutat, intentin que quadri, intentin
que quadri i que quadri amb les normes, amb les lleis que és el que malauradament
no podem fer, no podem créixer tot el què vulguem en tot allò, encara que tinguem
els diners, encara que estiguin els diners, encara que la ciutat generi els diners, no
es pot créixer pressupostàriament, tot el que ens agradaria.
Mirin, en el tema, plantejaven, ha sortit també de diferents maneres, el tema de
mitjans de comunicació. El tema de mitjans, la Sra. Ana González que crec que
explicava els dos processos que es va produir en el mandat anterior, que va acabar
pràcticament amb el mandat, que no va donar, com a resultat, la incorporació d’un
director de mitjans i hem tornat a iniciar durant aquest una altra vegada, el procés,
el Sr. Toni García, ens deia, a veure si podem fer el contracte – programa.
Escolti, és que jo crec que tots estem d’acord amb tot això, tots estem d’acord amb
tot això, ara estan tots d’acord amb tot això, també convindran amb mi que en el
primer procés que semblava que allò era, que aquí l’equip de govern havia fet, jo
què sé què, aquell procés de selecció, aquelles bases, es van fer conjuntament
amb l’acord de tots els grups municipals que hi havia en el mandat anterior, de tots,
en el procés selectiu, en la comissió de selecció hi havia un representant de
cadascú dels grups municipals d’aquell moment, de tots, i es va arribar fins al final
del procés. La Sra. González, em sembla que era que ens deia, i aquell procés no
devia d’estar molt bé les bases, perquè en un prova d’eliminació ens vam quedar
sense cap candidatura femenina, és cert. I ara, els últims candidats que han arribat
a fer l’entrevista, havia alguna dona?, una de tres, 33 %, per tant, o sigui, això ho
dóna per bo o per dolent?, escolti, a mi com si són las tres, però el que crec que és
que posar l’accent en algunes coses o en algunes altres d’aquesta manera,
frivolitzar d’aquesta manera, la solució, crec que no ens apropa en el problema.
Els temes de transparència i participació que han sortit. Mirin, els temes de

…/…

84

participació segur que són tots millorables. Vam posar en el mandat anterior, van
posar tots uns processos que venien, alguns regulats pel tema de la Llei de ciutats
de gran població, hem anat evolucionant, hem anant millorant, estem en un debat, a
partir de la comissió del consell de ciutat per millorar el reglament de participació,
però al final, al final, i sento parlar a alguns de vostès que sembla que són els
baluards de la participació que al final, el que sempre acaben dient és que ha de ser
l’administració la que impulsi, la que doti de recursos, la que posi, la que quita, però
desprès diuen, no però llavors si una associació, si una agrupació de veïns i veïnes,
no tenen un NIF, no poden accedir. Bueno, però escolti, però no volem participació
oberta, lliure, sense marcar?, doncs, això no pot ser a base de posar recursos per
part de l’administració i guiar la participació i si la guiem perquè la guiem, per tant,
crec o triem un model i si volem, que la participació sigui absolutament espontània,
lliure, doncs, que ho sigui i això no tindrem rés a dir, faltaria més, encantats de que
pugui ser així.
I mirin, ja per acabar, jo entenc alguns aspectes que vostès plantegen o que els
resulti, fins i tot, feridor que les coses siguin com són. No és un problema de dos
velocitats, de ciutat d’aparador, d’aparador o de com vostès li vulguin dir, escolti, és
evidentment unes realitats físiques que permeten fer unes coses en un lloc i no
permeten fer en uns altres, perquè ens entenguem, la Rambla de la Marina, és
impossible “meterla” en La Torrassa a no ser que tirem edificis, per tant, com
aquesta no és la voluntat, a Collblanc-La Torrassa, en el seu moment, es va fer un
pla integral, es va millorar el volum d’espais verds, es van obrir noves vies, es va fer
tot, amb una condició que ens vam autoimposar tots plegats i era que cap veí que
no volgués no fos expulsat del seu barri. Això és molt complex, això és molt
complex, ho vam fer i en aquell moment, de manera micro, ho vam fer, en el conjunt
de la ciutat.
Escolti, las possibilitats que dóna la Gran Via, que les dóna la Gran Via, les
possibilitats, fins i tot que dóna el barri de Santa Eulàlia que va tenir una època
d’industrialització i que per tant, allà tenia allotjades una sèrie d’empreses i de grans
naus, ens dóna unes possibilitats que no ens dóna el barri de Pubilla Cases. Per
tant, no es pot fer mimèticament tot, a tot arreu. Per això, abans parlava de que hi
ha molts barris que fins i tot, internament són diferents entre ells. Ara en el conjunt
de la ciutat, el què hem d’aconseguir, és que el conjunt de la ciutat sigui una ciutat
que vol ser ciutat, que és una ciutat amb identitats dels diferents barris i això no és
ni dos velocitats, ni tres velocitats, és a cada lloc de la ciutat, es pot fer físicament el
què es pot fer, i una altra qüestió és que les polítiques de redistribució, d’igualtat,
d’oportunitats arribin al conjunt de la ciutat i aquestes polítiques arriben en el
conjunt de la ciutat, independentment d’on visqui un o visqui un altre, evidentment,
els carrers de vuit metros d’amplada, hi ha més a un barri que a un altre, i carrers
de trenta metros d’amplada, en alguns barris n’hi ha i en altres no n’hi haurà, no n’hi
haurà, no és que sigui difícil, és que no n’hi haurà.
Per tant, jo aquí, els deixaria, i sí que li demanaria al Sr. Garcia, usted habla mucho
de la política esta de escaparate y le gusta meterse mucho con la Sra. Núria Marín
y que se pone nerviosa y tal, yo tengo la sensación de que usted sobreactúa
mucho. Seguramente esa sobreactuación viene por sus nervios, no por los que nos
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achaca a nosotros y yo entiendo que usted esté nervioso, lo entiendo, pero oiga, no
sobreactúe, no nos quiera llevar a su terreno. Mire, yo entiendo que el hecho de
que en su partido se estén planteando que Hospitalet es una plaza importante y
estén buscando un candidato para la próxima lista, yo ya entiendo que eso le ponga
a usted nervioso pero oiga, no tenemos que pagarlo entre todos.
Essent les 14:05, s’incorporen a la sessió el Sr. Pedro Alonso Navarro regidor del
Grup Polític Municipal del PP i el Sr. Francisco Javier Martín Hermosín, regidor no
adscrit.
Essent les 14:06 hores, s’incorpora a la sessió el Sr. Christian Giménez Marquez,
regidor del la CUP-poble actiu.

SRA. ALCALDESSA
Bueno, yo ahora si me permiten, me gustaría decir algunas de las cosas que en
primera intervención, por decir algo., ah!, Sr. Husillos..., es que no sé, ya no sé,
¿creo que ya no hay más? Ya no puede ser. Bueno, pues ahora puedo hablar yo.
¿Perdón? No me pienso poner a gusto, Sr. García, ah!, explayarme..., bueno,
hablaré aquello que considere para contestar como debe ser a los temas que se
han comentado por parte de los diferentes grupos. Es evidente que los ciudadanos
y ciudadanas votaron hace, pues, en las últimas elecciones en el 2015, de una
forma que su resultado ha sido lo que tenemos hoy en este Pleno, más grupos
políticos, más diversidad, más visiones, y por tanto, creo que eso también ha
definido un Consistorio más complejo y que, bueno, posiblemente todos nos hemos
tenido que adaptar a esta nueva situación.
Y también es evidente que hay diferentes modelos de ciudad y bueno, no es malo,
yo creo que esto no es el mismo modelo de ciudad el que tiene el Partido Socialista
que el que plantea la CUP, no pasa nada, ni tampoco es el mismo modelo de
ciudad que el que plantea el Sr. Toni García desde Esquerra Republicana, o el que
plantea cualquiera de los grupos que hay en este Consistorio. NI el mismo modelo
de ciudad, ni el mismo modelo económico, ni tampoco tenemos las mismas
opiniones para todo y hay cuestiones que son radicalmente opuestas y otras
cuestiones que podemos llegar a acuerdos, y yo creo que esto ha sido así y debe
continuar siendo así, siempre y cuando, todos actuemos desde la buena fe y desde
lo que, teóricamente algunos expresan y luego es más difícil llevarlo a la práctica,
que es actuar en beneficio de los ciudadanos y de las ciudadanas.
A ver, alguien, creo que era el Sr. Monrós que decía: “no he sentit cap crítica, ni cap
autocrítica”, bueno pues possiblement amb el temps que ens han dotat entre tots,
pues, bueno, hi ha poca estona per autocrítica, però jo sóc una persona bastant
autocrítica, d’aquells temes que penso que no estan funcionant suficientment bé i
és evident que estic orgulla de moltes coses que passen a la ciutat, lògicament,
però també hi ha coses que no m’agraden, però que no m’agraden a mi, no com
Alcaldessa, si no que coincideixo amb els veïns i veïnes i que no ens agraden, i per
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exemple, el tema de la neteja, el tema de l’incivisme, és una tema que jo crec que
ningú pot estar satisfet del resultat, de l’esforç que hem impulsat, del resultat que
tenim, i per això, intentar explicar, a lo millor no s’ha entès de la forma correcta,
alguns temes, alguns girs que s’han fet i que es continuaran fent en els propers
mesos, perquè realment aquesta és una qüestió que ens preocupa i que volem que
millori en benefici, repeteixo, de la ciutat.
Vaig una mica al grano, si me permiten, porque ha habido muchísimas
intervenciones, con muchas propuestas y me gustaría, pues como mínimo, a alguna
de ellas dar una respuesta.
El Sr. Hermosín después de su intervención, en la que evidentemente hay cosas
que podemos estar más de acuerdo o no, le estaba diciendo, no, cuando se me ha
acabado el tiempo que bueno, se lo ha comentado el Sr. Belver, ahora en la última
intervención, hemos tenido momentos en que, precisamente, algunos de los
grupos, o el grupo que usted representaba, no nos lo han puesto demasiado fácil a
los municipios para poder tener los instrumentos y para poder tener los
mecanismos para poder, económicamente una ciudad como esta que podía haber
realizado otras cosas diferentes, no las hemos podido hacer porque la ley, las leyes
no los han impedido.
Pero dicho esto, no vamos ahora a caer en el que ha sido la culpa de los demás,
vamos a analizar lo que podamos hacer nosotros por nosotros mismos. Usted hacía
una propuesta que era el pacto local por la seguridad y el civismo, esto ha sido una
propuesta concreta, por nuestra parte, no hay ningún inconveniente en que
podamos hablar de esta cuestión y que podamos llegar a algún tipo de acuerdo y
de pacto, lo hemos hecho en educación, lo hemos hecho en sanidad, lo hemos
hecho en ocupación, lo hemos hecho o lo estamos haciendo en los temas de
comercio, no me parece ninguna mala propuesta que pudiéramos sentarnos todos
los grupos acompañados de quien consideremos conveniente para que podamos
hacer un pacto local por el civismo y por la seguridad.

Essent les 14:19 hores abandona la sessió la Sra. Cristina Santón Ramiro, regidora
no adscrita.

Pero dicho esto, también quiero, para dar los datos reales, Hospitalet tiene un
porcentaje de victimización que es inferior a otras ciudades similares o de nuestro
entorno. Lo digo porque, a veces, parece que nosotros mismos queramos o cuando
hablamos, parece que provocamos que esa seguridad o esa inseguridad sea mayor
en Hospitalet que en otras ciudades, en Barcelona está ligeramente por encima y
en Badalona, también está ligeramente por encima. Tampoco me voy a poner ahora
a poner todas las ciudades del entorno.
Dit això, el Sr. Christian, perdó el Sr. González, Giménez, a veure, ha comentat, si?.
Bueno, pues Sr. Giménez, a mi també em diuen Núria, bueno, a mi em diuen Núria,
eh?, a mi, normalment, no em diuen Sra. Marín, només aquí, i jo crec que per
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quedar així, que no s’ho prengui malament, bueno, vaja, jo no m’ho prenc malament
que em diguin Núria, no sé si a vostè li sap greu que li diguin Christian.

Essent les 14.20 hores abandona la sessió el Sr. Jose Maria García Mompel,
regidor del Grup Polític Municipal del PSC-CP.

Bueno, en tot cas, Sr. Giménez, a vostè ja li han contestat els meus companys
d’alguns dels temes i evidentment, vostè ha posat en evidència, doncs, el seu
model que com deia abans no és el mateix model que tenim nosaltres. Però sí que
li volia fer sobre una qüestió que és el tema del procés i vostè deia sobre la
incertesa, posava en dubte que els ciutadans i ciutadanes estiguessin neguitosos i
preocupats i que això hagués generat incertesa. Miri no li dic jo, bueno, hi ha les
enquestes evidentment, això, si vostè mira el baròmetre que a mi no m’han fet
l’enquesta, ja li puc assegurar no ha influït en els resultats, i vostè mira els resultats,
veurà que el 33% dels ciutadans estan enormement preocupats pel procés i és
lògic, a mi em sembla, fins i tot una xifra baixa, perquè jo crec, que aquesta ha estat
una qüestió que ha preocupat i alertat a moltíssima gent i evidentment, també, en
economia. No tingui cap dubte, Sr. Giménez, no tingui cap dubte, les empreses
volen seguretat, volen certeses i quan hi ha incerteses i quan hi ha problemes,
doncs, el sector econòmic, doncs, no aterra, i això és una realitat.
Sr. Monrós, no li contestaré a tot el què ha dit perquè abans li he dedicat una mica
de temps però sí que li vull dir que nosaltres no passem de puntetes sobre els
aspectes que vostè deia de l’incivisme, de la neteja, de la seguretat, no volem
passar de puntetes, no sé si aquesta ha estat la seva sensació o no sé si és que no
ha volgut escoltar o ja ho portava escrit, però nosaltres, volem, com deia abans,
abordar realment aquesta qüestió. El tema de l’incivisme és un problema, podem
estar posant diners, ho he dit en la meva primera intervenció, podem posar diners,
podem posar recursos, podem canviar les maquinàries, podem canviar els
recorreguts, podem millorar, però si no hi ha un comportament per part del ciutadà,
segurament, doncs, per molt que invertim econòmicament, no tindrem el resultat
que nosaltres volem i que els ciutadans ens demanem. Per tant, és una qüestió que
crec que no passem de puntetes, també li vull deixar ben clar, estem treballant des
de fa temps en aquesta qüestió, el Sr. Castro porta, doncs, un mandat, en aquest
sentit, doncs, donant-li moltes voltes a tots els serveis, donant moltes voltes a tots
els carrers, a totes les places per poder tenir un resultat millor del què tenim.
Essent les 14:21 hores s’incorpora a la sessió la Sra. Cristina Santón Ramiro,
regidora no adscrita.

El Sr. Toni García, ha fet moltes propostes i ha fet moltes referències a moltes
qüestions. Jo la primera, dir-li, jo estic d’acord en que hem de treballar per a que la
política estigui adreçada a lo micro i a la família, però en una ciutat com l’Hospitalet,
una ciutat gran hem de tenir, també, per treballar aquestes polítiques micro, hem de
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tenir polítiques macro i hem de tenir projectes estratègics i aquests projectes
estratègics que poden tirar, també, han de vetllar per obtenir recursos per poder
desenvolupar i enfortir aquetes polítiques micro que m’imagino que era el preàmbul
del què vostè plantejava com un pla de xoc. Miri, jo no estic en contra de que fem
un pla de xoc a nivell municipal, portem deu anys, des de que va començar la crisi
econòmica, fent plans de xoc a l’Ajuntament de l’Hospitalet, i com s’ha dit, ens hem
trobat, moltes vegades, molts sols en aquestes polítiques. Jo crec que és el
moment que més que fer nosaltres aquestes polítiques, que les podem continuar
fent, les podem compartir, les podem analitzar, podem fer més propostes, amb això,
jo crec que sempre, doncs, és positiu qualsevol idea que vingui del partit polític que
vingui però jo crec que hem de procurar que el Govern de la Generalitat de
Catalunya i el Govern d’Espanya, comencin realment a posar recursos de debò per
fer possible aquesta eliminació de la pobresa d’aquest país. No és un problema
desgraciadament, ojalá, exclusivament hi hagués un problema a l’Hospitalet, aquest
és un problema general.
Jo aquest cap de setmana he estat a Andalusia, el número d’aturats i el percentatge
d’aturats que hi ha és el triple del què tenim en aquesta ciutat i segurament allà
requereixen uns plans molts més greus dels que necessitem aquí, però
evidentment, nosaltres estem per resoldre els problemes dels 15153 aturats i
aturades i de les persones que a lo millor no estan aturades, estan treballant però
que realment no arriben a final de mes i ho hem de fer des de molts aspectes, però
és evident que els recursos també cada administració ha de posar el que és de la
seva competència i jo, amb tot el respecte i tot el carinyo, nosaltres hem assumit i
algú retreia, no sé, no recordo qui de vostès ho deia, de les escoles bressol.
Nosaltres hem tingut que assumir el cost de les escoles bressol de la Generalitat de
Catalunya que va decidir, en un moment determinat, donar l’esquena als
ajuntaments i no posar ni un euro, i això ho hem fet, han hagut alguns altres
ajuntaments que han multiplicat la taxa, han eliminat algunes escoles bressol i s’han
quedat tant amples. Nosaltres hem mantingut, inclús hem augmentat el número
d’alumnes que tenim en aquests moments a les escoles bressol, però és evident
que el que no podem és assumir absolutament tot el que la Generalitat de
Catalunya i el Govern d’Espanya ha deixat de fer al llarg d’aquest anys de crisi
econòmica. Per tant, estic d’acord, però amb aquestes condicions, parlem-ne i
parlem-ne també amb les institucions que tenen la competència i que han d’ajudar,
evidentment, a que aquests plans de xoc puguin ser reals i deixem de fer anuncis
amb un tema tant important com és aquest.
Essent les 14:22 hores s’incorpora a la sessió el Sr. Jose Maria García Mompel,
regidor del Grup Polític Municipal del PSC-CP.
En el tema d’habitatge, bueno, jo crec que s’ha parlat prou per part dels diferents
regidors, el tema de la moratòria d’ús turístic estem oberts, evidentment, a parlar.
Avui s’ha presentat, no el dictamen que anirà al proper Ple, però evidentment,
doncs, estem disposats a compartir i el Sr. Fran Belver s’ha ofert a fer una reunió
prèvia a aquest Ple, perquè es pugui, doncs, conèixer més profundament quina és
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la proposta i si hi ha alguna qüestió que puguem incorporar fruit d’aquesta reunió,
doncs, sempre i quan estiguem a temps, doncs, ho faríem i si no ho podríem
realitzar, doncs, a través de les esmenes, com s’ha comentat.
A veure, aquí, hi ha una altre qüestió que és el tema del pacte de comerç que
també ha estat contestat per part de la regidora i per tant, vostè sap que s’està
treballant, que evidentment som més lents i amb això, li he de reconèixer a vostè i a
tots, som més lents del què ens agradaria. L’administració, en fi, és lenta perquè
tenim, en fi, tot un seguit de normes que hem de complir i vostè, Sr. Toni García
que també és diputat a la Diputació de Barcelona, doncs, m’imagino que la
Diputació de Barcelona, doncs, també complirà amb tots el requisits i també és
lenta, per tant, vull dir, no és que ens agradi no complir les mocions, però a
vegades, posar en marxa determinades qüestions, doncs, costa temps i costa, per
tant, recursos.
No ens barrejarem ara de qui és l’autoria de les propostes, jo crec que aquí ha
hagut moltes propostes al llarg d’aquests anys, em sembla que abans deia, trescentes i pico mocions que hem aprovat, algunes amb autoria d’un partit o de dos o
de tres o de tot el Consistori. Aquí no es tracta de posar-se les medalles, jo crec
que quan les coses són bones propostes i són fetes amb aquesta ma estesa que
vostè deia, doncs, possiblement acabem tot anunciant-ho sense dir exactament de
qui va ser la proposta. Jo intento, en aquest sentit, fer-ho, però lo important és que
la música en viu d’aquesta ciutat tingui realment els ajuts perquè pugui fomentar-se
amb més força.
Tema del mitjans de comunicació ja s’ha comentat, sap vostè que està en marxa, i
per tant, aquest estiu, l’idea és que tinguem tot el pla engegat però en fi, s’està
treballant.
I en el tema del PDU, evidentment tothom aquí ha parlat del PDU i cadascú té la
seva posició. Aquí hi ha un tema que a mi sí que em preocupa, jo he de dir, perquè
si el proper Govern de la Generalitat de Catalunya ha d’estar conformat per
Esquerra Republicana, pel PDeCAT, en aquest tema, hi ha dos posicions que no
són les mateixes. També s’ha de dir que el PDU està aprovat i que en aquests
moments s’està treballant en els projectes executius i que també el dia 19 d’abril,
comencen a treballar, s’inicia el procés participatiu de concreció de com volem que
sigui el futur de Can Trabal. Ho dic perquè aquesta és una qüestió que jo espero i
desitjo que tiri endavant, aquí no hi ha diferència del què es diu, del què es
comenta, aquest és un projecte molt important per la ciutat, és un projecte que
fomenta un sector econòmic importantíssim per l’Hospitalet i per l’Àrea
Metropolitana i per Catalunya que és el sector de la investigació, que és el sector
biomèdic que és fonamental, no perquè ho diguem nosaltres des de la ciutat, si no
aquesta és una qüestió que ho diuen des del Govern de Catalunya i ho diuen des
del Govern d’Espanya, i per tant, hem de procurar que moltes de les empreses que
arribin, que aterrin a la ciutat, siguin les que generin oportunitats d’ocupació a
aquests 15.153 aturats que, en aquest moments, té la ciutat.
I arribem al tema de les promeses. Miri jo, amb aquest tema de les promeses, ha
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sortit també per part del Partit Popular, a veure, jo ha ho vaig dir ja fa temps, jo dic
tantes, en fi, confio tant en un govern com en un altre govern, cap del dos governs
són del meu partit, per tant, ningú no pot dir és que vostè està jugant més a favor
dels seus. Aquí no es tracten..., tinc el mateix en comú amb el Partit Popular que
amb Esquerra Republicana de Catalunya, que es rés, per tant, vull dir, no serè jo
ara la que faci una defensa del Partit Popular, ni seré jo la que faci una defensa
d’Esquerra Republicana o del PDeCAT.
Ara bé, aquí estem parlant de governs, estem parlant d’institucions, igual que hem
confiat en la Generalitat de Catalunya, quan el President de la Generalitat va venir a
l’Hospitalet, vam estar parlant i es va comprometre tirar endavant alguns projectes
que estaven pendents des de feia molt de temps a l’Hospitalet, confio en el mateix
sentit, en un altre govern que vol tirar endavant un projecte que és un projecte
fonamental per l’Hospitalet, que hem reivindicat tots des de la política, tots des de la
ciutadania i que en aquests moments, per part del Ministeri de Foment i per part del
Govern d’Espanya, s’ha decidit tirar endavant.
Motius per no creure en uns ni en altres podem posar molts exemples, perquè
abans acabo de comentar el tema de les escoles bressol, algú va confiar en que el
Govern de Catalunya era un model que creia en el tema de les escoles bressol, els
ajuntaments ens vam posar a construir escoles bressol i de cop i volta, ens van
girar i van dir que no continuaven amb aquest model. Home, jo espero que això
formi part del passat i ja està, passat, passat i que en aquests moments puguem
confiar en el Govern de Catalunya perquè tiri endavant la línea 10, amb les dos
estaciones i amb la línea 5 amb l’estació d’Ernest Lluch, que puguem confiar en que
les escoles “Paco Candel”, Sra. González, i “Ernest Lluch”, algun dia, més aviat que
tard, puguem començar les obres de construcció i per tant que també puguem
confiar en que el Govern d’Espanya, doncs, tiri endavant el soterrament.
Dit això, a veure no som, tampoc som inexperts, per tant, jo vaig plantejar al
Ministeri un compromís, un compromís per escrit i un compromís formal per part del
Govern d’Espanya, per part del Govern de Catalunya i per part d’aquest Consistori
perquè estigui qui estigui al capdavant del Ministeri o del Govern d’Espanya, estigui
qui estigui al capdavant de la Conselleria de Política Territorial o de l’Ajuntament de
L’Hospitalet, doncs, aquest projecte tiri endavant. Perquè crec que és el millor que
podem oferir als ciutadans i ciutadanes, aquestes infraestructures són la fractura
que queda pendent a la ciutat. Hem resolt o estem en vies de resoldre la Gran Via,
vam resoldre al passat l’Avinguda del Carrilet, hem anat fent, doncs, transformant
espais que eren fronteres, en espais de connexió, només ens queda, en aquests
moments, les vies del tren que és un projecte en el qual jo crec que hem de
compartir, hem de compartir totes les formacions polítiques, hem de compartir,
també, amb els ciutadans i ciutadanes, hem de fer que siguin, també, els veïns els
que opinin de com cosir aquest territori que està fracturat, un territori que en alguns
casos serà més senzill, per exemple, si imaginem Bellvitge, Gornal, doncs,
possiblement és una solució més senzilla, però si estem pensant a La Florida i Sant
Josep, doncs, la diferència de quota, doncs, és important. Per tant, haurem de
veure com, els grans arquitectes o els joves arquitectes o els innovador arquitectes,
doncs, ens plantegen una solució per millorar la nostra ciutat.
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I passo ja, per anar tirant, als comentaris de la Sra. González. A veure, jo crec que
hi ha moltes coses que ja s’han contestat. El tema dels arbres, jo li donaré una xifra,
per a la seva tranquil·litat, perquè és veritat que s’ha fet un treball tècnic molt
importat de definir en cada carrer, quin és el tipus d’arbrat que ha d’haver. No es
preocupi que ja li dic jo que vostè tindrà tota la informació, no es preocupi que li
garanteixo jo, en aquest moment, li garanteixo, en aquests moments, que si no té
aquest estudi, li faré arribar jo personalment, no es preocupi, vale?. Però també per
a la seva tranquil·litat, li he de dir que és cert que s’han tallat, s’han eliminat alguns
arbres, però que el resultat global és que hem plantat més que no hem tret, per tant,
el saldo és positiu, i això li podem donar, li podem demostrar, per a la seva
tranquil·litat, per la tranquil·litat de tothom.
Ara be, dit això, també li dic, aquests cafès que diu el Sr. Miguel García que em
prenc amb veïns, que és veritat, faig cafès o aigües o el que sigui necessari, amb
veïns i veïnes de la ciutat, també és veritat que en aquestes reunions, i en aquestes
trobades, doncs, alguns veïns demanen eliminació d’arbres i és veritat, i em sembla
que avui, em sembla que tenim, hem tingut la Comissió Informativa i si no recordo
malament, en algunes de les mocions ens demana que actuem talant els arbres
que hi ha.., ah! estudiar, bueno pues estudiar, vale, bueno, pues estudiarem, però
per què, perquè són arbres, alguns d’ells que generen una pol·lució, que generen
unes malalties per al tema que són al·lèrgies i que realment, això, ens ho trobem.
Tenim la realitat que tenim, segurament que si comencéssim de cero a aquesta
ciutat, comencéssim a planificar de nou, moltes de les coses que s’han dit avui,
doncs, podríem estar perfectament d’acord, ara partim de la ciutat que partim, avui,
i partíem de la ciutat que partíem fa 40 anys, quan vam heretat del feixisme i del
franquisme una ciutat que era molt difícil de recuperar. Hem donat, jo crec li hem
donat la volta a moltes coses, hi ha coses que evidentment, també ens hem
equivocat. Els governs socialistes i els governs d’esquerra, també ens hem
equivocat i a lo millor ens vam equivocar plantant arbres a tots els carrers de la
ciutat encara que deixi’m quaranta centímetres per passar, això passava al carrer
Mas, on jo vivia i desprès hem.., a veure si m’enteneu, ara dit això, vostè està
preocupada pel tema dels arbres, escolti, no hi ha absolutament cap problema
perquè vostè tingui, absolutament, tota la informació. I vostè deia, escolta
necessitem un govern, jo estic d’acord, necessitem un govern, no només per les
escoles, tenim moltes qüestions que estan, en aquests moments, sobre la taula.
Tenim un conveni amb l’escola Paco Candel, pendent de signar amb el
departament d’Educació, no tenim conseller, tenim dos opcions, podem signar amb
el Ministre i desprès el Sr. García, el Sr. Monrós i el Sr. Giménez, diran que és
l’alcaldessa del 155 porque firmó con el Ministro, o si no quiero firmar con el
Ministro, vendrá el Sr. García y alguien del Partido Popular y no sé..., y me dirán
que no sé qué, eh?. Ho dic com exemple d’una qüestió que per això necessitem,
aquest govern a Catalunya, necessitem un govern que governi els temes del dia a
dia. Jo estic d’acord que vostès em diguin, Sra. Alcaldessa vostè es preocupa dels
temes macro i els temes micro també existeixen, és evident, és evident, i en això
estem treballant.
Ara, en aquests moments, tenim un problema a la Generalitat de Catalunya, els
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temes macro no es poden i els micro, pues moltes vegades estan una mica en
“stand bye” perquè no hi ha responsables polítics als departaments.
Per tant, què vull dir?. Estem d’acord, Sra. González, hem de tirar endavant els
temes de les escoles, però hi ha altres temes, hi ha temes de salut, hi ha qüestions
que afecten a molts departaments dels que estem aquí, a moltes àrees que no
podem tirar endavant perquè senzillament no hi ha aquest govern.
La Sra. Esplugas como después ha hecho la segunda intervención, sólo decir una
cosa, mire, yo he entendiendo que aquí todo el mundo opina de la zona norte, de la
zona sur, de la zona este, de la velocidad one, de la dos, de la tres… Mire yo me
siento tan orgullosa.., usted decía, nos sentimos orgullosos de la Plaza Europa, yo
me siento orgullosa de la Plaza Europa, pero también me siento orgullosa de mi
barrio y yo vivo en La Torrassa. Bueno, a usted Sr. Garcia, pues a lo mejor, no tiene
nada que ver. Yo me siento orgullosa de La Torrassa, me siento orgullosa de todos
y cada uno de los barrios de esta ciudad y voy a trabajar, he trabajado y trabajaré
para que cualquier barrio de esta ciudad, sea el mejor barrio de Hospitalet.
Y a mí, sus discursos de primeras, segundas, terceras y cuartas velocidades,
sinceramente, pues bueno, usted dice, a usted le gusta mucho hacerse la foto.
Bueno pues a usted, le gusta mucho.., el titular y usted, pues bueno, al final de
tanto decirlo, pues a lo mejor se lo acaba creyendo, vale? Y me encanta, Sr.
García, que usted esté en la oposición, me encanta y me encanta que vaya
siguiendo cada conferencia que hace la alcaldesa, des de hace cinco años, me
encanta, bueno, usted no viene pero… luego se las debe de leer todas. Ya me
parece bien, que se las lea, que las mire y que después las critique. Pero mire, yo
no le voy a consentir que hable de ocurrencias, no le voy a consentir porque esto no
son ocurrencias, mire si estuviera hablando de mis ocurrencias, me da igual, las
ocurrencias de la alcaldesa Núria Marín, que ya estoy acostumbrada, o sea que
tampoco me va a venir ahora de nuevo, ahora cuando está usted hablando, de
ocurrencias, hablando de biomedicina, cuando hablamos de cultura, cuando
hablamos de turismo y gastronomía, cuando hablamos de deportes y cuando
hablamos de “smart social city”, está usted ofendiendo a seis mil personas que
participaron en un debate sincero y abierto en esta ciudad, en el cual se definió que
estos eran los ámbitos en los que se había que trabajar y aquí, se está trabajando
para dar oportunidades a los ciudadanos y ciudadanas para tengan un puesto de
trabajo, se está haciendo un trabajo para que vengan empresas de estos sectores
para que generen riqueza, para que generen puestos de trabajo y con esa riquezas,
con esos impuestos, podamos abordar, lo que otras administraciones no están
haciendo ni han hecho en estos últimos diez años de crisis económica larga y dura
y que sí que los ayuntamientos hemos tenido, o al menos este ayuntamiento, ha
tenido que abordar.
Y yo le puedo reconocer que las cosas van más lentas de lo que a mí me gustaría,
en eso le voy a dar la razón porque el Casal de Bellvitge, va con bastante tiempo
de.., más retrasado de lo que a mí me hubiera gustado y que el Casal de Can Serra
va más retraso de lo que me gustaría y ya le digo que, para que usted vaya
tomando nota, porque así me lo vaya sacando en otros momentos, ya le digo, no,
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no, ya le digo yo que estamos trabajando ya, para hacer un nuevo casal en el barrio
del Gornal y además estamos trabajando para hacer, en un futuro, un nuevo casal
en el barrio de San José, lo digo porque, porque ahí lo dejo, porque esto algún día
lo anunciaremos y dirán, esto es electoralismo, no, esto son necesidades que
existen en los barrios, vale?
Por tanto, también le digo Sr. García, aquí los proyectos no empiezan ni acaban
con una persona, aquí son proyectos…, no, por supuesto que no, por supuesto que
no. Yo estoy encabezando un proyecto colectivo, des de hace mucho tiempo, aquí
un grupo, hay un equipo de gobierno que evidentemente, con sus aciertos y con
sus errores ha gestionado en esta ciudad y nos sentimos muy orgullosos y yo no
soy, ni más ni menos, que el resto de mi equipo, somos un conjunto de hombres y
mujeres que hoy representamos nosotros, pero que, como le decía en el año 79,
eso sí que era un nuevo equipo, un nuevo tiempo y un equipo que supo acertar en
el presente y en el futuro, en esos momentos de la ciudad.
Por tanto, cuando usted hable de ocurrencias, sea un poquito más, a ver, más
respetuoso. Usted sabe que ha habido un debate, que ha habido un proceso
participativo, en el que han participado muchísimas personas y decir a todas esas
conclusiones que estos son ocurrencias, hombre, me parece una falta de
educación, como mínimo lo que usted dice.
Mire, yo le voy a dar un dato, porque es que..., yo no sé..., usted debe leer las
cosas pero luego se, es lógico, a mi también se me olvidan y hay veces que uno
dice una cosa que a lo mejor le han pasado los datos mal. Mire, cuando yo
anunciaba hacer pues unos cuantos años que el Distrito Cultural estaba basado en
una realidad, yo daba datos, no si ahora le voy a explicar yo, no se preocupe,
tranquilo, yo hablaba de las entidades, hablaba los artistas que estaban en la
ciudad.
Mire el Distrito Cultural, lo importante es evidentemente que vengan empresas
nuevas, que vayan generando actividad, que vayan también generando una
economía, pero lo más importante es que ayuden al tejido cultural y al tejido social y
al empresarial que ya existía en la ciudad.
Nosotros tenemos una oportunidad de ser el Distrito Cultural del Área Metropolitana
de Barcelona, a usted no le gustará, Sr. García, pero tenemos esa oportunidad y
esa oportunidad la tenemos que aprovechar y no partíamos de cero, y hace unos
años, en esta ciudad, había cuatrocientas, no doscientas, cuatrocientas del sector
cultural y en este momento, hay quinientas. Por tanto, ha habido un incremento en
estos últimos años de cien empresas que han aterrizado en Hospitalet del sector
cultural, le guste o no lo guste y esto es así.
Y mire, no voy a hablar de los Bloques Florida porque antes ya lo he explicado, yo
le voy a decir una cosa, mire, a usted le puede parecer que estamos todos muy
nerviosos, sinceramente yo..., últimamente me tomo las cosas de una forma, quizás
por mi edad, ya me voy haciendo mayor y todo pues uno, se lo toma ya con una
cierta relatividad. Usted, dice, ahora la veo usted los fines de semana arriba y
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abajo, bueno, yo no sé si usted me ve ahora o no me ve ahora, lo que sí le digo es
que yo a usted no le veo los fines de semana, ni casi ningún día por ahí, también se
lo digo.
Bueno, no sé, si usted me evita a mí, yo no evito a nadie, ya se lo digo ahora,
bueno, pues lo disimula muy bien, ya se lo he dicho alguna vez, que usted me
quiere mucho, pero bueno, lo disimula mucho.
Y por último, decirle también, sobre el 8 de marzo, decía bueno, es que usted ahora
sale a hacerse la foto. Bueno, mire, yo cada año, el 8 de marzo, en esta ciudad
hemos celebrado el día de la dona, lo hemos celebrado, sobre todo con las
entidades para agradecer a las entidades de dones de la ciudad el trabajo que
realizan, no el día 8 de marzo, si no que realizan cada día y bueno, este año es
verdad que ha sido un año especial, ha sido un año diferente, bueno, yo no sé si
me he hecho la foto o no me he hecho la foto, yo a usted no lo he visto, yo a usted
sí que no lo he visto defendiendo a las mujeres y defendiendo la igualdad, porque
en definitiva, el tema de la igualdad, no es un tema sólo de las mujeres, es un tema
de todos, es un tema de la sociedad, y el dicha 8 de marzo yo me sentí muy
orgullosa de las mujeres de Hospitalet y me sentí muy orgullosa de Cataluña que
acudimos a la Plaza, bueno, a Barcelona al Paseo de Gracia, estuvimos allí, y la
verdad es que fue un día en el que yo vi, con mucha esperanza que el tema
feminista, que no es un tema, Sr. Giménez, que sigui recent, el feminisme porta
molts anys en lluita en aquesta societat, en aquesta ciutat també, a vostè a lo millor,
ara li sembla que, bueno, és veritat que ha agafat més força i aquest vuit de març,
doncs, realment ha estat un gir, perquè ja estem fartes d’aquesta discriminació, en
aquestes diferències de moltes coses, començant per la salarial, però podríem
entrar amb molts temes.
I per finalitzar, ara sí que ja un minut, i volia, a veure, finalitzar amb una breu
reflexió, és cert que les ciutats, doncs, creixen, canvien, no són estàtiques, es
modifiquen i és evident que amb tot el què ha passat al llarg d’aquests últims anys i
em refereixo, principalment, a la crisi econòmica, també, Sr. Garcia, li dono la raó,
no en el sentit que vostè apuntava, hem patit dos crisis, la crisi econòmica i la
política, una crisi política que ha fet patir a les famílies, a les persones, a les
amistats. El procés no ha estat un procés amable, ha estat molt traumàtic, però en
tot cas, això en fi, espero que aviat es pugui resoldre, però com deia, aquesta ciutat,
com tant d’altres, és una ciutat viva, canviant i que s’ha d’adaptar a les noves
circumstàncies.
És evident que nosaltres tenim unes característiques com a segona ciutat de
Catalunya i per la posició que ocupem amb la centralitat geogràfica de l’Àrea
Metropolitana que li genera moltes oportunitats i aquestes oportunitats les hem
d’aprofitar, les hem d’aprofitar en benefici dels nostres ciutadans, dels d’avui i dels
de demà, dels nostres joves i de la gent gran, perquè és evident que aquestes
oportunitats, amb aquestes oportunitats que es generen a la ciutat, podem millorar i
podem tirar endavant, polítiques que puguin ajudar a aquestes persones que tant
han fet per la nostra ciutat.
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La ciutat de l’Hospitalet té molt de potencial, té potencial i ens el hem de creure,
hem de creure en la ciutat, la hem d’estimar, l’hem d’estimar, hem de creure en
l’Hospitalet i hem de crear i hem d’estimar, hem de creure i hem d’estimar aquesta
ciutat, perquè nosaltres creiem en el model. Jo puc entendre que hi hagin partits
polítics que no comparteixin la nostra visió, és lògic, són altres formacions
polítiques. Jo sí que crec en el treball que hem fet en aquesta ciutat al llarg
d’aquests anys de gestió del municipi perquè hem sabut donar-li la volta a aquesta
ciutat, ser una ciutat que ha passat de ser una ciutat suburbi i dormitori a una ciutat
que és una ciutat emergent, que és una ciutat que no té perquè mirar, amb cap
complex a cap altra ciutat del seu entorn i que per tant, ha tingut un canvi i ha estat
un model d’èxit.
Aquesta és la nostra experiència, és la nostra realitat, acceptant la crítica, acceptant
que no tot és perfecte i que tot és millorable i jo, torno a obrir, en fi la ma, o a
estendre la ma o a dir tots els grups d’aquest Consistori que evidentment, jo crec en
el pacte i en el diàleg, algunes vegades aquest pacte i diàleg en funció de qüestions
que no afecten exclusivament a la ciutat, doncs, s’ha trencat i aquí, doncs, en fi, no
vull ara posar exemples reals, però jo sí que crec que l’èxit d’aquesta ciutat, ha
estat basat en aquesta lluita, en aquest diàleg i en aquest pacte que hem
aconseguit entre tots.
Per tant, deixo oberta una mica de llum, d’esperança a que siguem capaços en
temes com a mínim importants per als ciutadans i ciutadanes, trobar l’espai per
signar els pactes que vostès han posat a sobre de la taula, alguns hem contestar i
d’altres no, ja ho acabarem parlant, però crec que sempre és bo el pacte i el diàleg
en benefici de la ciutat i dels seus ciutadans. Moltes gràcies i aixecaríem ja la
sessió.

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

L'Alcaldessa Presidenta,

La Secretària General del Ple,

Núria Marín i Martínez

M. Teresa Redondo del Pozo

