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Acta de l'Ajuntament Ple
Sessió ordinària en primera convocatòria
Número de la sessió: 2/2020
Data: vint-i-sis de febrer de dos mil vint
Hora: 10:30 hores fins les 15:35 hores
Lloc: Casa Consistorial

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

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

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

Constatada l’existència del quòrum previst a l’article 46 apartat 2.c) de la Llei
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de las bases de règim local, s’obre la sessió per la
Sra. Alcaldessa-Presidenta.
LECTURA I APROVACIÓ DE L'ESBORRANY DE L’ACTA CORRESPONENT A
LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE 29 DE GENER DE 2020.
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Per la Sra. alcaldessa, i en relació a l’esborrany de l’Acta corresponent a la
sessió ordinària de 29 de gener de 2020, es pregunta si existeix alguna objecció i
no assenyalant-se cap, s’aprova dita Acta per unanimitat. En compliment de l’article
111.1 del DL 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei
Municipal i de Règim Local de Catalunya, es transcriurà al Llibre d’Actes.

SRA. ALCALDESSA
Bon dia, bon dia a tots i totes. Comencem el ple ordinari del mes de febrer i hem
acordat a la Junta de Portaveus fer lectura d’una declaració institucional en
commemoració del 8 de març i per tant li demanaria a la Sra. Secretària que faci
lectura d’aquesta declaració.

DECLARACIÓ INSTITUCIONAL: MANIFEST DE LH AMB MOTIU DEL 8 DE
MARÇ, DIA DE LA DONA TREBALLADORA.
Com cada 8 de Març, recordem i reivindiquem les dones treballadores
assassinades, a Nova York al 1911, per la brutalitat i la intolerància. Perquè ja
estem fartes de ser ignorades i menyspreades.
Fartes de reclamar, d’exigir, de recordar els nostres drets. Estem fartes d’haver de
pidolar el que ens correspon per dret, d’haver de demanar permís gairebé per
respirar.
Fartes de treballar per menys diners, de patir més atur, i d’haver de treballar dins i
fora de casa sota la invisibilitat absoluta.
Fartes d’haver de reivindicar la nostra història: dones pintores, escultores,
escriptores, dones científiques, esportistes, lluitadores... Esborrades dels llibres,
oblidades.
Fartes d’haver de tenir por d’anar soles pel carrer, de patir violacions, assetjaments,
assassinats. Fartes dels feminicidis i d’haver de fer minuts de silenci.
Fartes dels instints imposats que ens encadenen. Fartes de sumar discriminacions,
de patir masclisme, racisme i opressió de classes. Estem fartes d’haver de ser
dones fortes per obligació. D’haver de ser lluitadores per obligació.
Aquesta societat no necessita dones fartes. Aquesta societat necessita:
1. Que els agents socials, patronals i sindicals s’impliquin per tal que la
diferència salarial i les pensions que rebem, que no son suficients per a
cobrir les necessitats bàsiques, deixin de ser una altra humiliació per les
dones, i promoguin la igualtat econòmica de les nostres societats. La llibertat
està relacionada amb l’economia i el desenvolupament professional, claus
per a la independència de la dona.
2. L’Estat ha de promoure que es trenqui el sostre de vidre que impedeix que
dones, amb més formació, fins i tot que els homes, puguin accedir a càrrecs
directius en les grans empreses.
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3. Que les empreses estiguin obligades a facilitar la conciliació familiar per tal
que les dones tinguin les mateixes oportunitats laborals i professionals que
els homes, compartint aquests el treball de la llar i la cura de les persones
dependents.
4. Que els programes escolars i la tasca docent lluitin contra els estereotips de
la socialització de gènere per tal que les nenes es considerin capaces
d’emprendre qualsevol tipus d’estudi, garantint una educació afectiva-sexual
igualitària i amb perspectiva de gènere i respectant les diversitats sexuals i
les identitats de gènere.
5. També exigim als mitjans de comunicació, que amb la seva enorme
influència, siguin agents de canvi, oferint informació rigorosa i especialitzada
sobre assumptes claus per acabar amb la xacra de la desigualtat i més,
tenint en compte, que el 70% dels periodistes són dones.
En definitiva, aquesta societat necessita òrgans judicials, institucions i agents
socials i polítics valents. Compromesos a lluitar contra la desigualtat, la
discriminació i contra la violència patriarcal que ens assassina. Necessita persones
educadores i transformadores davant les actituds irrespectuoses i violentes que ens
envolten. Persones compromeses en fer possible que les dones deixem d’estar
fartes de ser fortes.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé. Gràcies. Doncs s’ha fet lectura d’aquesta declaració i per tant contribuirem
també a fer tota la presència en actes institucionals que el 8 de març es realitzaran
a la ciutat. Comencem ja el Ple ordinari, passem a l’ordre del dia.
COMISSIÓ PERMANENT DE PRESIDÈNCIA
Es dóna lectura dels punts de l’ordre del dia que han estat dictaminats per la
Comissió Permanent de Presidència.
SRA. ALCALDESSA
Molt bé, hi ha alguna qüestió prèvia? Sí? Sr. Belver.

SR. BELVER VALLÉS (PSC)
Sí, gràcies Sra. Alcaldessa. Només per fer un petit esment respecte de l’acord
número 7, en el que fem l’aprovació provisional de la modificació per l’ampliació de
la Fira. Més enllà del que és la figura de planejament o el dictamen en sí mateix,
crec que la rellevància d’aquest acord és també, i fins i tot podríem parlar del que
en el ple anterior també van portar en el ple de compromís d’aquesta ciutat,
d’aquest ajuntament, però jo entenc que de la ciutat, amb el desenvolupament
d’una de les principals institucions, en aquest cas no administració, del país com és
Fira de Barcelona. Com bé saben, ara fa tot just un any es va assignar el protocol
d’acord entre Generalitat de Catalunya, Ajuntament de Barcelona, Ajuntament de
L’Hospitalet, Diputació de Barcelona, Àrea Metropolitana i Cambra de Comerç on hi
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ha un compromís a mig i llarg termini de consolidació de tot el que significa Fira de
Barcelona en els seus dos àmbits, en l’àmbit de plaça Espanya i en l’àmbit de
L’Hospitalet. Aquí el que fem és, diguéssim, hem sigut la primera administració que
ens hem hagut de posar a treballar en aquesta direcció.
Avui finalitzem amb aquesta aprovació provisional el tràmit en el que és l’àmbit de
l’ajuntament i a partir d’aquí ja viatjarà cap a la Generalitat per la seva aprovació
definitiva i això és el que donarà peu a poder fer l’ampliació de Fira en un total de
90.000 m2 de sostre, que signifiquen 60.000 m2 més, el 25% més per tant, de
recinte firal i altres 30.000 m d’oficines per la pròpia activitat firal i això significa
posar el recinte firal de L’Hospitalet en el primer nivell del que són els recintes firals
d’Europa i dels principals llocs on en aquests moments es desenvolupen
esdeveniments. Això ha de servir per consolidar els grans esdeveniments que ja
tenen lloc en el recinte de Gran Via-L’Hospitalet i, a més a més la capacitat i la
possibilitat de poder atraure d’altres certàmens, altres fires, d’altres congressos,
d’altres activitats que al cap i a la fi és l’element que ens decideix a fer aquesta
passa avui des del punt de vista urbanístic però que el de menys és el fet
urbanístic, el de més és la potenciació d’aquest àmbit metropolità com a centre
d’activitat econòmica.

En relació amb els dictàmens que han estat informats per la Comissió
Permanent de Presidència, es produeixen les intervencions següents:

SRA. ESPLUGAS GONZÁLEZ (PP)
Gràcies i bon dia als presents. Nosaltres ens donem per assabentats del número 1,
del 2, del 3, del 4, el 5, del 6. Votarem a favor del 7 i ens abstindrem del número 8.
Volíem fer uns comentaris respecte els primers dictàmens. Nosaltres iniciem una
altra vegada els treballs per modificar els diferents reglaments que tenim al ple i per
tant nosaltres esperem que aquestes modificacions aconsegueixin donar resposta a
les necessitats que tenim a dia d’avui com a ciutat i millorar la qualitat de vida dels
ciutadans i la ciutat en general que és l’objectiu final.
Respecte el dictamen número 7, respecte l’ampliació de la Fira de Barcelona,
nosotros consideramos que es una oportunidad, como ya votamos en su momento
el expediente anterior, nosotros consideramos que la ampliación de la Fira de
Barcelona es una oportunidad para la economía local y para los emprendedores de
la ciudad, pero también creemos que es necesario abrir una reflexión acerca de
nuestro futuro y de cuál debe ser, en un futuro medio y lejano, nuestro modelo
económico para los próximos años. Atendiendo que además, estamos sujetos, nos
guste o no, a la ciudad de Barcelona y a una alcaldesa que se llama Ada Colau que
lo que hace es, en función de cómo se levanta, le gustan más o menos las ferias
que se acogen en la ciudad y, por tanto eso nos afecta directamente y además
también, atendiendo pues que hay un gobierno de la Generalitat más preocupado
por independizarse y ahuyentar las inversiones en Barcelona, en este caso también
en Hospitalet, que en lugar de intentar poner todas las herramientas necesarias
para conseguir inversiones y atraer, pues en este caso, ferias.
También desde el Partido Popular lo que queremos es, no nos cansaremos y
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seguimos insistiendo en que nos parece bien pues que haya la ampliación de la
Fira pero también queremos que se dé visibilidad a la ciudad de Hospitalet ya que
nosotros, pues en este caso ponemos suelo a disposición de la Fira para que se
haga una ampliación y se mejore y se amplíe para tener más cobertura, nosotros
creemos imprescindible que desde el ayuntamiento de Hospitalet lo que
deberíamos hacer es reivindicar más visibilidad a la ciudad de Hospitalet para que,
finalmente, la gente que viene a visitar las diferentes ferias que dan acogida en
Hospitalet, pues sepan que están en Hospitalet y no están en un barrio de
Barcelona porque parece que el denominador común es que se encuentran en un
barrio de Barcelona, por tanto nosotros reivindicamos desde el Partido Popular la
ampliación como no puede ser de otra manera porque, como decía, genera riqueza
o presunta riqueza para la ciudad de Hospitalet, pero también queremos reivindicar
la visibilidad de nuestra ciudad.
Finalmente, respecto al dictamen número 8 sobre las parcelas de Gran Vía,
nosotros nos vamos a abstener. En un primer momento se nos planteó un
expediente en el que se modificaba para hacer suelo comercial, el famoso centro
comercial, pero ahora pues se nos cambia y se nos amplía también a suelo
hotelero. Como decía, pues creo que debemos hacer una reflexión conjunta de cuál
es nuestro futuro a medio-largo plazo a nivel económico, a nivel local, con nuestra
economía local y por tanto creemos que ahora mismo ese expediente no lo vemos
con buenos ojos y por tanto, no creemos que sea necesario. Muchas gracias.

SRA. LOZANO MONTOYA (LHECP-ECG)
Gràcies Sra. Alcaldessa. Donar-nos per assabentats dels punts 4, 5 i 6. No obstant,
respecte a l’acord número 5 voldríem expressar una inquietud i un dubte.
Començant per la inquietud, pel que fa el control financer de les nòmines, donada
l’actual situació d’incertesa sobre la situació jurídica relacionada amb algun
concepte salarial que està a la base de l’actual conflicte amb el personal d’aquest
ajuntament, si un termini d’execució a finals de juliol no podia ser potser massa
dilatat en el temps en una matèria excessivament sensible.
I al terreny del dubte, si alguns dels terminis d’execució corresponents als mesos de
juliol, setembre i octubre, resulten els més adequats tenint en compte que l’examen
de la documentació relacionada amb la liquidació del pressupost corresponent a
l’exercici del 2019, al que van referides també les actuacions de control financer
que ens ocupen acostuma a produir-se abans de l’agost. Gràcies.

SRA. GONZÁLEZ MONTES (LHECP-ECG)
Volíem fer un comentari respecte l’expedient 7 i 8. Nosaltres ens reafirmem en el
nostre posicionament contrari al dictamen 7 i 8. La suspensió del Mobile és un
indicador de canvi de tendència i un avís de les conseqüències quan s’aposta per
un model econòmic basat en el turisme i els congressos. Depenent sempre de la
marca Barcelona.
No estem d’acord en la construcció d’un nou hotel, ni a l’ampliació de la Fira. El
degoteig continu d’aquest tipus d’establiments resulta altament preocupant. No
existeix un debat obert respecte al límit d’establiments hotelers a la ciutat. El nostre
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grup municipal ha expressat en diverses ocasions que ens trobem davant una
bombolla hotelera i que aquest model no aporta res positiu a la nostra ciutat, ni
treball estable, ni formació, ni qualitat de vida.
Tornem a dir que aquesta bombolla hotelera es sustenta en la hipòtesi de l’augment
del turisme de les fires i les convencions i dependrà sempre de la demanda de les
conjuntures globals que mou el turisme i de que Barcelona continuï essent un destí
turístic com s’ha demostrat amb la suspensió del Mobile, que ja hem dit abans, i
que ha deixat a comerciants, restauradors i a empreses que treballen al voltant de
la fira amb greus pèrdues econòmiques i que afectaràs especialment a les precàries
condicions laborals dels treballadors i treballadores d’aquest sector.
Considerem, també, que tenim una oportunitat per a reflexionar i plantejar un altre
model econòmic més sostenible i planificar la ciutat i els equipaments realment
necessaris per avançar cap a una ciutat econòmica i ambientalment sostenible.
Gràcies.

SR. GARCÍA VALLE (Cs)
Muy bien. Gracias. Buenos días y bienvenidos a este pleno a todos los asistentes.
Vamos a ver, el punto número 1, 2, 3, 4, 5 y 6 estamos enterados, en el 7
estaremos a favor y en el 8 también, pero en el 7 vamos a hacer algún comentario
por parte de mi compañera Carmen.

SRA. ESTEBAN FERNÁNDEZ (Cs)
Bon dia a tothom. En Ciutadans aparte del compromiso de la ciudad con la Fira,
también somos plenamente conscientes de la importancia de invertir para ser
competitivos a escala internacional y por eso daremos el apoyo como motor de
primer nivel de nuestra economía.
La inversión de la ampliación de la Fira está prevista en más de 160 millones de
euros y solo para el 2020 están presupuestados 7 millones a cargo de este
ayuntamiento. No tenemos la más mínima duda de que cuando se planteó lo que es
la ampliación de la Fira, los técnicos evaluaron de forma profesional la viabilidad de
la misma. Se habla de facturaciones que aumentarían un 15% a partir del 2023 o un
20% a partir de 2025.
Sin embargo, el escenario desde que se hizo este proyecto de ampliación, como
bien han comentado algunas compañeras, ha cambiado por la cancelación, como
todos sabemos, del Mobile de este año. Dado que, además es una de las ferias
más importantes que aporta como un 30% de la facturación de la Fira y dicha
suspensión, inicialmente ha sido por un motivo que todos conocemos y que es
puntual de este año.
Pero tanto el gobierno de la nación como la Alcaldesa cuando se han hecho las
declaraciones de la suspensión nos dijeron que no se debía únicamente a este
hecho puntual y que había otras razones, razones que desconocemos y
aprovechamos para, si tienen alguna información, nos ilustren, pues nos hace que
seguiremos apoyando.
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Pero consideramos que los técnicos deberían replantearse en función de esas
razones que podrían estar, como se está diciendo en algunos medios
especializados, se está diciendo que puede ser un cambio del paradigma de la
presentación de las novedades de una feria como puede ser el Mobile.
Entonces queríamos también que se mire y que nos informen si se ha contemplado
la posibilidad de que la suspensión del Mobile, con estas razones que nos pueden
también informar, si podría ser que un futuro podría ser una pérdida del Mobile que
junto con otros hechos que ocurren en nuestro ámbito que ha habido tanto por
huelgas y tal de la ciudad vecina como con temas de, asustamos un poquito con
temas de, bueno de temas callejeros pues simplemente queremos saber esto, que
si habéis contemplado o que contemplen los técnicos este nuevo escenario.
Gracias.

SR. GARCIA ACERO (ERC-AM)
Sí, moltes gràcies. En primer lloc saludar als veïns i les veïnes que estan avui en
aquest Ple i també als representants de Comissions Obreres. Començarem aquest
Ple com ho fem habitualment malauradament, que és reclamant la llibertat dels
presos i de les preses polítiques i el retorn dels exiliats, persones honestes,
persones de pau, persones demòcrates que estan empresonades, que estan
segrestades pel govern de l’Estat espanyol per posar les urnes l’1 d’octubre per
defensar les seves idees republicanes i per defensar i exercir el dret a decidir.
Sobre els dictàmens, voldríem fer diferents consideracions. Començarem fent
consideracions del número 2 i el número 3, respecte els dictàmens per crear la
comissió per modificar el reglament orgànic del Ple i també del reglament de
participació ciutadana.
Esperem que aquesta comissió doncs vagi per feina i que vagi per feina significa
que tinguem una proposta el més aviat possible i abans de l’estiu perquè hem de
recordar que ja portem cinc anys des de que es va aprovar una moció que va
presentar Esquerra Republicana de Catalunya i que demanava modificar els
reglaments de participació i també el reglament orgànic del propi Ple.
A l’anterior mandat es va arribar a acords amplis per promoure canvis al reglament
de participació ciutadana i també amb el funcionament del ple, per fer-los més
dinàmics, per fer-los més participatius i també plens i consells de ciutat i consells de
districte amb més contingut i més decisió política.
Malauradament, aquells acords no van arribar a bon port degut a que des de l’equip
de govern no es va portar amb l’anterior mandat aquells acords que vam acordar
amb l’anterior mandat i avui tornem a començar de nou creant aquesta Comissió i
voldríem recalcar que tenim avançats els treballs i, per tant, creiem que no es pot
demorar doncs més el reglament de participació ciutadana, perquè cal aprofundir en
la participació a la nostra ciutat, la participació de les entitats, dels veïns i de les
veïnes en els diferents àmbits d’actuació municipal.
Respecte el punt número 4, ens donem per assabentats, doncs, de l’aprovació
definitiva dels pressupostos de l’ajuntament. Ja vam fer un debat al mes de
desembre en aquest àmbit i manifestar que des d’Esquerra Republicana
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considerem que aquests pressupostos que s’estan aplicant per aquest 2020 estan
lluny de les necessitats dels veïns i de les veïnes, que estan lluny de millorar els
barris i que no fan front als reptes socials i econòmics que té aquesta ciutat; uns
pressupostos insuficients en matèria d’habitatge, es congelen les partides d’espais
de la nostra ciutat, no s’actua amb recursos econòmics a la protecció del patrimoni
arquitectònic i tampoc es desenvolupen recursos suficients per tal de promoure la
rehabilitació d’edificis i façanes de la nostra ciutat, entre altres aspectes que ja vam
deixar molt clars a l’anterior Ple del mes de desembre.
Respecte el dictamen número 7, tal com vam fer amb la seva aprovació, diguem-li
inicial, doncs votarem a favor de l’ampliació de la Fira. El portaveu socialista ho
remarcava molt, és a dir, la Fira és un motor econòmic i social de Catalunya, de
l’àrea metropolitana i de L’Hospitalet de Llobregat. És una de les fires més
importants de tot el món i podem dir que tindrem un nou esdeveniment en el proper
any que farà que aquesta Fira de Barcelona encara sigui més important, com és el
saló mundial de tecnologia audiovisual, que estarà a la nostra ciutat a partir del
2021.
La Fira crea un dinamisme econòmic i crea llocs de treball i crec que també és
important que en la creació dels treballs que es creen siguem capaços que des de
les diferents administracions que formem part de la Fira, que aquests treballs siguin
de qualitat perquè, malauradament, la Fira també produeix contractes de treballs en
precari i hem de ser capaços de que aquests contractes que es fan de treball per la
Fira també siguin de qualitat.
I també la Fira és una finestra d’oportunitats per tal d’internacionalitzar l’economia
catalana i també la petita i mitjana empresa de la nostra ciutat però també, del
nostre país.
I m’agradaria acabar la intervenció amb aquest punt per posar en valor el consens
institucional, el consens social de les diferents administracions que treballen sumant
esforços per potenciar la Fira, envers aquelles males pràctiques que intenten fer
alguns governants de comunitats autònomes del Partit Popular que moltes vegades
intenten erosionar aquest consens amb males pràctiques per treure, doncs per
exemple, el congrés del mòbil que, per cert, no se’n han sortit amb la seva fita.
I respecte el dictamen número 8, tal com vam fer a la seva aprovació inicial,
votarem en contra i votarem en contra perquè creiem que en lloc de construir nous
hotels, prèviament hem de fer un debat col·lectiu, un debat de ciutat, un debat,
també, dintre de l’àmbit metropolità de quants hotels necessita aquesta ciutat per tal
de que el turisme sigui sostenible.

SR. BELVER VALLÉS (PSC)
Gràcies Alcaldessa. Començaré pel final. Començaré per l’últim dictamen que
portem a aprovació en aquest paquet, amb el dictamen número 8 i d’entrada ho faig
demanant disculpes. Deu estar molt mal escrit.
Enlloc, enlloc diu que aquest planejament, que fem un text refós, que vam fer
l’aprovació inicial a l’ajuntament, vam fer la provisional a l’ajuntament, l’hem portat a
la Generalitat perquè facin l’aprovació definitiva. Allà ens fan unes prescripcions i el
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que ens diuen en aquestes prescripcions, que ens diuen dues coses: que afegim un
informe de temes de mobilitat i ens diu: “escoltin, paral·lelament, s’està tramitant el
planejament de la concreció dels usos turístics al sud de la Gran Via, dels usos
hotelers. Incorporin aquest planejament, aquestes prescripcions que tenen en
aquesta altra figura, incorporin el document aquí”. I el que hem fet és agafar el
document i incorporar-ho com un document més, però en aquesta modificació no hi
ha res de sostre hoteler. Per tant, com és evident que ho hem explicat molt
malament en el dictamen i en els informes que l’han acompanyat, els demano
disculpes.
Però quedeu-vos tranquils, tots aquells que han votat en contra o que no estan
d’acord perquè hi havia sostre hoteler, que sàpiguen que no n’hi ha. Com no hi
havia. Res. Zero. Que si hi hagués no passaria res, també els hi dic, però no hi ha,
per tant com veig que això per vostès és un tema important per posicionar-se en el
dictamen, que sàpiguen que d’això no hi ha res.
Després, altres qüestions que han plantejat respecte el tema de la Fira. Amb la Sra.
Carmen Esteban, això ens donaria per un debat bastant més llarg, però alguns
flaixos. Un, vostè feia referència a tot el tema del finançament i de com això
afectarà. Avui, el que portem és l’aprovació provisional del planejament, haurem de
portar, portarem, es portarà en aquest plenari el protocol o el conveni, el que sigui,
diguéssim l’acord institucional que garantirà el desenvolupament de tota aquesta
acció al llarg del temps, sigui en forma de conveni entre les diferents
administracions i demés, on, evidentment, quedarà palès quines són les
aportacions de les diferents administracions, la temporalitat i en quin sentit.
Dir-li que per aquesta primera fase d’ampliació del que seria inversió en obra,
perquè ens entenguem, aquí hi ha dos línies de finançament. Una línia de
finançament del 50% que va directament sufragada pel Banc Europeu d’Inversions i
l’altra meitat que va sufragada amb un pool bancari encapçalat per “La Caixa” per
fer front a aquestes despeses i, evidentment, els socis haurem de fer les nostres
aportacions. Les aportacions que tenim previstes en el pressupost per aquest any
formen part de l’acord quinquennal que acaba en aquest any 2020 i que ve des de
l’any 2016.
Dit tot això, el Mobile es va suspendre perquè es va suspendre. Jo no sé, o sigui, el
que es va voler deixar clar en aquell moment era que no es suspenia per un tema
de salut, sinó que era, diguéssim, per la por que s’havia generat al voltant de
determinades qüestions. No hi havia decretada, com no hi ha en aquest moment
decretada una alarma sanitària ni res per l’estil, llavors no era en funció d’això que
es donava, que no es celebrava, si no que no es celebrava per les baixes que
s’estaven donant amb algunes companyies i per l’alarma que s’havia generat. No hi
ha més elements.
Hi ha un canvi de paradigma en l’àmbit firal i de com es desenvolupen les fires? El
Sr. Toni Garcia ho explicava. Per l’any que ve, segurament, en el que és Europa, la
segona fira més important després de la del Mobile, que és la que té a veure amb
tota la indústria audiovisual que fins aquest any s’ha celebrat a Amsterdam, a partir
de l’any que ve es celebra ja al recinte firal de Gran Via L’Hospitalet.
Per tant, no ens hem de tancar a la possibilitat o a l’opció de que aquest paradigma
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firal o de forma de funcionar canviï però a hores d’ara sembla que no serà en els
propers anys, per tant, la fira continua funcionant com un paradigma i com un motor
d’activitat i es feia referència també a que aquesta economia és una economia que
genera llocs de treball en precari, que genera economia de molt curta volada que,
després es feia referència i, a més a més, potencia el sector hoteler, algun grup
deia que és un sector amb el qual nosaltres no compartim el que genera i els llocs
de treball que genera. Escoltin, el sector hoteler en aquest moment és el tercer
sector en generació de llocs de treball a la ciutat.
En aquests moments l’ampliació de la Fira, el que segur assegura, és que l’activitat
firal sigui molt més sostinguda en el temps. Ara tenim... hi ha un muntatge. Fira.
Desmuntatge. Temps d’espera. Muntatge. Fira. Desmuntatge. Amb l’ampliació i
amb recintes firals connectats però separats, això ens permetrà, permetrà a Fira
poder celebrar salons de manera paral·lela mentre s’està celebrant un
esdeveniment, que s’estigui muntant un altre, amb la qual cosa, diguéssim,
l’estabilitat i l’homogeneïtzació de la feina dins del recinte firal serà molt més elevat.
Això què vol dir? Això vol dir, també generació de llocs de treball amb molta més
estabilitat perquè no és continu entrar i sortir, si no que es podrà tenir una activitat
firal molt més sostinguda en el temps.
I és evident, és evident que la Fira o el gremi hoteler funciona oferta i demanda.
Quan hi ha demanda o puja demanda, llavors hi ha més activitat, es genera més
feina i es genera més activitat econòmica i quan hi ha menys, es genera menys. Sí,
com a tots els sectors. Si comencem a obrir forns de pa i ningú compra pa, els
haurem de tancar tots. La feina serà molt estable en els forns de pa però si ningú
compra pa, es tancaran tots. Per tant, establir que a la Fira, la feina va en funció de
si hi ha demanda o no hi ha demanda, de si hi ha activitat o no hi ha activitat, sí,
com a tots els sectors, per tant, no entenc aquesta prevenció davant d’aquests
elements.
I ja per acabar, la Sra. Sonia Esplugas parlava, i això ha estat un tema recurrent al
llarg del temps, de que tinguéssim més visibilitat en el tema de la Fira i que
L’Hospitalet aparegués. Mirin, estem parlant de la Fira de Barcelona, i aquesta és la
marca, i la marca és Barcelona, i el recinte firal està a la nostra ciutat i això ens
genera activitat, ens genera llocs de feina, ens genera activitat en el nostre comerç
local, genera a les nostres petites i mitjanes empreses també activitat i aquest és
l’objectiu fonamental, jo no canvio res de tot això perquè a sota de Fira de
Barcelona a més posi que estem a Hospitalet.
Quan viatgem pel món i anem a grans esdeveniments, anem a grans ciutats, anem
a grans àmbits metropolitans i ho fem com a turistes, jo crec que la meitat de les
vegades no sabem on estem, i quan anem a París, el que ens interessa és estar a 8
o 10 parades del metro de la Torre Eiffel. I si allò és París o és Saint Denisse, ens
és igual, bé ens és igual no, és que no ho sabem. I quan viatgem a Londres ens
passa exactament el mateix, o quan anem a Frankfurt, o quan anem a Nova York.
Per tant, el que és important és l’activitat i el que és important és que a la nostra
ciutat es realitzi aquesta activitat i que això repercuteixi en l’activitat però també en
l’economia, amb la fiscalitat. Vostès suposo que són conscients de l’impacte fiscal
que té que la Fira estigui a Hospitalet o que no estigui. O que els hotels que hi ha a
la ciutat estiguin o no estiguin. O que determinades empreses fixin la seva seu

…/…

11

fiscal, el seu domicili social a la ciutat o no el posin. Suposo que són conscients del
que significa això. Això és el que hem de buscar.
Jo, el nacionalisme de L’Hospitalet, escolti’m, jo no sóc sospitós de no estar
absolutament orgullós de ser d’Hospitalet i d’anar explicant-lo pel món. Però no és
el que més em crida tenir un logo de L’H col·locat a una façana, el que m’interessa
és que es faci l’activitat, que es generi l’economia, que es generin les oportunitats
pels veïns i veïnes de la nostra ciutat, que els comerços de la nostra ciutat tinguin el
màxim d’activitat. Crec que això és el que hem de buscar. Crec que és el que s’està
aconseguint, el que hem aconseguit al llarg del temps i el que hem de continuar fent
és consolidar-ho, fer-lo créixer i que cada vegada més gent de la ciutat pugui treure
profit, de manera directa o de manera indirecta, d’aquesta activitat.

SRA. ESPLUGAS GONZÁLEZ (PP)
Sí. Yo creo que, bueno a mí en este momento, sinceramente me da igual París,
Londres, Berlín, todos los destinos turísticos que el Teniente Alcalde acaba de
mencionar, a mí lo que me importa es Hospitalet y en ese sentido, el Sr. Belver
puede ridiculizar la propuesta del Partido Popular diciendo que nos limitamos a
querer poner en la fachada pues el L’H, puede usted ridiculizarlo, pero yo creo que
el hecho de ponerlo o no es compatible con el conocimiento que pueden tener los
turistas de que están en nuestra ciudad, independientemente, como he dicho, que
el Partido Popular apoya la ampliación de la Fira, apoya la actividad económica,
apoya la oportunidad de negocio que supone, no solamente para la ciudad si no
para los emprendedores y los empresarios que hay en nuestra ciudad, y por tanto
creemos que el hecho de que la gente que viene a Hospitalet de diferentes puntos
de España o diferentes puntos del mundo, tengan conocimiento también de que
están en Hospitalet, simplemente. Una cosa no quita a la otra, por tanto yo creo que
las dos cosas que decimos yo creo que son compatibles.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé. Hi ha alguna qüestió més?. Bueno, jo sí, molt breument perquè… a ver la
Sra. Esplugas comentaba que a usted lo que le interesa es Hospitalet y,
evidentemente, eso es lo que nos interesa o debería interesarnos a los que
estamos aquí, pero hombre, no vivimos en una isla, ni en un oasis en todo un
desierto si no que estamos rodeados y tenemos que ver cuáles son los modelos y
hemos de ser realistas.
Lógicamente yo aspiro como Alcaldesa de la ciudad, y supongo que todos
aspiramos, a Hospitalet ser conocida a nivel mundial pero hemos de ser, también,
realistas y nuestra enseña, ¿no? que es esa Fira o este espacio o este
equipamiento económico que nos genera una actividad, que vamos a ir al Mobile. El
Mobile es una parte de la Fira, es una parte importante, ¿no? un 30% de
facturación, pero no es la única feria que hay en la ciudad, estamos hablamos de un
impacto de más de 2.000 millones de euros en la ciudad, el Mobile genera 14.000
puestos de trabajo, pero la Fira y toda su actividad genera miles y miles de puestos
de trabajo, por tanto es un espacio muy importante que, lógicamente, Hospitalet
acoge en su territorio en parte y que forma parte de un conjunto de actividad
económica que va más allá de la propia ciudad.
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Nosotros, evidentemente, aspiramos a esa aspiración que comentaba la Sra.
Esplugas, de que Hospitalet salga reforzada en cuanto a su imagen, lógicamente, y
bueno, pues ahora también tenemos algunas ciudades vecinas que se quejan de
que cuando se menciona el Mobile World Congress pues normalmente se
encabeza con L’Hospitalet porque realmente se hace en nuestro recinto Gran Via y
etcétera, etcétera.
Pero hemos de ser realistas, si usted hace una encuesta a las personas que vienen
de fuera, seguramente a nivel de territorio nacional, de territorio catalán y de
territorio metropolitano todo el mundo sitúa a la Fira de Barcelona en Hospitalet.
Ahora, si se lo pregunta a un señor que viene de Hong Kong pues probablemente
aquel señor le va a decir que está en Barcelona, ni tan siguiera va a saber que está
en Cataluña o que está…, va a situar Barcelona porque la marca Barcelona es la
marca internacional, es la marca internacional desde hace muchos años. Desde las
olimpiadas situaron Barcelona como marca, y es la marca que aglutina y que nos
da ese soporte a nivel internacional. Podemos aspirar a ser nosotros la marca,
como objetivo nos lo podemos marcar, pero ya le digo que, hombre, esto es una
conquista que tardará, yo creo, muchísimo tiempo y no sé si lo conseguiremos o no.
Por tanto, aspiramos a que todo el mundo que venga a la ciudad pueda situarse
bien y que sepa que está en L’Hospitalet pero creo que hemos ido dando pasos
hacia delante y en fin, yo le agradezco que como formación política, dé soporte a lo
que significa la Fira, lo que significa el Mobile y también decirle a la Sra. González y
a su grupo político, bueno yo creo que en estos momentos deben de ser los únicos
de todo el mundo cercano que ven con malos ojos la actividad ferial, incluso su
compañera, alcaldesa de Barcelona, que sabe perfectamente que ha cambiado
radicalmente su posición. La posición de hace cuatro años era contraria a Fira,
contraria al turismo, contraria a los hoteles, contraria a la actividad ferial y, sin ir
más lejos, puede usted recuperar la entrevista que tuvimos con las declaraciones
que hicimos conjuntamente desde el gobierno de España, el gobierno de Cataluña,
Ayuntamiento de Barcelona y Ayuntamiento de Hospitalet respecto a la cancelación
del Mobile y podrá escuchar también la posición a favor de este evento que yo,
particularmente, considero muy positivo.
Y para que no haya ninguna duda, el Mobile está asegurado para el 2021 y años
sucesivos y hace muy poco tiempo, hace 2, 3 días los propios organizadores ya han
lanzado las fechas en que se va a realizar el Mobile del año 2021 que va a ser, si
no recuerdo mal, del 1 al 4 de marzo, por tanto aquí ya hay un compromiso y hay
un trabajo que empieza desde ya. El Mobile World Congress no se organiza 15 días
antes, se organiza justo el día después que finaliza el anterior, como tantos eventos
de importancia se realizan a nivel mundial. Por tanto, creo que es una lástima,
sinceramente, que, bueno pues, la globalización, en este caso un virus, que se
generó en China, bueno pues haya provocado un alud de cancelaciones en cuanto
a la presencia en este congreso y eso ha sido realmente la causa. No ha habido
una alerta sanitaria en Cataluña, no hay alerta sanitaria en España, no la había en
aquel momento, en estos momentos tampoco pero realmente el pánico global es el
que ha generado realmente que los organizadores decidieran que esta edición
quedaría cancelada y que nos emplazamos al siguiente Mobile.
Por tanto creo que es importante destacar que el Mobile, bueno pues es un evento
muy importante para la ciudad, para nuestro entorno metropolitano, para nuestro
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entorno, también, en Cataluña. Pensemos que hay personas que duermen en
Gerona y participan en el Mobile que se realiza en Hospitalet, por tanto estamos
hablando de una economía que va más allá de Hospitalet, que va más allá de
Barcelona, que va más allá del área metropolitana y que afecta a muchísimas
personas de nuestro entorno.
No quiero alargarme porque tenemos muchos temas hoy en el pleno, por tanto
dejaríamos aquí esta cuestión.
La Sra. Alcaldessa-Presidenta sotmet a votació els punts de l’1 al 8 de
l’ordre del dia, que s’aproven amb el resultat de les votacions que es recullen en
cada un d’ells en aquesta acta.
ALCALDIA-PRESIDÈNCIA
ACORD 1.- DONAR COMPTE DEL DECRET DE L’ALCALDIA NÚM. 994/2020,
DE 31 DE GENER, RELATIU A LA MODIFICACIÓ DE LA COMPOSICIÓ
NOMINAL DE LA COMISSIÓ DE SUGGERIMENTS I RECLAMACIONS.
(EXP.36931/2019)
Es dóna compte de l’acord que es transcriu seguidament, del qual se’n donen per
assabentats els assistents a la sessió.
L’Alcaldessa, en compliment del què preveu l’article 20 del Reglament orgànic dels
òrgans de defensa de la ciutadania davant l’Ajuntament de L’Hospitalet de
Llobregat: Síndic/a i Comissió de Suggeriments i Reclamacions, DÓNA compte al
Ple del Decret de l’Alcaldia número 994/2020, de 31 de gener, que literalment diu:
“DECRET DE MODIFICACIÓ DE LA COMPOSICIÓ NOMINAL DE LA COMISSIÓ
DE SUGGERIMENTS I RECLAMACIONS
ATÈS que l’article 14 del Reglament orgànic dels òrgans de defensa de la
ciutadania davant l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat: Síndic/a i Comissió de
Suggeriments i Reclamacions vigent (en endavant RODCLH), publicat al BOPB de
22.08.2017, estableix la composició de la comissió de suggeriments i reclamacions i
que entre els seus vocals hi haurà un/a regidor/a en representació de cadascun
dels grups polítics municipals del consistori i, si s’escau, els/les regidors/es no
adscrits/es i dos/dues representants del Consell de Ciutat, designats/des pel seu
Plenari d’entre els/les membres que no tinguin la condició de regidors/es de la
Corporació.
VIST que per Decret de l’Alcaldia 5717/2019, de 26 de juny, es va delegar la
Presidència de la Comissió de Suggeriments i Reclamacions i es va concretar la
composició nominal de conformitat amb les previsions de l’article 18 del reglament.
ATÈS que a l’apartat tercer del Decret es va determinar que el/la vocal en
representació del Consell de Ciutat, continuen en funcions de conformitat amb
l’article 18.c) del RODCLH, com a membres de la comissió amb veu i sense vot, i el
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seu cessament tindrà lloc amb el nomenament dels/de les representants pel Consell
de Ciutat amb motiu de la seva renovació del mandat 2019-2023.
VIST que el passat 9 de gener de 2020 es va celebrar la sessió extraordinària de
constitució del Consell de Ciutat, mandat 2019-2023, on es van designar els dos
representants del Plenari a la comissió de suggeriments i reclamacions, segons el
certificat de la Secretaria de 15 de gener de 2020, que consta a l’expedient.
ATÈS que l’article 20 del reglament determina que l’Alcaldia per mitjà de Decret
concretarà la composició nominal de la comissió i d’aquest es donarà compte al Ple
en la primera sessió que tingui lloc.
L’Alcaldia-Presidència, en ús de les facultats que li confereix l’article 20 del
reglament orgànic dels òrgans de defensa de la ciutadania davant l’Ajuntament de
L’Hospitalet de Llobregat: Síndic/a i comissió de suggeriments i reclamacions,
vigent,
HE RESOLT:
PRIMER.- PRENDRE RAÓ del cessament del Sr. José Manuel Banderas
Vozmediano i de la Sra. Fernanda Sánchez Alcántara com a vocals membres del
Consell de Ciutat a la Comissió de Suggeriments i Reclamacions, de conformitat
amb el que determina l’article 18.c) del RODCLH.
SEGON.- DETERMINAR que els nous vocals en representació del Consell de
Ciutat a la Comissió de suggeriments i reclamacions són els següents:
Sr. Jesus Solores Arroyta
Sr. Josep Maria Pujol i Boira
TERCER.- CONFIRMAR la vigència de la delegació de la Presidència i de la resta
de nomenaments efectuats al Decret 5717/2019, de 26 de juny, concretant la nova
composició de la Comissió de Suggeriments i Reclamacions:
Presidenta: Sra. M. Angeles Sariñena Hidalgo
Vicepresident/a: El/La Regidor/a membre designat/da per acord de la Comissió
Vocals:
 Membres de la Corporació:
a) Per part del grup polític municipal del PSC:
Vocal titular: Sra. M. Teresa Revilla Sánchez
Vocal suplent: Sra. Laura García Manota
b) Per part del grup polític municipal d’ERC-AM:
Vocal titular: Sr. Antoni Garcia i Acero
Vocal suplent: Sr. Jorge García i Muñoz
c) Per part del grup polític municipal de Cs:
Vocal titular: Sr. Miguel M. García Valle
Vocal suplent: Sr. Rainaldo Ruiz Narváez
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d) Per part del grup polític municipal de LHECP-ECG:
Vocal titular: Sra. Ana M. González Montes
Vocal suplent: Sra. Núria Lozano Montoya
e) Per part del grup polític municipal del PP:
Vocal titular: Sra. Sonia Esplugas González (Vicepresidenta per acord de la
Comissió en sessió de 18.07.2019)
 Membres del Consell de Ciutat:
Sr. Jesús Solores Arroyta
Sr. Josep Maria Pujol i Boira
Secretari/a: M. Teresa Redondo del Pozo, Secretaria general del Ple, sense
perjudici de la facultat de delegació prevista a l’article 19 del RODCLH.
QUART.- DONAR COMPTE al Ple en la primera sessió que tingui lloc, per al seu
coneixement i als efectes adients, de conformitat amb el que determina l’article 20
del RODCLH.
CINQUÈ.- COMUNICAR aquest Decret al Gabinet de l’alcaldia, als/a les portaveus
dels grups polítics municipals, a la Síndica de Greuges de L’Hospitalet, i fer-ho
públic al portal de la transparència municipal, en compliment del que determina
l’article 8.1.a) de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la
informació pública i bon govern de Catalunya.
SISÈ.- NOTIFICAR aquest Decret al Sr. José Manuel Banderas Vozmediano, a la
Sra. Fernanda Sánchez Alcántara, al Sr. Jesús Solores Arroyta i al Sr. Josep Maria
Pujol i Boira, els quals poden interposar el recurs que figura a continuació.
Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa, es podrà interposar, de
manera optativa i no simultània, un dels recursos següents:
 Recurs potestatiu de reposició: davant el mateix òrgan que l’ha dictat, en el
termini màxim d’un mes, comptat de l’endemà a la recepció de la seva
notificació. El termini màxim per a la resolució d’aquest recurs és d’un més des
de la seva interposició, transcorregut el qual sense que s’hagi rebut notificació
de la seva resolució expressa, s’entendrà desestimat per silenci administratiu.
Contra la desestimació presumpta es podrà interposar, en el termini de 6
mesos a partir de l’endemà a aquell en què s’entengui desestimat, recurs
contenciós administratiu davant els jutjats contenciosos administratius de
Barcelona, en la forma i amb els requisits establerts a Llei 29/1998, de 13 de
juliol, reguladora de la Jurisdicció contenciós administrativa.


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

Tot això, sense perjudici de la interposició de qualsevol altre recurs o de l’exercici
de qualsevol acció que es considerin adients.”
ACORD 2.- DONAR COMPTE DEL DECRET DE L’ALCALDIA NÚM. 1401/2020,
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DE 6 DE FEBRER, PEL QUAL ES NOMENA LA COMISSIÓ D’ESTUDI
ENCARREGADA DE REDACTAR EL TEXT DEFINITIU DE LA MODIFICACIÓ DE
L’AVANTPROJECTE DEL REGLAMENT ORGÀNIC DE PARTICIPACIÓ
CIUTADANA. (EXP.7826/2020)
Es dóna compte de l’acord que es transcriu seguidament, del qual se’n donen per
assabentats els assistents a la sessió.
L’Alcaldessa-Presidenta, en exercici de les facultats de control i fiscalització dels
òrgans de govern que corresponen al Ple, en aplicació del que disposa l’article
123.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, DONA
compte al Ple del Decret de l’Alcaldia número 1401/2020, de 6 de febrer, que
literalment diu:
“DECRET RELATIU AL NOMENAMENT DE LA COMISSIÓ D'ESTUDI
ENCARREGADA DE REDACTAR EL TEXT DEFINITIU DE LA MODIFICACIÓ DE
L'AVANTPROJECTE DEL REGLAMENT ORGÀNIC DE PARTICIPACIÓ
CIUTADANA
ATÈS que el Ple municipal en sessió de 28 de juny de 2016, va aprovar una moció
en la que s’encarregava a la comissió permanent del Consell de Ciutat l’elaboració
d’un informe sobre propostes de millora del reglament de participació ciutadana.
ATÈS que la comissió permanent va crear, en el seu si, un grup de treball
encarregat de dur a terme aquest informe i el grup es va constituir de forma
voluntària per 18 dels/de les membres de la comissió, entre els que hi havia
regidors/es de l’ajuntament i representants de les entitats.
ATÈS que el grup va portar a terme diferents sessions de treball i va donar per
finalitzats els seus treballs el 18 de juny de 2018, amb la redacció d’unes
conclusions de les quals es va donar compte al plenari del Consell de Ciutat, en la
sessió ordinària de 16 d’octubre de 2018.
ATÈS que el passat 26 de maig de 2019 van tenir lloc eleccions municipals, el
resultat de les quals ha provocat canvis en la composició del plenari municipal, pel
que fa als grups polítics amb representació al Ple.
ATÈS que el Ple municipal en sessió de 24 de juliol de 2019, va aprovar una nova
moció en la que s’acordava la presentació d’una proposta de modificació del
reglament orgànic de participació ciutadana en el termini de 6 mesos des de la seva
aprovació.
VIST que l’art. 62 del Reglament d'Obres, Activitats i Serveis dels ens locals,
aprovat mitjançant Decret 179/1995,de 13 de juny, disposa la necessitat de
nomenar una comissió d’estudi encarregada de la redacció de l’avantprojecte dels
reglaments.
L’Alcaldessa-Presidenta en exercici de les facultats que li atorga l’art. 124.4. ñ) de la
Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local,
D I S P O S O:
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PRIMER.- INCOAR expedient administratiu per a la modificació del Reglament
Orgànic de participació ciutadana, en execució de la moció aprovada pel Ple en
sessió de 24 de juliol de 2019, incorporant al mateix els treballs realitzats pel grup
de treball de la comissió permanent del Consell de Ciutat.
SEGON.- NOMENAR la comissió d'estudi encarregada de redactar el text definitiu
de la modificació de l'avantprojecte del reglament orgànic del ple, de conformitat
amb l’art. 123.1.b) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim
local, i tenint en compte les determinacions que estableixen els arts. 127 i següents
de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre de 2015, de procediment administratiu comú de les
administracions públiques.
La Comissió tindrà la composició següent:
President: Sr. Francesc J. Belver Vallés
Vocals:
- Per part del grup polític municipal del PSC: Sra. M. Angeles Sariñena
Hidalgo
- Per part del grup polític municipal d’ERC: Sr. Antoni Garcia i Acero
- Per part del grup polític municipal de Cs: Sr. Rainaldo Ruiz Nárvaez
- Per part del grup polític municipal de LHECP-ECG: Sra. Ana M.
González Montes
- Per part del Grup Polític Municipal del PP: Sra. Sonia Esplugas
González
Secretaria:
- Titular: Secretària General del Ple: M. Teresa Redondo del Pozo
- Suplent: Cap de Secció del Ple: M. Dolores Quirós Brito
Als efectes de l’assistència a les sessions els/les vocals en representació dels grups
polítics municipals, que integren la comissió, podran ser substituïts/des, amb
comunicació a la presidència, per qualsevol regidor/a del mateix grup polític
municipal.
El règim de sessions de la Comissió serà, el previst als articles 13 a 20 de la Llei
26/2010, de 3 d’agost, de regim jurídic i de procediment de les administracions
públiques de Cataluña. No obstant això, les determinacions d’aquests preceptes
seran desplaçades quan resultin incompatibles, per la regulació prevista als arts. 15
a 17 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic.
TERCER.- DONAR COMPTE al Ple en la primera sessió que tingui lloc, per al seu
coneixement i als efectes adients.
QUART.- COMUNICAR aquest Decret al Gabinet de l’alcaldia, a la Secretària de
l’ajuntament, a l’Assessoria jurídica, a la Gerència, a la Intervenció General
Municipal i a la Tresoreria.
CINQUÈ.- NOTIFICAR aquest Decret als/a les regidors/es designats/des i als/a les
regidor/es de la corporació, els/les quals poden interposar el recurs que figura a
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continuació.
Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa, es podrà interposar, de
manera optativa i no simultània, un dels recursos següents:
 Recurs potestatiu de reposició: davant el mateix òrgan que l’ha dictat, en el
termini màxim d’un mes, comptat de l’endemà a la recepció de la seva
notificació. El termini màxim per a la resolució d’aquest recurs és d’un més des
de la seva interposició, transcorregut el qual sense que s’hagi rebut notificació
de la seva resolució expressa, s’entendrà desestimat per silenci administratiu.
Contra la desestimació presumpta es podrà interposar, en el termini de 6
mesos a partir de l’endemà a aquell en què s’entengui desestimat, recurs
contenciós administratiu davant els jutjats contenciosos administratius de
Barcelona, en la forma i amb els requisits establerts a Llei 29/1998, de 13 de
juliol, reguladora de la Jurisdicció contenciós administrativa.


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

Tot això, sense perjudici de la interposició de qualsevol altre recurs o de l’exercici
de qualsevol acció que es considerin adients.”
ACORD 3.- DONAR COMPTE DEL DECRET DE L’ALCALDIA NÚM. 1402/2020,
DE 6 DE FEBRER, PEL QUAL ES NOMENA LA COMISSIÓ D’ESTUDI
ENCARREGADA DE REDACTAR EL TEXT DEFINITIU DE LA MODIFICACIÓ DE
L’AVANTPROJECTE DEL REGLAMENT ORGÀNIC DEL PLE. (EXP.7825/2020).
Es dóna compte de l’acord que es transcriu seguidament, del qual se’n donen per
assabentats els assistents a la sessió.
L’Alcaldessa-Presidenta, en exercici de les facultats de control i fiscalització dels
òrgans de govern que corresponen al Ple, en aplicació del que disposa l’article
123.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, DONA
compte al Ple del Decret de l’Alcaldia número 1402/2020, de 6 de febrer, que
literalment diu:
“DECRET RELATIU AL NOMENAMENT DE LA COMISSIÓ D'ESTUDI
ENCARREGADA DE REDACTAR EL TEXT DEFINITIU DE LA MODIFICACIÓ DE
L'AVANTPROJECTE DEL REGLAMENT ORGÀNIC DEL PLE
ATÈS que el Ple municipal en sessions de 22 de desembre de 2015 i 26 de juliol de
2016, va aprovar dues mocions relatives a la modificació de l’article 11 del
Reglament Orgànic del Ple, vigent, (BOP 12.01.2012) que regula el dret
d’informació dels càrrecs electes de la corporació.
VIST que per Decret de l’Alcaldia 7812/2016, de 4 d’octubre, es va disposar incoar
expedient administratiu per a la modificació del reglament orgànic del Ple i es va
nomenar la comissió d’estudi encarregada de redactar el text definitiu de la

…/…

19

modificació de l’avantprojecte de reglament.
ATÈS que la comissió d’estudi va portar a terme diferents sessions de treball sense
finalitzar la redacció del text definitiu abans de l’acabament del mandat 2015-2019.
ATÈS que el passat 26 de maig de 2019 van tenir lloc eleccions municipals, el
resultat de les quals ha provocat canvis en la composició del plenari municipal, pel
que fa als grups polítics amb representació al Ple.
ATÈS que el Ple municipal en sessió de 24 de juliol de 2019, va aprovar una nova
moció en la que s’acordava la presentació d’una proposta de modificació del
reglament orgànic del Ple en el termini de 6 mesos des de la seva aprovació.
VIST que l’art. 62 del Reglament d'Obres, Activitats i Serveis dels ens locals,
aprovat mitjançant Decret 179/1995,de 13 de juny, disposa la necessitat de
nomenar una comissió d’estudi encarregada de la redacció de l’avantprojecte dels
reglaments.
L’Alcaldessa-Presidenta en exercici de les facultats que li atorga l’art. 124.4.ñ) de la
Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local,
D I S P O S O:
PRIMER.- DECLARAR L’ARXIVAMENT de l’expedient de modificació del
reglament orgànic del Ple iniciat pel Decret 7812/2016, de 4 d’octubre.
SEGON.- INCOAR expedient administratiu per a la modificació del Reglament
Orgànic del Ple, en execució de la moció aprovada pel Ple en sessió de 24 de juliol
de 2019, incorporant al mateix els treballs realitzats per l’anterior comissió d’estudi.
TERCER.- NOMENAR la comissió d'estudi encarregada de redactar el text definitiu
de la modificació de l'avantprojecte del reglament orgànic del ple, de conformitat
amb l’art. 123.1.b) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim
local, i tenint en compte les determinacions que estableixen els arts. 127 i següents
de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre de 2015, de procediment administratiu comú de les
administracions públiques.
La Comissió tindrà la composició següent:
President: Sr. Francesc J. Belver Vallés
Vocals:
- Per part del grup polític municipal del PSC: Sr. José Castro Borrallo
- Per part del grup polític municipal d’ERC: Sr. Antoni Garcia i Acero
- Per part del grup polític municipal de Cs: Sr. Rainaldo Ruiz Nárvaez
- Per part del grup polític municipal de LHECP-ECG: Sra. Ana M.
González Montes
- Per part del Grup Polític Municipal del PP: Sra. Sonia Esplugas
González
Secretaria:
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-

Titular: Secretària General del Ple: M. Teresa Redondo del Pozo
Suplent: Cap de Secció del Ple: M. Dolores Quirós Brito

Als efectes de l’assistència a les sessions els/les vocals en representació dels grups
polítics municipals que integren la comissió, podran ser substituïts/des, amb
comunicació a la presidència, per qualsevol regidor/a del mateix grup polític
municipal.
El règim de sessions de la Comissió serà, el previst als articles 13 a 20 de la Llei
26/2010, de 3 d’agost, de regim jurídic i de procediment de les administracions
públiques de Cataluña. No obstant això, les determinacions d’aquests preceptes
seran desplaçades quan resultin incompatibles, per la regulació prevista als arts. 15
a 17 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic.
QUART.- DONAR COMPTE al Ple en la primera sessió que tingui lloc, per al seu
coneixement i als efectes adients.
CINQUÈ.- COMUNICAR aquest Decret al Gabinet de l’alcaldia, a la Secretària de
l’ajuntament, a l’Assessoria jurídica, a la Gerència, a la Intervenció General
Municipal i a la Tresoreria.
SISÈ.- NOTIFICAR aquest Decret als/a les regidors/es designats/des i als/a les
regidor/es de la corporació, els/les quals poden interposar el recurs que figura a
continuació.
Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa, es podrà interposar, de
manera optativa i no simultània, un dels recursos següents:
 Recurs potestatiu de reposició: davant el mateix òrgan que l’ha dictat, en el
termini màxim d’un mes, comptat de l’endemà a la recepció de la seva
notificació. El termini màxim per a la resolució d’aquest recurs és d’un més des
de la seva interposició, transcorregut el qual sense que s’hagi rebut notificació
de la seva resolució expressa, s’entendrà desestimat per silenci administratiu.
Contra la desestimació presumpta es podrà interposar, en el termini de 6
mesos a partir de l’endemà a aquell en què s’entengui desestimat, recurs
contenciós administratiu davant els jutjats contenciosos administratius de
Barcelona, en la forma i amb els requisits establerts a Llei 29/1998, de 13 de
juliol, reguladora de la Jurisdicció contenciós administrativa.


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

Tot això, sense perjudici de la interposició de qualsevol altre recurs o de l’exercici
de qualsevol acció que es considerin adients.”

PLANIFICACIÓ, PROJECTES ESTRATÈGICS I HISENDA
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ACORD 4.- DONAR COMPTE AL PLE DE LA RESOLUCIÓ 1399/2020, DE 6 DE
FEBRER, DE DECLARACIÓ DE L’APROVACIÓ DEFINITIVA DEL PRESSUPOST
GENERAL PER A L’EXERCICI 2020 DE L’AJUNTAMENT DE L’HOSPITALET.
(EXP. 7508/2020).
Es dóna compte de l’acord que es transcriu seguidament, del qual se’n donen per
assabentats els assistents a la sessió.
El Tinent d’Alcaldia de Planificació, Projectes Estratègics i Hisenda, en exercici de
les facultats de control i fiscalització dels òrgans de govern que corresponen al Ple,
en aplicació de l’article 123.1.a) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les
bases de règim local, previ dictamen de la Comissió Permanent de Presidència,
DONA COMPTE AL PLE del Decret de l’Alcaldia número 1399/2020, de 6 de
febrer, amb el tenor literal següent:
“RESOLUCIÓ RELATIVA A LA DECLARACIÓ D’APROVACIÓ DEFINITIVA DEL
PRESSUPOST GENERAL PER A L’EXERCICI 2020 DE L’AJUNTAMENT DE
L’HOSPITALET DE LLOBREGAT
El Tinent d’Alcaldia, titular de l’Àrea de Planificació, Projectes Estratègics i Hisenda,
en exercici de les facultats que per a l’administració executiva li corresponen a
aquesta Àrea pel decret de l’alcaldia 5700 i 5703, de 17 de juny de 2019, publicat
en el BOPB en data 1 de juliol de 2019, en relació amb el procediment que es
segueix per a la declaració de l’aprovació definitiva del pressupost general de
l’Ajuntament per a l’exercici 2020.
ATÈS que el Ple de l’Ajuntament, en sessió ordinària celebrada el dia 20 de
desembre de 2019, va acordar aprovar inicialment el pressupost general de
l’Ajuntament, per a l’exercici 2020.
ATES que es va sotmetre a informació pública mitjançant la inserció de l’edicte
corresponent al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB) de data 23 de
desembre de 2019, en el termini de 15 dies hàbils, en compliment de l’article 169.1
del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat per Reial
Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març.
VIST el certificat del Vicesecretari-secretari tècnic accidental de la Junta de Govern
Local de l’Ajuntament de L’Hospitalet de Llobregat, de data 21 de gener de 2020, en
relació a la presentació d’al·legacions en el termini de 15 dies hàbils comptats a
partir del 24 de desembre de 2019, fins al 17 de gener de 2020.
ATÈS que en aplicació del que disposa l’article 169.1 del Text Refós de la Llei
Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004, de
5 de març; i segons consta en el certificat del Vicesecretari-secretari accidental de
la Junta de Govern Local, al no haver-se presentat reclamacions, a l’aprovació
inicial del Pressupost general de l’ajuntament per a l’exercici 2020, dins del termini
de informació pública, es consideren definitivament aprovats en data 20 de gener
de 2020, un cop finalitzat el termini d’exposició pública.
ATÈS que en data 21 de gener de 2020, s’ha publicat al Butlletí Oficial de la
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Província, edicte d’aprovació definitiva del Pressupost general i la plantilla del
personal al servei de l’ajuntament per a l’exercici 2020.
El Tinent d'Alcaldia, titular de l'Àrea de Planificació, Projectes Estratègics i Hisenda,
en exercici de les facultats que li han estat delegades per l’alcaldia al Decret 5700 i
5703, de 17 de juny de 2019, publicat en el BOPB en data 1 de juliol de 2019.
RESOL:
PRIMER.- DECLARAR aprovat definitivament, en data 20 de gener de 2020; el
Pressupost general de l’Ajuntament de L’Hospitalet de Llobregat, així com les
corresponents Bases d’execució del pressupost per a l’exercici 2020.
SEGON.- TRAMETRE còpia del pressupost general definitivament aprovat a la
Generalitat de Catalunya i a la Delegació del Ministeri d’Hisenda, en aplicació a
l’article 169.4 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat
per Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març.
TERCER.- COMUNICAR els anteriors acords a la Secretaria General, a la
Intervenció General, a la Tresoreria Municipal, i als serveis municipals que en
puguin estar interessats, a través de la intranet municipal.”
ACORD 5.- DONAR COMPTE DE LA RESOLUCIÓ 1198/2020, DE 5 DE FEBRER,
DE LA INTERVENCIÓ GENERAL, RELATIVA A L’APROVACIÓ DEL PLA
ANUAL DE CONTROL FINANCER PER A L’ANY 2020, REFERIT A L’ACTIVITAT
ECONOMICOFINANCERA DE L’EXERCICI 2019 DE L’AJUNTAMENT DE
L’HOSPITALET DE LLOBREGAT I ELS SEUS ENS DEPENDENTS.
(EXP.7351/2020).
Es dóna compte de l’acord que es transcriu seguidament, del qual se’n donen per
assabentats els assistents a la sessió.
El Tinent d’Alcaldia, titular de l’Àrea de Planificació, Projectes Estratègics i Hisenda,
en exercici de les facultats que li atorga els Decrets de l’alcaldia 5700 i 5703 de 17
de juny de 2019, aquest darrer publicat en el BOPB de 1 de juliol de 2019, previ
dictamen de la Comissió Permanent de Presidència, dona compte al Ple de la
resolució núm. 1198/2020, de la Intervenció General, de data 5 de febrer de 2020,
que literalment diu:
“APROVACIO PLA ANUAL DE CONTROL FINANCER 2020 EXERCICI 2019
RESOLUCIÓ RELATIVA A L’APROVACIÓ DEL PLA ANUAL DE CONTROL
FINANCER
PER
A
L’ANY
2020,
REFERIT
A
L’ACTIVITAT
ECONOMICOFINANCERA DE L’EXERCICI 2019 DE L’AJUNTAMENT DE
L’HOSPITALET DE LLOBREGAT I ELS SEUS ENS DEPENDENTS
Vist el que disposa l’article 130 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de Bases de Règim
Local i les competències que atorga a la Intervenció General el Real Decret
Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el Text Refós de la Llei
Reguladora de les Hisendes Locals, així com els articles 28 i 29 del Reglament de
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Govern i Administració de l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat.
L’article 213 del TRLHL estableix que en els ens locals es duran a terme les
funcions de control intern respecte de la seva gestió econòmica, dels seus
organismes autònoms i de les societats mercantils dependents en la triple accepció
de funció interventora, funció de control financer, inclosa l’auditoria de comptes de
les entitats que es determinin reglamentàriament i la funció de control d’eficàcia.
Mentre que l’article 214 desenvolupa l’àmbit d’aplicació i les modalitats d’exercici de
la funció interventora, que inclou en l’article 214.2 d) sobre l’aplicació de les
subvencions, desenvolupada en el títol III de la LGS.
L’article 219 del TRLHL regula que les despeses no sotmeses a intervenció prèvia,
aquelles per les quals el Ple ha acordat la fiscalització limitada prèvia o en els casos
de substitució de la fiscalització prèvia de drets per la inherent presa de raó en
comptabilitat seran objecte de fiscalització plena posterior exercida sobre una
mostra representativa dels expedients o documents, mitjançant l’aplicació de
tècniques de mostreig o auditoria, i que el resultat d’aquestes fiscalitzacions amb
posterioritat seran objecte d’un informe escrit en el que es farà constar les
observacions i conclusions de la citada fiscalització posterior.
Així mateix l’article 220 del TRLHL estableix que el control financer tindrà com
objecte la comprovació del funcionament en l’aspecte economicofinancer dels
serveis de les entitats locals, dels seus organismes autònoms i de les societats
mercantils dependents i que el mateix es durà a terme d’acord amb les normes
d’auditoria del sector públic, si bé no fa cap referència a les fundacions dependents
dels ens locals, ni tampoc al règim de control intern d'aplicació.
El Reial Decret 424/2017, de 28 d’abril, pel qual es regula el règim jurídic del control
intern de les entitats del Sector Públic Local, que entrà en vigor l’1 de juliol de 2018,
i que desenvolupa l’article 213 del TRLHL, concreta l’execució del control financer
de l’activitat economicofinancera dels ens locals mitjançant la realització del control
financer permanent i l’auditoria pública.
Pel desenvolupament i aplicació en aquesta administració de les actuacions de
control intern, el Ple municipal aprovà el 19/09/1997 la “Instrucció per la qual es
desenvolupa el règim de control intern”·i l’1 de març de 1996 la “Instrucció
reguladora per l’exercici de la funció interventora en règim de fiscalització limitada
prèvia i plena posterior en matèria de despeses i ingressos.”
Vist l’informe de la Interventora General número 2/2020, de 4 de febrer de 2020, en
el que es detallen els objectius, l’abast i termini d’execució del Pla anual de control
financer de l’any 2020 referit a l’activitat economicofinancera de l’Ajuntament de
l’Hospitalet i els seus ens dependents de l’exercici 2019 alhora que, com en
exercicis anteriors, justifica la necessitat de contractar auditors externs en qualitat
de coadjuvants, donada la mancança de mitjans propis per a dur a terme en la seva
integritat l’esmentat Pla en personal propi, en especial per l’exercici 2019 i anys
successius, donat l’increment de requeriments de control intern regulats a l’article 4
del Reial Decret 424/2017, de 28 d’abril, pel qual es regula el règim jurídic del
control intern de les entitats del Sector Públic Local.
La Interventora General, fent ús de les facultats que li reconeix l’article 29 del
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reglament de Govern i Administració de l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat,
en virtut del que disposen els articles 130, 133 i 134 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
Reguladora de les Bases de Règim Local,
RESOL:
PRIMER.- APROVAR el “Pla anual de control financer de l’any 2020”, referit a
l’activitat economicofinancera de l’exercici 2019 de l’Ajuntament de l’Hospitalet de
Llobregat i els seus ens dependents que comprèn el detall de les actuacions de
control financer permanent i d’auditoria pública.
Els treballs i informes del Pla anual de control financer de l’any 2020 es duran a
terme pel personal adscrit a la Intervenció General amb el suport d’auditors
coadjuvants, donada la insuficiència de mitjans justificada en l’informe 2/2020 de la
Intervenció General.
Els treballs descrits en el Pla Anual de Control Financer es subjectaran a les
Normes d’Auditoria del Sector Públic i en els casos previstos legalment a la Llei
22/2015, de 20 de juliol, d’Auditoria de Comptes. El Pla pot ser objecte de
modificació o ampliació en funció de possibles riscos avaluats per la Intervenció
General en les diferents àrees de gestió municipal o modificacions legislatives que
afectin al control financer mitjançant la tramitació d’una resolució rectificativa.
I.

PLA ANUAL DE CONTROL FINANCER PERMANENT I AUDITORIA
PÚBLICA DE L’EXERCICI 2020
V.I. OBJECTIUS DEL PACF 2020

La planificació del control intern i del PACF 2020 respon als objectius següents:


Objectius estratègics generals: contribuir al bon govern corporatiu i a la millora
de l’activitat economicofinancera d’aquesta Administració, l’enfortiment de la
posició institucional, la contribució a la implantació d’un sistema de gestió que
contribueixi al reforçament dels seus recursos i al compliment dels principis
d’economia, eficiència, transparència.



Objectius específics de les actuacions contingudes en el PACF 2020: facilitar
l’increment de les bones pràctiques organitzatives, identificar les principals
àrees de risc i agilitzar els procediments de fiscalització, mitjançant una major
implantació del control financer que complementi la funció interventora i faci
més eficaç el control intern.

V.II. ABAST I CONDICIONS D’EXECUCIÓ DEL PACF 2020
El Pla Anual de Control Financer 2020 abasta l’activitat economicofinancera de
l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat i els seus ens dependents: La Farga,
Gestió d’Equipaments Municipals SA i la Fundació Arranz Bravo, derivada d’anàlisi
de riscos.
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Els treballs s’efectuaran durant l’exercici 2020 amb personal adscrit a la Intervenció
General, que podran estar recolzats en els treballs de camp pels auditors
coadjuvants adjudicataris dels contractes AS-53/2014 i AS-54/2014, sota la direcció
de la Intervenció General Municipal i la Viceintervenció funció comptable, d’acord
amb l’establert en el Decret 7382, de 10 d’octubre de 2018, tal com es detalla a
continuació.
Els treballs descrits en els apartats següents podran ser objecte de modificació o
ampliació mitjançant la tramitació d’una resolució rectificativa, en funció de l’aparició
de nous possibles riscos avaluats en les diferents àrees de gestió municipal o
deguts a modificacions legislatives que afectin al control financer.
El contingut concret dels treballs a realitzar, la forma i direcció de l’execució i el
termini previst de realització és el que tot seguit s’expressa.

1. ACTUACIONS DE CONTROL FINANCER PERMANENT
1.1. Control posterior ingressos i despeses sotmesos a fiscalització
limitada prèvia
Abast dels treballs dels estats i comptes anuals Termini
Ajuntament
execució

Direcció
treballs

dels

Control financer dels contractes menors exercici
31/10/2020
2019
Verificacions àrea de recursos humans
2on semestre
31/3/2020
2019

Direcció
Intervenció
General
Municipal

Control financer de les nòmines
1er
semestre
31/7/2020
2020
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Auditoria del
EPSILON

sistema

informàtic

de

RRHH.

31/10/2020

Abast dels treballs dels estats i comptes anuals Termini
Ajuntament
execució

Direcció
treballs

dels

Control financer sobre la fiscalització plena
posterior dels expedients de despeses i obligacions
31/5/2020
sotmesos a funció interventora en règim de
fiscalització limitada prèvia exercici 2019
Control financer sobre la fiscalització plena
posterior dels expedients de drets i ingressos 31/5/2020
sotmesos a presa de raó comptable exercici 2019

4art trim. 2019

20/2/2020

Control financer de les despeses
Per
satisfetes mitjançant bestreta de
trimestres
caixa fixa
1er, 2on i 3er vençuts.
trim. 2020
Data
màxima
15/12/2020

Direcció
Viceintervenció
funció
comptable

Verificació dels procediments de gestió dels
ingressos del capítol 3 i 5, amb contret simultani o
31/5/2020
contret previ, no inclosos en els informes de
fiscalització plena posterior 2018-2019
Verificació dels drets pendents de cobrament
30/6/2020
d’exercicis anteriors
Realització dels treballs: S’efectuaran sota la direcció de la Intervenció General
Municipal. En els casos que sigui necessari es podran emprar els serveis dels
auditors coadjuvants adjudicataris del contracte AS-54/2014.
1.2. Gestió de serveis públics del servei d’Esports, mitjançant gestions
indirectes: Gestió interessada i concessió administrativa dels
poliesportius municipals
Abast dels treballs: Revisió limitada del compte d’explotació i de compliment del
contracte.
Realització dels treballs: S’efectuaran sota la direcció de la Intervenció General
Municipal. Per a la seva execució s’empraran els serveis dels auditors coadjuvants
adjudicataris del contracte AS-54/2014.
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Abast dels treballs

Termini
execució

Poliesportiu Santa Eulàlia i Pista Gasòmetre

31/5/2020

Poliesportiu Municipal Bellvitge

31/5/2020

Poliesportiu Municipal Les Planes

31/5/2020

1.3. Gestió de serveis públics del servei d’Educació. Concessions
administratives Escoles bressol municipals
Abast dels treballs: Revisió limitada del compte d’explotació i de compliment del
contracte.
Realització dels treballs: S’efectuaran sota la direcció de la Intervenció General
Municipal. Per a la seva execució s’empraran els serveis dels auditors coadjuvants
adjudicataris del contracte AS-54/2014.
Abast dels treballs

Termini
execució

Escola bressol Casa dels Arbres (*)

31/5/2020

Escola bressol Casa del Molí (*)

31/5/2020

Escola bressol Casa dels Contes (*)

31/5/2020

Escola bressol Casa del Parc (*)

31/5/2020

Escola bressol Casa de les Flors (*)

31/5/2020

Escola bressol Casa de la Muntanya (*)

31/5/2020

(*) Període 01/09/2018-31/08/2019
1.4. Gestió de serveis públics, mitjançant gestió directa
Abast dels treballs: Revisió limitada del compte d’explotació i de compliment del
contracte.
Realització dels treballs: S’efectuaran sota la direcció de la Intervenció General
Municipal. Per a la seva execució s’empraran els serveis dels auditors coadjuvants
adjudicataris del contracte AS-54/2014.
Abast dels treballs

Termini
execució

Control financer del conveni de podologia amb la Fundació Josep
Finestres

31/5/2020

1.5. Control financer de subvencions i ajuts públics concedits
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Abast dels treballs: Control financer de subvencions i ajuts públics concedits per
l’Ajuntament de l’Hospitalet durant l’exercici 2019.
Realització dels treballs: S’efectuaran sota la direcció de la Intervenció General
Municipal. Per a la seva execució s’empraran els serveis dels auditors coadjuvants
adjudicataris dels contractes AS-53/2014 i AS-54/2014.
Abast del control financer de subvencions, Termini
despeses i ajuts públics
execució
Control financer de subvencions concedides per
imports superiors a 600 euros amb càrrec al
Pressupost General de l’exercici 2019, així com
d’aquelles d’import inferior seleccionades en el
mostreig de les despeses fetes efectives per
bestretes de caixa fixa.

30/9/2020

Informe de control financer de despeses i ajuts
públics satisfets mitjançant el procediment de
manaments a justificar.

20/2/2020

Direcció i execució
Direcció
de
la
Intervenció General
Municipal.
Execució: Auditors
coadjuvants
AS-53/2014
Direcció
Viceintervenció
funció comptable
Execució:
Personal Intervenció
General amb suport.
d’auditors
AS-54/2014

1.6. Dotacions econòmiques assignades pel Ple als Grups Polítics
Municipals
Abast dels treballs: Comprovació dels comptes justificatius de les despeses dels
grups polítics municipals de l’exercici 2019, segons l’establert en el títol novè de les
BEP 2020.
Realització dels treballs: S’efectuaran sota la direcció de la Intervenció General
Municipal. Per a la seva execució s’empraran els serveis dels auditors coadjuvants
adjudicataris del contracte AS-54/2014.
Abast del control financer

Termini
execució

Informe de control financer de les dotacions
econòmiques assignades pel Ple als Grups
31/5/2020
Polítics Municipals percebudes des de l’inici del
mandat 2019.

Direcció i execució
Direcció
de
la
Intervenció General
Municipal.
Execució: Auditors
coadjuvants
AS54/2014

1.7. Auditories de sistemes de factures Llei 25/2013
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Abast dels treballs: Compliment dels requeriments establerts en la Llei 25/2013, de
27 de desembre, d'impuls de la factura electrònica i creació del registre comptable
de factures en el sector públic.
Realització dels treballs: S’efectuaran sota la direcció de la Intervenció General
Municipal. I per la seva execució s’empraran els serveis de auditors coadjuvants
adjudicataris contracte AS-54/2014.
Abast del treball
Auditoria de sistemes del circuit de factures Llei 25/2013

Termini execució
31/5/2020

1.8. Auditories de comptes anuals i/revisions limitades per compte del
contractista previstes al Plecs de condicions
La Intervenció General Municipal recavarà les auditories de comptes anuals o les
revisions limitades dels següents contractes de serveis públics gestionats mitjançant
contractes de gestió indirecta previstos en els plecs de condicions que regulen els
corresponents contractes.
La IGM no efectuarà cap informe addicional al presentat pels auditors, no obstant,
els resultats s’inclouran en l’informe definitiu.
Contracte
Recollida de residus municipals, neteja viària i neteja de
clavegueram
Complex Esportiu Tennis l’Hospitalet
Serveis Funeraris de L’Hospitalet
Poliesportiu les Planes

Termini
execució
15/7/2020
15/7/2020
15/7/2020
15/7/2020

1.9. Actuacions que inclouen els treballs de control permanent
a) Verificació del compliment de la normativa i procediments aplicables als
aspectes de la gestió econòmica als quals no s’estén la funció interventora.
b) Seguiment de l’execució pressupostària i verificació del compliment dels
objectius assignats.
c) Comprovació de la planificació, gestió i situació de la tresoreria.
d) Actuacions previstes en les normes pressupostàries i reguladores de la
gestió econòmica del sector públic atribuïdes a l'òrgan interventor.
e) Anàlisi de les operacions i procediments, amb l'objecte de proporcionar una
valoració de la seva racionalització economicofinancera i la seva adequació
als principis de bona gestió, a fi de detectar les possibles deficiències i
proposar les recomanacions amb vista a la correcció d'aquelles.
f)

A l’entitat local, verificar, mitjançant tècniques d’auditoria, que les dades i
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informació amb transcendència econòmica proporcionats pels òrgans
gestors com a suport de la informació comptable, reflecteixen raonablement
el resultat de les operacions derivades de la seva activitat
economicofinancera.
Quan les actuacions de control permanent es realitzin aplicant procediments
d’auditoria es sotmetran, a manca de normativa específica, a les Normes d’auditoria
del sector públic aprovades per la IGAE i podran consistir en:
a) Examen de registres comptables, comptes estats financers o de seguiment
elaborats per l'òrgan gestor.
b) Examen d'operacions individualitzades i concretes.
c) Comprovació d'aspectes parcials i concrets d'un conjunt d'actes.
d) Verificació material de l'efectiva i conforme realització d'obres, serveis
subministraments i despeses.
e) Anàlisi dels sistemes i procediments de gestió i revisió de sistemes
informàtics de gestió.
f)

Altres comprovacions en atenció a les característiques de les activitats
economicofinanceres de l'òrgan gestor i als objectius perseguits.

2. ACTUACIONS D’AUDITORIA PÚBLICA
Per tant, d’acord amb la regulació esmentada, i tenint en compte els ens
dependents de l’Ajuntament i les actuacions que, en la vessant d’auditoria pública,
l’ordenament jurídic atorga a l’òrgan interventor, s’inclouen en el PACF de l’exercici
2020 els següents treballs de control financer:
2.1. Auditories en ens instrumentals dependents
2.1.1. Fundació Arranz Bravo
Abast dels treballs

Termini
execució

Direcció i execució
Direcció: Intervenció
General Municipal.

Auditoria de compte anuals, de compliment i
operativa

31/5/2020

Execució
Auditors
coadjuvants.
AS54/2014

2.1.2. La Farga, Gestió d’Equipaments Municipals, S.A.
Abast dels treballs

Termini
execució

Direcció i execució
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Control financer dels estats i comptes
anuals auditoria presentada per l’empresa
Anàlisi compte d’explotació per línies
d’activitat de la societat: liquidació
encàrrecs i encomanes. (*)
Verificacions contractació i personal

20/3/2020

Direcció:
Intervenció
General Municipal.

31/7/2020

Execució:
Personal
Intervenció General /amb
suport auditor coadjuvant
AS-54/2014

(*) Acords de la Comissió d’Assumptes delegats del Ple 22/12/2016 i de Junta de
Govern Local de 30/04/2013.
Les actuacions d’auditoria pública es sotmetran a les normes d’auditoria pública
aprovades per la IGAE i les normes tècniques que les desenvolupin i, entre d’altres,
comprendran:
a.

Examinar documents i antecedents que afecten directament o
indirectament a la gestió econòmica financera de l'òrgan, organisme o
ens auditat.

b.

Requerir la informació i documentació necessària per a l'exercici de
l'auditoria.

c.

Sol·licitar la informació fiscal i de S. Social dels òrgans, organismes i
entitats públiques que es consideri rellevant als efectes de la realització
de l'auditoria.

d.

Sol·licitar dels tercers relacionats amb el servei, òrgan, organisme o
entitat auditada informació sobre operacions realitzades pel mateix, sobre
els saldos comptables generats per aquestes i sobre els costos, quan
estigui previst expressament en el contracte l'accés de l'administració als
mateixos o hi hagi un acord sobre aquest tema amb el tercer. Les
sol·licituds s'efectuaran a través de l'entitat auditada llevat que l'òrgan de
control consideri que hi ha raons que aconsellen la sol·licitud directa
d'informació.

e.

Verificar la seguretat i fiabilitat dels sistemes informàtics que suporten la
informació economicofinancera i comptable.

f.

Efectuar les comprovacions materials d'actius dels ens auditats, a la qual
cosa els auditors tindran lliure accés als mateixos.

g.

Sol·licitar els assessoraments i dictàmens jurídics i tècnics necessaris.

h.

Totes les actuacions necessàries per obtenir evidència que suporti les
conclusions.

SEGON.- Proposar al Tinent d’Alcalde de l’Àrea de Planificació, Projectes
Estratègics i Hisenda que sotmeti a coneixement del Ple el “Pla Anual de Control
Financer per l’any 2020” referit a l’activitat economicofinancera de l’exercici 2019 de
l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat i els seus ens dependents, a efectuar sota
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la direcció de la Intervenció General que inclou les actuacions de control permanent
i d’auditoria pública que en el mateix es detallen, a realitzar pel personal adscrit a la
Intervenció General, amb el suport d’auditors coadjuvants i el termini d’execució
dels informes a realitzar.
TERCER.- Comuniqui’s els presents acords al Tinent d’Alcalde de l’Àrea de
Planificació, Projectes Estratègics i Hisenda, a la Viceintervenció i al Servei de
Control Intern de la Gestió Econòmica i Financera.
El que li comunico per al seu coneixement i efectes escaients.”

ACORD 6.- DONAR-SE PER ASSABENTAT DELS INFORMES DE LA
TRESORERIA I LA INTERVENCIÓ GENERAL, D’ACORD AMB L’ART. 5 DE LA
LLEI 15/2010, DE 5 DE JULIOL, QUE MODIFICA LA LLEI 3/2004, DE 29 DE
DESEMBRE, I L’ARTICLE 10 DE LA LLEI 25/2013, DE 27 DE DESEMBRE
SOBRE ELS TERMINIS DE PAGAMENT ALS PROVEÏDORS I LA GESTIÓ DE
LES FACTURES, REFERIT AL 31.12.2019 (4art.TRIMESTRE 2019). (EXP.
25289/2019)
Es dóna compte de l’acord que es transcriu seguidament, del qual se’n donen per
assabentats els assistents a la sessió.
“El Tinent d’Alcaldia, titular de l’Àrea de Planificació, Projectes Estratègics i
Hisenda, en exercici de les facultats que li atorga els Decrets d’Alcaldia 5700 i 5703
de 17 de juny de 2019, aquest darrer publicat en el BOPB de 1 de juliol de 2019,
sotmet a dictamen de la Comissió Permanent de Presidència, donar compte al Ple
per al seu coneixement dels informes de Tresoreria i d’Intervenció emesos
respectivament d’acord amb l’establer en l’article 4.3 de la Llei 15/2010, de 5 de
juliol, que modifica la Llei 3/2004, de 29 de desembre i d’acord amb el que disposa
l’article 10 de la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d’impuls de la factura electrònica
i creació del registre de factures del sector públic, referits a 31 de desembre de
2019.
L’article 4.3 de la Llei 15/2010 estableix que els tresorers i en el seu defecte els
interventors de les corporacions locals elaboraran trimestralment un informe sobre
el compliment dels terminis establerts en la normativa per al compliment de les
obligacions de cada Entitat Local, que inclourà el nombre i quantia global de les
obligacions pendents en les que s’està incomplint el termini.
L’article 10 de la Llei 25/2013 estableix que l’òrgan que tingui atribuïda la funció de
comptabilitat efectuarà requeriments periòdics d’actuació respecte de les factures
pendents de reconeixement d’obligació que seran dirigides als òrgans competents.
L’apartat segon del mateix article estableix que aquest mateix òrgan elaborarà
trimestralment una relació amb les factures respecte les quals hagi transcorregut
més de tres mesos des que van ser anotades i no s’ha procedit al reconeixement de
les obligacions per part dels òrgans competents, informe que ha de ser remès a
l’òrgan de control intern.
En compliment de l’establer en el paràgraf anterior, la Viceintervenció ha remès a la
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Intervenció General aquest informe trimestral corresponent al quart trimestre de
2019.
D’acord amb l’exposat en els paràgrafs precedents i vistos els informes de la
Tresoreria i de la Intervenció General de l’Ajuntament.
El Ple, a proposta del Tinent d’Alcaldia de l’Àrea de Planificació, Projectes
Estratègics i Hisenda, i amb el dictamen previ de la Comissió Permanent de
Presidència,
PRIMER.- Es dóna per assabentat de l’informe elaborat pel Tresorer municipal
sobre el compliment dels terminis de pagament de les obligacions de l’Ajuntament
de l’Hospitalet de Llobregat, així com el relatiu als ens dependents, efectuat sobre la
informació facilitada pels responsables dels mateixos, d’acord amb el que disposa
l’article 4.3 de la Llei 15/2010, de 5 de juliol, així com de la incorporació al mateix de
la relació de factures o documents justificatius presentats pels contractistes,
elaborada per la Intervenció General, respecte dels quals hagi transcorregut més de
tres mesos des de l’anotació a l’esmenta registre i no s’hagin tramitat els
corresponents expedients de reconeixement de l’obligació, a 31 de desembre de
2019 (4t Trimestre 2019).”
ACORD 7.- RELATIU A L’APROVACIÓ PROVISIONAL DE LA MODIFICACIÓ
PUNTUAL DEL PLA GENERAL METROPOLITÀ PER A L’AMPLIACIÓ DEL
RECINTE DE LA FIRA DE BARCELONA-GRAN VIA, A L’ÀMBIT DELIMITAT
PELS CARRERS DE LES CIÈNCIES, SALVADOR ESPRIU, JOSÉ AGUSTÍN
GOYTISOLO I AVINGUDA JOAN CARLES I DE L’HOSPITALET DE
LLOBREGAT.(EXP.19967/2019)
Es dóna compte de l’acord que es transcriu seguidament, i sotmès a votació
s'aprova amb 24 vots a favor dels representants del PSC, Srs./Sres. Núria Marín
Martínez, Francesc J. Belver Vallés, Cristian Alcázar Esteban, José Castro Borrallo,
Rocío del Mar Ramírez Pérez, Jesús Husillos Gutiérrez, Jaume Graells Veguin,
David Quirós Brito, M. Ángeles Sariñena Hidalgo, M. Teresa Revilla Sánchez, Laura
García Manota, Olga Gómez Fernández, M. Dolores Ramos Zafra i Cristóbal Plaza
Lao; dels representants d’ERC-AM, Srs./Sres. Antoni Garcia i Acero, Rosa Batalla
Pascual, Jorge García Muñoz, Lluïsa Carmona Martínez i Xavier Mombiela
Quintero; de Cs, Srs./Sra. Miguel Manuel García Valle, M. Carmen Esteban
Fernández, Rainaldo Ruiz Narváez i Jesús Amadeo Martín González i de la
representant del PP, Sra. Sonia Esplugas González i amb 3 vots en contra dels
representants de LHECP-ECG, Sres./Sr. Ana M. González Montes, Sergio Moreno
Ruiz i Núria Lozano Montoya; assistents presents en el moment de la votació,
adoptant-se, amb el quòrum de la majoria absoluta que exigeix l’article 123.2 de la
Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local, l’acord següent:
“ATÈS que el Ple de l’Ajuntament, en sessió de data 24 de juliol de 2019, va
aprovar inicialment la Modificació puntual de Pla General Metropolità per a
l’ampliació del recinte de la Fira de Barcelona-Gran Via, a l’àmbit delimitat pels
carrers de les Ciències, Salvador Espriu, José Agustín Goytisolo i l’avinguda Joan
Carles I de l’Hospitalet de Llobregat, sotmetent-lo al tràmit d’informació pública
reglamentària, pel termini de dos mesos a l’haver coincidit parcialment amb el mes
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d’agost.
ATÈS que en aquest mateix acord es va adoptar la pròrroga de la Suspensió pel
termini d’un any de la tramitació de plans urbanístics derivats i de projectes de
gestió urbanística i d’urbanització, així com l’atorgament de llicències de parcel·lació
de terrenys, d’edificació, de reforma, rehabilitació, d’instal·lació o ampliació
d’activitats o usos concrets, comunicats i d’altres autoritzacions municipals
connexes o establertes en la legislació sectorial en l’àmbit comprès entre els carrers
de les Ciències, l’avinguda Juan Carlos I, el carrer José Agustín Goytisolo i el carrer
Salvador Espriu a l’Hospitalet de Llobregat, aprovada per la Junta de Govern Local
en data 12 de febrer de 2019 amb la finalitat d’estudiar la modificació del
planejament vigent per permetre l’ampliació del recinte firal de la Fira de Barcelona
Gran Via en l’àmbit anteriorment esmentat.
ATÈS que l’esmentat acord de suspensió de tramitació i de llicències, va ser
publicat al BOP de data 14 de febrer del 2019, per tant en virtut del què estableix
l’art. 74.1 del D.L. 1/2010, de 3 d’agost, TRLUC, aquest termini finalitzarà el dia 14
de febrer de 2021.
ATÈS que l’anunci de l’aprovació inicial va publicar-se mitjançant Edictes al Butlletí
Oficial de la Província de Barcelona de data 2 d’agost de 2019; en el Diari Oficial de
la Generalitat de Catalunya nº 7933 de data 6 d’agost de 2019; al diari “El
Periódico” en data 12 d’agost de 2019; al Tauler d’anuncis d’aquest Ajuntament i a
la pàgina web municipal.
ATÈS que simultàniament al tràmit d’informació pública, s’ha demanat informes als
següents organismes afectats per raó de llurs competències sectorials en
compliment de l’article 85.5 del TRLUC,



Autoritat del Transport Metropolità.
Ministerio de Fomento; Secretaria de Transportes, Dirección General de
Aviación Civil.

Amb el següent resultat:


Informe resposta emès per l’Autoritat del Transport Metropolità, de data 27
de novembre de 2019, RGE de l’ADU nº 133 favorable amb la inclusió d’una
sèrie de condicions i recomanacions relatives al seu desenvolupament, que
s’hauran de tenir en compte en la redacció dels corresponents projectes
constructius o bé en les mesures de gestió que correspongui.



Informe resposta emès per la Direcció General d’Aviació Civil, Ministerio de
Fomento, Secretaria General de Transportes, de data 14 d’octubre de 2019,
RGE de l’Ajuntament ME/100830-2019 de data 16/10/19, favorable a la
Modificació Puntual de PGM per a l’ampliació del recinte de la Fira de
Barcelona-Gran Via en l’àmbit delimitat pels carrers de les Ciències,
Salvador Espriu, José Agustín Goytisolo i l’avinguda Joan Carles I.

ATÈS que el Vicesecretari-secretari tècnic de la Junta de Govern Local de
l’Ajuntament, mitjançant certificació de data 21 d’octubre de 2019, fa constar que,
en el termini d’informació pública s’han presentat els següents escrits
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d’al·legacions:




Escrit presentat per J. M. B. en representació de la societat URBAN
INCENTIVES, SL, en data 20 de setembre de 2019 RGE 91941/2019.
Escrit presentat per J. M. B. en representació de la societat
PORCELANOSA CATALUNYA, SAU, en data 20 de setembre de 2019
RGE 91943/2019.
Escrit presentat per A. G. M. en representació de les societats ORANGE
ESPAGNE, SAU, i ORANGE ESPAÑA COMUNICACIONES FIJAS, SL (a
partir d’ara, Orange España), en data 8 d’octubre de 2019 RGE
97495/2019.

També consta presentat, en el termini d’informació pública, les següents:


Instància presentada per F. C. E. i J. C. E., ambdós en nom propi, en data 7
d’octubre de 2019 RGE E/ 97116 /2019, de sol·licitud d’ampliació de termini
del tràmit d’informació pública.



Instància presentada per F. C. E. i J. C. E., ambdós en nom propi, en data
14 d’octubre de 2019 RGE. E/ 99592 /2019, com a continuació de la
instància anterior, donat que, en la data de presentació de l’anterior
instància, no havia encara finalitzat el termini.

ATÈS que en data 5 de novembre del 2019, RGE 16297/2019, els Srs. F. C. E. i J.
C. E. han presentat escrit d’al·legacions fora de termini.
ATÈS que les instàncies presentades pels Srs. C. abans esmentades, van ser
desestimades mitjançant resolucions del Tinent d’Alcaldia de l’Àrea de Planificació,
Projectes Estratègics i Hisenda de dates 11 i 23 d’octubre de 2019, notificades amb
resultat infructuós i publicades al BOE de dates 17 d’octubre i 5 de novembre de
2019.
ATÈS que a la vista dels escrits d’al·legacions presentats s’han donat trasllat a
l’equip redactor de la proposta, qui han donat resposta a les mateixes per informe
jurídic que ha estat lliurat aquest Ajuntament en data 22 de novembre de 2019 i que
els Serveis Jurídics Municipals se’l fan seu i el reprodueixen, en part, en el cos del
seu informe.
VIST l’informe emès per la Cap de Servei de Gestió i Assessorament Jurídic que,
entre d’altres, recull la resposta als escrits d’al·legacions presentats en el termini
d’informació pública, així com també les de l’escrit presentat fora de termini, que un
cop valorades i ponderades i de conformitat amb l’informe emès pels serveis tècnics
de l’ADU, es proposa el següent:
1) En relació a l’escrit d’al·legacions presentat per les mercantils URBAN
INCENTIVES, SL, i PORCELANOSA CATALUNYA, SAU, si bé s’han presentat dos
escrits independents, el contingut dels mateixos és idèntic i per tant, es considera
oportú informar-los conjuntament.
1.1 En relació a la primera de les al·legacions, manifestant els interessats la manca
de motivació de la Modificació puntual de PGM.

…/…

36

Resposta: Aquesta pretensió no pot prosperar atès que en la memòria del
Document queda justificada abastament la idoneïtat de l’emplaçament escollit per al
projecte d’ampliació de la Fira. No obstant això, i a la vista de les al·legacions
presentades, el document que ara es sotmet a aprovació provisional completa la
justificació de l’esmentat emplaçament.
1.2. Al punt segon de l’escrit, les mercantils al·leguen que l’increment d’edificabilitat
previst a l’àmbit de la MPGM és desmesurat i irracional. Així mateix exposen que no
s’han satisfet les obligacions derivades dels arts. 96 i 99 del TRLUC.
Resposta: L’edificabilitat d’aquesta Modificació és la que resulta necessària per a
les necessitats funcionals d’un equipament d’aquestes característiques,
complimentant a dit efecte les previsions de l’art. 217 de les NNUU del PGM, tal i
com consta degudament justificat a la memòria de la MPGM.
D’altra banda, i contràriament a les seves afirmacions, en la present MPGM no
resulten d’aplicació els art. 96 i 99 del TRLUC, al tractar-se de la implantació d’un
sistema urbanístic de titularitat pública.
1.3. Al punt tercer, les mercantils invoquen, d’una banda, la vulneració del principi
de no regressió en matèria planificadora i d’altra banda consideren que la present
Modificació ha de sotmetre’s al procediment previst a l’art. 98 del TRLUC.
Resposta: L’al·legació fa una lectura errònia de les previsions de la MPGM atès
que, contràriament al que s’afirma, no es preveu cap afectació de l’actual zona
verda existent a l’avinguda Juan Carlos I, a excepció de la passera sobre dita zona
verda. Cal tenir en compte que la superfície de 3.500 m2, assenyalada en
l’al·legació, s’ha ajustat en el document d’aprovació provisional fins un màxim de
2.150 m2, dels quals, només una part transcorre sobre el sistema d’espai lliure i la
resta sobre el sistema viari.
Tanmateix, el document que es proposa per a l’aprovació provisional, s’incrementa
en 1.295 m2 de sòl, la zona verda que, juntament amb els 1.000 m2 de sòl per a
sistemes d’espais lliures traslladats suposen un increment total de 2.295 m2, de
manera que la zona verda localitzada a l’avinguda Juan Carlos I passa de 9.315,85
m2 en el planejament vigent a 11.610,85 m2, en la seva proposta de MPGM,
millorant la seva funcionalitat.
Val a dir a més, que la MPGM limita l’alçada lliure mínima del vol de la passera
sobre la zona verda a 4,5m, permetent la urbanització del sòl i el seu ús com a
espai lliure públic.
No es pot doncs, compartir l’afirmació que s’infringeix la clàusula stand still, atès
que es dona perfecte compliment d’aquesta i així queda degudament acreditat en
l’informe qualitatiu i quantitatiu per a la modificació de zones verdes que forma part
de la documentació de la MPGM.
La Modificació serà, tanmateix, sotmesa a la tramitació específica prevista a l’article
98 del TRLUC.
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1.4 Al punt quart de l’escrit, es posa de manifest que no s’ha tingut en compte altres
alternatives possibles a l’adoptada, manifesten que no es complimenta el tràmit
d’estudi d’alternatives.
Resposta: Sobre aquest punt cal significar que en el present supòsit, tramitació
d’una MPGM, no és d’aplicació el tràmit d’estudi d’alternatives que estableix l’art. 5 i
ss de la Llei 6/2009, de 28 d’abril, d’avaluació ambiental de plans i programes.
No obstant això, al document d’aprovació provisional s’ha completat la justificació
de l’opció escollida per a l’ampliació.
1.5. Al punt cinquè, les mercantils manifesten que la previsió de places
d’aparcament fora de l’àmbit de la MPGM d’ampliació de la Fira no salva les
exigències de reserva d’aparcaments imposades per la normativa urbanística i
sectorial aplicable.
Resposta: Sobre aquest respecte, consta acreditat en la Memòria del Document, i a
l’informe sobre mobilitat generada de la MPGM, que en l’àmbit del recinte firal hi ha
un escreix de places d’aparcament que supera les previsions dels requeriments
normatius, raó per la qual resulta totalment innecessari preveure places de nova
creació.
1.6 Al punt 6 de l’escrit, les mercantils al·leguen l’incompliment de l’exigència de
l’avaluació econòmica i financera per ser aquesta insuficient i incompleta, a més
d’incórrer en múltiples errors metodològics. Es critica en aquest punt i d’una manera
especial, la valoració del sòl.
Resposta: Respecte a la viabilitat econòmica de l’actuació, qüestionada en base a
un seguit de consideracions sobre els criteris valoratius contemplats en la MPGM
aplicables a l’expropiació de les finques incloses en el seu àmbit. Al respecte, cal
assenyalar, en primer lloc, que no correspon al present instrument de planejament
determinar el valor final dels béns i drets a expropiar, ja que aquesta valoració
caldrà efectuar-la en el si dels corresponents procediments d’expropiació forçosa.
A més cal significar que la disponibilitat dels recursos econòmics per dur a terme
l’actuació es troben garantits per les diverses entitats públiques que conformen la
totalitat del capital social de FIRA 2.000 SA, ens que té encomanada l’execució de
les previsions de la MPGM. A més, aquestes entitats, la Generalitat de Catalunya,
l’Ajuntament de Barcelona, l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat, l’Àrea
Metropolitana de Barcelona, la Diputació de Barcelona i la Cambra Oficial de
Comerç, Indústria i Navegació de Barcelona, subscriuran properament l’acord
d’ampliació de capital de FIRA 2.000 SA, amb la finalitat, precisament, de garantir la
viabilitat de l’execució de la MPGM.
1.7. Les mercantils exposen, en aquest punt, que en la MPGM en qüestió no s’ha
analitzat l’impacte de gènere de la nova ordenació i consideren que en aquest cas
existeixen efectes sobre la igualtat de gènere que havien de ser estudiats.
En resposta a aquest punt cal significar que la legislació urbanística catalana no
exigeix l’anàlisi d’aquests possibles impactes, amb excepció d’aquells instruments
de planejament que han de disposar de memòria social, la qual cosa no succeeix
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en la present MPGM. Val a dir, a més, que la naturalesa de les previsions que es
contenen en la present Modificació tenen sens cap mena de dubte un caràcter
totalment neutre des de la perspectiva de gènere.
No obstant això, i sens perjudici d’aquestes observacions, es considera convenient
introduir en la normativa de la MPGM una referència a la necessària consideració
en la redacció dels projectes constructius derivats de la MPGM del possible impacte
de gènere, així com de l’eventual afectació a altres col·lectius socials que
requereixin atenció especial.
1.8 Al punt vuitè de l’escrit d’al·legacions, les mercantils manifesten que la memòria
de sostenibilitat econòmica és insuficient perquè no s’acredita la viabilitat
econòmica de la nova actuació, entre altres qüestions. A més, s’apunta que
l’absència o insuficiència de la referida memòria implica un vici de nul·litat del
planejament.
Resposta: Sobre aquest punt, cal assenyalar que la memòria de sostenibilitat
econòmica està correctament formulada, i els arguments adduïts no desvirtuen
aquesta correcció.
1.9 En la darrera al·legació les mercantils manifesten que el sistema d’actuació per
expropiació previst per la MPGM no encaixa amb cap dels epígrafs de l’art. 155 del
TRLUC en encomanar la gestió a una societat mercantil de forma directa, supòsit
en el qual estima que s’hauria d’acudir a l’atribució a concessionaris mitjançant
concurs de l’apartat d) del citat art. 155.
Resposta: Sobre aquest extrem, cal significar que la forma de gestió prevista en la
MpPGM és plenament conforme a dret, ja que s’empara en allò establert a l’article
9.3 darrer paràgraf del Texto refundido de la Ley sobre Régimen de Suelo y
Rehabilitación Urbana (TRLSRU), d’acord amb el qual, a propòsit de l’execució de
les actuacions de transformació urbanística, s’estableix que: Asimismo podrán
suscribirse convenios de colaboración entre las Administraciones Públicas y las
entidades públicas adscritas o dependientes de las mismas, que tengan como
objeto, entre otros, conceder la ejecución a un Consorcio previamente creado, o a
una sociedad de capital mixto de duración limitada, o por tiempo indefinido, en la
que las Administraciones Públicas ostentarán la participación mayoritaria y
ejercerán, en todo caso, el control efectivo, o la posición decisiva en su
funcionamiento.
D’acord amb la naturalesa i composició de FIRA 2.000 SA, és d’aplicació la referida
previsió legal, que haurà de ser formalitzada mitjançant el corresponent conveni de
col·laboració.
Conclusió: Del contingut dels escrits presentats per les mercantils URBAN
INCENTIVES, SL, i PORCELANOSA CATALUNYA, SAU, un cop valorades les
seves pretensions, es proposa, desestimar-les en base a les consideracions
jurídiques i tècniques emeses en resposta a les mateixes.
2.) En relació a l’escrit d’al·legacions presentat per la mercantil ORANGE ESPAÑA:
Prèvia.- La mercantil Orange España, exposa, com a antecedents, que té subscrit

…/…

39

un contracte d’arrendament per a ús diferent del d’habitatge amb la societat
SAYWING, SL, titular del terrenys, que es la Finca núm. 2 del document d’aprovació
inicial de la MPGM de referència, des d’on presta serveis de comunicacions
electròniques. Aquest arrendament es va inscriure en el Registre de la Propietat
en data 2 d’agost de 2019, i es fa constar que tot i això no s’ha posat de relleu,
aquesta càrrega, en l’expedient de la MPGM.
Resposta: Sobre aquesta reclamació cal manifestar que aquest gravamen no es va
tenir en compte en el Document de la MPGM ja que l’acord d’aprovació inicial va
ser adoptat el 24 de juliol de 2019 i el contracte d’arrendament va ser inscrit en el
Registre de la Propietat el dia 2 d’agost de 2019 i per tant es evident que aquesta
discordança de dates impossibilitava la seva inclusió en el Document.
2.- 1 i 2 Pels punt 1 i 2 de l’escrit, la mercantil Orange España, al·lega la vulneració
de la Llei General de Telecomunicacions i les telecomunicacions com a serveis
d’interès general.
Donada la vinculació d’ambdues al·legacions es considera oportú tractar-les
conjuntament.
Resposta: En primer lloc es manifesta que en la Memòria de la MPGM no es fa
referència a la Llei 9/2014 General de Telecomunicacions (LGTel) com a llei vigent
inclosa en el marc legal en el que es desenvolupa l’aprovació inicial de la
Modificació de PGM. En segon lloc, s’al·lega que la MPGM no s’ha adaptat a
l’establert als articles 34 i 35 LGTel, tal com assenyala la Disposició Transitòria
Novena de la mateixa Llei General de Telecomunicacions.
En relació a l’al·legació primera considera que ha de sol·licitar-se l’informe preceptiu
descrit a l’art. 35.2 de la LGTel.
En quant a l’al·legació segona, es fa referència, en essència, a allò que disposa
l’article 34.8 de la LGTel respecte el caràcter de determinació estructurant de la
previsió de les xarxes públiques de comunicacions electròniques i la seva
naturalesa d’equipament de caràcter bàsic i, finalment, es proposa que s’integri
l’edificació ocupada a títol d’arrendament per la societat al·legant, en l’ordenació
projectada per a l’ampliació del recinte firal.
Sobre la manca de referència a la Llei General de Telecomunicacions entre el marc
legal a tenir en compte en la MPGM, cal tenir present que, tot i que no es faci
referència expressa a la citada Llei General de Telecomunicacions, aquest
instrument hi està plenament sotmès en virtut de la Disposició Addicional Onzena
del Text Refós de la Llei d’urbanisme, relativa al planejament urbanístic i legislació
sectorial.
Respecte a l’adaptació a les disposicions de la Llei General de Telecomunicacions
que estableix la Disposició Transitòria Novena de la mateixa Llei, cal dir que dita
disposició no opera en el cas de planejament posterior a l’entrada en vigor d’aquest
text legal, sinó pel planejament vigent en el moment de la seva entrada en vigor.
Pel que fa a la sol·licitud de l’informe de l’art. 35.2 LGTel a què fa referència
l’al·legant, entenem que el terme desplegament utilitzat pel referit precepte legal no
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es pot identificar amb el fet de modificar la ubicació d’una instal·lació preexistent,
raó per la qual no és preceptiva l’emissió del referit informe sinó que estaríem
davant d’un supòsit anàleg al contemplat en l’article 34.8 LGTel.
No obstant això i per tal de conferir la major seguretat jurídica a la tramitació de
l’expedient de la MPGM, en data 22 de gener de 2020, aquest Ajuntament ha
sol·licitat a la Dirección General de Telecomunicaciones y Tecnología de la
Información del Ministerio de Asuntos Económicos i de Transformación Digital
l’emissió del corresponent informe.
Finalment, i pel que fa a la proposta d’integrar l’edifici arrendat per Orange España
en el nou disseny de la Fira, aquesta resulta totalment inviable ateses les
característiques dels pavellons a executar per a l’ampliació del recinte firal. En cap
cas és admissible la invocació que fa l’al·legant al caràcter de servei d’interès
general del servei de telecomunicacions que presta, com a pretext de la inamobilitat
de la seva instal·lació, la qual cosa entra en contradicció amb la seva posició
d’arrendatari de l’edifici, propietat de la mercantil Sawying, objecte de successives
pròrrogues de caràcter anual.
2.3 En la tercera de les al·legacions s’enumeren les conseqüències tècniques i
econòmiques que Orange España considera que comportaria l’aprovació definitiva
de la present Modificació de MPGM.
Resposta: El sistema d’actuació urbanística que s’estableix en el document
d’aprovació inicial de la MPGM d’ampliació de la Fira per a l’execució del
planejament és el d’expropiació forçosa, atès que l’objecte és l’obtenció de sistemes
urbanístics, tal com es justifica en la Memòria. Per això, i com a mecanisme
establert a la Llei d’Expropiació Forçosa i contemplat en el Text Refós de la Llei
d’urbanisme, aquest procediment està dotat de previsions que garanteixen la
correcta taxació dels béns i drets afectats, que seran objecte de la seva deguda
quantificació en el moment procedimental oportú. Com en el cas de les
instal·lacions de les mercantils Urban Incentives i Porcelanosa Catalunya, les
instal·lacions d’Orange es poden reubicar en el mateix sector.
Conclusió. Del contingut de l’escrit presentat per Orange España i un cop valorades
les seves pretensions, es proposa, Desestimar-les de conformitat amb les
consideracions jurídiques i tècniques emeses en resposta a les mateixes.
3) Escrit d’al·legacions presentats per F. C. E. i J. C. E. el dia 5 de novembre de
2019, RGE 16297/ 2019 que, malgrat haver-les presentat fora de termini també
se’ls hi ha donat resposta:
3.1.1
A la primera de les al·legacions, els interessats exposen que a la MPGM
d’ampliació de la Fira li manca una major justificació de la causa expropiandi,
al·legant que en la memòria del document es base en manifestacions genèriques i
no en necessitats reals.
Resposta: La MPGM estableix l’afectació a expropiació de les finques incloses en el
seu àmbit en congruència amb la finalitat pretesa, consistent en l’ampliació del
recinte firal. Que aquesta finalitat legitima l’afectació a expropiació de les finques
està fora de tot dubte, tal i com en actuacions precedents s’ha vist confirmat per
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diverses sentències de la Sala del Contenciós Administratiu del TSJC, com les de
26 de juliol de 2006 i de 29 de novembre del 2006, citades a la memòria de la
MPGM.
A més, la previsió d’expropiació és plenament congruent amb la qualificació prevista
dels terrenys com equipaments de nova creació, d’acord amb allò establert en els
articles 27 i 168 de les NNUU del MPGM.
No s’ha de confondre la justificació de la causa expropiandi amb les necessitats
d’ampliació de la Fira de Barcelona, les quals consten degudament acreditades en
la memòria de la MPGM i documents annexes.
3.2. En l’al·legació segona es manifesta que l’estudi sobre viabilitat econòmica i
financera de la MPGM és insuficient atès que no s’acredita la viabilitat econòmica
de l’actuació proposada, no s’estableixen correctament els costos associats a la
seva execució, no existeix una agenda o programa específic per a l’execució de la
Modificació del PGM, no es quantifiquen ni s’especifica la procedència dels
recursos públics i no es realitza un estudi comparatiu del rendiment econòmic de
l’ordenació vigent i la proposada.
Resposta: pel que fa a la disponibilitat dels recursos econòmics per dur a terme
l’actuació, aquests es troben garantits per les diverses entitats públiques que
conformen la totalitat del capital social de FIRA 2.000 SA, ens que té encomanada
l’execució de les previsions de la MPGM. A més, aquestes entitats, la Generalitat de
Catalunya, l’Ajuntament de Barcelona, l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat,
l’Àrea Metropolitana de Barcelona, la Diputació de Barcelona i la Cambra Oficial de
Comerç, Indústria i Navegació de Barcelona, subscriuran properament l’acord
d’ampliació de capital de FIRA 2.000 SA amb la finalitat, precisament, de garantir la
viabilitat de l’execució de la MPGM.
Respecte la viabilitat econòmica, qüestionada, de l’actuació en base a un seguit de
consideracions sobre els criteris valoratius contemplats en la MPGM aplicables a
l’expropiació de les finques incloses en el seu àmbit, cal assenyalar, en primer lloc,
que no correspon al present instrument de planejament determinar el valor final dels
béns i drets a expropiar, ja que aquesta valoració caldrà efectuar-la en el si dels
corresponents procediments d’expropiació forçosa.
Tanmateix, sí que es pot constatar ja aquí la improcedència dels criteris valoratius
que s’addueixen en l’al·legació, d’acord amb els quals es qüestiona el criteri emprat
de tenir en compte la situació d’origen dels sòls a expropiar, pretenent-se en canvi,
aplicar els criteris legals de valoració en relació a l’edificabilitat prevista en la MPGM
per a l’ampliació del recinte firal. En aquest sentit, no s’ha tingut en compte en
l’al·legació un element determinant per a l’aplicació dels criteris valoratius, como ho
és el fet que l’edificabilitat prevista en la MPGM no pot tenir la consideració
d’aprofitament lucratiu, atesa la seva naturalesa d’equipament de titularitat pública.
És doncs del tot procedent el criteri valoratiu utilitzat, que té en compte
l’aprofitament urbanístic previst en el planejament vigent que es modifica.
L’execució d’equipaments públics no es pot mai analitzar des de la perspectiva de
la seva rendibilitat econòmica. Si aquest fos el mètode, considerades les
referències a la major o menor rendibilitat econòmica de les instal·lacions firals,
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seria del tot impossible dur a terme actuacions d’expropiació per a les finalitats
pròpies d’aquest institut jurídic, com succeeix amb hospitals, escoles, zones verdes,
carreteres, etc. L’impacte social i econòmic de la Fira de Barcelona està fora de tot
dubte i no pot ser qüestionat en els termes reduccionistes plantejats en l’al·legació
que s’informa.
3.3. En la tercera de les al·legacions els interessats consideren que no queda
degudament justificat l’enorme increment de l’edificabilitat assignada en la MPGM i
que, en conseqüència, aquesta esdevé arbitrària.
Resposta: L’al·legació comet l’error d’identificar aprofitament urbanístic i
edificabilitat, identificació que no és correcta en el cas d’un equipament de titularitat
pública que, com s’ha indicat abans, no atribueix pròpiament aprofitament lucratiu
als terrenys que integren el seu àmbit.
En quant a la pretesa improcedència de l’edificabilitat prevista, oblida l’al·legació
que el criteri prevalent en la determinació de l’edificabilitat dels equipaments és
precisament les necessitats funcionals dels mateixos, d’acord amb l’article 217.1 de
les NNUU del PGM. És precisament en funció d’aquestes necessitats funcionals
que s’ha establert l’edificabilitat adequada per donar resposta a les necessitats
funcionals del nou pavelló firal a construir.
3.4. Finalment, s’al·lega la vulneració de l’art. 18.2 del TRLSRU i els art. 99 i 100
del TRLUC, atès que no està previst efectuar cap cessió de sòl amb aprofitament a
favor de l’Ajuntament ni entrega de dotacions públiques.
Resposta: Les previsions contemplades en els articles 18.2 del TRLSRU i els
articles 99 i 100 del TRLUC per als supòsits d’increment d’aprofitament urbanístic
no són aplicables a la present MPGM atesa la seva finalitat, consistent en la
implantació de nous sistemes de titularitat pública.
Conclusió: Del contingut de l’escrit d’al·legacions presentat pel Sr. F. C. E. i J. C. E.,
un cop valorades les seves pretensions, es proposa desestimar-les en base a les
consideracions jurídiques i tècniques emeses en resposta a les mateixes.
ATÈS que els serveis tècnics de l’Agència de Desenvolupament Urbà han emès
informe on posen de manifest que s’han efectuat un seguit de puntualitzacions i
millores al redactat del document objecte d’aprovació provisional. Aquestes millores
es concreten en els següents punts:






S’ha completat la justificació de l’emplaçament escollit per a l’ampliació del
recinte Firal.
S’ha ajustat el dret de vol sobre el sistema d’espais lliures i el vial, que es
destinarà a la connexió entre l’espai firal existent i l’ampliació, de 3.500 m2 a
2.150 m2.
S’ha incrementat el sòl destinat a sistema de parcs i jardins urbans en 1.295
m2.
S’ha completat la justificació de l’informe quantitatiu i qualitatiu de
modificació de zones verdes, incorporant els ajustos introduïts a la memòria
que afecten el sistema de parcs i jardins.
Al document d’avaluació econòmica i financera, s’ha ajustat el pressupost
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estimat de la inversió que passa de 161.338.533,83 € a 160.475.075,68 €, a
conseqüència de la reducció de la superfície del dret de vol i de l’ajust de la
quantia de les indemnitzacions.
S’ha introduït una previsió a la normativa per tal que els projectes que
materialitzin la MPGM continguin les previsions en matèria de gènere, així
com de l’eventual afectació a altres col·lectius socials que requereixin
atenció especial.
S’han incorporat com a plànols d’ordenació el plànol de servituds
aeronàutiques d’operació i el de servituds aeronàutiques radioelèctriques.

Aquestes millores i ajustos en el document, no són canvis de caràcter substancials i
per tan no concorren, en aquest supòsit, les circumstàncies previstes a l’art. 112 del
RU necessàries per acordar un nou tràmit d’informació pública.
Finalment, informen que la present proposta conté la Documentació i les
determinacions adients i per tant es pot prosseguir el tràmit per a la seva aprovació.
VISTOS els articles 96, 97, 98, 85 i concordants del Text Refós de la Llei
d’urbanisme de Catalunya, el Decret 305/2006, de 18 de juliol, del Reglament de la
Llei d’Urbanisme i resta de normativa que li és d’aplicació. La present Modificació
de PGM, en quant al seu aspecte substantiu i de tramitació, es regeix pel DL
1/2010, de 3 d’agost, TRLUC, en aplicació de la disposició transitòria tercera a) del
Decret Llei 17/2019, de 23 de desembre, de mesures urgents per millorar l’accés a
l’habitatge.
ATÈS que la competència per l’adopció dels acords recau en el Ple Municipal, amb
el quòrum de la majoria absoluta, conforme disposa l’article 123.1.i) i 2 de la Llei
7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases i del Règim Jurídic Local.
El Ple, a proposta del Tinent d’Alcaldia, titular de l’Àrea de Planificació, Projectes
Estratègics i Hisenda, i amb el dictamen previ de la Comissió Permanent de
Presidència,
ACORDA:
PRIMER.- DESESTIMAR les al·legacions presentades en el tràmit d’informació
pública de l’aprovació inicial de la Modificació puntual de Pla General Metropolità
per a l’ampliació del recinte de la Fira de Barcelona-Gran Via, a l’àmbit delimitat
pels carrers de les Ciències, Salvador Espriu, José Agustín Goytisolo i l’avinguda
Joan Carles I de l’Hospitalet de Llobregat, per les mercantils URBAN
INCENTIVES, SL, PORCELANOSA CATALUNYA, SAU, les societats ORANGE
ESPAGNE, SAU, i ORANGE ESPAÑA COMUNICACIONES FIJAS, SL i pels Srs.
F. C. E. i J. C. E., en base a les consideracions jurídiques emeses en resposta a
les mateixes, en els termes establerts en la part expositiva d’aquest dictamen.
SEGON.- APROVAR PROVISIONALMENT la Modificació puntual de Pla General
Metropolità per a l’ampliació del recinte de la Fira de Barcelona-Gran Via, a l’àmbit
delimitat pels carrers de les Ciències, Salvador Espriu, José Agustín Goytisolo i
l’avinguda Joan Carles I de l’Hospitalet de Llobregat.
TERCER.- TRAMETRE el projecte aprovat en l’anterior acord amb còpia de
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l’expedient administratiu, a la Direcció General d’Ordenació del Territori i Urbanisme
del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, per a la
seva aprovació Definitiva.”
ACORD 8.- RELATIU A L’APROVACIÓ DEL TEXT REFÓS DE LA MODIFICACIÓ
PUNTUAL DE PLA GENERAL METROPOLITÀ A LES PARCEL·LES SITUADES
A L’AVINGUDA GRANVIA DE L’HOSPITALET NÚM. 183 i 189.(EXP. 37886/2018)
Es dóna compte de l’acord que es transcriu seguidament, i sotmès a votació
s'aprova amb 18 vots a favor dels representants del PSC, Srs./Sres. Núria Marín
Martínez, Francesc J. Belver Vallés, Cristian Alcázar Esteban, José Castro Borrallo,
Rocío del Mar Ramírez Pérez, Jesús Husillos Gutiérrez, Jaume Graells Veguin,
David Quirós Brito, M. Ángeles Sariñena Hidalgo, M. Teresa Revilla Sánchez, Laura
García Manota, Olga Gómez Fernández, M. Dolores Ramos Zafra i Cristóbal Plaza
Lao; dels representants de Cs, Srs./Sra. Miguel Manuel García Valle, M. Carmen
Esteban Fernández, Rainaldo Ruiz Narváez i Jesús Amadeo Martín González; amb
8 vots en contra dels representants d’ERC-AM, Srs./Sres. Antoni Garcia i Acero,
Rosa Batalla Pascual, Jorge García Muñoz, Lluïsa Carmona Martínez i Xavier
Mombiela Quintero; dels representants de LHECP-ECG, Sres./Sr. Ana M. González
Montes, Sergio Moreno Ruiz i Núria Lozano Montoya i amb 1 vot d’abstenció de la
representant del PP, Sra. Sonia Esplugas González; assistents presents en el
moment de la votació, adoptant-se, amb el quòrum de la majoria absoluta que
exigeix l’article 123.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de
Règim Local, l’acord següent:
El Tinent d’Alcaldia, titular de l’Àrea de Planificació, Projectes Estratègics i Hisenda,
en exercici de les facultats que li atorga els Decrets de l’alcaldia 5700 i 5703 de 17
de juny de 2019, aquest darrer publicat en el BOPB de 1 de juliol de 2019, sotmet a
dictamen de la Comissió Permanent de Presidència el present acord per a la seva
aprovació pel Ple:
“ATÈS que el Ple Municipal, en la sessió de 26 de febrer de 2019, va aprovar
inicialment, amb el quòrum de la majoria absoluta, la Modificació puntual de Pla
General Metropolità a les parcel·les situades a l’avinguda Granvia de l’Hospitalet
núm. 183 i 189.
ATÈS que, una vegada sotmesa a la preceptiva exposició pública, no s’ha rebut cap
al·legació ni informe en contra, segons Certificat emès pel Vicesecretari-secretari
tècnic acctal. de la Junta de Govern Local de data 6 de maig de 2019.
VISTOS els informes dels organismes afectats per llurs competències sectorials,
sol·licitats de conformitat amb el què disposa l’art. 85.5 DL 1/2010 del 3 d’agost,
TRLUC.
ATÈS que el Ple Municipal, en la sessió de data 24 de juliol de 2019 aprova
provisionalment, amb el quòrum de la majoria absoluta, la Modificació puntual de
Pla General Metropolità suara esmentada.
ATÈS que en data 31 de juliol de 2019 es tramet a la Direcció General d’Ordenació
del Territori i Urbanisme de la Generalitat de Catalunya, per a la seva aprovació
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definitiva.
ATÈS que el Conseller de Territori i Sostenibilitat, en data 2 de desembre de 2019,
ha resolt suspendre l’aprovació definitiva fins a la presentació d’un text refós,
verificat per l’òrgan que ha atorgat l’aprovació provisional de l’expedient, que
incorpori les prescripcions següents:
-

-

Cal sol·licitar informe a la Direcció General d’Infraestructures de
Mobilitat, per raó de llurs competències sectorials i incorporar les
prescripcions que se’n derivin, si s’escau.
Cal ampliar la justificació de l’interès públic de la proposta amb la lectura
conjunta dels àmbits d’actuació d’aquesta modificació i el de la
modificació del Pla General Metropolità per a la regulació de l’ús hoteler
al sud de la Granvia a l’entorn de la Fira i de l’Eix de la Granvia, que es
tramita en paral·lel, vinculant les dues propostes.

ATÈS que, de conformitat amb la resolució del Conseller de Territori i Sostenibilitat,
s’ha demanat informe a la Direcció General d’Infraestructures de Mobilitat,
departament de transports terrestres, havent rebut resposta favorable del mateix, en
tant que no s’oposa a la present Modificació puntual de PGM, en data 27 de gener
de 2020.
VISTOS els informes dels serveis tècnics i jurídics de l’ADU, on es posa de manifest
que han estat complimentades les prescripcions de la resolució del Conseller de
Territori i Sostenibilitat, de data 2 de desembre de 2019, en tant que ha estat
sol·licitat i emès informe de la Direcció Gral. d’Infraestructures de Mobilitat, de data
27 de gener de 2020, favorable a aquest planejament, i d’altra banda, el Text Refós
que es sotmet a aprovació, complimenta l’ampliació de la justificació de l’interès
públic, tal com consta al redactat de l’apartat 10 de la Memòria del document tècnic.
VISTA la llei 3/2012, de 22 de febrer, de modificació del text refós de la Llei
d’Urbanisme i el Decret 305/2006, de 18 de juliol, del Reglament de la Llei. El
present planejament, en quant als aspectes substantius i de tramitació es regeix pel
DL 1/2010, de 3 d’agost, TRLUC.
ATÈS que la competència per a l’adopció de l’acord municipal recau en el Ple de
l’Ajuntament, amb el quòrum de la majoria absoluta, de conformitat amb l’article
123.1.i) i punt 2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de bases de règim local.
El Ple, a proposta del Tinent d’Alcaldia, titular de l’Àrea de Planificació, Projectes
Estratègics i Hisenda, i amb el dictamen previ de la Comissió Permanent de
Presidència,
ACORDA:
PRIMER.- APROVAR el Text Refós de la Modificació puntual de Pla General
Metropolità a les parcel·les situades a l’avinguda Granvia de l’Hospitalet núm. 183 i
189, en compliment de les prescripcions de la resolució del Conseller de Territori i
Sostenibilitat, de data 2 de desembre de 2019.
SEGON.- TRAMETRE el projecte aprovat en l’acord primer d’aquest dictamen, així
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com l’expedient administratiu, a la Direcció General d’Urbanisme del Departament
de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, en compliment de la
resolució del Conseller de Territori i Sostenibilitat, de data 2 de desembre de 2019,
per a la seva aprovació definitiva.
TERCER.- COMUNICAR els anteriors acords a les Ponències de Planificació,
Projectes Estratègics i Hisenda, d’Espai Públic, Habitatge, Urbanisme i
Sostenibilitat, de Convivència i Seguretat, al Gerent Municipal, al Gerent de
l’Agència de Desenvolupament Urbà, i al Servei de Sistemes d’Informació
Territorial, per al seu coneixement i als efectes adients.
QUART.- NOTIFICAR aquest acte administratiu a les persones interessades.”

COMISSIÓ PERMANENT DE DRETS I TERRITORI
Es dóna lectura dels punts de l’ordre del dia que han estat dictaminats per la
Comissió Permanent de Drets i Territori.
SRA. ALCALDESSA
No sé si hi ha alguna paraula o fem el posicionament. Sí, Sr. Garcia?

SR. GARCÍA VALLE (Cs)
En cualquier caso, sí porque, aprovecho porque, mire, como viene siendo habitual
ya en este pleno, Esquerra Republicana nos cuenta la canción de los presos
políticos permanentemente y es habitual y cansino, y yo le dije que cada vez que lo
hiciera respondería que en este país, en España no hay presos políticos, hay
señores que están en la cárcel, convictos, por haber intentado saltarse la ley y el
ordenamiento democrático y todo lo que había que saltarse.
De manera que ese mantra por mucho que nos lo cuente Esquerra Republicana no
va a colar, y como le decía un día y se lo repito otra vez, la propaganda como hacía
Goebbels, el ministro de propaganda hitleriano, es repetir mil veces una mentira
para que al final parezca una verdad.
No es cierto, señores de Esquerra Republicana, en España no hay presos políticos,
hay políticos presos por lo que le he dicho y se lo recalcaré cada vez que usted nos
cuente el mantra aquí al empezar el pleno. Dicho esto, cuando usted diga, hacemos
los posicionamientos.

La Sra. Alcaldessa-Presidenta pregunta als presents si existeix alguna
intervenció en relació al punt anterior. No existint cap pronunciament al respecte,
dóna pas als assumptes de la resta de l’ordre del dia.
La Sra. Alcaldessa-Presidenta sotmet a votació els punts del 9 al 19 de
l’ordre del dia, que s’aproven amb el resultat de les votacions que es recullen en
cada un d’ells en aquesta acta.
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EQUITAT, DRETS SOCIALS I RECURSOS HUMANS
ACORD 9.- RELATIU AL RECONEIXEMENT DE LA COMPATIBILITAT
SOL·LICITADA PER LA FUNCIONÀRIA INTERINA B.M.,M.V. PER EXERCIR
ACTIVITAT PRIVADA. (EXP. 3484/2020)
Es dóna compte de l’acord que es transcriu seguidament, i sotmès a votació
s'aprova amb 23 vots a favor dels representants del PSC, Srs./Sres. Núria Marín
Martínez, Francesc J. Belver Vallés, Cristian Alcázar Esteban, José Castro Borrallo,
Rocío del Mar Ramírez Pérez, Jesús Husillos Gutiérrez, Jaume Graells Veguin,
David Quirós Brito, M. Ángeles Sariñena Hidalgo, M. Teresa Revilla Sánchez, Laura
García Manota, Olga Gómez Fernández, M. Dolores Ramos Zafra i Cristóbal Plaza
Lao i dels representants d’ERC-AM, Srs./Sres. Antoni Garcia i Acero, Rosa Batalla
Pascual, Jorge García Muñoz, Lluïsa Carmona Martínez i Xavier Mombiela
Quintero, dels representants de Cs, Srs./Sra. Miguel Manuel García Valle, M.
Carmen Esteban Fernández, Rainaldo Ruiz Narváez i Jesús Amadeo Martín
González i amb 4 vots d’abstenció; dels representants de LHECP-ECG, Sres./Sr.
Ana M. González Montes, Sergio Moreno Ruiz i Núria Lozano Montoya i de la
representant del PP, Sra. Sonia Esplugas González; assistents presents en el
moment de la votació, adoptant-se l’acord següent:
El tinent d’Alcaldia, titular de l’Àrea d’Equitat, Drets Socials i Recursos Humans, en
exercici de les facultats que li atorga els Decrets de l’alcaldia 5700 i 5703 de 17 de
juny de 2019, publicat aquest darrer al BOPB de l’1 de juliol de 2019 sotmet a
dictamen de la Comissió Permanent de Drets i Territori el present acord per a la
seva aprovació pel Ple:
“Atès que en data 10 de gener de 2020 la Sra. M. V. B. M., funcionària interina
d’aquest Ajuntament, adscrita a l’Àrea d’Educació, Esports i Joventut/ Servei
d’Educació a com a tècnica superior en dret, mitjançant instància núm.
E/3820/2020, formula sol·licitud de compatibilitat de l’activitat privada com a tutora
del Grau de Dret, dels estudis de Dret i Ciència Política, de la Universitat Oberta de
Catalunya, durant el segon semestre del curs acadèmic 2019/2020, del 19 de febrer
de 2020 al 23 de juliol de 2020, per una dedicació de dilluns a divendres de 19 a 21
hores, en total 10 hores a la setmana.
Atès que el dia 9 de gener de 2020, el Sr. J. M. D. R., director de l’Àrea de persones
de la Universitat Oberta de Catalunya, certifica que està previst que la Sra. B. M.
col·labori amb la referida universitat mitjançant relació de naturalesa civil com a
tutora del Grau en Dret, dels Estudis de Dret i Ciència Política, durant el període
corresponent al segon semestre, del curs acadèmic 2019/2020, del 19 de febrer de
2020 al 23 de juliol de 2020, col·laboració que es desenvolupa de forma no
presencial, amb autonomia organitzativa i d’acord a la resta de termes establerts en
el contracte susceptible de realitzar-se en 10 hores setmanals, rebent uns honoraris
de 3.000 euros semestrals.
Atès que la Cap de Servei d’Educació, en data 30 de gener de 2020, manifesta que
no hi ha cap objecció per a atorgar la compatibilitat en les condicions que figuren a
la sol·licitud presentada per part de la funcionària.
Atès que el Cap de Serveis d’Administració de Recursos Humans i Prevenció de
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Riscos Laborals, fa constar que la funcionària interina Sra. M. V. B. M. presta els
seus serveis en aquest Ajuntament amb una jornada de 1.647 hores anuals, 37
hores i 51 minuts setmanals, i no percep cap complement salarial en concepte
d’horari especial, factor d’incompatibilitat ni plena disponibilitat.
Atès que el règim jurídic aplicable al règim de compatibilitats de l’Administració
Local el conforma la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’incompatibilitats del
personal al servei de les administracions públiques com a norma bàsica, la Llei
21/1987, de 26 de novembre d’incompatibilitats del personal al servei de
l’Administració de la Generalitat de Catalunya LIPC i els articles 331 a 344 del
Decret 214/1990, de 30 de juliol per la qual s’aprova el Reglament del personal al
servei de les entitats locals (RPEL).
Atès que l’article 11 LI estableix quines són les activitats que el personal al servei
de l’Administració no podrà exercir entre les quals no es troba l’activitat a dalt
referenciada.
Atès que aquesta activitat tampoc es troba dins de les activitats permeses i que no
necessiten reconeixement de compatibilitat previstes a l’article 2 de la LIPC ni de
l’article 322 del RPEL.
Respecte de la limitació de la jornada horària l’article 12 LIPC i l’article 329.2 RPEL
disposen que en cap cas la suma de jornades de l’activitat pública i privada no pot
superar la jornada ordinària de l’Administració incrementada en un 50%.
Atès que, en conseqüència, es pot atorgar la compatibilitat tenint en compte les
previsions dels articles 11 a 15 de la LI, 11 a 21 LIPC i 321 a 344 del RPEL, que
determinen que la compatibilitat amb la segona activitat no pot ser absoluta i que
s’ha de reconèixer, però atenent a les següents limitacions:
- Que no impedeixi o menyscabi l’estricte compliment dels seus deures.
- Que no quedi compromès amb la seva imparcialitat i independència.
- No pot treballar en aquells assumptes relacionats amb la seva activitat a
l’Ajuntament.
- No pot modificar la jornada de treball i l’horari quedant condicionada a l’estricte
compliment de la jornada i horari.
- L’interessat no podrà invocar o fer ús de la seva condició pública per a l’exercici de
l’activitat privada.
- La dedicació de la jornada no pot ser superior al 50% de la jornada ordinària de
l’Administració.
- Qualsevol altre que derivi de la normativa que sigui d’aplicació al règim
d’incompatibilitats.
Atès que els articles 14 LI, 17 LIPC i 339 RPEL disposen que l’exercici d’una
segona activitat requerirà previ reconeixement exprés de compatibilitat.
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Atès que degut a que ni la LIP ni la LIPC regulen el sentit del silenci administratiu
s’ha d’estar al que estableix l’article 24 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre del
Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques segons el qual
en els procediments iniciats a sol·licitud de persona interessada si en el termini
màxim establert pel procediment en qüestió no s’ha notificat resolució expressa,
legitima a l’interessat per entendre estimada la seva sol·licitud per silenci
administratiu, llevat de que una norma amb rang de llei o una norma de Dret
Comunitari de Dret Internacional aplicable a Espanya estableixi el contrari.
Atès que l’article 8.1 g) de Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés
a la informació pública i bon govern determina que les resolucions d’autorització o
reconeixement de compatibilitat que afectin als empleats públics s’ha de fer
públiques.
Vist l’informe de la Cap de Servei d’Educació.
Vist l’informe del Cap de Serveis d’Administració de Recursos Humans i Prevenció
de Riscos Laborals.
Vist l’informe de l’assessora jurídica de RRHH.
Vist l’article 333 a) del decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el
reglament del personal al servei de les entitats locals, l’article 22.2 de la Llei
21/1987, de 26 de novembre d’incompatibilitats del personal al servei de
l’Administració de la Generalitat que disposen que l’òrgan competent per a
reconèixer la compatibilitat és el Ple de l’Ajuntament.
El Ple, a proposta del tinent d’Alcaldia titular de l’Àrea d’Equitat, Drets Socials i
Recursos Humans, i amb el dictamen previ de la Comissió Permanent de Drets i
Territori,
ACORDA:
PRIMER.- Reconèixer a la Sra. M. V. B. M. la compatibilitat per exercir l’activitat
privada de tutora de Grau de Dret, dels estudis de Dret i Ciència Política, de la
Universitat Oberta de Catalunya corresponent al segon semestre del curs acadèmic
2019/2020, del 19 de febrer de 2020 al 23 de juliol de 2020, per una dedicació de
dilluns a divendres de 19 a 21 hores, en total 10 hores a la setmana.
SEGON.- L’exercici de l’activitat declarada compatible resta sotmesa a les
limitacions legals, i en concret, al compliment de les següents condicions:
a) L’activitat no pot incidir o estar relacionada amb serveis d’aquest Ajuntament, ni
comprometre la imparcialitat e independència del funcionari ni impedir o
menyscabar l’estricte compliment dels seus deures o perjudicar els interessos
generals.
b) L’exercici de l’activitat declarada compatible no pot modificar la jornada de treball
ni l’horari de la funcionària, restant condicionada la seva validesa a l’estricte
compliment de la jornada i l’horari del lloc de treball que ocupa en aquest
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ajuntament.
c) La compatibilitat quedarà sense efecte de forma automàtica, pel transcurs del
termini autoritzat i també cas que la funcionària canvi de lloc de treball o es
modifiquin les condicions del que ocupa actualment.
d) La funcionària no podrà invocar o fer ús de la seva condició pública per a
l’exercici de l’activitat privada.
e) Qualsevol altre que es derivi del compliment de la normativa aplicable sobre
incompatibilitats del personal funcionari al servei d’aquesta administració.
TERCER.- Fer públic aquest acord de conformitat amb el que preveu l’art. 8.1.g) de
la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i
bon govern.
QUART.- Notificar el present acord a la funcionària interessada i a la Junta de
Personal Funcionari.
CINQUÈ.- Traslladar el present acord al Servei d’Educació i al Servei d’Organització
i Projectes de Millora.
ACORD 10.- RELATIU A LA IMPOSICIÓ DE SANCIONS EN RELACIÓ A
DIVERSOS EXPEDIENTS PER INFRACCIÓ DE LA LLEI 50/99, SOBRE TINENÇA
DE GOSSOS CONSIDERATS POTENCIALMENT PERILLOSOS (DUR L’ANIMAL
SENSE LLICÈNCIA), PER UN IMPORT DE 2.404,06 EUROS RESPECTIVAMENT.
(EXP. 69408/2019)
Es dóna compte de l’acord que es transcriu seguidament, i sotmès a votació
s'aprova amb 23 vots a favor dels representants del PSC, Srs./Sres. Núria Marín
Martínez, Francesc J. Belver Vallés, Cristian Alcázar Esteban, José Castro Borrallo,
Rocío del Mar Ramírez Pérez, Jesús Husillos Gutiérrez, Jaume Graells Veguin,
David Quirós Brito, M. Ángeles Sariñena Hidalgo, M. Teresa Revilla Sánchez, Laura
García Manota, Olga Gómez Fernández, M. Dolores Ramos Zafra i Cristóbal Plaza
Lao, dels representants d’ERC-AM, Srs./Sres. Antoni Garcia i Acero, Rosa Batalla
Pascual, Jorge García Muñoz, Lluïsa Carmona Martínez i Xavier Mombiela
Quintero, dels representants de LHECP-ECG, Sres./Sr. Ana M. González Montes,
Sergio Moreno Ruiz i Núria Lozano Montoya i de la representant del PP, Sra. Sonia
Esplugas González i amb 4 vots d’abstenció dels representants de Cs, Srs./Sra.
Miguel Manuel García Valle, M. Carmen Esteban Fernández, Rainaldo Ruiz
Narváez i Jesús Amadeo Martín González; assistents presents en el moment de la
votació, adoptant-se l’acord següent:
El Tinent d’Alcaldia de l’Àrea d´Equitat, Drets Socials i Recursos Humans, en
exercici de les facultats que per a l’administració executiva li corresponen a aquesta
en exercici de les facultats que li atorguen els Decrets de l’alcaldia 5700 i 5703 de
17/06/2019, publicat al BOPB el 01/07/2019, sotmet a dictamen de la Comissió
Permanent de Drets i Territori el present acord per a la aprovació del Ple:
“VIST que als expedients consten les actes del servei de la Guàrdia Urbana o del
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Cos de Mossos d’Esquadra de denúncia per infraccions en matèria de tinença de
gossos potencialment perillosos on es constataven els següents fets constitutius
d’infracció de la Llei 50/1999, de 23 de desembre, sobre el Règim Jurídic de la
Tinença d´Animals Potencialment Perillosos:
-No disposar de la llicència administrativa per la tinença i conducció d’animals, art.
13.1.b) de la Llei 50/1999.
VIST que es van identificar als presumptes responsables de les conductes
infractores.
ATÈS que els procediments sancionadors contra els presumptes responsables es
van iniciar mitjançant Resolució del/de la Regidor/a de Govern de Benestar Social,
la qual contenia un pronunciament precís relatiu a la responsabilitat imputada al
presumpte responsable i advertia que aquesta es consideraria proposta davant la
manca d’al·legacions, documents o justificacions.
VISTOS els informes de proposta definitiva de resolució emesos per la Instructora.
VISTOS els informes jurídics emesos per l’Assessora Jurídica.
VISTA la Llei 50/1999, de 23 de desembre, sobre el Règim Jurídic de la Tinença
d’Animals Potencialment Perillosos (Llei 50/99) i el Decret 170/2002, d’11 de juny,
sobre mesures en matèria de gossos considerats potencialment perillosos.
El Ple, a proposta del Tinent d’Alcaldia de l’Àrea d´Equitat, Drets Socials i Recursos
Humans i amb dictamen previ de la Comissió Permanent de Drets i Territori
ACORDA
PRIMER.- DECLARAR provats, de conformitat amb l’article 77.5 de la LPAC,
els següents fets:
No disposar de la llicència administrativa per la tinença i conducció d’animals
requerida per l’article 3.1 de la Llei 50/1999, en relació als següents
expedients:
NºEXPEDIENT: AJT/38800/2019
DNI/NIE: ***0912**
Resolució d’Inici: 6920/2019 de 16/09/2019
Data d´incoació: 16/09/2019
Infracció: No disposar de la llicència administrativa per la tinença i conducció
d’animals requerida per l’article 3.1 de la Llei 50/1999.
Tipificació: Aquesta conducta es troba tipificada a l’article 13.1.b) de la Llei
50/99.
Qualificació: MOLT GREU, segons l’article 13.1 de la Llei 50/99
Sanció: 2.404,06.- euros de multa.
NºEXPEDIENT: AJT/38561/2019
DNI/NIE: ***6849**
Resolució d’Inici: 7001/2019 de 17/09/2019
Data d´incoació: 17/09/2019
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Infracció: No disposar de la llicència administrativa per la tinença i conducció
d’animals requerida per l’article 3.1 de la Llei 50/1999.
Tipificació: Aquesta conducta es troba tipificada a l’article 13.1.b) de la Llei
50/99.
Qualificació: MOLT GREU, segons l’article 13.1 de la Llei 50/99
Sanció: 2.404,06.- euros de multa.
NºEXPEDIENT: AJT/38566/2019
DNI/NIE: ***5067**
Resolució d’Inici: 7003/2019 de 17/09/2019
Data d´incoació: 17/09/2019
Infracció: No disposar de la llicència administrativa per la tinença i conducció
d’animals requerida per l’article 3.1 de la Llei 50/1999.
Tipificació: Aquesta conducta es troba tipificada a l’article 13.1.b) de la Llei
50/99.
Qualificació: MOLT GREU, segons l’article 13.1 de la Llei 50/99
Sanció: 2.404,06.- euros de multa.
NºEXPEDIENT: AJT/38794/2019
DNI/NIE: ***8235**
Resolució d’Inici: 7044/2019 de 17/09/2019
Data d´incoació: 17/09/2019
Infracció: No disposar de la llicència administrativa per la tinença i conducció
d’animals requerida per l’article 3.1 de la Llei 50/1999.
Tipificació: Aquesta conducta es troba tipificada a l’article 13.1.b) de la Llei
50/99.
Qualificació: MOLT GREU, segons l’article 13.1 de la Llei 50/99
Sanció: 2.404,06.- euros de multa.
NºEXPEDIENT: AJT/38786/2019
DNI/NIE: ***7292**
Resolució d’Inici: 6922/2019 DE 16/09/2019
Data d´incoació: 16/09/2019
Infracció: No disposar de la llicència administrativa per la tinença i conducció
d’animals requerida per l’article 3.1 de la Llei 50/1999.
Tipificació: Aquesta conducta es troba tipificada a l’article 13.1.b) de la Llei
50/99.
Qualificació: MOLT GREU, segons l’article 13.1 de la Llei 50/99
Sanció: 2.404,06.- euros de multa.
NºEXPEDIENT: AJT/38934/2019
PASSAPORT: ***0446***
Resolució d’Inici: 6995/2019 de 17/09/2019
Data d´incoació: 17/09/2019
Infracció: No disposar de la llicència administrativa per la tinença i conducció
d’animals requerida per l’article 3.1 de la Llei 50/1999.
Tipificació: Aquesta conducta es troba tipificada a l’article 13.1.b) de la Llei
50/99.
Qualificació: MOLT GREU, segons l’article 13.1 de la Llei 50/99
Sanció: 2.404,06.- euros de multa.

…/…

53

NºEXPEDIENT: AJT/38929/2019
DNI/NIE: ***6733**
Resolució d’Inici: 6993/2019 de 17/09/2019
Data d´incoació: 17/09/2019
Infracció: No disposar de la llicència administrativa per la tinença i conducció
d’animals requerida per l’article 3.1 de la Llei 50/1999.
Tipificació: Aquesta conducta es troba tipificada a l’article 13.1.b) de la Llei
50/99.
Qualificació: MOLT GREU, segons l’article 13.1 de la Llei 50/99
Sanció: 2.404,06.- euros de multa.
NºEXPEDIENT: AJT/38926/2019
DNI/NIE: ***9214**
Resolució d’Inici: 7020/2019 de 17/09/2019
Data d´incoació: 17/09/2019
Infracció: No disposar de la llicència administrativa per la tinença i conducció
d’animals requerida per l’article 3.1 de la Llei 50/1999.
Tipificació: Aquesta conducta es troba tipificada a l’article 13.1.b) de la Llei
50/99.
Qualificació: MOLT GREU, segons l’article 13.1 de la Llei 50/99
Sanció: 2.404,06.- euros de multa.
NºEXPEDIENT: AJT/38798/2019
DNI/NIE: ***8853**
Resolució d’Inici: 7042/2019 de 17/09/2019
Data d´incoació: 17/09/2019
Infracció: No disposar de la llicència administrativa per la tinença i conducció
d’animals requerida per l’article 3.1 de la Llei 50/1999.
Tipificació: Aquesta conducta es troba tipificada a l’article 13.1.b) de la Llei
50/99.
Qualificació: MOLT GREU, segons l’article 13.1 de la Llei 50/99
Sanció: 2.404,06.- euros de multa.
NºEXPEDIENT: AJT/38558/2019
DNI/NIE: ***2145**
Resolució d’Inici: 6999/2019 de 17/09/2019
Data d´incoació: 17/09/2019
Infracció: No disposar de la llicència administrativa per la tinença i conducció
d’animals requerida per l’article 3.1 de la Llei 50/1999.
Tipificació: Aquesta conducta es troba tipificada a l’article 13.1.b) de la Llei
50/99.
Qualificació: MOLT GREU, segons l’article 13.1 de la Llei 50/99
Sanció: 2.404,06.- euros de multa.
NºEXPEDIENT: AJT/38388/2019
DNI/NIE: ***8716**
Resolució d’Inici: 7032/2019 de 17/09/2019
Data d´incoació: 17/09/2019
Infracció: No disposar de la llicència administrativa per la tinença i conducció
d’animals requerida per l’article 3.1 de la Llei 50/1999.
Tipificació: Aquesta conducta es troba tipificada a l’article 13.1.b) de la Llei
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50/99.
Qualificació: MOLT GREU, segons l’article 13.1 de la Llei 50/99
Sanció: 2.404,06.- euros de multa.
NºEXPEDIENT: AJT/38378/2019
DNI/NIE: ***3853**
Resolució d’Inici: 7037/2019 de 17/09/2019
Data d´incoació: 17/09/2019
Infracció: No disposar de la llicència administrativa per la tinença i conducció
d’animals requerida per l’article 3.1 de la Llei 50/1999.
Tipificació: Aquesta conducta es troba tipificada a l’article 13.1.b) de la Llei
50/99.
Qualificació: MOLT GREU, segons l’article 13.1 de la Llei 50/99
Sanció: 2.404,06.- euros de multa.
NºEXPEDIENT: AJT/38372/2019
DNI/NIE: ***9494**
Resolució d’Inici: 7007/2019 de 17/09/2019
Data d´incoació: 17/09/2019
Infracció: No disposar de la llicència administrativa per la tinença i conducció
d’animals requerida per l’article 3.1 de la Llei 50/1999.
Tipificació: Aquesta conducta es troba tipificada a l’article 13.1.b) de la Llei
50/99.
Qualificació: MOLT GREU, segons l’article 13.1 de la Llei 50/9
Sanció: 2.404,06.- euros de multa.
NºEXPEDIENT: AJT/38365/2019
DNI/NIE: ***6592**
Resolució d’Inici: 7004/2019 de 17/09/2019
Data d´incoació: 17/09/2019
Infracció: No disposar de la llicència administrativa per la tinença i conducció
d’animals requerida per l’article 3.1 de la Llei 50/1999.
Tipificació: Aquesta conducta es troba tipificada a l’article 13.1.b) de la Llei
50/99.
Qualificació: MOLT GREU, segons l’article 13.1 de la Llei 50/99
Sanció: 2.404,06.- euros de multa.
NºEXPEDIENT: AJT/34110/2019
passaport: ****5946**
Resolució d’Inici: 7031/2019 de 17/09/2019
Data d´incoació: 17/09/2019
Infracció: No disposar de la llicència administrativa per la tinença i conducció
d’animals requerida per l’article 3.1 de la Llei 50/1999.
Tipificació: Aquesta conducta es troba tipificada a l’article 13.1.b) de la Llei
50/99.
Qualificació: MOLT GREU, segons l’article 13.1 de la Llei 50/99
Sanció: 2.404,06.- euros de multa.
NºEXPEDIENT: AJT/34278/2019
DNI/NIE: ***7614**
Resolució d’Inici: 6923/2019 de 16/09/2019
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Data d´incoació: 16/09/2019
Infracció: No disposar de la llicència administrativa per la tinença i conducció
d’animals requerida per l’article 3.1 de la Llei 50/1999.
Tipificació: Aquesta conducta es troba tipificada a l’article 13.1.b) de la Llei
50/99.
Qualificació: MOLT GREU, segons l’article 13.1 de la Llei 50/99
Sanció: 2.404,06.- euros de multa.
NºEXPEDIENT: AJT/34319/2019
DNI/NIE: ***5391**
Resolució d’Inici: 7028/2019 de 17/09/2019
Data d´incoació: 17/09/2019
Infracció: No disposar de la llicència administrativa per la tinença i conducció
d’animals requerida per l’article 3.1 de la Llei 50/1999.
Tipificació: Aquesta conducta es troba tipificada a l’article 13.1.b) de la Llei
50/99.
Qualificació: MOLT GREU, segons l’article 13.1 de la Llei 50/99
Sanció: 2.404,06.- euros de multa.
NºEXPEDIENT: AJT/38570/2019
DNI/NIE:: ***1915**
Resolució d’Inici: 7045/2019 de 17/09/2019
Data d´incoació: 17/09/2019
Infracció: No disposar de la llicència administrativa per la tinença i conducció
d’animals requerida per l’article 3.1 de la Llei 50/1999.
Tipificació: Aquesta conducta es troba tipificada a l’article 13.1.b) de la Llei
50/99.
Qualificació: MOLT GREU, segons l’article 13.1 de la Llei 50/99
Sanció: 2.404,06.- euros de multa.
NºEXPEDIENT: AJT/38770/2019
DNI/NIE: ***8457**
Resolució d’Inici: 7043/2019 de 17/09/2019
Data d´incoació: 17/09/2019
Infracció: No disposar de la llicència administrativa per la tinença i conducció
d’animals requerida per l’article 3.1 de la Llei 50/1999.
Tipificació: Aquesta conducta es troba tipificada a l’article 13.1.b) de la Llei
50/99.
Qualificació: MOLT GREU, segons l’article 13.1 de la Llei 50/99
Sanció: 2.404,06.- euros de multa.
NºEXPEDIENT: AJT/38777/2019
DNI/NIE: ***5131**
Resolució d’Inici: 7040/2019 de 17/09/2019
Data d´incoació: 17/09/2019
Infracció: No disposar de la llicència administrativa per la tinença i conducció
d’animals requerida per l’article 3.1 de la Llei 50/1999.
Tipificació: Aquesta conducta es troba tipificada a l’article 13.1.b) de la Llei
50/99.
Qualificació: MOLT GREU, segons l’article 13.1 de la Llei 50/99
Sanció: 2.404,06.- euros de multa.
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NºEXPEDIENT: AJT/34273/2019
PASSAPORT: ****1865**
Resolució d’Inici: 6807/2019 de 13/09/2019
Data d´incoació: 13/09/2019
Infracció: No disposar de la llicència administrativa per la tinença i conducció
d’animals requerida per l’article 3.1 de la Llei 50/1999.
Tipificació: Aquesta conducta es troba tipificada a l’article 13.1.b) de la Llei
50/99.
Qualificació: MOLT GREU, segons l’article 13.1 de la Llei 50/99
Sanció: 2.404,06.- euros de multa.
NºEXPEDIENT: AJT/42319/2019
PASSAPORT: ****8635**
Resolució d’Inici: 9240/2019 de 07/11/2019
Data d´incoació: 07/11/2019
Infracció: No disposar de la llicència administrativa per la tinença i conducció
d’animals requerida per l’article 3.1 de la Llei 50/1999.
Tipificació: Aquesta conducta es troba tipificada a l’article 13.1.b) de la Llei
50/99.
Qualificació: MOLT GREU, segons l’article 13.1 de la Llei 50/99
Sanció: 2.404,06.- euros de multa.
NºEXPEDIENT: AJT/42324/2019
PASSAPORT: ****5411**
Resolució d’Inici: 9239/2019 de 07/11/2019
Data d´incoació: 07/11/2019
Infracció: No disposar de la llicència administrativa per la tinença i conducció
d’animals requerida per l’article 3.1 de la Llei 50/1999.
Tipificació: Aquesta conducta es troba tipificada a l’article 13.1.b) de la Llei
50/99.
Qualificació: MOLT GREU, segons l’article 13.1 de la Llei 50/99
Sanció: 2.404,06.- euros de multa.
SEGON.- DECLARAR a les persones que s’indiquen autores i responsables dels
fets provats i de la comissió de les infraccions indicades anteriorment.
TERCER- REQUERIR a les persones responsables, per tal que procedeixin a
ingressar a una de les entitats bancàries que es detallen a la carta o cartes de
pagament que rebran pròximament, els imports imposats en el termini indicat.
S’adverteix igualment què, la manca de pagament dins dels terminis assenyalats
(període voluntari), donarà lloc al seu cobrament a través del procediment
administratiu de constrenyiment (fins a un possible 20% de recàrrec).
Pels deutes superiors a 180 € fins a 6.000 €, en període voluntari, mitjançant el
Registre General, es pot sol·licitar l’ajornament o fraccionament, que s’atorgarà de
manera automàtica amb dispensa de garantia. Les quantitats superiors requeriran
de resolució expressa i l’aportació de garantia.
QUART.- COMUNICAR aquesta resolució a la Persona Instructora de l’expedient,
al Servei de Comptabilitat d’aquest Consistori a la Tresoreria i a la Intervenció.
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CINQUÈ.- NOTIFICAR aquesta resolució a la persona o persones responsables i a
les possibles persones interessades en aquest expedient, amb indicació que contra
aquest acte, que exhaureix la via administrativa, es podrà interposar, de manera
optativa i no simultània, un dels recursos següents:
 Recurs potestatiu de reposició: davant el mateix òrgan que l’ha dictat, en el
termini màxim d’un mes, comptat de l’endemà a la recepció de la seva
notificació. El termini màxim per a la resolució d’aquest recurs és d’un més
des de la seva interposició, transcorregut el qual sense que s’hagi rebut
notificació de la seva resolució expressa, s’entendrà desestimat per silenci
administratiu. Contra la desestimació presumpta es podrà interposar, en el
termini de 6 mesos a partir de l’endemà a aquell en què s’entengui
desestimat, recurs contenciós administratiu davant els jutjats contenciosos
administratius de Barcelona, en la forma i amb els requisits establerts a Llei
29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la Jurisdicció contenciós
administrativa.
 Recurs contenciós administratiu: directament, davant els jutjats contenciosos
administratius de Barcelona, en el termini de dos mesos a partir de l’endemà
a la seva notificació, en la forma i amb els requisits establerts a la Llei
29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la Jurisdicció contenciosa
administrativa.
Tot això, sense perjudici de la interposició de qualsevol altre recurs o de l’exercici
de qualsevol acció que es considerin adients.”

ACORD 11.- RELATIU A LA IMPOSICIÓ DE SANCIONS EN RELACIÓ A
DIVERSOS EXPEDIENTS PER INFRACCIÓ DE LA LLEI 50/99 SOBRE TINENÇA
DE GOSSOS CONSIDERATS POTENCIALMENT PERILLOSOS (DUR L’ANIMAL
SENSE LLICÈNCIA), PER UN IMPORT DE 2.404,06 EUROS RESPECTIVAMENT.
(EXP. 426/2020)
Es dóna compte de l’acord que es transcriu seguidament, i sotmès a votació
s'aprova amb 23 vots a favor dels representants del PSC, Srs./Sres. Núria Marín
Martínez, Francesc J. Belver Vallés, Cristian Alcázar Esteban, José Castro Borrallo,
Rocío del Mar Ramírez Pérez, Jesús Husillos Gutiérrez, Jaume Graells Veguin,
David Quirós Brito, M. Ángeles Sariñena Hidalgo, M. Teresa Revilla Sánchez, Laura
García Manota, Olga Gómez Fernández, M. Dolores Ramos Zafra i Cristóbal Plaza
Lao, dels representants d’ERC-AM, Srs./Sres. Antoni Garcia i Acero, Rosa Batalla
Pascual, Jorge García Muñoz, Lluïsa Carmona Martínez i Xavier Mombiela
Quintero, dels representants de LHECP-ECG, Sres./Sr. Ana M. González Montes,
Sergio Moreno Ruiz i Núria Lozano Montoya i de la representant del PP, Sra. Sonia
Esplugas González i amb 4 vots d’abstenció dels representants de Cs, Srs./Sra.
Miguel Manuel García Valle, M. Carmen Esteban Fernández, Rainaldo Ruiz
Narváez i Jesús Amadeo Martín González; assistents presents en el moment de la
votació, adoptant-se l’acord següent:
El Tinent d’Alcaldia de l’Àrea d’Equitat, Drets Socials i Recursos Humans, en
exercici de les facultats que per a l’administració executiva li corresponen a aquesta
en exercici de les facultats que li atorguen els Decrets de l’alcaldia 5700 i 5703 de
17/06/2019, publicat al BOPB el 01/07/2019, sotmet a dictamen de la Comissió
Permanent de Drets i Territori el present acord per a la aprovació del Ple:

…/…

58

“VIST que als expedients consten les actuacions fetes pel Negociat de Protecció
dels Animals per infraccions en matèria de tinença de gossos potencialment
perillosos on es constataven els següents fets constitutius d’infracció de la Llei
50/1999, de 23 de desembre, sobre el Règim Jurídic de la Tinença d´Animals
Potencialment Perillosos:
-No disposar de la llicència administrativa per la tinença i conducció d’animals, art.
13.1.b) de la Llei 50/1999.
VIST que es van identificar als presumptes responsables de les conductes
infractores.
ATÈS que els procediments sancionadors contra els presumptes responsables es
van iniciar mitjançant Resolució del/de la Regidor/a de Govern de Benestar Social,
la qual contenia un pronunciament precís relatiu a la responsabilitat imputada al
presumpte responsable i advertia que aquesta es consideraria proposta davant la
manca d’al·legacions, documents o justificacions.
VISTOS els informes de proposta definitiva de resolució emesos per la Instructora.
VISTOS els informes jurídics emesos per l’Assessora Jurídica.
VISTA la Llei 50/1999, de 23 de desembre, sobre el Règim Jurídic de la Tinença
d’Animals Potencialment Perillosos (Llei 50/99) i el Decret 170/2002, d’11 de juny,
sobre mesures en matèria de gossos considerats potencialment perillosos.
El Ple, a proposta del Tinent d’Alcaldia de l’Àrea d’Equitat, Drets Socials i Recursos
Humans i amb dictamen previ de la Comissió Permanent de Drets i Territori
ACORDA
PRIMER.- DECLARAR provats, de conformitat amb l’article 77.5 de la LPAC, els
següents fets:
No disposar de la llicència administrativa per la tinença i conducció d’animals
requerida per l’article 3.1 de la Llei 50/1999, en relació als següents expedients:
NºEXPEDIENT: AJT/38144/2019
DNI/NIE: ***6832**
Resolució d’Inici: 7009/2019 de 17/09/2019
Data d´incoació: 17/09/2019
Infracció: No disposar de la llicència administrativa per la tinença i conducció
d’animals requerida per l’article 3.1 de la Llei 50/1999.
Tipificació: Aquesta conducta es troba tipificada a l’article 13.1.b) de la Llei 50/99.
Qualificació: MOLT GREU, segons l’article 13.1 de la Llei 50/99
Sanció: 2.404,06.- euros de multa.
NºEXPEDIENT: AJT/38140/2019
DNI/NIE: ***2148**
Resolució d’Inici: 7010/2019 de 17/09/2019
Data d´incoació: 17/09/2019
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Infracció: No disposar de la llicència administrativa per la tinença i conducció
d’animals requerida per l’article 3.1 de la Llei 50/1999.
Tipificació: Aquesta conducta es troba tipificada a l’article 13.1.b) de la Llei 50/99.
Qualificació: MOLT GREU, segons l’article 13.1 de la Llei 50/99
Sanció: 2.404,06.- euros de multa.
NºEXPEDIENT: AJT/46233/2019
DNI/NIE: ***0367**
Resolució d’Inici: 8234/2019 de 17/10/2019
Data d´incoació: 17/10/2019
Infracció: No disposar de la llicència administrativa per la tinença i conducció
d’animals requerida per l’article 3.1 de la Llei 50/1999.
Tipificació: Aquesta conducta es troba tipificada a l’article 13.1.b) de la Llei 50/99.
Qualificació: MOLT GREU, segons l’article 13.1 de la Llei 50/99
Sanció: 2.404,06.- euros de multa.
NºEXPEDIENT: AJT/46231/2019
DNI/NIE: ***6695**
Resolució d’Inici: 8233/2019 de 17/10/2019
Data d´incoació: 17/10/2019
Infracció: No disposar de la llicència administrativa per la tinença i conducció
d’animals requerida per l’article 3.1 de la Llei 50/1999.
Tipificació: Aquesta conducta es troba tipificada a l’article 13.1.b) de la Llei 50/99.
Qualificació: MOLT GREU, segons l’article 13.1 de la Llei 50/99
Sanció: 2.404,06.- euros de multa.
NºEXPEDIENT: AJT/42320/2019
DNI/NIE: ***3653**
Resolució d’Inici: 8959/2019 de 30/10/2019
Data d´incoació: 30/10/2019
Infracció: No disposar de la llicència administrativa per la tinença i conducció
d’animals requerida per l’article 3.1 de la Llei 50/1999.
Tipificació: Aquesta conducta es troba tipificada a l’article 13.1.b) de la Llei
50/99.
Qualificació: MOLT GREU, segons l’article 13.1 de la Llei 50/99
Sanció: 2.404,06.- euros de multa.
SEGON.- DECLARAR a les persones que s’indiquen autores i responsables dels
fets provats i de la comissió de les infraccions indicades anteriorment.
TERCER.- REQUERIR a les persones responsables, per tal que procedeixin a
ingressar a una de les entitats bancàries que es detallen a la carta o cartes de
pagament que rebran pròximament, els imports imposats en el termini indicat.
S’adverteix igualment què, la manca de pagament dins dels terminis assenyalats
(període voluntari), donarà lloc al seu cobrament a través del procediment
administratiu de constrenyiment (fins a un possible 20% de recàrrec).
Pels deutes superiors a 180 € fins a 6.000 €, en període voluntari, mitjançant el
Registre General, es pot sol·licitar l’ajornament o fraccionament, que s’atorgarà de
manera automàtica amb dispensa de garantia. Les quantitats superiors requeriran
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de resolució expressa i l’aportació de garantia.
QUART.- COMUNICAR aquesta resolució a la Persona Instructora de l’expedient,
al Servei de Comptabilitat d’aquest Consistori a la Tresoreria i a la Intervenció.
CINQUÈ.- NOTIFICAR aquesta resolució a la persona o persones responsables i a
les possibles persones interessades en aquest expedient, amb indicació que contra
aquest acte, que exhaureix la via administrativa, es podrà interposar, de manera
optativa i no simultània, un dels recursos següents:
 Recurs potestatiu de reposició: davant el mateix òrgan que l’ha dictat, en el
termini màxim d’un mes, comptat de l’endemà a la recepció de la seva
notificació. El termini màxim per a la resolució d’aquest recurs és d’un més
des de la seva interposició, transcorregut el qual sense que s’hagi rebut
notificació de la seva resolució expressa, s’entendrà desestimat per silenci
administratiu. Contra la desestimació presumpta es podrà interposar, en el
termini de 6 mesos a partir de l’endemà a aquell en què s’entengui
desestimat, recurs contenciós administratiu davant els jutjats contenciosos
administratius de Barcelona, en la forma i amb els requisits establerts a Llei
29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la Jurisdicció contenciós
administrativa.
 Recurs contenciós administratiu: directament, davant els jutjats contenciosos
administratius de Barcelona, en el termini de dos mesos a partir de l’endemà
a la seva notificació, en la forma i amb els requisits establerts a la Llei
29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la Jurisdicció contenciosa
administrativa.
Tot això, sense perjudici de la interposició de qualsevol altre recurs o de l’exercici
de qualsevol acció que es considerin adients.”

ACORD 12.- RELATIU A LA IMPOSICIÓ DE SANCIONS EN RELACIÓ A
DIVERSOS EXPEDIENTS PER INFRACCIÓ DE LA LLEI 50/99 SOBRE TINENÇA
DE GOSSOS CONSIDERATS POTENCIALMENT PERILLOSOS (DUR L’ANIMAL
SENSE MORRIÓ), PER UN IMPORT DE 300,52 EUROS RESPECTIVAMENT.
(EXP. 441/2020)
Es dóna compte de l’acord que es transcriu seguidament, i sotmès a votació
s'aprova amb 23 vots a favor dels representants del PSC, Srs./Sres. Núria Marín
Martínez, Francesc J. Belver Vallés, Cristian Alcázar Esteban, José Castro Borrallo,
Rocío del Mar Ramírez Pérez, Jesús Husillos Gutiérrez, Jaume Graells Veguin,
David Quirós Brito, M. Ángeles Sariñena Hidalgo, M. Teresa Revilla Sánchez, Laura
García Manota, Olga Gómez Fernández, M. Dolores Ramos Zafra i Cristóbal Plaza
Lao, dels representants d’ERC-AM, Srs./Sres. Antoni Garcia i Acero, Rosa Batalla
Pascual, Jorge García Muñoz, Lluïsa Carmona Martínez i Xavier Mombiela
Quintero, dels representants de LHECP-ECG, Sres./Sr. Ana M. González Montes,
Sergio Moreno Ruiz i Núria Lozano Montoya i de la representant del PP, Sra. Sonia
Esplugas González i amb 4 vots d’abstenció dels representants de Cs, Srs./Sra.
Miguel Manuel García Valle, M. Carmen Esteban Fernández, Rainaldo Ruiz
Narváez i Jesús Amadeo Martín González; assistents presents en el moment de la
votació, adoptant-se l’acord següent:
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El Tinent d’Alcaldia de l’Àrea d´Equitat, Drets Socials i Recursos Humans, en
exercici de les facultats que per a l’administració executiva li corresponen a aquesta
en exercici de les facultats que li atorguen els Decrets de l’alcaldia 5700 i 5703 de
17/06/2019, publicat al BOPB el 01/07/2019, sotmet a dictamen de la Comissió
Permanent de Drets i Territori el present acord per a la aprovació del Ple:
“VIST que als expedients consten les actes del servei de la Guàrdia Urbana de
denúncia per infraccions en matèria de tinença de gossos potencialment perillosos
on es constataven els següents fets constitutius d’infracció de la Llei 50/1999, de 23
de desembre, sobre el Règim Jurídic de la Tinença d’Animals Potencialment
Perillosos:
- Portar el gos pertanyent a una raça considerada potencialment perillosa
sense morrió a la via pública, art. 13.2.d) de la Llei 50/1999.
VIST que es van identificar als presumptes responsables de les conductes
infractores.
ATÈS que els procediments sancionadors contra els presumptes responsables es
van iniciar mitjançant Resolució de El/La Regidor/a de Govern de Benestar Social,
la qual contenia un pronunciament precís relatiu a la responsabilitat imputada al
presumpte responsable i advertia que aquesta es consideraria proposta davant la
manca d’al·legacions, documents o justificacions.
VIST els informes de proposta definitiva de resolució emesos per la Instructora.
VIST els informes emesos per l’Assessora Jurídica.
VISTA la Llei 50/1999, de 23 de desembre, sobre el Règim Jurídic de la Tinença
d’Animals Potencialment Perillosos (Llei 50/99) i el Decret 170/2002, d’11 de juny,
sobre mesures en matèria de gossos considerats potencialment perillosos.
El Ple, a proposta del Tinent d’Alcaldia de l’Àrea d´Equitat, Drets Socials i Recursos
Humans i amb dictamen previ de la Comissió Permanent de Drets i Territori
ACORDA
PRIMER.- DECLARAR provats, de conformitat amb l’article 77.5 de la LPAC, els
següents fets:
Portar el gos pertanyent a una raça considerada potencialment perillosa
sense morrió a la via pública (art. 13.2.d) Llei 50/1999).
NºEXPEDIENT: AJT/40235/2019
DNI/NIE: ***4024**
Resolució d’Inici: 8545/2019 de 22/10/2019
Data d´incoació: 22/10/2019
Infracció: Portar el gos pertanyent a una raça considerada potencialment perillosa
sense morrió a la via pública.
Tipificació: Aquesta conducta es troba tipificada a l’article 13.2.d) de la Llei 50/99.
Qualificació: GREU, segons els articles 13.2.d) de la Llei 50/99
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Sanció: 300,52.- euros de multa.
NºEXPEDIENT: AJT/40237/2019
DNI/NIE: ***9069**
Resolució d’Inici: 8187/2019 de 17/10/2019
Data d´incoació: 17/10/2019
Infracció: Portar el gos pertanyent a una raça considerada potencialment perillosa
sense morrió a la via pública.
Tipificació: Aquesta conducta es troba tipificada a l’article 13.2.d) de la Llei 50/99.
Qualificació: GREU, segons els articles 13.2.d) de la Llei 50/99
Sanció: 300,52.- euros de multa.
NºEXPEDIENT: AJT/40252/2019
DNI/NIE: ***6733**
Resolució d’Inici: 8535/2019 de 22/10/2019
Data d´incoació: 22/10/2019
Infracció: Portar el gos pertanyent a una raça considerada potencialment perillosa
sense morrió a la via pública.
Tipificació: Aquesta conducta es troba tipificada a l’article 13.2.d) de la Llei 50/99.
Qualificació: GREU, segons els articles 13.2.d) de la Llei 50/99
Sanció: 300,52.- euros de multa.
NºEXPEDIENT: AJT/40292/2019
DNI/NIE: ***6611**
Resolució d’Inici: 8532/2019 de 22/10/2019
Data d´incoació: 22/10/2019
Infracció: Portar el gos pertanyent a una raça considerada potencialment perillosa
sense morrió a la via pública.
Tipificació: Aquesta conducta es troba tipificada a l’article 13.2.d) de la Llei 50/99.
Qualificació: GREU, segons els articles 13.2.d) de la Llei 50/99
Sanció: 300,52.- euros de multa.
NºEXPEDIENT: AJT/40316/2019
DNI/NIE: ***3792**
Resolució d’Inici: 8175/2019 de 17/10/2019
Data d´incoació: 17/10/2019
Infracció: Portar el gos pertanyent a una raça considerada potencialment perillosa
sense morrió a la via pública.
Tipificació: Aquesta conducta es troba tipificada a l’article 13.2.d) de la Llei 50/99.
Qualificació: GREU, segons els articles 13.2.d) de la Llei 50/99
Sanció: 300,52.- euros de multa.
NºEXPEDIENT: AJT/40327/2019
DNI/NIE: ***0269**
Resolució d’Inici: 8192/2019 de 17/10/2019
Data d´incoació: 17/10/2019
Infracció: Portar el gos pertanyent a una raça considerada potencialment perillosa
sense morrió a la via pública.
Tipificació: Aquesta conducta es troba tipificada a l’article 13.2.d) de la Llei 50/99.
Qualificació: GREU, segons els articles 13.2.d) de la Llei 50/99
Sanció: 300,52.- euros de multa.
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NºEXPEDIENT: AJT/40328/2019
DNI/NIE: ***3146**
Resolució d’Inici: 8193/2019 de 17/10/2019
Data d´incoació: 17/10/2019
Infracció: Portar el gos pertanyent a una raça considerada potencialment perillosa
sense morrió a la via pública.
Tipificació: Aquesta conducta es troba tipificada a l’article 13.2.d) de la Llei 50/99.
Qualificació: GREU, segons els articles 13.2.d) de la Llei 50/99
Sanció: 300,52.- euros de multa.
NºEXPEDIENT: AJT/40350/2019
DNI/NIE: ***5121**
Resolució d’Inici: 8194/2019 de 17/10/2019
Data d´incoació: 17/10/2019
Infracció: Portar el gos pertanyent a una raça considerada potencialment perillosa
sense morrió a la via pública.
Tipificació: Aquesta conducta es troba tipificada a l’article 13.2.d) de la Llei 50/99.
Qualificació: GREU, segons els articles 13.2.d) de la Llei 50/99
Sanció: 300,52.- euros de multa.
NºEXPEDIENT: AJT/40352/2019
DNI/NIE: ***2145**
Resolució d’Inici: 7893/2019 de 10/10/2019
Data d´incoació: 10/10/2019
Infracció: Portar el gos pertanyent a una raça considerada potencialment perillosa
sense morrió a la via pública.
Tipificació: Aquesta conducta es troba tipificada a l’article 13.2.d) de la Llei 50/99.
Qualificació: GREU, segons els articles 13.2.d) de la Llei 50/99
Sanció: 300,52.- euros de multa.
NºEXPEDIENT: AJT/40354/2019
DNI/NIE: ***5467**
Resolució d’Inici: 8196/2019 de 17/10/2019
Data d´incoació: 17/10/2019
Infracció: Portar el gos pertanyent a una raça considerada potencialment perillosa
sense morrió a la via pública.
Tipificació: Aquesta conducta es troba tipificada a l’article 13.2.d) de la Llei 50/99.
Qualificació: GREU, segons els articles 13.2.d) de la Llei 50/99
Sanció: 300,52.- euros de multa.
NºEXPEDIENT: AJT/40369/2019
DNI/NIE: ***5990**
Resolució d’Inici: 8197/2019 de 17/10/2019
Data d´incoació: 17/10/2019
Infracció: Portar el gos pertanyent a una raça considerada potencialment perillosa
sense morrió a la via pública.
Tipificació: Aquesta conducta es troba tipificada a l’article 13.2.d) de la Llei 50/99.
Qualificació: GREU, segons els articles 13.2.d) de la Llei 50/99
Sanció: 300,52.- euros de multa.

…/…

64

NºEXPEDIENT: AJT/40370/2019
DNI/NIE: ***6733**
Resolució d’Inici: 8237/2019 de 17/10/2019
Data d´incoació: 17/10/2019
Infracció: Portar el gos pertanyent a una raça considerada potencialment perillosa
sense morrió a la via pública.
Tipificació: Aquesta conducta es troba tipificada a l’article 13.2.d) de la Llei 50/99.
Qualificació: GREU, segons els articles 13.2.d) de la Llei 50/99
Sanció: 300,52.- euros de multa.
NºEXPEDIENT: AJT/40441/2019
DNI/NIE: ***6203**
Resolució d’Inici: 8180/2019 de 17/10/2019
Data d´incoació: 17/10/2019
Infracció: Portar el gos pertanyent a una raça considerada potencialment perillosa
sense morrió a la via pública.
Tipificació: Aquesta conducta es troba tipificada a l’article 13.2.d) de la Llei 50/99.
Qualificació: GREU, segons els articles 13.2.d) de la Llei 50/99
Sanció: 300,52.- euros de multa.
NºEXPEDIENT: AJT/40445/2019
DNI/NIE: ***6693**
Resolució d’Inici: 8182/2019 de 17/10/2019
Data d´incoació: 17/10/2019
Infracció: Portar el gos pertanyent a una raça considerada potencialment perillosa
sense morrió a la via pública.
Tipificació: Aquesta conducta es troba tipificada a l’article 13.2.d) de la Llei 50/99.
Qualificació: GREU, segons els articles 13.2.d) de la Llei 50/99
Sanció: 300,52.- euros de multa.
NºEXPEDIENT: AJT/40449/2019
DNI/NIE: ***1559**
Resolució d’Inici: 8534/2019 de 22/10/2019
Data d´incoació: 22/10/2019
Infracció: Portar el gos pertanyent a una raça considerada potencialment perillosa
sense morrió a la via pública.
Tipificació: Aquesta conducta es troba tipificada a l’article 13.2.d) de la Llei 50/99.
Qualificació: GREU, segons els articles 13.2.d) de la Llei 50/99
Sanció: 300,52.- euros de multa.
NºEXPEDIENT: AJT/23094/2018
DNI/NIE: ***9646**
Resolució d’Inici: 8546/2019 de 22/10/2019
Data d´incoació: 22/10/2019
Infracció: Portar el gos pertanyent a una raça considerada potencialment perillosa
sense morrió a la via pública.
Tipificació: Aquesta conducta es troba tipificada a l’article 13.2.d) de la Llei 50/99.
Qualificació: GREU, segons els articles 13.2.d) de la Llei 50/99
Sanció: 300,52.- euros de multa.
NºEXPEDIENT: AJT/40452/2019
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DNI/NIE: ***7866**
Resolució d’Inici: 8795/2019 de 28/10/2019
Data d´incoació: 28/10/2019
Infracció: Portar el gos pertanyent a una raça considerada potencialment perillosa
sense morrió a la via pública.
Tipificació: Aquesta conducta es troba tipificada a l’article 13.2.d) de la Llei 50/99.
Qualificació: GREU, segons els articles 13.2.d) de la Llei 50/99
Sanció: 300,52.- euros de multa.
NºEXPEDIENT: AJT/40453/2019
DNI/NIE: ***6829**
Resolució d’Inici: 8536/2019 de 22/10/2019
Data d´incoació: 22/10/2019
Infracció: Portar el gos pertanyent a una raça considerada potencialment perillosa
sense morrió a la via pública.
Tipificació: Aquesta conducta es troba tipificada a l’article 13.2.d) de la Llei 50/99.
Qualificació: GREU, segons els articles 13.2.d) de la Llei 50/99
Sanció: 300,52.- euros de multa.
NºEXPEDIENT: AJT/40454/2019
DNI/NIE: ***5131**
Resolució d’Inici: 8181/2019 de 17/10/2019
Data d´incoació: 17/10/2019
Infracció: Portar el gos pertanyent a una raça considerada potencialment perillosa
sense morrió a la via pública.
Tipificació: Aquesta conducta es troba tipificada a l’article 13.2.d) de la Llei 50/99.
Qualificació: GREU, segons els articles 13.2.d) de la Llei 50/99
Sanció: 300,52.- euros de multa.
NºEXPEDIENT: AJT/40455/2019
DNI/NIE: ***5347**
Resolució d’Inici: 8530/2019 de 22/10/2019
Data d´incoació: 22/10/2019
Infracció: Portar el gos pertanyent a una raça considerada potencialment perillosa
sense morrió a la via pública.
Tipificació: Aquesta conducta es troba tipificada a l’article 13.2.d) de la Llei 50/99.
Qualificació: GREU, segons els articles 13.2.d) de la Llei 50/99
Sanció: 300,52.- euros de multa.
SEGON.- DECLARAR a les persones que s’indiquen autores i responsables dels
fets provats i de la comissió de les infraccions indicades anteriorment.
TERCER.- REQUERIR a les persones responsables, per tal que procedeixin a
ingressar a una de les entitats bancàries que es detallen a la carta o cartes de
pagament que rebran pròximament, els imports imposats en el termini indicat.
S’adverteix igualment què, la manca de pagament dins dels terminis assenyalats
(període voluntari), donarà lloc al seu cobrament a través del procediment
administratiu de constrenyiment (fins a un possible 20% de recàrrec).
Pels deutes superiors a 180 € fins a 6.000 €, en període voluntari, mitjançant el
Registre General, es pot sol·licitar l’ajornament o fraccionament, que s’atorgarà de
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manera automàtica amb dispensa de garantia. Les quantitats superiors requeriran
de resolució expressa i l’aportació de garantia.
QUART.- COMUNICAR aquesta resolució a la Persona Instructora de l’expedient,
al Servei de Comptabilitat d’aquest Consistori a la Tresoreria i a la Intervenció.
CINQUÈ.- NOTIFICAR aquesta resolució a la persona o persones responsables i a
les possibles persones interessades en aquest expedient, amb indicació que contra
aquest acte, que exhaureix la via administrativa, es podrà interposar, de manera
optativa i no simultània, un dels recursos següents:
 Recurs potestatiu de reposició: davant el mateix òrgan que l’ha dictat, en el
termini màxim d´un mes, comptat de l´endemà a la recepció de la seva
notificació. El termini màxim per a la resolució d´aquest recurs és d´un més
des de la seva interposició, transcorregut el qual sense que s´hagi rebut
notificació de la seva resolució expressa, s´entendrà desestimat per silenci
administratiu. Contra la desestimació presumpta es podrà interposar, en el
termini de 6 mesos a partir de l´endemà a aquell en què s´entengui
desestimat, recurs contenciós administratiu davant els jutjats contenciosos
administratius de Barcelona, en la forma i amb els requisits establerts a Llei
29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la Jurisdicció contenciós
administrativa.
 Recurs contenciós administratiu: directament, davant els jutjats contenciosos
administratius de Barcelona, en el termini de dos mesos a partir de l´endemà
a la seva notificació, en la forma i amb els requisits establerts a la Llei
29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la Jurisdicció contenciosa
administrativa.
Tot això, sense perjudici de la interposició de qualsevol altre recurs o de l´exercici
de qualsevol acció que es considerin adients.”
ACORD 13.- RELATIU A LA IMPOSICIÓ DE SANCIONS EN RELACIÓ A
DIVERSOS EXPEDIENTS PER INFRACCIÓ DE LA LLEI 50/99 SOBRE TINENÇA
DE GOSSOS CONSIDERATS POTENCIALMENT PERILLOSOS (DUR L’ANIMAL
SENSE LLICÈNCIA), PER UN IMPORT DE 1923,25 EUROS RESPECTIVAMENT.
(EXP. 6341/2020)
Es dóna compte de l’acord que es transcriu seguidament, i sotmès a votació
s'aprova amb 23 vots a favor dels representants del PSC, Srs./Sres. Núria Marín
Martínez, Francesc J. Belver Vallés, Cristian Alcázar Esteban, José Castro Borrallo,
Rocío del Mar Ramírez Pérez, Jesús Husillos Gutiérrez, Jaume Graells Veguin,
David Quirós Brito, M. Ángeles Sariñena Hidalgo, M. Teresa Revilla Sánchez, Laura
García Manota, Olga Gómez Fernández, M. Dolores Ramos Zafra i Cristóbal Plaza
Lao, dels representants d’ERC-AM, Srs./Sres. Antoni Garcia i Acero, Rosa Batalla
Pascual, Jorge García Muñoz, Lluïsa Carmona Martínez i Xavier Mombiela
Quintero, dels representants de LHECP-ECG, Sres./Sr. Ana M. González Montes,
Sergio Moreno Ruiz i Núria Lozano Montoya i de la representant del PP, Sra. Sonia
Esplugas González i amb 4 vots d’abstenció dels representants de Cs, Srs./Sra.
Miguel Manuel García Valle, M. Carmen Esteban Fernández, Rainaldo Ruiz
Narváez i Jesús Amadeo Martín González; assistents presents en el moment de la
votació, adoptant-se l’acord següent:
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El Tinent d’Alcaldia de l’Àrea d’Equitat, Drets Socials i Recursos Humans, en
exercici de les facultats que per a l’administració executiva li corresponen a aquesta
en exercici de les facultats que li atorguen els Decrets de l’alcaldia 5700 i 5703 de
17/06/2019, publicat al BOPB el 01/07/2019, sotmet a dictamen de la Comissió
Permanent de Drets i Territori el present acord per a la aprovació del Ple:
“VIST que als expedients consten les actes del servei de la Guàrdia Urbana o del
Cos de Mossos d’Esquadra de denúncia per infraccions en matèria de tinença de
gossos potencialment perillosos on es constataven els següents fets constitutius
d’infracció de la Llei 50/1999, de 23 de desembre, sobre el Règim Jurídic de la
Tinença d’Animals Potencialment Perillosos:
-No disposar de la llicència administrativa per la tinença i conducció d’animals, art.
13.1.b) de la Llei 50/1999.
VIST que es van identificar als presumptes responsables de les conductes
infractores.
VIST que als expedients consten reconeixements de responsabilitat.
ATÈS que els procediments sancionadors contra els presumptes responsables es
van iniciar mitjançant Resolució del/de la Regidor/a de Govern de Benestar Social,
la qual contenia un pronunciament precís relatiu a la responsabilitat imputada al
presumpte responsable i advertia que aquesta es consideraria proposta davant la
manca d’al·legacions, documents o justificacions.
VISTOS els informes de proposta definitiva de resolució emesos per la Instructora.
VISTOS els informes jurídics emesos per l’Assessora Jurídica.
VISTA la Llei 50/1999, de 23 de desembre, sobre el Règim Jurídic de la Tinença
d’Animals Potencialment Perillosos (Llei 50/99) i el Decret 170/2002, d’11 de juny,
sobre mesures en matèria de gossos considerats potencialment perillosos.
El Ple, a proposta del Tinent d’Alcaldia de l’Àrea d’Equitat, Drets Socials i Recursos
Humans i amb dictamen previ de la Comissió Permanent de Drets i Territori
ACORDA
PRIMER.- DECLARAR provats, de conformitat amb l’article 77.5 de la LPAC, els
següents fets:
No disposar de la llicència administrativa per la tinença i conducció d’animals
requerida per l’article 3.1 de la Llei 50/1999, en relació als següents expedients:
NºEXPEDIENT: AJT/38371/2019
DNI/NIE: ***7723**
Resolució d’Inici: 7006/2019 de 17/09/2019
Data d´incoació: 17/09/2019
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Infracció: No disposar de la llicència administrativa per la tinença i conducció
d’animals requerida per l’article 3.1 de la Llei 50/1999.
Tipificació: Aquesta conducta es troba tipificada a l’article 13.1.b) de la Llei 50/99.
Qualificació: MOLT GREU, segons l’article 13.1 de la Llei 50/99
Sanció: 1923,25.- euros de multa.

NºEXPEDIENT: AJT/42325/2019
DNI/NIE: ***6977**
Resolució d’Inici: 9238/2019 de 07/11/2019
Data d´incoació: 07/11/2019
Infracció: No disposar de la llicència administrativa per la tinença i conducció
d’animals requerida per l’article 3.1 de la Llei 50/1999.
Tipificació: Aquesta conducta es troba tipificada a l’article 13.1.b) de la Llei 50/99.
Qualificació: MOLT GREU, segons l’article 13.1 de la Llei 50/99
Sanció: 1923,25.- euros de multa.
SEGON.- DECLARAR a les persones que s’indiquen autores i responsables dels
fets provats i de la comissió de les infraccions indicades anteriorment.
TERCER.- REQUERIR a les persones responsables, per tal que procedeixin a
ingressar a una de les entitats bancàries que es detallen a la carta o cartes de
pagament que rebran pròximament, els imports imposats en el termini indicat.
S’adverteix igualment què, la manca de pagament dins dels terminis assenyalats
(període voluntari), donarà lloc al seu cobrament a través del procediment
administratiu de constrenyiment (fins a un possible 20% de recàrrec).
Pels deutes superiors a 180 € fins a 6.000 €, en període voluntari, mitjançant el
Registre General, es pot sol·licitar l’ajornament o fraccionament, que s’atorgarà de
manera automàtica amb dispensa de garantia. Les quantitats superiors requeriran
de resolució expressa i l’aportació de garantia.
QUART.- COMUNICAR aquesta resolució a la Persona Instructora de l’expedient,
al Servei de Comptabilitat d’aquest Consistori a la Tresoreria i a la Intervenció.
CINQUÈ.- NOTIFICAR aquesta resolució a la persona o persones responsables i a
les possibles persones interessades en aquest expedient, amb indicació que contra
aquest acte, que exhaureix la via administrativa, es podrà interposar, de manera
optativa i no simultània, un dels recursos següents:
 Recurs potestatiu de reposició: davant el mateix òrgan que l´ha dictat, en el
termini màxim d´un mes, comptat de l´endemà a la recepció de la seva
notificació. El termini màxim per a la resolució d´aquest recurs és d´un més
des de la seva interposició, transcorregut el qual sense que s´hagi rebut
notificació de la seva resolució expressa, s´entendrà desestimat per silenci
administratiu. Contra la desestimació presumpta es podrà interposar, en el
termini de 6 mesos a partir de l´endemà a aquell en què s´entengui
desestimat, recurs contenciós administratiu davant els jutjats contenciosos
administratius de Barcelona, en la forma i amb els requisits establerts a Llei
29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la Jurisdicció contenciós
administrativa.
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Recurs contenciós administratiu: directament, davant els jutjats contenciosos
administratius de Barcelona, en el termini de dos mesos a partir de l´endemà
a la seva notificació, en la forma i amb els requisits establerts a la Llei
29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la Jurisdicció contenciosa
administrativa.

Tot això, sense perjudici de la interposició de qualsevol altre recurs o de l´exercici
de qualsevol acció que es considerin adients.”
ACORD 14.- RELATIU A LA IMPOSICIÓ DE SANCIONS EN RELACIÓ A
DIVERSOS EXPEDIENTS PER INFRACCIÓ DE LA LLEI 50/99 SOBRE TINENÇA
DE
GOSSOS
CONSIDERATS
POTENCIALMENT
PERILLOSOS
(ABANDONAMENT), PER UN IMPORT DE 2.404,06 EUROS RESPECTIVAMENT.
(EXP. 6369/2020)
Es dóna compte de l’acord que es transcriu seguidament, i sotmès a votació
s'aprova amb 23 vots a favor dels representants del PSC, Srs./Sres. Núria Marín
Martínez, Francesc J. Belver Vallés, Cristian Alcázar Esteban, José Castro Borrallo,
Rocío del Mar Ramírez Pérez, Jesús Husillos Gutiérrez, Jaume Graells Veguin,
David Quirós Brito, M. Ángeles Sariñena Hidalgo, M. Teresa Revilla Sánchez, Laura
García Manota, Olga Gómez Fernández, M. Dolores Ramos Zafra i Cristóbal Plaza
Lao, dels representants d’ERC-AM, Srs./Sres. Antoni Garcia i Acero, Rosa Batalla
Pascual, Jorge García Muñoz, Lluïsa Carmona Martínez i Xavier Mombiela
Quintero, dels representants de LHECP-ECG, Sres./Sr. Ana M. González Montes,
Sergio Moreno Ruiz i Núria Lozano Montoya i de la representant del PP, Sra. Sonia
Esplugas González i amb 4 vots d’abstenció dels representants de Cs, Srs./Sra.
Miguel Manuel García Valle, M. Carmen Esteban Fernández, Rainaldo Ruiz
Narváez i Jesús Amadeo Martín González; assistents presents en el moment de la
votació, adoptant-se l’acord següent:
El Tinent d’Alcaldia de l’Àrea d’Equitat, Drets Socials i Recursos Humans, en
exercici de les facultats que per a l’administració executiva li corresponen a aquesta
en exercici de les facultats que li atorguen els Decrets de l’alcaldia 5700 i 5703 de
17/06/2019, publicat al BOPB el 01/07/2019, sotmet a dictamen de la Comissió
Permanent de Drets i Territori el present acord per a la aprovació del Ple:
“VIST que als expedients consten les actuacions fetes pel Negociat de Protecció
dels Animals per infraccions en matèria de tinença de gossos potencialment
perillosos on es constataven els següents fets constitutius d’infracció de la Llei
50/1999, de 23 de desembre, sobre el Règim Jurídic de la Tinença d´Animals
Potencialment Perillosos:
Abandonament d’un animal que pertany a una raça de gossos considerats
potencialment perillosos, conducta tipificada a l’art. 13.1.a) de la Llei 50/1999.
VIST que es van identificar als presumptes responsables de les conductes
infractores.
ATÈS que els procediments sancionadors contra els presumptes responsables es
van iniciar mitjançant Resolució del/de la Regidor/a de Govern de Benestar Social,
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la qual contenia un pronunciament precís relatiu a la responsabilitat imputada al
presumpte responsable i advertia que aquesta es consideraria proposta davant la
manca d’al·legacions, documents o justificacions.
VISTOS els informes de proposta definitiva de resolució emesos per la Instructora.
VISTOS els informes jurídics emesos per l’Assessora Jurídica.
VISTA la Llei 50/1999, de 23 de desembre, sobre el Règim Jurídic de la Tinença
d’Animals Potencialment Perillosos (Llei 50/99) i el Decret 170/2002, d’11 de juny,
sobre mesures en matèria de gossos considerats potencialment perillosos.
El Ple, a proposta del Tinent d’Alcaldia de l’Àrea d’Equitat, Drets Socials i Recursos
Humans i amb dictamen previ de la Comissió Permanent de Drets i Territori
ACORDA
PRIMER.- DECLARAR provats, de conformitat amb l’article 77.5 de la LPAC, els
següents fets:
Abandonament d’un animal que pertany a una raça de gossos considerats
potencialment perillosos, en relació als següents expedients:
NºEXPEDIENT: AJT/35540/2019
DNI/NIE: ***7534**
Resolució d’Inici: 6814/2019 de 13/09/2019
Data d´incoació: 13/09/2019
Infracció: Abandonament d’un animal que pertany a una raça de gossos
considerats potencialment perillosos.
Tipificació: Aquesta conducta es troba tipificada a l’article 13.1.a) de la Llei 50/99.
Qualificació: MOLT GREU, segons l’article 13.1 de la Llei 50/99
Sanció: 2.404,06.- euros de multa.
NºEXPEDIENT: AJT/46319/2019
DNI/NIE: ***8003**
Resolució d’Inici: 7568/2019 de 03/10/2019
Data d´incoació: 03/10/2019
Infracció: Abandonament d’un animal que pertany a una raça de gossos
considerats potencialment perillosos.
Tipificació: Aquesta conducta es troba tipificada a l’article 13.1.a) de la Llei 50/99.
Qualificació: MOLT GREU, segons l’article 13.1 de la Llei 50/99
Sanció: 2.404,06.- euros de multa.
SEGON.- DECLARAR a les persones que s’indiquen autores i responsables dels
fets provats i de la comissió de les infraccions indicades anteriorment.
TERCER.- REQUERIR a les persones responsables, per tal que procedeixin a
ingressar a una de les entitats bancàries que es detallen a la carta o cartes de
pagament que rebran pròximament, els imports imposats en el termini indicat.
S’adverteix igualment què, la manca de pagament dins dels terminis assenyalats
(període voluntari), donarà lloc al seu cobrament a través del procediment
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administratiu de constrenyiment (fins a un possible 20% de recàrrec).
Pels deutes superiors a 180 € fins a 6.000 €, en període voluntari, mitjançant el
Registre General, es pot sol·licitar l’ajornament o fraccionament, que s’atorgarà de
manera automàtica amb dispensa de garantia. Les quantitats superiors requeriran
de resolució expressa i l’aportació de garantia.
QUART.- COMUNICAR aquesta resolució a la Persona Instructora de l’expedient,
al Servei de Comptabilitat d’aquest Consistori a la Tresoreria i a la Intervenció.
CINQUÈ.- NOTIFICAR aquesta resolució a la persona o persones responsables i a
les possibles persones interessades en aquest expedient, amb indicació que contra
aquest acte, que exhaureix la via administrativa, es podrà interposar, de manera
optativa i no simultània, un dels recursos següents:
 Recurs potestatiu de reposició: davant el mateix òrgan que l’ha dictat, en el
termini màxim d’un mes, comptat de l’endemà a la recepció de la seva
notificació. El termini màxim per a la resolució d’aquest recurs és d’un més
des de la seva interposició, transcorregut el qual sense que s’hagi rebut
notificació de la seva resolució expressa, s’entendrà desestimat per silenci
administratiu. Contra la desestimació presumpta es podrà interposar, en el
termini de 6 mesos a partir de l’endemà a aquell en què s’entengui
desestimat, recurs contenciós administratiu davant els jutjats contenciosos
administratius de Barcelona, en la forma i amb els requisits establerts a Llei
29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la Jurisdicció contenciós
administrativa.
 Recurs contenciós administratiu: directament, davant els jutjats contenciosos
administratius de Barcelona, en el termini de dos mesos a partir de l’endemà
a la seva notificació, en la forma i amb els requisits establerts a la Llei
29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la Jurisdicció contenciosa
administrativa.
Tot això, sense perjudici de la interposició de qualsevol altre recurs o de l’exercici
de qualsevol acció que es considerin adients.”

ACORD 15.- RELATIU A LA IMPOSICIÓ DE SANCIONS EN RELACIÓ A
DIVERSOS EXPEDIENTS PER INFRACCIÓ DE LA LLEI 50/99 SOBRE TINENÇA
DE GOSSOS CONSIDERATS POTENCIALMENT PERILLOSOS (DUR L’ANIMAL
DESLLIGAT I SENSE MORRIÓ), PER UN IMPORT DE 601,04 EUROS
RESPECTIVAMENT. (EXP. 6739/2020)
Es dóna compte de l’acord que es transcriu seguidament, i sotmès a votació
s'aprova amb 23 vots a favor dels representants del PSC, Srs./Sres. Núria Marín
Martínez, Francesc J. Belver Vallés, Cristian Alcázar Esteban, José Castro Borrallo,
Rocío del Mar Ramírez Pérez, Jesús Husillos Gutiérrez, Jaume Graells Veguin,
David Quirós Brito, M. Ángeles Sariñena Hidalgo, M. Teresa Revilla Sánchez, Laura
García Manota, Olga Gómez Fernández, M. Dolores Ramos Zafra i Cristóbal Plaza
Lao, dels representants d’ERC-AM, Srs./Sres. Antoni Garcia i Acero, Rosa Batalla
Pascual, Jorge García Muñoz, Lluïsa Carmona Martínez i Xavier Mombiela
Quintero, dels representants de LHECP-ECG, Sres./Sr. Ana M. González Montes,
Sergio Moreno Ruiz i Núria Lozano Montoya i de la representant del PP, Sra. Sonia
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Esplugas González i amb 4 vots d’abstenció dels representants de Cs, Srs./Sra.
Miguel Manuel García Valle, M. Carmen Esteban Fernández, Rainaldo Ruiz
Narváez i Jesús Amadeo Martín González; assistents presents en el moment de la
votació, adoptant-se l’acord següent:
El Tinent d’Alcaldia de l’Àrea d’Equitat, Drets Socials i Recursos Humans, en
exercici de les facultats que per a l’administració executiva li corresponen a aquesta
en exercici de les facultats que li atorguen els Decrets de l’alcaldia 5700 i 5703 de
17/06/2019, publicat al BOPB el 01/07/2019, sotmet a dictamen de la Comissió
Permanent de Drets i Territori el present acord per a la aprovació del Ple:
“VIST que als expedients consten les actes del servei de la Guàrdia Urbana de
denúncia per infraccions en matèria de tinença de gossos potencialment perillosos
on es constataven els següents fets constitutius d’infracció de la Llei 50/1999, de 23
de desembre, sobre el Règim Jurídic de la Tinença d’Animals Potencialment
Perillosos:
- Portar un gos potencialment perillós deslligat a la via pública, art. 13.2.a) de
la Llei 50/1999.
- Portar el gos pertanyent a una raça considerada potencialment perillosa
sense morrió a la via pública, art. 13.2.d) de la Llei 50/1999.
VIST que es van identificar als presumptes responsables de les conductes
infractores.
ATÈS que els procediments sancionadors contra els presumptes responsables es
van iniciar mitjançant Resolució El/La Regidor/a de Govern de Benestar Social, la
qual contenia un pronunciament precís relatiu a la responsabilitat imputada al
presumpte responsable i advertia que aquesta es consideraria proposta davant la
manca d’al·legacions, documents o justificacions.
VISTOS els informes de proposta definitiva de resolució emesos per la Instructora.
VISTOS els informes jurídics emesos per l’Assessora Jurídica.
VISTA la Llei 50/1999, de 23 de desembre, sobre el Règim Jurídic de la Tinença
d’Animals Potencialment Perillosos (Llei 50/99) i el Decret 170/2002, d’11 de juny,
sobre mesures en matèria de gossos considerats potencialment perillosos.
El Ple, a proposta del Tinent d’Alcaldia de l’Àrea d’Equitat, Drets Socials i Recursos
Humans i amb dictamen previ de la Comissió Permanent de Drets i Territori
ACORDA
PRIMER.- DECLARAR provats, de conformitat amb l’article 77.5 de la LPAC, els
següents fets:
Portar un gos potencialment perillós deslligat a la via pública, art. 13.2.a) de la
Llei 50/1999.
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Portar el gos pertanyent a una raça considerada potencialment perillosa
sense morrió a la via pública (art. 13.2.d) Llei 50/1999).
NºEXPEDIENT: AJT/39732/2019
DNI/NIE: ***8235**
Resolució d’Inici: 6951/2019 de 17/09/2019
Data d´incoació: 17/09/2019
Infracció: Portar el gos pertanyent a una raça considerada potencialment perillosa
deslligat i sense morrió a la via pública.
Tipificació: Aquesta conducta es troba tipificada als articles 13.2.d) i 13.2.a) de la
Llei 50/99.
Qualificació: GREU, segons els articles 13.2.d) de la Llei 50/99
Sanció: 601,04.- euros de multa.
NºEXPEDIENT: AJT/39751/2019
DNI/NIE: ***5391**
Resolució d’Inici: 6968/2019 de 17/09/2019
Data d´incoació: 17/09/2019
Infracció: Portar el gos pertanyent a una raça considerada potencialment perillosa
deslligat i sense morrió a la via pública.
Tipificació: Aquesta conducta es troba tipificada als articles 13.2.d) i 13.2.a) de la
Llei 50/99.
Qualificació: GREU, segons els articles 13.2.d) de la Llei 50/99
Sanció: 601,04.- euros de multa.
NºEXPEDIENT: AJT/39745/2019
DNI/NIE: ***9214**
Resolució d’Inici: 6958/2019 de 17/09/2019
Data d´incoació: 17/09/2019
Infracció: Portar el gos pertanyent a una raça considerada potencialment perillosa
deslligat i sense morrió a la via pública.
Tipificació: Aquesta conducta es troba tipificada als articles 13.2.d) i 13.2.a) de la
Llei 50/99.
Qualificació: GREU, segons els articles 13.2.d) de la Llei 50/99
Sanció: 601,04.- euros de multa.
NºEXPEDIENT: AJT/21820/2018
DNI/NIE: ***6849**
Resolució d’Inici: 6954/2019 de 17/09/2019
Data d´incoació: 17/09/2019
Infracció: Portar el gos pertanyent a una raça considerada potencialment perillosa
deslligat i sense morrió a la via pública.
Tipificació: Aquesta conducta es troba tipificada als articles 13.2.d) i 13.2.a) de la
Llei 50/99.
Qualificació: GREU, segons els articles 13.2.d) de la Llei 50/99
Sanció: 601,04.- euros de multa.
NºEXPEDIENT: AJT/39731/2019
DNI/NIE: ***7803**
Resolució d’Inici: 6950/2019 de 17/09/2019
Data d´incoació: 17/09/2019
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Infracció: Portar el gos pertanyent a una raça considerada potencialment perillosa
deslligat i sense morrió a la via pública.
Tipificació: Aquesta conducta es troba tipificada als articles 13.2.d) i 13.2.a) de la
Llei 50/99.
Qualificació: GREU, segons els articles 13.2.d) de la Llei 50/99
Sanció: 601,04.- euros de multa.
NºEXPEDIENT: AJT/39740/2019
DNI/NIE: ***7090**
Resolució d’Inici: 6957/2019 de 17/09/2019
Data d´incoació: 17/09/2019
Infracció: Portar el gos pertanyent a una raça considerada potencialment perillosa
deslligat i sense morrió a la via pública.
Tipificació: Aquesta conducta es troba tipificada als articles 13.2.d) i 13.2.a) de la
Llei 50/99.
Qualificació: GREU, segons els articles 13.2.d) de la Llei 50/99
Sanció: 601,04.- euros de multa.
NºEXPEDIENT: AJT/39448/2019
DNI/NIE: ***5067**
Resolució d’Inici: 6979/2019 de 17/09/2019
Data d´incoació: 17/09/2019
Infracció: Portar el gos pertanyent a una raça considerada potencialment perillosa
deslligat i sense morrió a la via pública.
Tipificació: Aquesta conducta es troba tipificada als articles 13.2.d) i 13.2.a) de la
Llei 50/99.
Qualificació: GREU, segons els articles 13.2.d) de la Llei 50/99
Sanció: 601,04.- euros de multa.
NºEXPEDIENT: AJT/39429/2019
DNI/NIE: ***0718**
Resolució d’Inici: 6963/2019 de 17/09/2019
Data d´incoació: 17/09/2019
Infracció: Portar el gos pertanyent a una raça considerada potencialment perillosa
deslligat i sense morrió a la via pública.
Tipificació: Aquesta conducta es troba tipificada als articles 13.2.d) i 13.2.a) de la
Llei 50/99.
Qualificació: GREU, segons els articles 13.2.d) de la Llei 50/99
Sanció: 601,04.- euros de multa.
NºEXPEDIENT: AJT/39420/2019
DNI/NIE: ***8079**
Resolució d’Inici: 6961/2019 de 17/09/2019
Data d´incoació: 17/09/2019
Infracció: Portar el gos pertanyent a una raça considerada potencialment perillosa
deslligat i sense morrió a la via pública.
Tipificació: Aquesta conducta es troba tipificada als articles 13.2.d) i 13.2.a) de la
Llei 50/99.
Qualificació: GREU, segons els articles 13.2.d) de la Llei 50/99
Sanció: 601,04.- euros de multa.
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NºEXPEDIENT: AJT/39414/2019
DNI/NIE: ***2784**
Resolució d’Inici: 6966/2019 de 17/09/2019
Data d´incoació: 17/09/2019
Infracció: Portar el gos pertanyent a una raça considerada potencialment perillosa
deslligat i sense morrió a la via pública.
Tipificació: Aquesta conducta es troba tipificada als articles 13.2.d) i 13.2.a) de la
Llei 50/99.
Qualificació: GREU, segons els articles 13.2.d) de la Llei 50/99
Sanció: 601,04.- euros de multa.
NºEXPEDIENT: AJT/39541/2019
DNI/NIE: ***5182**
Resolució d’Inici: 6983/2019 de 17/09/2019
Data d´incoació: 17/09/2019
Infracció: Portar el gos pertanyent a una raça considerada potencialment perillosa
deslligat i sense morrió a la via pública.
Tipificació: Aquesta conducta es troba tipificada als articles 13.2.d) i 13.2.a) de la
Llei 50/99.
Qualificació: GREU, segons els articles 13.2.d) de la Llei 50/99
Sanció: 601,04.- euros de multa.
NºEXPEDIENT: AJT/39445/2019
DNI/NIE: ***3349**
Resolució d’Inici: 6959/2019 de 17/09/2019
Data d´incoació: 17/09/2019
Infracció: Portar el gos pertanyent a una raça considerada potencialment perillosa
deslligat i sense morrió a la via pública.
Tipificació: Aquesta conducta es troba tipificada als articles 13.2.d) i 13.2.a) de la
Llei 50/99.
Qualificació: GREU, segons els articles 13.2.d) de la Llei 50/99
Sanció: 601,04.- euros de multa.
NºEXPEDIENT: AJT/39753/2019
DNI/NIE: ***1580**
Resolució d’Inici: 6969/2019 de 17/09/2019
Data d´incoació: 17/09/2019
Infracció: Portar el gos pertanyent a una raça considerada potencialment perillosa
deslligat i sense morrió a la via pública.
Tipificació: Aquesta conducta es troba tipificada als articles 13.2.d) i 13.2.a) de la
Llei 50/99.
Qualificació: GREU, segons els articles 13.2.d) de la Llei 50/99
Sanció: 601,04.- euros de multa.
NºEXPEDIENT: AJT/39743/2019
DNI/NIE: ***9860**
Resolució d’Inici: 6967/2019 de 17/09/2019
Data d´incoació: 17/09/2019
Infracció: Portar el gos pertanyent a una raça considerada potencialment perillosa
deslligat i sense morrió a la via pública.
Tipificació: Aquesta conducta es troba tipificada als articles 13.2.d) i 13.2.a) de la
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Llei 50/99.
Qualificació: GREU, segons els articles 13.2.d) de la Llei 50/99
Sanció: 601,04.- euros de multa.
NºEXPEDIENT: AJT/39346/2019
DNI/NIE: ***8852**
Resolució d’Inici: 6989/2019 de 17/09/2019
Data d´incoació: 17/09/2019
Infracció: Portar el gos pertanyent a una raça considerada potencialment perillosa
deslligat i sense morrió a la via pública.
Tipificació: Aquesta conducta es troba tipificada als articles 13.2.d) i 13.2.a) de la
Llei 50/99.
Qualificació: GREU, segons els articles 13.2.d) de la Llei 50/99
Sanció: 601,04.- euros de multa.
NºEXPEDIENT: AJT/39334/2019
DNI/NIE: ***6148**
Resolució d’Inici: 6972/2019 de 17/09/2019
Data d´incoació: 17/09/2019
Infracció: Portar el gos pertanyent a una raça considerada potencialment perillosa
deslligat i sense morrió a la via pública.
Tipificació: Aquesta conducta es troba tipificada als articles 13.2.d) i 13.2.a) de la
Llei 50/99.
Qualificació: GREU, segons els articles 13.2.d) de la Llei 50/99
Sanció: 601,04.- euros de multa.
NºEXPEDIENT: AJT/39734/2019
DNI/NIE: ***2963**
Resolució d’Inici: 6952/2019 de 17/09/2019
Data d´incoació: 17/09/2019
Infracció: Portar el gos pertanyent a una raça considerada potencialment perillosa
deslligat i sense morrió a la via pública.
Tipificació: Aquesta conducta es troba tipificada als articles 13.2.d) i 13.2.a) de la
Llei 50/99.
Qualificació: GREU, segons els articles 13.2.d) de la Llei 50/99
Sanció: 601,04.- euros de multa.
SEGON.- DECLARAR a les persones que s’indiquen autores i responsables dels
fets provats i de la comissió de les infraccions indicades anteriorment.
TERCER.- REQUERIR a les persones responsables, per tal que procedeixin a
ingressar a una de les entitats bancàries que es detallen a la carta o cartes de
pagament que rebran pròximament, els imports imposats en el termini indicat.
S’adverteix igualment què, la manca de pagament dins dels terminis assenyalats
(període voluntari), donarà lloc al seu cobrament a través del procediment
administratiu de constrenyiment (fins a un possible 20% de recàrrec).
Pels deutes superiors a 180 € fins a 6.000 €, en període voluntari, mitjançant el
Registre General, es pot sol·licitar l’ajornament o fraccionament, que s’atorgarà de
manera automàtica amb dispensa de garantia. Les quantitats superiors requeriran
de resolució expressa i l’aportació de garantia.
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QUART.- COMUNICAR aquesta resolució a la Persona Instructora de l’expedient,
al Servei de Comptabilitat d’aquest Consistori a la Tresoreria i a la Intervenció.
CINQUÈ.- NOTIFICAR aquesta resolució a la persona o persones responsables i a
les possibles persones interessades en aquest expedient, amb indicació que contra
aquest acte, que exhaureix la via administrativa, es podrà interposar, de manera
optativa i no simultània, un dels recursos següents:
 Recurs potestatiu de reposició: davant el mateix òrgan que l’ha dictat, en el
termini màxim d’un mes, comptat de l’endemà a la recepció de la seva
notificació. El termini màxim per a la resolució d’aquest recurs és d’un més
des de la seva interposició, transcorregut el qual sense que s’hagi rebut
notificació de la seva resolució expressa, s’entendrà desestimat per silenci
administratiu. Contra la desestimació presumpta es podrà interposar, en el
termini de 6 mesos a partir de l’endemà a aquell en què s’entengui
desestimat, recurs contenciós administratiu davant els jutjats contenciosos
administratius de Barcelona, en la forma i amb els requisits establerts a Llei
29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la Jurisdicció contenciós
administrativa.
 Recurs contenciós administratiu: directament, davant els jutjats contenciosos
administratius de Barcelona, en el termini de dos mesos a partir de l’endemà
a la seva notificació, en la forma i amb els requisits establerts a la Llei
29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la Jurisdicció contenciosa
administrativa.
Tot això, sense perjudici de la interposició de qualsevol altre recurs o de l’exercici
de qualsevol acció que es considerin adients.”

ACORD 16.- RELATIU A LA IMPOSICIÓ DE SANCIONS EN RELACIÓ A
DIVERSOS EXPEDIENTS PER INFRACCIÓ DE LA LLEI 50/99 SOBRE TINENÇA
DE GOSSOS CONSIDERATS POTENCIALMENT PERILLOSOS (DUR L’ANIMAL
DESLLIGAT I SENSE MORRIÓ)AMB RECONEIXEMENT DE RESPOSABILITAT,
PER UN IMPORT DE 480,84 EUROS RESPECTIVAMENT. (EXP. 6881/2020)
Es dóna compte de l’acord que es transcriu seguidament, i sotmès a votació
s'aprova amb 23 vots a favor dels representants del PSC, Srs./Sres. Núria Marín
Martínez, Francesc J. Belver Vallés, Cristian Alcázar Esteban, José Castro Borrallo,
Rocío del Mar Ramírez Pérez, Jesús Husillos Gutiérrez, Jaume Graells Veguin,
David Quirós Brito, M. Ángeles Sariñena Hidalgo, M. Teresa Revilla Sánchez, Laura
García Manota, Olga Gómez Fernández, M. Dolores Ramos Zafra i Cristóbal Plaza
Lao, dels representants d’ERC-AM, Srs./Sres. Antoni Garcia i Acero, Rosa Batalla
Pascual, Jorge García Muñoz, Lluïsa Carmona Martínez i Xavier Mombiela
Quintero, dels representants de LHECP-ECG, Sres./Sr. Ana M. González Montes,
Sergio Moreno Ruiz i Núria Lozano Montoya i de la representant del PP, Sra. Sonia
Esplugas González i amb 4 vots d’abstenció dels representants de Cs, Srs./Sra.
Miguel Manuel García Valle, M. Carmen Esteban Fernández, Rainaldo Ruiz
Narváez i Jesús Amadeo Martín González; assistents presents en el moment de la
votació, adoptant-se l’acord següent:
El Tinent d’Alcaldia de l’Àrea d’Equitat, Drets Socials i Recursos Humans, en
exercici de les facultats que per a l’administració executiva li corresponen a aquesta
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en exercici de les facultats que li atorguen els Decrets de l’alcaldia 5700 i 5703 de
17/06/2019, publicat al BOPB el 01/07/2019, sotmet a dictamen de la Comissió
Permanent de Drets i Territori el present acord per a la aprovació del Ple:
“VIST que als expedients consten les actes del servei de la Guàrdia Urbana de
denúncia per infraccions en matèria de tinença de gossos potencialment perillosos
on es constataven els següents fets constitutius d’infracció de la Llei 50/1999, de 23
de desembre, sobre el Règim Jurídic de la Tinença d’Animals Potencialment
Perillosos:
- Portar un gos potencialment perillós deslligat a la via pública, art. 13.2.a) de
la Llei 50/1999.
- Portar el gos pertanyent a una raça considerada potencialment perillosa
sense morrió a la via pública, art. 13.2.d) de la Llei 50/1999.
VIST que es van identificar als presumptes responsables de les conductes
infractores.
VIST que als expedients consten reconeixements de responsabilitat.
ATÈS que els procediments sancionadors contra els presumptes responsables es
van iniciar mitjançant Resolució El/La Regidor/a de Govern de Benestar Social, la
qual contenia un pronunciament precís relatiu a la responsabilitat imputada al
presumpte responsable i advertia que aquesta es consideraria proposta davant la
manca d’al·legacions, documents o justificacions.
VISTOS els informes de proposta definitiva de resolució emesos per la Instructora.
VISTOS els informes jurídics emesos per l’Assessora Jurídica.
VISTA la Llei 50/1999, de 23 de desembre, sobre el Règim Jurídic de la Tinença
d’Animals Potencialment Perillosos (Llei 50/99) i el Decret 170/2002, d’11 de juny,
sobre mesures en matèria de gossos considerats potencialment perillosos.
El Ple, a proposta del Tinent d’Alcaldia de l’Àrea d’Equitat, Drets Socials i Recursos
Humans i amb dictamen previ de la Comissió Permanent de Drets i Territori
ACORDA
PRIMER.- DECLARAR provats, de conformitat amb l’article 77.5 de la LPAC, els
següents fets:
Portar un gos potencialment perillós deslligat a la via pública, art. 13.2.a) de la
Llei 50/1999.
Portar el gos pertanyent a una raça considerada potencialment perillosa
sense morrió a la via pública, art. 13.2.d) Llei 50/1999.
NºEXPEDIENT: AJT/39737/2019
DNI/NIE: ***6142**
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Resolució d’Inici: 6945/2019 de 17/09/2019
Data d´incoació: 17/09/2019
Infracció: Portar el gos pertanyent a una raça considerada potencialment perillosa
deslligat i sense morrió a la via pública.
Tipificació: Aquesta conducta es troba tipificada als articles 13.2.d) i 13.2.a) de la
Llei 50/99.
Qualificació: GREU, segons els articles 13.2.d) de la Llei 50/99
Sanció: 480,84.- euros de multa.
NºEXPEDIENT: AJT/39495/2019
DNI/NIE: ***7497**
Resolució d’Inici: 6975/2019 de 17/09/2019
Data d´incoació: 17/09/2019
Infracció: Portar el gos pertanyent a una raça considerada potencialment perillosa
deslligat i sense morrió a la via pública.
Tipificació: Aquesta conducta es troba tipificada als articles 13.2.d) i 13.2.a) de la
Llei 50/99.
Qualificació: GREU, segons els articles 13.2.d) de la Llei 50/99
Sanció: 480,84.- euros de multa.
SEGON.- DECLARAR a les persones que s’indiquen autores i responsables dels
fets provats i de la comissió de les infraccions indicades anteriorment.
TERCER.- REQUERIR a les persones responsables, per tal que procedeixin a
ingressar a una de les entitats bancàries que es detallen a la carta o cartes de
pagament que rebran pròximament, els imports imposats en el termini indicat.
S’adverteix igualment què, la manca de pagament dins dels terminis assenyalats
(període voluntari), donarà lloc al seu cobrament a través del procediment
administratiu de constrenyiment (fins a un possible 20% de recàrrec).
Pels deutes superiors a 180 € fins a 6.000 €, en període voluntari, mitjançant el
Registre General, es pot sol·licitar l’ajornament o fraccionament, que s’atorgarà de
manera automàtica amb dispensa de garantia. Les quantitats superiors requeriran
de resolució expressa i l’aportació de garantia.
QUART.- COMUNICAR aquesta resolució a la Persona Instructora de l’expedient,
al Servei de Comptabilitat d’aquest Consistori a la Tresoreria i a la Intervenció.
CINQUÈ.- NOTIFICAR aquesta resolució a la persona o persones responsables i a
les possibles persones interessades en aquest expedient, amb indicació que contra
aquest acte, que exhaureix la via administrativa, es podrà interposar, de manera
optativa i no simultània, un dels recursos següents:
 Recurs potestatiu de reposició: davant el mateix òrgan que l’ha dictat, en el
termini màxim d’un mes, comptat de l’endemà a la recepció de la seva
notificació. El termini màxim per a la resolució d’aquest recurs és d’un més
des de la seva interposició, transcorregut el qual sense que s’hagi rebut
notificació de la seva resolució expressa, s’entendrà desestimat per silenci
administratiu. Contra la desestimació presumpta es podrà interposar, en el
termini de 6 mesos a partir de l’endemà a aquell en què s’entengui
desestimat, recurs contenciós administratiu davant els jutjats contenciosos
administratius de Barcelona, en la forma i amb els requisits establerts a Llei
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29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la Jurisdicció contenciós
administrativa.
Recurs contenciós administratiu: directament, davant els jutjats contenciosos
administratius de Barcelona, en el termini de dos mesos a partir de l’endemà
a la seva notificació, en la forma i amb els requisits establerts a la Llei
29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la Jurisdicció contenciosa
administrativa.

Tot això, sense perjudici de la interposició de qualsevol altre recurs o de l’exercici
de qualsevol acció que es considerin adients.”

ACORD 17.- RELATIU A LA IMPOSICIÓ DE SANCIONS EN RELACIÓ A
DIVERSOS EXPEDIENTS PER INFRACCIÓ DE LA LLEI 50/99 SOBRE TINENÇA
DE GOSSOS CONSIDERATS POTENCIALMENT PERILLOSOS (DUR L’ANIMAL
DESLLIGAT, SENSE MORRIÓ I SENSE XIP), PER UN IMPORT DE 901,56
EUROS RESPECTIVAMENT. (EXP. 6917/2020)
Es dóna compte de l’acord que es transcriu seguidament, i sotmès a votació
s'aprova amb 23 vots a favor dels representants del PSC, Srs./Sres. Núria Marín
Martínez, Francesc J. Belver Vallés, Cristian Alcázar Esteban, José Castro Borrallo,
Rocío del Mar Ramírez Pérez, Jesús Husillos Gutiérrez, Jaume Graells Veguin,
David Quirós Brito, M. Ángeles Sariñena Hidalgo, M. Teresa Revilla Sánchez, Laura
García Manota, Olga Gómez Fernández, M. Dolores Ramos Zafra i Cristóbal Plaza
Lao, dels representants d’ERC-AM, Srs./Sres. Antoni Garcia i Acero, Rosa Batalla
Pascual, Jorge García Muñoz, Lluïsa Carmona Martínez i Xavier Mombiela
Quintero, dels representants de LHECP-ECG, Sres./Sr. Ana M. González Montes,
Sergio Moreno Ruiz i Núria Lozano Montoya i de la representant del PP, Sra. Sonia
Esplugas González i amb 4 vots d’abstenció dels representants de Cs, Srs./Sra.
Miguel Manuel García Valle, M. Carmen Esteban Fernández, Rainaldo Ruiz
Narváez i Jesús Amadeo Martín González; assistents presents en el moment de la
votació, adoptant-se l’acord següent:
El Tinent d’Alcaldia de l’Àrea d’Equitat, Drets Socials i Recursos Humans, en
exercici de les facultats que per a l’administració executiva li corresponen a aquesta
en exercici de les facultats que li atorguen els Decrets de l’alcaldia 5700 i 5703 de
17/06/2019, publicat al BOPB el 01/07/2019, sotmet a dictamen de la Comissió
Permanent de Drets i Territori el present acord per a la aprovació del Ple:
“VIST que als expedients consten les actes del servei de la Guàrdia Urbana de
denúncia per infraccions en matèria de tinença de gossos potencialment perillosos
on es constataven els següents fets constitutius d’infracció de la Llei 50/1999, de 23
de desembre, sobre el Règim Jurídic de la Tinença d´Animals Potencialment
Perillosos:
- Portar un gos potencialment perillós deslligat a la via pública, art. 13.2.a) de
la Llei 50/1999.
- Portar el gos pertanyent a una raça considerada potencialment perillosa
sense morrió a la via pública, art. 13.2.d) de la Llei 50/1999.
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- Portar el gos sense identificar amb micro xip l’art 13.2.b) de la Llei 50/1999.
VIST que es van identificar als presumptes responsables de les conductes
infractores.
ATÈS que els procediments sancionadors contra els presumptes responsables es
van iniciar mitjançant Resolució El/La Regidor/a de Govern de Benestar Social, la
qual contenia un pronunciament precís relatiu a la responsabilitat imputada al
presumpte responsable i advertia que aquesta es consideraria proposta davant la
manca d’al·legacions, documents o justificacions.
VISTOS els informes de proposta definitiva de resolució emesos per la Instructora.
VISTOS els informes jurídics emesos per l’Assessora Jurídica.
VISTA la Llei 50/1999, de 23 de desembre, sobre el Règim Jurídic de la Tinença
d’Animals Potencialment Perillosos (Llei 50/99) i el Decret 170/2002, d’11 de juny,
sobre mesures en matèria de gossos considerats potencialment perillosos.
El Ple, a proposta del Tinent d’Alcaldia de l’Àrea d’Equitat, Drets Socials i Recursos
Humans i amb dictamen previ de la Comissió Permanent de Drets i Territori
ACORDA
PRIMER.- DECLARAR provats, de conformitat amb l’article 77.5 de la LPAC, els
següents fets:
Portar un gos potencialment perillós deslligat a la via pública, art. 13.2.a) de la
Llei 50/1999.
Portar el gos pertanyent a una raça considerada potencialment perillosa
sense morrió a la via pública (art. 13.2.d) Llei 50/1999).
Portar el gos sense identificar amb micro xip (l’art 13.2.b) de la Llei 50/1999).
NºEXPEDIENT: AJT/39816/2019
DNI/NIE: ***8116**
Resolució d’Inici: 6943/2019 de 17/09/2019
Data d´incoació: 17/09/2019
Infracció: Portar el gos pertanyent a una raça considerada potencialment perillosa
deslligat sense morrió a la via pública i sense identificar amb microxip.
Tipificació: Aquesta conducta es troba tipificada als articles 13.2.d), 13.2.a) i
13.2.b) de la Llei 50/99.
Qualificació: GREU, segons els articles 13.2.d) de la Llei 50/99
Sanció: 901,56.- euros de multa.
NºEXPEDIENT: AJT/39815/2019
DNI/NIE: ***9494**
Resolució d’Inici: 6949/2019 de 17/09/2019
Data d´incoació: 17/09/2019
Infracció: Portar el gos pertanyent a una raça considerada potencialment perillosa
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deslligat sense morrió a la via pública i sense identificar amb microxip.
Tipificació: Aquesta conducta es troba tipificada als articles 13.2.d), 13.2.a) i
13.2.b) de la Llei 50/99.
Qualificació: GREU, segons els articles 13.2.d) de la Llei 50/99
Sanció: 901,56.- euros de multa.
SEGON.- DECLARAR a les persones que s’indiquen autores i responsables dels
fets provats i de la comissió de les infraccions indicades anteriorment.
TERCER.- REQUERIR a les persones responsables, per tal que procedeixin a
ingressar a una de les entitats bancàries que es detallen a la carta o cartes de
pagament que rebran pròximament, els imports imposats en el termini indicat.
S’adverteix igualment què, la manca de pagament dins dels terminis assenyalats
(període voluntari), donarà lloc al seu cobrament a través del procediment
administratiu de constrenyiment (fins a un possible 20% de recàrrec).
Pels deutes superiors a 180 € fins a 6.000 €, en període voluntari, mitjançant el
Registre General, es pot sol·licitar l’ajornament o fraccionament, que s’atorgarà de
manera automàtica amb dispensa de garantia. Les quantitats superiors requeriran
de resolució expressa i l’aportació de garantia.
QUART.- COMUNICAR aquesta resolució a la Persona Instructora de l’expedient,
al Servei de Comptabilitat d’aquest Consistori a la Tresoreria i a la Intervenció.
CINQUÈ.- NOTIFICAR aquesta resolució a la persona o persones responsables i a
les possibles persones interessades en aquest expedient, amb indicació que contra
aquest acte, que exhaureix la via administrativa, es podrà interposar, de manera
optativa i no simultània, un dels recursos següents:
 Recurs potestatiu de reposició: davant el mateix òrgan que l’ha dictat, en el
termini màxim d’un mes, comptat de l’endemà a la recepció de la seva
notificació. El termini màxim per a la resolució d’aquest recurs és d’un més
des de la seva interposició, transcorregut el qual sense que s’hagi rebut
notificació de la seva resolució expressa, s’entendrà desestimat per silenci
administratiu. Contra la desestimació presumpta es podrà interposar, en el
termini de 6 mesos a partir de l’endemà a aquell en què s’entengui
desestimat, recurs contenciós administratiu davant els jutjats contenciosos
administratius de Barcelona, en la forma i amb els requisits establerts a Llei
29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la Jurisdicció contenciós
administrativa.
 Recurs contenciós administratiu: directament, davant els jutjats contenciosos
administratius de Barcelona, en el termini de dos mesos a partir de l’endemà
a la seva notificació, en la forma i amb els requisits establerts a la Llei
29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la Jurisdicció contenciosa
administrativa.
Tot això, sense perjudici de la interposició de qualsevol altre recurs o de l’exercici
de qualsevol acció que es considerin adients.”
ACORD 18.- RELATIU A LA IMPOSICIÓ DE SANCIÓ PER INFRACCIÓ DE LA
LLEI 50/99 SOBRE TINENÇA DE GOSSOS CONSIDERATS POTENCIALMENT
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PERILLOSOS, PER UN IMPORT DE 901,56 EUROS. (EXP.34109/2019)
Es dóna compte de l’acord que es transcriu seguidament, i sotmès a votació
s'aprova amb 23 vots a favor dels representants del PSC, Srs./Sres. Núria Marín
Martínez, Francesc J. Belver Vallés, Cristian Alcázar Esteban, José Castro Borrallo,
Rocío del Mar Ramírez Pérez, Jesús Husillos Gutiérrez, Jaume Graells Veguin,
David Quirós Brito, M. Ángeles Sariñena Hidalgo, M. Teresa Revilla Sánchez, Laura
García Manota, Olga Gómez Fernández, M. Dolores Ramos Zafra i Cristóbal Plaza
Lao, dels representants d’ERC-AM, Srs./Sres. Antoni Garcia i Acero, Rosa Batalla
Pascual, Jorge García Muñoz, Lluïsa Carmona Martínez i Xavier Mombiela
Quintero, dels representants de LHECP-ECG, Sres./Sr. Ana M. González Montes,
Sergio Moreno Ruiz i Núria Lozano Montoya i de la representant del PP, Sra. Sonia
Esplugas González i amb 4 vots d’abstenció dels representants de Cs, Srs./Sra.
Miguel Manuel García Valle, M. Carmen Esteban Fernández, Rainaldo Ruiz
Narváez i Jesús Amadeo Martín González; assistents presents en el moment de la
votació, adoptant-se l’acord següent:
El Tinent d’Alcaldia de l’Àrea d´Equitat, Drets Socials i Recursos Humans, en
exercici de les facultats que per a l’administració executiva li corresponen a aquesta
en exercici de les facultats que li atorguen els Decrets de l’alcaldia 5700 i 5703 de
17/06/2019, publicat al BOPB el 01/07/2019, sotmet a dictamen de la Comissió
Permanent de Drets i Territori el present acord per a la aprovació del Ple:
“VISTA l’acta de denúncia de la Guardia Urbana per infraccions en matèria de
tinença de gossos potencialment perillosos emesa el passat dia 21/05/2019, a les
20:15 hores pels agents actuants amb número 904 i 1029, on es constataven els
següents fets constitutius d’infracció de la normativa indicada anteriorment:
a. Portar el gos pertanyent a una raça considerada potencialment perillosa
sense morrió a la via pública.
b. Posseir i/o portar el gos sense el certificat dels cens municipal.
c. Portar el gos sense identificar amb micro xip.
VIST que es va identificar com a presumpta responsable de la conducta infractora
al SR. A. G. M. Z., amb XXXXXX XXXXXXXXX.
ATÈS que el procediment sancionador contra el Sr. A. G. M. Z. es va iniciar
mitjançant Resolució del Regidor de Govern de Benestar Social núm. 6816/2019 de
13/09/2019, la qual contenia un pronunciament precís relatiu a la responsabilitat
imputada al Sr. A. G. M. Z. i s’advertia que aquesta es consideraria proposta davant
la manca d’al·legacions, documents o justificacions.
VIST l’informe emes per l’Assessora Jurídica segons el qual es proposa es dicti
resolució sancionadora de procediment sancionador, d’acord amb els termes
establerts als articles 80 i 90 de LPAC, iniciat contra el SR. A. G. M. Z., amb
XXXXXXXXXXXXXXX com autor i responsable per les infraccions que constaven a
la resolució d’inici.
VIST l’informe de proposta definitiva de resolució emes per la Sra. Instructora.
VISTA la Llei 50/1999, de 23 de desembre, sobre el Règim Jurídic de la Tinença
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d’Animals Potencialment Perillosos (Llei 50/99) i el Decret 170/2002, d’11 de juny
sobre mesures en matèria de gossos considerats potencialment perillosos.
El Ple, a proposta del Tinent d’Alcaldia de l’Àrea d’Equitat, Drets Socials i Recursos
Humans i amb dictamen previ de la Comissió Permanent de Drets i Territori
ACORDA
PRIMER.- DECLARAR provats, de conformitat amb l’article 77.5 de la LPAC, els
següents fets:
Portar el gos pertanyent a una raça considerada potencialment perillosa sense
morrió a la via pública.
Posseir i/o portar el gos sense el certificat dels cens municipal.
Portar el gos sense identificar amb micro xip.
SEGON.- QUALIFICAR aquests fets com a constitutius de les següents infraccions:
Infracció número 1:
Conducta: Tinença de gos potencialment perillós en llocs públics sense
morrió
Tipificació: Aquesta conducta es troba tipificada a l’article 13.2.d) de la Llei
50/1999 de 23 de desembre.
Qualificació: GREU, segons l’article 13.2. d) de la Llei 50/1999 de 23 de desembre.
Sanció econòmica: 300,52 euros de multa
Infracció 2:
Conducta.- Tinença de gos potencialment perillós sense inscripció en el
Registre
Tipificació: Aquesta conducta es troba tipificada a l’article 13.2.c) de la Llei
50/1999 de 23 de desembre.
Qualificació: GREU, segons l’article 13.2. c) de la Llei 50/1999 de 23 de desembre
Sanció econòmica: 300,52 euros de multa
Infracció 3:
Conducta.-Tinença
identificador

de

gos

potencialment

perillós

sense

micro

xip

Tipificació: Aquesta conducta es troba tipificada a l’article 13.2.b) de la Llei
50/1999 de 23 de desembre.
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Qualificació: GREU, segons l’article 13.2. b) de la Llei 50/1999 de 23 de desembre.
Sanció econòmica: 300,52 euros de multa
TERCER.- DECLARAR al SR. A. G. M. Z., amb XXXXXXXXXXXXXX, autor i
responsable dels fets provats i de la comissió dels infraccions indicades
anteriorment.
QUART.- IMPOSAR al SR. A. G. M. Z., amb XXXXXXXXXXXXXXXX, les següents
sancions:
Infracció número 1:
Conducta: Tinença de gos potencialment perillós en llocs públics sense
morrió.
Sanció econòmica: 300,52 euros de multa
Infracció 2:
Conducta.- Tinença de gos potencialment perillós sense inscripció en el
Registre
Sanció econòmica: 300,52 euros de multa
Infracció 3:
Conducta.-Tinença
identificador

de

gos

potencialment

perillós

sense

micro

xip

Sanció econòmica: 300,52 euros de multa
TOTAL Sanció econòmica: 901,56.-euros de multa
CINQUÈ.- REQUERIR a les persona responsables, per tal que procedeixin a
ingressar a una de les entitats bancàries que es detallen a la carta o cartes de
pagament que rebran pròximament, els imports imposats en el termini indicat.
S’adverteix igualment què, la manca de pagament dins dels terminis assenyalats
(període voluntari), donarà lloc al seu cobrament a través del procediment
administratiu de constrenyiment (fins a un possible 20% de recàrrec).
Pels deutes superiors a 180 € fins a 6.000 €, en període voluntari, mitjançant el
Registre General, es pot sol·licitar l’ajornament o fraccionament, que s’atorgarà de
manera automàtica amb dispensa de garantia. Les quantitats superiors requeriran
de resolució expressa i l’aportació de garantia.
SISÈ.- COMUNICAR aquesta resolució a la persona Instructora de l’expedient, al
Servei de Comptabilitat d’aquest Consistori a la Tresoreria i a la Intervenció.
SETÈ.- NOTIFICAR aquesta resolució a la persona o persones responsables i a les
possibles persones interessades en aquest expedient.”
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ACORD 19.- RELATIU A LA IMPOSICIÓ DE SANCIÓ PER INFRACCIÓ DE LA
LLEI 50/99 SOBRE TINENÇA DE GOSSOS CONSIDERATS POTENCIALMENT
PERILLOSOS, PER UN IMPORT DE 2403,12 EUROS. (EXP.39758/2019)
Es dóna compte de l’acord que es transcriu seguidament, i sotmès a votació
s'aprova amb 23 vots a favor dels representants del PSC, Srs./Sres. Núria Marín
Martínez, Francesc J. Belver Vallés, Cristian Alcázar Esteban, José Castro Borrallo,
Rocío del Mar Ramírez Pérez, Jesús Husillos Gutiérrez, Jaume Graells Veguin,
David Quirós Brito, M. Ángeles Sariñena Hidalgo, M. Teresa Revilla Sánchez, Laura
García Manota, Olga Gómez Fernández, M. Dolores Ramos Zafra i Cristóbal Plaza
Lao, dels representants d’ERC-AM, Srs./Sres. Antoni Garcia i Acero, Rosa Batalla
Pascual, Jorge García Muñoz, Lluïsa Carmona Martínez i Xavier Mombiela
Quintero, dels representants de LHECP-ECG, Sres./Sr. Ana M. González Montes,
Sergio Moreno Ruiz i Núria Lozano Montoya i de la representant del PP, Sra. Sonia
Esplugas González i amb 4 vots d’abstenció dels representants de Cs, Srs./Sra.
Miguel Manuel García Valle, M. Carmen Esteban Fernández, Rainaldo Ruiz
Narváez i Jesús Amadeo Martín González; assistents presents en el moment de la
votació, adoptant-se l’acord següent:
El Tinent d’Alcaldia de l’Àrea d´Equitat, Drets Socials i Recursos Humans, en
exercici de les facultats que per a l’administració executiva li corresponen a aquesta
en exercici de les facultats que li atorguen els Decrets de l’alcaldia 5700 i 5703 de
17/06/2019, publicat al BOPB el 01/07/2019, sotmet a dictamen de la Comissió
Permanent de Drets i Territori el present acord per a la aprovació del Ple:
“VISTES les actes de denúncia de la Guardia Urbana per infraccions en matèria de
tinença de gossos potencialment perillosos emeses el passat dia 13/10/2018, a les
16:31 hores pels agents actuants amb número 970 i 1032, i el passat dia
27/10/2018, a les 18:00 hores pels agents actuants amb número 269, 998 i 1000,
on es constataven els següents fets constitutius d’infracció de la normativa indicada
anteriorment:
d. Portar el gossos sense lligar a la via o en espai públic.
e. Portar els gossos sense morrió.
f. Portar, una persona, més d’un gos considerat potencialment perillós.
VIST que es va identificar com a presumpta responsable de la conducta infractora
al SR. S. E. M. M., amb XXXXXXXXXXXXX.
ATÈS que el procediment sancionador contra el Sr. S. E. M. M. es va iniciar
mitjançant Resolució del Regidor de Govern de Benestar Social núm. 7979/2019 de
14/10/2019, la qual contenia un pronunciament precís relatiu a la responsabilitat
imputada al Sr. S. E. M. M. i s’advertia que aquesta es consideraria proposta davant
la manca d’al·legacions, documents o justificacions.
VIST l’informe emes per l’Assessora Jurídica segons el qual es proposa es dicti
resolució sancionadora de procediment sancionador, d’acord amb els termes
establerts als articles 80 i 90 de LPAC, iniciat contra el SR. S. E. M. M., amb
XXXXXXXXXXXXXX com autor i responsable per les infraccions que constaven a la
resolució d’inici.
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VIST l’informe de proposta definitiva de resolució emes per la Sra. Instructora.
VISTA la Llei 50/1999, de 23 de desembre, sobre el Règim Jurídic de la Tinença
d’Animals Potencialment Perillosos (Llei 50/99) i el Decret 170/2002, d’11 de juny
sobre mesures en matèria de gossos considerats potencialment perillosos.
El Ple, a proposta del Tinent d’Alcaldia de l’Àrea d’Equitat, Drets Socials i Recursos
Humans i amb dictamen previ de la Comissió Permanent de Drets i Territori
ACORDA
PRIMER.- DECLARAR provats, de conformitat amb l’article 77.5 de la LPAC, els
següents fets:
Portar el gossos sense lligar a la via o en espai públic.
Portar els gossos sense morrió.
Portar, una persona, més d’un gos considerat potencialment perillós.
SEGON.- QUALIFICAR aquests fets com a constitutius de les següents infraccions:
Infracció número 1:
Conducta: Portar un gos potencialment perillós deslligat a la via pública,
Tipificació.- Aquesta conducta es troba tipificada a l’art. 13.2.a) de la llei 50/1999,
de 23 de desembre.
Qualificació.- GREU, d’acord amb l’art. 13.2.a) de la llei 50/1999, de 23 de
desembre.
Sanció econòmica: 300,52 euros de multa x 2 gossos =601,04 euros.
Infracció 2:
Conducta: Tinença de gos potencialment perillós en llocs públics sense
morrió
Tipificació: Aquesta conducta es troba tipificada a l’article 13.2.d) de la Llei
50/1999 de 23 de desembre.
Qualificació: GREU, segons l’article 13.2. d) de la Llei 50/1999 de 23 de desembre.
Sanció econòmica: 300,52 euros de multa x 2 gossos x 2 denuncies= 1.202,08
euros.
Infracció 3:
Conducta: Portar, una persona, més d’un gos considerat potencialment
perillós
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Tipificació.- El fet constitueix infracció de l’art. 46. 2. 1.3) de la (OMCivis).
Qualificació.-LLEU, d’acord amb article 46. 2. 1.3) de la (OMCivis).
Sanció econòmica: 150,00 euros de multes x 2 gossos x 2 denúncies= 600,00
euros.
TERCER.- DECLARAR al SR. S. E. M. M., amb XXXXXXXXXXXXXXXX, autor i
responsable dels fets provats i de la comissió dels infraccions indicades
anteriorment.
QUART.- IMPOSAR al SR. S. E. M. M., amb XXXXXXXXXXXXXXXX, les següents
sancions:
Infracció número 1:
Conducta: Portar un gos potencialment perillós deslligat a la via pública,
Sanció econòmica: 300,52 euros de multa x 2 gossos =601,04 euros.
Infracció 2:
Conducta: Tinença de gos potencialment perillós en llocs públics sense
morrió
Sanció econòmica: 300,52 euros de multa x 2 gossos x 2 denuncies= 1.202,08
euros.
Infracció 3:
Conducta.- Portar, una persona, més d’un gos considerat potencialment
perillós.
Sanció econòmica: 150,00 euros de multes x 2 gossos x 2 denúncies= 600,00
euros.
TOTAL Sanció econòmica: 2.403,12 euros.
CINQUÈ.- REQUERIR a les persona responsables, per tal que procedeixin a
ingressar a una de les entitats bancàries que es detallen a la carta o cartes de
pagament que rebran pròximament, els imports imposats en el termini indicat.
S’adverteix igualment què, la manca de pagament dins dels terminis assenyalats
(període voluntari), donarà lloc al seu cobrament a través del procediment
administratiu de constrenyiment (fins a un possible 20% de recàrrec).
Pels deutes superiors a 180 € fins a 6.000 €, en període voluntari, mitjançant el
Registre General, es pot sol·licitar l’ajornament o fraccionament, que s’atorgarà de
manera automàtica amb dispensa de garantia. Les quantitats superiors requeriran
de resolució expressa i l’aportació de garantia.
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SISÈ.- COMUNICAR aquesta resolució a la persona Instructora de l’expedient, al
Servei de Comptabilitat d’aquest Consistori a la Tresoreria i a la Intervenció.
SETÈ.- NOTIFICAR aquesta resolució a la persona o persones responsables i a les
possibles persones interessades en aquest expedient.”
EDUCACIÓ, ESPORTS I JOVENTUT
ACORD 20.- RELATIU A L’APROVACIÓ INICIAL DEL REGLAMENT DEL
CONSELL EDUCATIU DE L’HOSPITALET (EXP. 20969/2018)
Es dóna compte de l’acord que es transcriu seguidament, i sotmès a votació
s'aprova per unanimitat adoptant-se, amb el quòrum de la majoria absoluta que
exigeix l’article 123.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de
Règim Local, l’acord següent:
El Tinent d’Alcaldia, titular de l’Àrea d’Educació, Esports i Joventut, en exercici de
les facultats que li atorga els Decrets de l’alcaldia 5700 i 5703 de 17 de juny de
2019, aquest darrer publicat en el BOPB de 1 de juliol de 2019, sotmet a dictamen
de la Comissió Permanent de Drets i Territori el present acord per a la seva
aprovació pel Ple:
“ATÈS que el Reglament del Consell Educatiu de L’Hospitalet de Llobregat es va
aprovar definitivament en data 13 de desembre de 2011, i va entrar en vigor al dia
següent de la seva publicació al BOPB que va tenir lloc el 24 de gener de 2012, de
conformitat amb el previst a la seva disposició final única.
ATÈS que l’actual Reglament del Consell Educatiu de L’Hospitalet requereix d’una
actualització normativa per adaptar-lo a la legislació vigent i a les línies
estratègiques del Pla d’Actuació Municipal, així com d’una actualització genèrica per
donar resposta a les noves necessitats i reptes sorgits arran d’una realitat social i
educativa que contempla noves metodologies i oportunitats educatives.
VIST que per resolució del Regidor de govern d’Educació, 6018/2017, de 28 de
juliol, es va constituir la comissió redactora per a la modificació del Reglament del
Consell Educatiu de L’Hospitalet i es van nomenar els seus membres.
VIST que l’article 133 de la Llei 39/2005, d’1 d’octubre, del procediment
administratiu comú de les administracions públiques (LPACAP), relatiu a la
participació dels ciutadans en el procediment d’elaboració de normes amb rang de
Llei i reglaments, estableix que amb caràcter previ a l’elaboració de l’avantprojecte
de reglament, s’ha d’obrir un període de consulta pública en el web municipal per tal
de demanar l’opinió dels subjectes i de les organitzacions mes representatives
potencialment afectats per la futura norma.
VIST que s’ha realitzat una consulta pública prèvia a l’aprovació del Reglament del
Consell Educatiu de L’Hospitalet de Llobregat, durant el període comprés entre el 5
de setembre i el 5 d’octubre de 2017, ambdós inclosos.
VISTA la memòria de la consulta pública prèvia a l’aprovació del Reglament del
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Consell Educatiu de L’Hospitalet.
VIST que la Junta de Govern Local, en sessió de 29 de desembre de 2017, va
aprovar el Pla Anual Normatiu per a l’exercici 2018 en el que es troba inclosa la
modificació del Reglament del Consell Educatiu.
VIST que l’Article 26 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector
públic (LRJSP) regula el procediment d’elaboració de normes amb rang de Llei i
reglaments, i a l’apartat tercer estableix amb caràcter preceptiu l’elaboració d’una
Memòria de l’Anàlisi d’Impacte Normatiu i el seu contingut.
VIST que la comissió redactora va aprovar la redacció definitiva del text del
reglament en la sessió de 5 de setembre de 2019, segons l’acta que consta a
l’expedient.
VIST que la Junta de Govern Local, en sessió de data 6 de novembre de 2019 va
aprovar la memòria d’impacte normatiu i el projecte de reglament pel qual es
modifica l’actual reglament del Consell Educatiu de L’Hospitalet,
VIST que la Junta de Govern Local, en sessió de data 5 de febrer de 2020 va
aprovar deixar sense efecte l’aprovació de data 6 de novembre de 2019 i aprovar el
projecte de Reglament del Consell Educatiu de L’Hospitalet.
VIST l’informe de l’Assessora Jurídica i de la Secretaria General del Ple, que consta
a l’expedient.
VIST que l’article 123.1.c) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de
règim local atribueix al Ple la competència per aprovar i modificar els reglaments de
naturalesa orgànica, determinant que tindran en tot cas aquesta naturalesa, entre
d’altres, la regulació dels òrgans complementaris i dels procediments de participació
ciutadana.
VIST que l’article 123.2 de la mateixa norma estableix que es requereix el vot
favorable de la majoria absoluta del nombre legal de membres del Ple, per a
l’aprovació dels reglaments orgànics.
El Ple, a proposta del Tinent d’Alcaldia, titular de l’Àrea d’Educació, Esports i
Joventut, i amb el dictamen previ de la Comissió Permanent de Drets i Territori,
ACORDA:
PRIMER.- APROVAR INICIALMENT el reglament del Consell Educatiu de
L’Hospitalet, que és del tenor literal següent:
“REGLAMENT DEL CONSELL EDUCATIU DE L’HOSPITALET
I. PREÀMBUL
L’educació és un dret humà fonamental reconegut en la Declaració Universal de
Drets Humans (1948) i com a principi en la Declaració dels Drets de l'Infant,
aprovada per les Nacions Unides l’any 1959. Regulat com a “dret a l’educació” a
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l’article 27 de la Constitució Espanyola, ubicat en la secció 1a del capítol 2n del títol
primer, que recull els drets fonamentals i les llibertats públiques, i a l’article 21 de
l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, al capítol I del títol I, que regula els drets i
deures de l'àmbit civil i social. És un dret que obliga els poders públics a organitzar
un sistema educatiu essencialment estructurat com a servei públic i una activitat
permanent que involucra a tots els agents, institucions i organismes que componen
l’activitat educativa, als quals correspon conjuntament la responsabilitat d’incentivarla i preservar-la. Els processos d’ensenyament i aprenentatge no només interessen
a la comunitat educativa, és a dir, a l’alumnat, el professorat, les famílies i la resta
d’agents educadors vinculats als centres i al territori, sinó també a tota la ciutadania.
En sessió de Ple de 5 de juliol de 1996, l’Ajuntament de l’Hospitalet va aprovar
l’adhesió de la ciutat a l’Associació Internacional de Ciutats Educadores que té com
a principis els d’una ciutat educadora; és a dir, garantir el dret que tenen tots els
habitants d’una ciutat a gaudir en condicions de llibertat i d’igualtat dels mitjans i
oportunitats de formació, entreteniment i desenvolupament personal que la mateixa
ciutat ofereix.
Els ajuntaments han d’exercir amb eficàcia les competències que els corresponguin
en matèria d’educació i han d’establir les polítiques locals que es considerin
possibles, avaluar-ne l’eficàcia i, a més, obtenir els pronunciaments legislatius
oportuns d’altres administracions, estatals o regionals. El compromís de la ciutat ha
de saber trobar, preservar i presentar la seva pròpia i complexa identitat.
La ciutat educadora ha de fomentar la participació ciutadana des d’una perspectiva
crítica i corresponsable. Per això, el govern local ha de facilitar la informació
necessària i promoure, des de la transversalitat, orientacions i activitats de formació
en valors ètics i cívics. A més, ha d’estimular la participació en un projecte col·lectiu
comptant amb les institucions i organitzacions civils i socials, tenint en compte les
iniciatives privades i altres formes de participació espontània. La ciutat ha d’estar al
servei integral de les persones i l’Ajuntament ha d’avaluar l’impacte de les
propostes culturals, de lleure, informatives, publicitàries i de qualsevol altra mena,
així com les de les realitats que els infants i joves reben sense cap mediació.
Fomentar la participació dels diferents sectors socials en l’activitat pública és una
acció que afavoreix la convivència democràtica, ja que promou i garanteix l’exercici
dels drets fonamentals que es defineixen a la Constitució i a l’Estatut d’Autonomia
de Catalunya.
El Consell Educatiu de l’Hospitalet vetlla pel desenvolupament de la persona a
través d’una formació plena, que permeti conformar la seva pròpia i essencial
identitat, i que a la vegada la prepari per participar responsablement en les diferents
activitats i instàncies socials d’acord amb els principis d’una ciutat educadora.
El compromís que el Consell Educatiu de l’Hospitalet adquireix amb els sectors que
representa, els poders públics i la societat en general, queda definit en les funcions
que té adjudicades. La voluntat dels membres del Consell és donar-li compliment,
dotar-lo de contingut i també utilitzar-lo com a instrument que ajudi a optimitzar la
qualitat de l’educació de la ciutat fent extensius els dictàmens que acordi a tots/es
els/les ciutadans/es, sense cap distinció ni discriminació.

…/…

92

A més, les polítiques i estratègies desenvolupades en l’àmbit de l’educació ocupen
com més va un lloc important en les prioritats, reflexions i propostes dels diferents
nivells de govern: europeu, estatal, autonòmic i local. I entre aquestes prioritats, les
referides a la formació professional es consideren essencials en el
desenvolupament d’una societat activa, capaç de controlar els canvis econòmics,
tecnològics, culturals i socials, i fer front als desafiaments plantejats per una societat
i un mercat cada vegada més globalitzat. És per això que el compromís de la nostra
ciutat amb la formació professional es reflecteix també en la mateixa estructura del
Consell Educatiu, amb la creació d’una comissió de treball estable entre els
diferents sectors de la formació professional per tal de planificar l’oferta formativa
professional (formació reglada, ocupacional i continua) del territori, prioritzant la
coherència entre aquesta oferta formativa i les necessitats i demandes de les
empreses del municipi i de l’àrea metropolitana i, en definitiva, potenciar una
formació professional adequada i compatible amb les necessitats canviants del
sistema productiu.
El treball de la formació professional a la ciutat té un llarg recorregut. En aquest
sentit, a finals de l’any 2006, i a proposta de les àrees d’Educació i Promoció
Econòmica, es va crear un grup de treball com a espai de relació i coordinació on
tractar tots els temes corresponents a l’àmbit de la formació professional a nivell
municipal, i també per estudiar les ofertes i necessitats formatives i posar-les en
relació a les demandes de treball de les empreses del municipi. El dia 4 de març del
2009, es va constituir el Consell de la Formació Professional de l’Hospitalet, amb un
reglament propi que va entrar en vigor el 14 de gener del 2009 i que va ser
presentat al Ple municipal en la sessió del dia 27 de gener del 2009.
El marc legal de referència del Consell Educatiu de l’Hospitalet, la Llei 25/1985, de
10 de desembre, reguladora dels consells escolars, aprovada pel Parlament de
Catalunya, desenvolupada pel Decret 404/1987, de 22 de desembre, regulador de
les bases generals d’organització i de funcionament dels consells escolars
municipals, ha estat derogada per la Llei 12/2009, del 10 de juliol, d'educació de
Catalunya, que preveu la potestat dels municipis de constituir consells escolars
municipals. Estableix com a competència dels ens locals la participació en el govern
dels centres educatius que presten el servei d’educació de Catalunya, mitjançant la
seva presència en els consells escolars, i també en la programació general de
l’ensenyament. A la vegada, enumera les funcions que corresponen als municipis
en relació amb el sistema educatiu, i determina que els municipis poden constituir
consells municipals com a òrgans i instruments de consulta i participació en
l’exercici d’aquestes funcions.
En l’elaboració d’aquest Reglament s’han tingut en compte els principis establerts
en la Llei 39/2015, d'1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les
administracions públiques (LPACAP) en la seva condició de principis generals del
dret. L’art. 129 de la LPACAP, que sota la rúbrica de “principis de bona regulació”,
vincula el procediment d’elaboració normativa al compliment d’una sèrie de
principis: necessitat, proporcionalitat, seguretat jurídica i eficiència, així mateix, el
compliment amb el principi de transparència, atès que busca fomentar el seu
coneixement general d’acord a la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència,
accés a la informació pública i bon govern, i la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de
transparència, accés a la informació pública i bon govern, tant en el moment de
dissenyar el contingut del Reglament, com a l’hora d’aplicar les previsions que hi
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inclou, principis que queden justificats en el text del Projecte de Reglament.
També s’ha tingut especial consideració a la secció 3a del capítol II del títol
preliminar de Llei 40/2015, d'1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic en la
regulació dels òrgans col·legiats, la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de
procediment de les administracions públiques de Catalunya, que recull en el seu
articulat una clara voluntat simplificadora, i al Decret 179/1995, de 13 de juny, pel
qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals.
TÍTOL I
DISPOSICIONS GENERALS
Article 1: Objecte i naturalesa
1. L’objecte del Reglament és regular el Consell Educatiu de l’Hospitalet com un
òrgan consultiu i de participació dels sectors afectats en la programació de
l’ensenyament no universitari dins de l’àmbit municipal de conformitat amb la
normativa vigent.
2. Aquest Consell es crea a l’empara de l’article 173 de la Llei 12/2009, de 10 de
juliol, d’educació de Catalunya i els articles 70 bis de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les bases de règim local i 62 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28
d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de
Catalunya.
3. El present Reglament té caràcter orgànic, de conformitat amb el que preveu
l’article 123.1.c) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim
local.
Article 2: Objectius
El Consell Educatiu de l’Hospitalet vetllarà per aconseguir els objectius següents:
1. Superar l’àmbit estrictament escolar en coherència amb la carta de ciutats
educadores i amb el Projecte educatiu de ciutat.
2. Participar activament i d’una manera més directa en el seguiment de la política
educativa de la ciutat.
3. Generar opinió en l’àmbit de l’educació, adreçada a la ciutat i a les institucions.
Article 3: Funcions
El Consell Educatiu, com a òrgan participatiu de la comunitat educativa en l’àmbit
no universitari, té les funcions següents:
1. Conèixer els convenis i acords de col·laboració amb els organismes educatius,
que afecten l’educació dins l’àmbit del municipi.
2. Rebre informació sobre les actuacions municipals ofertes a les escoles, que
afecten els serveis educatius complementaris o extraescolars amb incidència en el
funcionament dels centres docents per tal d’afavorir-ne la qualitat pedagògica, la
integració amb l’entorn i la millora de l’èxit educatiu.
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3. Conèixer la proposta específica de les places escolars que s’han de crear,
transformar o suprimir, així com les propostes d’ubicació i les zones i sectors
d’influència dels centres docents públics i privats concertats, i la distribució
equitativa de les demandes d’escolarització.
4. Conèixer el desenvolupament d’accions compensatòries generades pels diferents
contextos de l’alumnat: econòmic, social, cultural i personal.
5. Conèixer les normes d’ús dels equipaments escolars en horari no lectiu, per tal
d’aconseguir-ne un rendiment màxim i per facilitar l’obertura de les escoles al barri
com a element de convivència i cohesió social.
6. Ser informat i assessorar, si escau, sobre els programes i actuacions municipals
que afecten les competències obligatòries de l'Ajuntament en el camp de
l’ensenyament no universitari.
7. Ser consultat sobre les activitats que tendeixin a millorar la qualitat educativa,
especialment pel que fa a l’adaptació de la programació al medi i amb l’objectiu
d’afavorir el rendiment educatiu.
8. Participar en l’elaboració del Projecte educatiu de ciutat o el Projecte que
correspongui a l’àmbit educatiu de la ciutat.
9. Participar en les accions que es desenvolupin sota els principis de ciutat
educadora.
10. Sol·licitar informació a l'administració educativa i a l'administració municipal
sobre qualsevol matèria que els afecti. 11. Elaborar informes i dictàmens, a
proposta de les comissions de treball, a les administracions i als consells escolars
d’àmbit superior sobre qüestions relacionades de la seva competència i,
especialment, sobre aspectes rellevants del sistema educatiu.
12. Fer el seguiment, si és el cas, d’aquelles actuacions o programes educatius
establerts mitjançant els acords i convenis oportuns entre el Departament
d'Educació de la Generalitat i l'Ajuntament de l'Hospitalet.
13. Totes aquelles altres funcions que li atribueixi la normativa vigent.
TÍTOL II. ORGANITZACIÓ I RÈGIM JURÍDIC DEL CONSELL EDUCATIU
Article 4: Estructura
El Consell Educatiu de L’Hospitalet s’estructura pel seu funcionament en:
La Presidència del Consell
El Plenari
Les comissions
La Secretaria del Consell
Article 5: La Presidència del Consell
1. La Presidència del Consell Educatiu de l’Hospitalet correspondrà a l’alcalde/essa,
que podrà delegar a favor del/de la regidor/a que tingui atribuïdes les competències
en matèria d’educació.
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2. Són funcions de la Presidència:
a. Convocar, presidir, suspendre i aixecar les reunions, moderar els debats.
b. Fixar l’ordre del dia.
c. Representar el Consell Educatiu de l’Hospitalet.
d. Vetllar per l’execució dels acords que s’hagin pres.
e. Totes aquelles altres que la legislació li atorgui.
Capítol I. El Plenari
Article 6: Composició
El Plenari del Consell Educatiu de l’Hospitalet garantirà la participació dels diferents
sectors implicats i estarà integrat pels següents membres:
El/la president/a del Consell.
Els/les vocals.
El/la secretari/ària.
Els/Les vocals de conformitat amb el següent detall:
1. En representació de la corporació municipal:
a. Un regidor/a en representació de cadascun dels grups polítics municipals.
b. Cas que la composició del Ple municipal compti amb regidors/es no adscrits/es,
formaran part del Plenari del Consell en màxim d’un/a, determinat per acord entre
ells/es.
c. Cinc representants tècnics municipals de les àrees de l’Ajuntament que tinguin
atribuïdes funcions en matèria d’educació, de benestar social, participació
ciutadana, promoció econòmica, joventut i esports.
2. En representació de la Generalitat:
a. Dos representants que tinguin atribuïdes funcions en matèria d’educació.
b. Un representant que tingui atribuïdes funcions en matèria de treball, afers socials
i família.
3. En representació de les direccions o titulars dels centres:
a. Sis representants dels/de les directors/es dels centres educatius públics
b. Sis representants dels/de les directors/es dels centres educatius concertats
privats, de les següents etapes: escola bressol, escola infantil i primària, educació
secundària obligatòria, estudis postobligatoris, centre de formació de persones
adultes i centre de règim especial.
4. En representació del professorat:
a. Sis representants dels/de les mestres i del professorat que formen part dels
consells escolars dels centres educatius del sector públic o dels òrgans similars del
sector privat i/o concertat.
b. Sis representants dels sindicats més representatius del sector a la ciutat.
5. En representació del personal d’administració i serveis:
a. Tres representants del personal d’administració i serveis que forma part dels
consells escolars dels centres educatius.
b. Tres representants dels sindicats més representatius d’aquest sector a la ciutat.
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6. En representació dels pares i mares d’alumnes:
a. Sis representants dels pares i mares que formen part dels consells escolars.
b. Sis representants de les associacions de mares i pares d’alumnes dels centres
del sector públic i del sector concertat/privat que formen part dels consells escolars.
7. En representació de l’alumnat:
a. Sis representants dels/de les alumnes que formen part dels consells escolars del
sector públic i privat.
b. Sis representants de les entitats representatives d’aquest sector a la ciutat.
8. Fins a un màxim de sis membres, entre persones i/o entitats, en atenció a la seva
especial rellevància en l’àmbit de l’educació.
Article 7: Procediment per al nomenament dels/de les membres del Plenari del
Consell Educatiu de l’Hospitalet.
El procediment de constitució i renovació del Consell s’iniciarà per resolució del
regidor/a que tingui atribuïda la competència en matèria d’educació. Tanmateix la
seva composició nominal es concretarà per resolució d’aquest mateix òrgan i
recollirà els nomenaments o els/les vocals escollits conforme al procediment que
preveu el títol IV d’aquest Reglament.
Article 8:Mandat del Plenari del Consell Educatiu de l’Hospitalet
El mandat del Plenari del Consell tindrà una durada de 4 anys, coincidint amb el
mandat de la corporació municipal. No obstant això, els/les vocals nomenats/des
per elecció es renovaran per meitats pel procediment establert al títol IV d’aquest
Reglament, en acabar el procés de renovació dels consells escolars de centre.
Article 9:Pèrdua de la condició de membre del Consell i substitució.
A més de, per motiu de finalització del mandat, es perdrà la condició de membre del
Consell, en els supòsits següents:
1. Per renúncia expressa.
2. Per revocació del nomenament efectuada per la persona o entitat que el/la va
nomenar.
3. Per cessament disposat per la persona o per l’entitat que el/la va nomenar.
4. Per pèrdua del càrrec que en va motivar el nomenament o elecció.
5. Per deixar de pertànyer al sector al qual representa en el Consell.
6. Per qualsevol altra causa que li impedeixi exercir el càrrec.
La substitució del/de la membre que ha perdut la seva condició es portarà a terme,
pel temps que li restava de mandat, per la persona que designi qui el/la va
nomenar, o per aquella que tingui la condició de suplent, quan es tracti d’un/a
membre d’elecció.
Article 10:Plenari. Funcions
Són funcions del Plenari les següents:
1. Aprovar la creació, la composició, la durada, els objectius i el pla de treball de les
comissions de treball.
2. Aprovar la creació, la composició, la durada, els objectius, el pla de treball i
escollir els membres de la Comissió Permanent de la Formació Professional.
3. Aprovar els programes d’actuació del Consell.
4. Demanar informació i documentació sobre qualsevol matèria o actuació que
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afecti el camp d’actuació del Consell.
5. Elevar informes i propostes a la Generalitat de Catalunya, a l’Ajuntament de
l’Hospitalet i a qualsevol altra administració educativa sobre qüestions relacionades
amb les seves competències.
6. Emetre informe amb relació a aspectes genèrics en l’àmbit de la regulació del
sistema educatiu no universitari d’ofici o a requeriment d’altres òrgans municipals.
7. Aprovar la memòria anual del Consell Educatiu composta per les sessions
celebrades, activitats i informes de les comissions de treball.
8. I qualsevol altra funció que li sigui encomanada.
Capítol II. Les comissions
Secció 1ª Les comissions de treball
Article 11:Les comissions de treball
1. Les comissions del Consell són els òrgans col·legiats de caràcter permanent o no
permanent, creats en el si del Consell Educatiu, encarregats de tractar temes
d’interès en matèria d’educació no universitària o de caràcter puntual, concret i
específic, pels quals el Plenari estimi necessari fer un tractament separat i
diferenciat.
2. L’acord de constitució correspon al Plenari del Consell Educatiu, el qual
n’acordarà la creació i composició així com la durada, establint en les comissions
permanents els objectius per a cada curs. Les comissions no permanents tindran
objectius molt concrets i no tindran una durada superior a 1 any a comptar des de
l’acord de creació, sens perjudici que per acord del Plenari del Consell es puguin
renovar per terminis iguals.
3. El règim de funcionament serà determinat pel Plenari en el moment de la seva
creació.
4. Correspon a les comissions de treball efectuar informe de conclusions sobre els
assumptes que li hagin estat encomanats puntualment pel Plenari del Consell.
5. A les comissions de treball hi podran ser convidades persones especialistes en
les matèries que s’hagin de debatre.
Article 12: Composició
La composició de les comissions de treball serà, en tot cas, la que estableixi el
Plenari i hi poden assistir totes les persones interessades del Plenari i les que
aquest òrgan consideri en funció de la temàtica o etapa a abordar.
Secció 2ª La Comissió Permanent de la Formació Professional
Article 13: La Comissió Permanent de la Formació Professional
1. Com a mínim, es crearà com a comissió de treball, la Comissió Permanent de la
Formació Professional, que tindrà caràcter estable i serà aprovada i constituïda en
el si del Plenari del Consell Educatiu per tractar temes específics de l’etapa de
formació professional que requereixin un tractament per separat. El Plenari
aprovarà cada curs els objectius, el pla de treball i la seva composició.
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2. El règim de funcionament serà determinat pel Plenari en el moment de la seva
creació.
3. A la Comissió Permanent de la Formació Professional hi podran ser convidades
persones especialistes en la matèria que s’hagi de debatre.
Article 14: Composició
La composició de la Comissió Permanent de la Formació Professional serà, en tot
cas, la que estableixi el Plenari i, com a mínim hi hauran d’estar representats els
sectors següents: representació municipal, representació de la Generalitat de
Catalunya, els centres educatius que imparteixen l’etapa de la formació
professional, les associacions empresarials de la ciutat, les associacions
d’estudiants de la ciutat, les organitzacions sindicals representatives d’aquest sector
i les entitats de la ciutat.
Article 15: Funcions
Les funcions de la Comissió Permanent de la Formació Professional són les
següents:
1. Fomentar la formació professional innovadora i de qualitat a la nostra ciutat en
l’àmbit de la formació inicial, contínua i ocupacional.
2. Participar en una planificació de l’oferta de formació professional i/o ocupacional.
3. Proposar i vetllar per l’establiment d’una coordinació territorial i sectorial en la
planificació i la gestió de l’oferta formativa, com ara la creació d’àmbits entre tots els
agents implicats tant públics com privats del sistema de la formació professional
inicial i les pràctiques laborals en les empreses.
4. Impulsar projectes amb les escoles de segona oportunitat per afavorir el procés
d’inserció social i professional dels joves, amb una especial atenció als col·lectius
socialment més desafavorits i/o amb risc d’exclusió social.
5. Treballar des de la proximitat, aportant el coneixement que ens dona la relació en
aquest consell amb els agents locals, per millorar la formació professional i/o
ocupacional al municipi.
6. Participar en els espais i/o òrgans supramunicipals en què es tracti la formació
professional, com ara el Fòrum de les Ciutats amb Consell de la Formació
Professional de Catalunya, l’Àrea Metropolitana de Barcelona, la Diputació de
Barcelona i altres que puguin emergir.
7. Potenciar la coordinació efectiva entre els diferents departaments implicats en la
formació professional inicial, contínua i/o ocupacional, especialment en l’àmbit local.
8. Totes aquelles funcions que li siguin encomanades o delegades pel Plenari.
Article 16: La Secretaria del Consell
La Secretaria del Consell Educatiu és l’òrgan unipersonal que aixecarà acta de les
sessions del Plenari del Consell i portarà a terme les que legalment li corresponen
de conformitat amb la legislació de procediment administratiu. La persona que
desenvolupi el càrrec de secretari/ària del Consell serà un/a funcionari/ària
municipal de l’àrea de l’Ajuntament que tingui atribuïdes funcions en matèria
d’educació i que serà designat/da pel/per la president/a del Consell Educatiu de
l’Hospitalet.
Així mateix, el/la secretari/ària del Consell tindrà la condició de membre del Plenari,
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i actuarà amb veu i sense vot.
TÍTOL III. RÈGIM DE FUNCIONAMENT DELS ÒRGANS DEL CONSELL
EDUCATIU
Article 17: Convocatòria i règim de sessions del Plenari del Consell Educatiu
1. El Consell es reunirà trimestralment en sessió ordinària, i en sessió extraordinària
a iniciativa de la Presidència del Consell o quan ho sol·liciti la tercera part de les
persones que integren el Plenari.
2. La convocatòria de les sessions s’efectuarà per la Presidència la qual
determinarà l’ordre del dia de la sessió. Es farà per escrit i contindrà l’hora i lloc de
celebració de la sessió, i els punts de l’ordre del dia. A la convocatòria s’adjuntarà
l’acta de la sessió o sessions anteriors i la informació sobre els temes a debatre. La
documentació, a més, estarà a disposició dels membres del Consell des de la data
de la convocatòria a la Secretaria del Consell.
3. La convocatòria de la sessió haurà d’incorporar a l’ordre del dia de les sessions
ordinàries i extraordinàries els punts que hagin estat proposats almenys per una
tercera part dels/de les membres que integren el Consell.
4. Les convocatòries de les sessions seran notificades pel/per la secretari/ària a tots
els membres amb una antelació mínima de 7 dies hàbils abans de la data de
celebració, a excepció de les sessions extraordinàries que seran notificades amb
una antelació mínima de 72 hores. Es promourà la utilització telemàtica de les
notificacions, tot i que s’haurà de garantir sempre que arribi a la totalitat dels
membres del Consell. Així mateix la convocatòria de les sessions es farà pública a
la web municipal amb la mateixa antelació.
5. No podrà ser objecte de deliberació o acord cap assumpte que no figuri inclòs a
l’ordre del dia de la sessió, llevat que sigui declarat expressament urgent amb el vot
favorable de la majoria absoluta dels/de les membres del Consell presents a la
sessió.
6. Per a la vàlida constitució de la sessió del Consell en primera convocatòria es
requerirà la presència del/de la president/a, del/de la secretari/ària o de qui
legalment els/les substitueixin, i la meitat del nombre legal dels/de les membres que
en formen part. En cas que no s’assoleixi aquest quòrum, la celebració tindrà lloc en
segona convocatòria 30 minuts més tard si hi són presents el/la president/a, el/la
secretari/ària o qui legalment els/les substitueixi, més un terç, com a mínim, dels/de
les membres en formen part.
7. La condició de membre del Consell d’Educació és personal i intransferible.
8. Les sessions no són de caràcter públic, si bé a consideració de la Presidència
s’hi podrà convidar les persones que es consideri, per la seva rellevància o
coneixement del tema que cal tractar.
Article 18: Desenvolupament de les sessions del Consell Educatiu
1. Comprovada l’existència de quòrum per a la celebració de la sessió, la
Presidència obrirà la sessió i es procedirà a l’examen i debat dels punts de l’ordre
del dia. En cas que no s’assoleixi el quòrum requerit ni en primera ni en segona
convocatòria el/la secretari/ària ho farà constar per escrit.
2. La Presidència dirigeix els debats i ordena les intervencions dels/de les diferents
membres i assistents al Consell, dona la paraula i declara finalitzat el debat per a la
votació del punt de l’ordre del dia.
3. La Presidència en qualsevol moment de la sessió podrà cridar a l’ordre els/les
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membres del Consell i fins i tot expulsar-los de la sessió sempre que:
a. Profereixin paraules o emetin asseveracions ofensives per a la dignitat humana,
racistes, xenòfobes, sexistes, homòfones, d’apologia o incitació a la violència, o que
atemptin contra els principis de la convivència democràtica.
b. No es respectin els torns de paraula, s’interrompi les intervencions dels/de les
membres del Consell o s’alteri de qualsevol manera l’ordre de les sessions.
c. Pretenguin prendre o continuar en l’ús de la paraula sense que els/les hagi estat
concedida, un cop exhaurida la seva intervenció o un cop els/les hagi estat retirada.
d. Cridin o manifestin actituds que tinguin per finalitat alterar o interrompre la
celebració de la sessió o adoptin una actitud ostensiblement irrespectuosa contra
qualsevol membre del Consell Educatiu.
Article 19: Adopció dels acords del Consell Educatiu
1. Finalitzat el debat de cadascun dels punts de l’ordre del dia es procedirà, si
escau, a sotmetre a votació la proposta. El vot podrà ser emès en sentit afirmatiu,
negatiu o d’abstenció. Si no existeix manifestació en un altre sentit dels/de les
membres assistents a la sessió, s’entendrà que hi voten afirmativament.
2. Els/Les membres del Plenari podran sol·licitar a la Secretaria que es faci constar
a l’acta de la sessió els motius que justifiquen el seu vot.
3. Les votacions ordinàries es faran a mà alçada, llevat que una quarta part dels/de
les membres presents a la sessió sol·liciti una votació nominal o secreta.
4. Finalitzada la votació en cap cas es podrà portar a terme una nova votació sobre
el mateix assumpte. No obstant això, en cas d’empat en nombre de vots afirmatius i
negatius, es repetirà la votació i, si persisteix l’empat, la Presidència dirimirà la
votació exercint el seu vot de qualitat.
Article 20: Actes de les sessions
1. De cada sessió el/la secretari/a estendrà acta en la qual farà constar com a
mínim:
a. Lloc de la reunió, dia, mes, any i hora en la qual s’inicia la sessió.
b. Nom i cognoms de la Presidència, dels membres que han assistit a la reunió,
dels que no hi han assistit i dels que han excusat la seva absència.
c. Tipus de sessió i convocatòria, fent constar de manera expressa l’existència del
quòrum suficient per a la celebració de la sessió.
d. Ordre del dia de la sessió i resum de les intervencions en el decurs de la sessió,
amb constància expressa d’aquelles que hagin demanat constar en acta.
e. Tipus de votació i resultat.
f. Hora en la qual la Presidència aixeca la sessió.
2. Quan no hi hagi el quòrum necessari per celebrar la sessió l’acta se suplirà amb
una diligència autoritzada amb la firma del/de la secretari/ària en la qual es
consignarà la causa de la no celebració de la sessió i els/les membres del Consell
que hi han assistit.
3. L’esborrany de les actes de les sessions, tant ordinàries com extraordinàries,
s’haurà de trametre a tots/es els/les membres del Consell amb la convocatòria de la
següent sessió.
4. L’acta de la sessió s’aprovarà, com a norma general, en la següent sessió i serà
de lliure accés als/a les ciutadans/es per mitjà de la seva publicació a la pàgina web
municipal, en aquest moment L’Hospitalet on.
5. Les actes estaran signades pel/per la secretari/ària amb el vistiplau de la
Presidència.
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TÍTOL IV. PROCÉS D’ELECCIÓ DELS/DE LES MEMBRES DEL PLENARI DEL
CONSELL
EDUCATIU
Article 21: Designació dels/de les membres del Plenari
El Consell Educatiu de l’Hospitalet s’escull i es renova mitjançant dos processos
diferenciats: per representació o per elecció.
Article 22: De la designació per representació dels membres del Plenari
S’efectuarà la designació per representació dels vocals següents:
1. Els/Les regidors/es en representació dels diferents grups polítics municipals que
preveu l’article 6 apartat 1a) seran designats/des per mitjà d’escrit signat per la
persona portaveu del seu grup polític municipal. La designació no podrà recaure en
un/a regidor/a que formi part del Consell per raó d’un altre càrrec, encara que això
suposi restar sense representació com a grup.
2. El/La regidor/a no adscrit/a, si és el cas, que preveu l’article 6 apartat 1b) es
designarà per escrit signat per tots/es els/les regidors/ores que tinguin aquesta
condició.
3. El personal tècnic municipal de les diferents àrees que consten a l’article 6
apartat 1 c) serà nomenat pel/per la regidor/a delegat en matèria d’educació a
proposta dels/de les respectius/ves Tinents/tes d’alcaldia o regidors/ores de govern.
4. Les persones que facin de vocals en representació de les entitats sindicals que
consten als apartats 4 b) i 5 b) de l’article 6 anterior, seran designades pels seus
respectius òrgans de govern. Aquesta designació s’acreditarà per mitjà de certificat
expedit pel respectiu representant.
5. La designació de la representació de l’alumnat previst a l’article 6 apartat 7 b)
s’efectuarà a proposta de les entitats d’aquest sector. Aquesta designació
s’acreditarà per escrit signat per la representació majoritària de les entitats, en la
qual figuri una llista de les sis persones que representaran el col·lectiu d’aquestes
entitats al Consell.
6. La designació de les persones i/o entitats d’especial rellevància, s’efectuarà per
resolució del/de la regidor/a delegat/da en matèria d’educació.
Article 23: De la designació per elecció dels membres del Plenari
Les persones designades vocals en representació dels sectors de les direccions o
titulars dels centres educatius, del professorat, del conjunt de mestres, del personal
d’administració i serveis, dels pares i mares d’alumnes, de les associacions de
pares i mares d’alumnes, i el de l’alumnat que consten a l’article 6 apartat 3, 4 a), 5
a), 6 i 7a), seran escollides a través d’un procés de votació que es desenvolupa en
els articles següents.
Article 24: Procés electoral
Per resolució del/de la regidor/a delegat/da en matèria d’educació s’iniciarà el
procediment d’elecció per a la renovació total o parcial, i la cobertura de llocs
vacants, del Consell Educatiu, amb una convocatòria que concretarà el calendari
del procés. Corresponen a la Secretaria del Consell les actuacions necessàries per
portar a terme aquest procés: fixar l’horari, designar el lloc, la publicació i
establiment dels censos i composició de les diferents meses electorals.
1. Presentació de candidatures
El/La regidor/a delegat/da en matèria d’educació trametrà la convocatòria de les
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eleccions a cada centre de la ciutat que ha de formar part del Consell, fent constar:
a. El nombre de representants de cada sector que s’han d’escollir.
b. El dia, hora i lloc en què hauran de reunir-se els/les representants de cada sector
als efectes de procedir a la votació i elecció dels/de les representants respectius.
c. El termini que tenen els consells escolar dels centres per presentar a la
Secretaria del Consell Educatiu el/la candidat/a de cada sector que presenta el seu
centre, o la renuncia a presentar-ne en tots o alguns, tot i acreditant l’acceptació
dels candidats i candidates.
d. En el mateix termini previst anteriorment els/les directors/es o titulars dels
centres, hauran de comunicar a la Secretaria del Consell Educatiu la voluntat de
concórrer com a candidats/es del seu sector.
e. Quan no hi hagi candidatures el sector quedarà sense representació en el
Consell Educatiu de l’Hospitalet fins a les pròximes eleccions.
2. Proclamació de candidatures
Finalitzat el termini de presentació de candidatures i comprovada la inclusió en el
respectiu cens electoral dels candidats i candidates, la Secretaria del Consell
Educatiu farà públiques les llistes de candidatures de cada sector, a la pàgina web
municipal.
El cens electoral serà el que faciliti el Departament de la Generalitat de Catalunya
competent en matèria d’educació, el qual configura el cos d’electors/ores i elegibles
de cada sector. Si el nombre de candidatures de cada sector no arriba al nombre de
llocs que cal proveir conforme determina l’article 6 d’aquest reglament, la llista de
candidats o candidates tindrà a tots els efectes la consideració de membres
escollits.
Si el nombre de candidats o candidates supera el de llocs a proveir, amb la
publicació de la llista es determinarà la data, el lloc i l’hora en la qual s’efectuarà la
votació, i la designació de la mesa o meses electorals es determinada per sorteig i
serà presidida per la persona elegida de més edat.
3. Procediment d’elecció
La mesa electoral es reunirà el dia assenyalat per tal de presidir la votació i aixecar
acta del resultat de la votació.
Els/Les representants de cada sector són electors/ores i elegibles i han de
presentar la seva candidatura dins del període establert a la convocatòria
d'eleccions. El vot és personal i intransferible.
L’acta de proclamació recollirà per ordre de major a menor nombre de vots
obtinguts els/les candidats/es. En cas d'empat en el nombre de vots es tindrà en
compte l’ordre l’alfabètic.
Les candidatures més votades ocuparan les places de titular i la resta formaran la
llista de reserva per tal de proveir possibles vacants durant el mandat. En cas que
s’esgoti la llista de reserva el lloc quedarà vacant fins a les pròximes eleccions.
4. Nomenament
Finalitzat el procés de renovació total o parcial, per resolució del/de la regidor/a
delegat/da en matèria d’educació es dictarà la resolució que reculli la composició
nominal del Consell Educatiu, fent constar els nomenaments que li són encomanats
i els que deriven de les
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DISPOSICIONS COMPLEMENTÀRIES
Disposició transitòria
L’actual Consell Educatiu de L’Hospitalet adaptarà la seva composició a les
previsions d’aquest Reglament durant el curs escolar 2019-2020.
Durant el termini d’adaptació continuarà vigent la composició de l’actual Consell
Educatiu, si bé el règim de convocatòria i sessions serà el que preveu el títol III
d’aquest Reglament.
Disposició derogatòria
El present Reglament deroga, amb efectes de la data d’inici de vigència, el
Reglament del Consell Educatiu de L’Hospitalet de Llobregat, publicat íntegrament
al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, de 24 de gener de 2012.
Disposició final
El Reglament entrarà en vigor al dia hàbil següent de la seva publicació íntegra en
el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, sens perjudici de la publicació de la
ressenya en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. La publicació s’efectuarà
un cop hagi tingut lloc l’aprovació definitiva i el posterior termini de 15 dies hàbils als
quals fa referència l’article 65.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les
bases de règim local”.
SEGON.- Sotmetre el text del reglament a informació pública per termini de 30 dies
hàbils mitjançant la publicació de l'anunci corresponent, al Butlletí Oficial de la
Província, al Diari Oficial de la Generalitat i al tauler d'anuncis de la Corporació als
efectes que durant el aquest termini d’exposició pública es puguin presentar
al·legacions i/o suggeriments. Així mateix l'aprovació inicial del reglament es
publicarà a un diari dels de major circulació de la província i a la pàgina web
municipal.
TERCER.- Pel cas que durant el termini d'exposició pública no es formulin
suggeriments ni al·legacions, el text refós del reglament s’entendrà aprovat
definitivament sense necessitat de nou acord. En aquest supòsit es procedirà a fer
pública l'aprovació definitiva del reglament i es donarà compte a la Subdelegació
del Govern a Barcelona i a la Direcció General d'Administració Local del
Departament de Governació de la Generalitat de Catalunya als efectes previstos a
l’art. 65.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local; i
transcorregut el termini de 15 dies hàbils des d’aquesta comunicació, de conformitat
amb el que determina l’art. 70.2 de la Llei 7/1985, es procedirà a la publicació del
text íntegre al Butlletí Oficial de la Província, al tauler d'anuncis de la Corporació, i
es trametrà ressenya al Diari Oficial de la Generalitat que faci referència al BOP en
el qual hagi estat publicat el text íntegre.
QUART.- Facultar al Tinent d’alcaldia, titular de l’Àrea d’Educació, Esports i
Joventut, per tal que adopti els actes necessaris per a l’execució d’aquest acord.
CINQUÈ.- DONAR TRASLLAT dels presents acords als membres de la Comissió
redactora, al Tinent d’alcaldia de l’Àrea d’Educació, Esports i Joventut, al President
de la Comissió Redactora, a la Gerència Municipal i a la cap de Servei d’Educació i
a la cap d’Unitat Ciutat Educadora.”
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II. CONTROL I FISCALITZACIÓ DELS ORGANS DE GOVERN, PRECS I
PREGUNTES
DESPATX OFICIAL DE DECRETS I RESOLUCIONS
ACORD 21.- DONAR COMPTE DELS DECRETS D’ALCALDIA I LES
RESOLUCIONS DICTADES PER DELEGACIÓ, CORRESPONENTS AL PERÍODE
DEL 22 DE GENER AL 18 DE FEBRER DE 2020, QUE COMPRENEN ELS
NÚMEROS DEL 547 AL 1964. (EXP. 2380/2020)
En compliment del que determina l’article 52.1 del Reglament Orgànic del Ple de
l’Ajuntament de L’Hospitalet, aprovat en sessió de 20 de desembre de 2011 i
publicat en el Butlletí Oficial de la Província de 12 de gener de 2012, es dóna
compte dels decrets dictats per l’alcaldia i les resolucions dictades pels tinents
d’alcaldia i regidors de govern en l’exercici de les competències delegades que
comprenen del número 547 de data 22 de gener al número 1964 de data 18 de
febrer de 2020.
Les relacions dels decrets i resolucions corresponents han estat trameses als
diferents grups polítics municipals. Del seu contingut se’n donen per
assabentats/des els membres de la corporació presents a la sessió.

DESPATX OFICIAL JUNTA DE GOVERN LOCAL
ACORD 22.- DONAR COMPTE DELS ACORDS APROVATS PER LA JUNTA DE
GOVERN LOCAL CORRESPONENTS A LES SESSIONS 4, 5, 6 i 7 DE 29 DE
GENER i 5, 12 i 19 DE FEBRER DE 2020. (EXP. 2403/2020)
En compliment del que determina l’article 52.2 del Reglament Orgànic del Ple de
l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat, aprovat en sessió de 20 de desembre de
2011 i publicat en el Butlletí Oficial de la Província de 12 de gener de 2012, es dóna
compte dels acords adoptats per la Junta de Govern Local des de l’últim Ple
ordinari. Les sessions són les corresponents als números 4,5,6 i 7 de 29 de gener i
5,12 i 19 de febrer de 2020.

SRA. ALCALDESSA
Abans de donar paraula, hi ha alguna qüestió sobre els punts 21 i 22? No? Doncs
ens donaríem per informats.
Es dóna pas a l’apartat de participació i relacions ciutadanes.
PARTICIPACIÓ CIUTADANA
ACORD 23.- PETICIÓ DE PARAULA DE L’ENTITAT CC.OO. DE L’HOSPITALET,
SOL·LICITANT INTERVENIR AL PLE EN RELACIÓ A LA SITUACIÓ
D’INCOMPLIMENT D’ACORDS AMB EL PERSONAL DE L’AJUNTAMENT. (EXP.
10555/2020)
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En relació a la petició de paraula sol·licitada per l’entitat CCOO de
L’Hospitalet, es produeixen les intervencions següents:
SR. S. B. (CC.OO)
Buenos días. Gracias. Bueno primero agradecer a los compañeros de la Unión
Local de Hospitalet de Comisiones que nos hayan cedido la palabra para poder
hablar en nombre del Comitè Unitari.
Comisiones Obreras hemos pedido la palabra en el Pleno Municipal, para explicar
en nombre del Comitè Unitari de la plantilla municipal, la situación de conflicto
laboral en la que nos encontramos.
En la negociación del convenio iniciada en 2018 y tras muchos años de congelación
salarial se firman dos acuerdos en marzo de 2019: Uno referente a un complemento
de experiencia profesional y otro de incremento de la paga de productividad.
El acuerdo del complemento de experiencia profesional se origina a raíz de una
propuesta de la representación sindical de desarrollar el inicio de una carrera
horizontal, y sujeta a un tiempo de experiencia de 2 años en el ayuntamiento. Para
su negociación se hicieron diferentes propuestas que contemplaron en todo
momento los cálculos de masa salarial, su proyección y su encaje presupuestario.
De hecho para hacer viable el acuerdo los sindicatos renunciamos a su aplicación
en el 2018 y aceptamos que su aplicación fuera durante 4 años.
El otro acuerdo de incremento de la paga de productividad incorpora, por una parte
los fondos adicionales pactados en el segundo Acuerdo Sindical Estatal de Mejora
de la ocupación pública y condiciones de trabajo 2018-2020, firmados por
Comisiones Obreras y UGT, que significan un 0,3% de la masa salarial de cada
año. Y por otro lado se incorporan los importes de ahorro que resulten del
expediente de trienios abierto en su día.
Tras las elecciones municipales y a la vuelta del verano empezamos a observar una
gran relajación en la tramitación de los acuerdos. Se pacta la regulación de los 2
años de carencia, pero no se dan los pasos necesarios para la tramitación y
aprobación de la Junta de Gobierno Local. Mientras tanto la información que
recibimos de la Corporación es que se cumplirán y pagarán los importes
correspondientes al 2019 y su aplicación posterior a partir de enero de 2020.
Todo resultó ser una mentira. A final de año se nos comunica la no aplicación del
complemento de experiencia profesional, debido a que desde Intervención existe
oposición. Pedimos los informes negativos. Informes que no hemos recibido en
ningún momento.
La postura municipal era que se mantenía el compromiso de cumplir lo firmado y
que se debían buscar alternativas para poderlo hacer. Desde entonces hemos
mantenido 4 reuniones de mesa general en la que no solamente no hemos recibido
ninguna alternativa definitiva, sino que además se nos comunica el incumplimiento
parcial del segundo acuerdo.
En la última reunión, el Regidor Sr. Husillos, nos informa que inician la tramitación
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de un expediente para abonar los atrasos del 2019 del primer acuerdo, y los
importes de trienios del segundo. Una solución de la que no nos garantiza su
ejecución definitiva.
Mientras tanto, y para mejorar el clima laboral, se nos deniegan derechos sindicales
que tenemos recogidos en convenio, como la utilización de la sala de plenos o la
celebración de asambleas. Esto es algo intolerable y que no ha ocurrido nunca
antes en este ayuntamiento.
En definitiva la Corporación no cumple los acuerdos, no nos ofrece garantías, ni
alternativas. La credibilidad del gobierno municipal está por los suelos.
Sra. Alcaldesa, pedimos que se pongan los recursos personales y materiales para
hacer efectivos ya los acuerdos, y que usted en persona tome las riendas del
conflicto. Para ello creemos necesaria una reunión entre usted, como máxima
responsable municipal, y la representación sindical. Gracias.

SRA. ALCALDESSA
Muy bien. El Sr. Husillos me había pedido la palabra.

SR. HUSILLOS GUTIÉRREZ (PSC)
Sí. Bueno, por abundar un poco en la explicación que hacía el Sr. S.. Podremos
convenir que, digamos, el diálogo tan intenso que hemos tenido estos meses no ha
sido fructífero y esto, yo creo, lo hemos podido constatar tanto ustedes como
nosotros mismos en las diferentes reuniones que hemos tenido.
Pero yo quiero poner en valor ese espacio de diálogo a pesar de las dificultades,
donde se les han trasladado, en fin, todas las trabas jurídicas que en este momento
tenemos para poder desarrollar y cumplir con los acuerdos a los que usted hacía
mención del mes de marzo del año 2019.
Les reitero, como ya lo he hecho en diferentes reuniones, aquellos compromisos
nos siguen vinculando a este gobierno municipal y se sigue trabajando cada día de
manera muy intensa buscando, incluso también, colaboración y asesoramiento
externo para buscar la mejor manera de hacerlo posible y de hacerlo efectivo y,
también, lo antes posible.

SRA. ALCALDESSA
Muy bien. Sí, a ver. ¿Alguien quiere...? A ver, Sra. Secretaria, más que nada para
que nos situemos todos, ¿cuánto tiempo...? 2 minutos, venga. Sra. Esplugas.

SRA. ESPLUGAS GONZÁLEZ (PP)
Bueno, en primer lugar, desde el Partido Popular queremos manifestar nuestro
apoyo a las reivindicaciones sindicales que se están haciendo por parte de los
funcionarios de esta casa.
En segundo lugar, como ha explicado el Sr. S., bueno pues, llegan a este punto

…/…

107

después del incumplimiento por parte del gobierno a la hora de hacer efectivos
unos acuerdos a los que se había comprometido el gobierno de la ciudad. Nosotros,
desde el momento uno, lo que nos parece es surrealista que, por un lado, el
gobierno de la ciudad acuerde con los sindicatos una serie de medidas, una serie
de mejoras y firmen un acuerdo sin saber si eso se puede llevar a cabo o no,
teniendo todo un elenco de servicios jurídicos por parte del ayuntamiento.
Lo que deberían es consolidar ese acuerdo o no y, por otro lado, también nos
parece increíble que desde el momento que se firma ese acuerdo para poder
hacerlo material durante el año 2019, si no recuerdo mal es del mes de marzo, pues
que desde el mes de marzo, finalmente, hasta el mes de diciembre o ahora nos
encontramos a principios de año y que en todos esos meses no se haya procedido
pues a hacer efectivo o a planificar el pago y que, finalmente, pues por dificultades
jurídicas pues parece ser que ahora no se puede cumplir.
Nos parece surrealista que se firme una cosa en marzo, a principio de año y ahora
mismo, estemos un año después, casi, y no se haya puesto ningún tipo de remedio
y, por otro lado, también nos parece surrealista que el equipo de gobierno firme una
serie de mejoras para los funcionarios y no se dé cuenta de que lo que está
firmando pues finalmente no se puede cumplir.
Por tanto, nosotros apoyamos las reivindicaciones. Nosotros esperamos que haya
finalmente un acuerdo para poder solventar este problema. Gracias.

SRA. ALCALDESSA
Gracias Sra. Esplugas. Sí, Sra. González.

SRA. GONZÁLEZ MONTES (LHECP-ECG)
Sí, hola. Muy buenos días. Agradecer, sobre todo, a los compañeros y compañeras,
los trabajadores y trabajadoras del ayuntamiento que vengan a este Pleno a
exponer toda la injusta situación que están viviendo en estos momentos.
Desde el 2010, los trabajadores y trabajadoras de este ayuntamiento han sufrido
una congelación salarial y eso es más que evidente, y es absolutamente justa la
reivindicación que nos traen hoy aquí a este pleno. Y evidente, también existen
unos acuerdos. Hay un acuerdo previo que es el que se debería de estar
cumpliendo desde hace bastantes meses y que, por el momento, está encima de la
mesa y como bien decían los trabajadores y trabajadoras que están aquí, no están
cumpliendo.
A nosotros lo que nos sorprende es que se pueda firmar un acuerdo que luego
después no cumpla. Y que haya objeciones o que haya temas legales o lo que
pueda suponer para el no cumplimiento de este acuerdo. Nos sorprende realmente
que el equipo de gobierno haya firmado y que después no puede cumplir. Es algo
que, desde nuestro punto de vista, es como bastante inadmisible.
Entonces, por lo tanto, lo que nosotros instamos es al equipo de gobierno que
busque todas las soluciones factibles, todo lo que se tenga que hacer para cumplir
este acuerdo y para que los trabajadores y trabajadoras del ayuntamiento de
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Hospitalet puedan recibir la remuneración que corresponde y evitar conflictos de
esta magnitud que no benefician para nada ni a los trabajadores ni al ayuntamiento
ni a la ciudad de Hospitalet, por lo tanto, instamos al gobierno de la ciudad a
resolver esta situación cuando antes. Y muchísimas gracias por estar aquí esta
mañana.

SRA. ALCALDESSA
Bien. Sr. García.

SR. GARCÍA VALLE (Cs)
Sí, bueno, es verdad que es lamentable que se haya tenido que llegar a esta
situación porque en principio se firmó un convenio que parecía ser que adolecía de
alguna dificultad jurídica, ¿no? Evidentemente los cuerpos que están, nacionales,
que tienen que vigilar para que se cumpla la ley, pues han intervenido, han dicho
esto quizá no, no tiene los visos de legalidad que tiene que tener, por lo tanto ha
habido ahí una pega, creo que esencial, en ese momento yo creo que,
sinceramente, el gobierno lo que hace, evidentemente, es retomar el tema y ver
donde, ambas partes, cuando se firmó el convenio, especialmente el que el
pagador se equivoca y hacen algo que les puede comprometer en el futuro.
Pero el otro día fuimos llamados los portavoces por parte del Sr. Husillos y el Sr.
Fran Belver y nos explicaron toda la problemática que había ocurrido, entendiendo
que, bueno, entonando entre comillas el mea culpa a todos porque se había llegado
a esta situación, pero lo que sacamos y lo que extraemos de esa conversación es
que había voluntad de pagar y de corregir eso, como no puede ser de otra manera,
porque si no pues estarían incumpliendo un compromiso que tiene este
ayuntamiento y su gobierno con los trabajadores. Yo me quedé, entre comillas,
tranquilo porque vi la voluntad del gobierno, como no puede ser de otra forma, lo
repito otra vez, de cumplir con ese compromiso que tienen y vamos a ver si eso se
hace con prontitud, que no tengan que estar ustedes esperando algo que ya tenían
que haber cobrado porque tienen toda la razón en reivindicarlo y, en definitiva, con
eso me quiero quedar y desde luego no les que quepa la menor duda que si se
retrasa mucho o si el gobierno no le da una salida favorable al convenio que han
firmado, que tienen la obligación de hacerlo, nos encontrarán a su lado como ya
estamos pero sí quiero recalcar que, por una vez, y no me gusta a mi dorar la
píldora y se puede ver así, que el gobierno creo que ha hecho en función de la ley
lo que creo que debía hacer. Otra cosa es que se equivocara y que pusieran una
figura en el convenio que no tocara, por desconocimiento o porque se habían fijado
en otras administraciones qué había pasado y aquí no ha pasado, por lo que sea.
En definitiva, lo importante de este asunto es que ustedes cumplan con este
acuerdo, que lo hagan con celeridad y prontitud y yo lo que extraje de esa
conversación, y me los quiero creer, porque si no fuera así también los demandaría,
que van a solucionar el tema lo antes posible y no les quepa duda, y perdonen ya
acabo, que estaremos con ustedes si eso no se produjera. Muchas gracias.

SRA. ALCALDESSA
Sr. Garcia.
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SR.GARCIA ACERO (ERC-AM)
Sí, moltes gràcies. Únicament manifestar als treballadors que des d’Esquerra
Republicana de Catalunya compartim la seva demanda, les seves reivindicacions.
Ja porten un any des de que van signar, doncs aquest conveni amb l’equip de
govern, amb l’ajuntament per recuperar aquell poder adquisitiu que es va perdre
doncs, l’any 2010 que és l’any on es va materialitzar més el tema de la crisi.
En aquests anys crec que els treballadors han tingut paciència, han presentat doncs
propostes davant de tots aquells problemes que han sorgit i també han tingut
sempre una actitud dialogant. Moltes vegades això crec que no ha sigut per part de
l’equip de govern, i hem pogut veure, perquè hem rebut renúncies vostres de com
no us deixaven utilitzar doncs aquesta mateixa sala de plens per poder realitzar
doncs una assemblea.
El dilluns vam tenir aquesta reunió amb el govern, ens va explicar la situació. Ha
entrat doncs un decret, esperem que aquest decret arribi a bon port i el que no
acabem d’entendre des d’aquest grup municipal és aquelles propostes que sí que
serveixen i es materialitzen a l’Ajuntament de Barcelona, que són les mateixes que
heu reivindicat a l’Ajuntament de L’Hospitalet, no es puguin portar a la pràctica a la
nostra ciutat.
Ens quedem amb la reunió de dilluns, que s’ha presentat un decret, que aquest
decret arribi a bon port i que s’executi i, per tant, aquelles demandes que són
nostres també de reivindicar aquests diners doncs que es deuen, que es compleixin
els acords, es facin de manera més efectiva i el més aviat possible en els propers
mesos i també, si és necessari, amb la intervenció doncs de l’alcaldessa com
vosaltres heu reclamat.

SRA. ALCALDESSA
Sí, sí, Sr. Belver.

SR. BELVER VALLÉS (PSC)
Sí, gràcies Sra. Alcaldessa. Com a portaveu del grup municipal socialista
evidentment coincidim amb el que plantejaven els representants sindicals. S’han
mantingut contínues reunions i és evident. Hi ha un acord entre la representació
sindical i el govern de la ciutat i tots, com és habitual, volem complir aquest acord.
Venen a aquest Ple a fer ús de la seva capacitat de poder fer aquesta intervenció,
de fer avinents les seves reivindicacions i portar-les a aquest Ple. I també obtenim
la resposta habitual, si no tots o la majoria dels grups municipals s’apunten a la
festa.
Sra. Esplugas, lo que es surrealista es que a usted le parezca surrealista que
estemos en esta situación por lo que aprobó su partido estando en el gobierno del
Estado. Por eso estamos aquí y a usted le parece surrealista. Hombre, lo mínimo
que podría hacer es no decir nada, es bastante fácil, se lo pongo fácil, no le digo
que se ponga entusiásticamente a nuestro lado, simplemente le pido que no diga
nada, pero que usted diga que es surrealista que los trabajadores de la
administración pública, no de este ayuntamiento, hayan estado sufriendo los
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recortes que ustedes hicieron y los impedimentos que ustedes han puesto a todas
las administraciones públicas para el incremento salarial, para que no podamos ir
por encima de la regla del gasto, para que tengamos que incumplir, para que
tengamos que cumplir una serie de cuestiones que ustedes desde el gobierno
impusieron y que ahora usted se haga la mártir, hombre me parece surrealista.
I Sr. Toni Garcia, amb tota l’estima, si algú no ha complert amb els treballadors
públics ha sigut la Generalitat de Catalunya al llarg dels anys. La nostra solidaritat
perquè ho entenem, la nostra solidaritat perquè ho entenem. Esperem la seva.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé. No ho sé, Sra. Esplugas. ¿No hay réplica, ni hay...? Vale. Por alusiones.

SRA. ESPLUGAS GONZÁLEZ (PP)
Decirle al Sr. Belver que mi grupo municipal y yo misma podemos decir lo que
consideremos oportuno en este pleno. Aquí, fuera, donde haga falta, podemos decir
lo que creamos oportuno.
En segundo lugar, los recortes que ellos están reclamando son del año 2010 que
estaba gobernando el Sr. Zapatero. Eso para empezar.
En tercer lugar, yo lo que he reclamado y he considerado increíble, y me reafirmo,
es que ustedes firmen un acuerdo con las circunstancias jurídicas que son las que
son, que son para todos igual, igual como hacía referencia el Sr. Toni Garcia de
Barcelona, del Ayuntamiento de Barcelona, que se ha podido hacer y aquí parece
ser que no se puede hacer, las circunstancias jurídicas son iguales para todos. Que
ustedes firmen unas cosas que saben que luego hay parte de esos acuerdos que
no se pueden cumplir. Y eso, con un retraso desde el mes de marzo del año
pasado. Simplemente tengo derecho a estar, a considerar increíble por la situación
que ustedes están viviendo y, reitero, diré lo que me venga en gana.

SRA. ALCALDESSA
Solo faltaría. Aquí no hay alusiones… también alusiones, venga.

SR.GARCIA ACERO (ERC-AM)
Bàsicament per materialitzar el... la idea...

SRA. ALCALDESSA
Perdó Sr. Garcia, no nomeni a ningú perquè si no entrarem amb més al·lusions i no
acabarem mai. Vinga.

SR.GARCIA ACERO (ERC-AM)
La llei d’estabilitat la van aprovar el Partit Popular i el Partit dels Socialistes que
vostès van preferir rescatar a la banca i fer que paguessin la gent la crisi amb els
seus propis diners.
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La Generalitat, és veritat, és a dir, ha retallat drets dels treballadors i treballadores
però està en aquests moments doncs pagant el poder adquisitiu perdut.
El tema de les pagues, hi ha un acord doncs sindical que s’està executant a nivell
de la Generalitat de Catalunya i únicament li demano, que vostès com a govern
facin lo mateix, no sempre que tinguin un problema el centrifuguen a la Generalitat
de Catalunya i per tant, el que han de fer és complir amb els acords que van signar
al març del 2019 i pagar als treballadors i treballadores d’aquesta casa els diners
que els hi deuen.

SRA. ALCALDESSA
Venga. Ara, vostès volen dir alguna cosa? Sí, espera, espera, un segon. A ver, por
favor, el micro. Luego hablaré yo, eh. Pero...

SR. S. B. (CC.OO)
Vale, era lo que íbamos a pedir. Era lo que íbamos a pedir. Me gustaría saber cuál
era tu posicionamiento y luego al final, si esa reunión se va a producir.

SRA. ALCALDESSA
Vale. Muy bien. Entiendo perfectamente la cuestión. Ah vale, es que le he
preguntado una cosa al Sr. Alcázar que está intentando buscar. No sé si le dará
tiempo antes de que acabe mi intervención pero en todo caso es también como
alusión de algunas de las intervenciones que se han producido.
A ver, varias cosas que me gustaría clarificar. Primera cuestión, ha empezado el Sr.
X. S. amb una, con una palabra que decía: “estamos en conflicto”. Bueno es una
forma de verlo. Yo pienso, sinceramente, que aquí no hay un conflicto entre el
gobierno y los sindicatos porque de hecho estamos hablando de un acuerdo, de un
acuerdo que se firmó hace unos meses, no hace unos años Sr. Garcia, Toni Garcia,
es va signar al març d’aquest any passat, el passat març, per tant no fa ni un any,
no, no fa ni un any, per tant, no anys, si no mesos, això sí, i que, bueno a ver, para
ser… en fin, decir las cosas tal como son.
Por lo tanto, yo no diría que estamos delante de un conflicto si no delante de una
situación que evidentemente no estamos de acuerdo con lo que está sucediendo.
Ustedes como, bueno, en fin, como parte de ese convenio que firmamos sindicato y
gobierno de la ciudad, pero es que tampoco nosotros estamos de acuerdo con lo
que está pasando o no nos gusta lo que está pasando. Y esto, creo yo, no sé si lo
tiene todo el mundo claro, pero creo que tiene que quedar muy claro. El gobierno de
esta ciudad sí firmó ese convenio fue sencillamente, porque estábamos de acuerdo
en la reivindicación que estaban haciendo los sindicatos y que entendíamos que se
había buscado una solución en otra administración muy cercana, que es el
Ayuntamiento de Barcelona y en la que nosotros entendíamos que se habían,
bueno pues buscado una alternativa lógicamente cumpliendo la normativa existente
y que por eso se hizo esa firma entre sindicato y Ayuntamiento de Hospitalet.
No hay ninguna relajación. A ver, yo ya entiendo que cada uno se mira las cosas
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desde una perspectiva, pero les puedo asegurar que no ha habido una relajación en
cuanto a la voluntad de hacer frente a los pagos que se habían establecido y que el
primero de ellos, teóricamente, era en el año 2019.
También decir otra cosa, aquí no hay culpables, porque es muy fácil aquí decir no
aquí la culpable es la interventora. Ah pues, la interventora tiene una función, la
secretaría de este ayuntamiento tiene otras funciones y aquí todo el mundo tiene la
función que tiene que tener y todos somos funcionarios o son, yo me incluyo porque
yo también soy, formo parte de esta casa, no como alcaldesa si no como personal
de esta casa. Todos sabemos que la administración y este ayuntamiento pueden
actuar y actúan en base a una norma. Por tanto nosotros no podemos tirar adelante
sin una norma habilitante que lo permita. Por tanto la culpa la tiene que la norma,
esa norma que entendíamos que existía para poder llevar a cabo este pago y este
reconocimiento en la práctica cuando se ponen en marcha los expedientes, no se
encuentra o hay una gran discrepancia en cuanto a que la norma permita hacer
frente legalmente, a esta cuestión.
Yo también, bueno al Sr. Fran Belver, acaba de decirle la Sra. Esplugas pues, en
fin, las cosas que le ha comentado. Yo también tenía apuntado porque a mí me ha
sorprendido tanto apoyo cuando realmente la culpa de que no se pueda proceder al
pago la tiene una ley que aprobó el Partido Popular para impedir varias cosas:
Primero que los ayuntamientos pudiéramos tirar adelante aquello que los
ciudadanos necesitaban y, hemos tenido, y esa norma se llama ARSAL, que creo
que todo el mundo que estamos aquí conoce perfectamente. Una ley que, bueno,
no nos ha permitido aumentar plantillas, una ley que no nos ha, supuestamente,
estas normas ¿no? de regulación de los déficits, no nos ha permitido hacer una
serie de gastos, no nos lo han permitido en el pasado y no nos lo permiten en el
presente.
Y aquí sí quiero hacer una llamada a todos los grupos políticos que estamos aquí
porque todos los que estamos aquí estamos también en Madrid, tenemos
representantes en el Congreso de los Diputados y, ya les digo yo que vamos a
promover una moción en el siguiente pleno y quiero hacer ya un encargo al
portavoz y además estoy dispuesta a pactar con todos los grupos políticos y con los
sindicatos de forma y manera que instemos al gobierno de Madrid a que modifique
esta normativa y que se nos permita habilitar jurídicamente y legalmente para que
podamos hacer frente a eso que entendemos que es un derecho de las personas
que trabajan en la función pública.
Si eso además ayuda a parte del Ayuntamiento de Hospitalet al resto de municipios
y al resto de administraciones, fantástico. Pero eso debemos hacerlo porque la
normativa actualmente, según los informes que a mí me llegan, no es una
normativa que nos permita hacer lo que en el acuerdo firmamos.
Hombre, no me vale que ahora echemos la culpa a Zapatero, es que claro, a mí me
parece ya, de verdad, con cariño, es que a ver, la norma se aprobó en el año 2010,
si no recuerdo mal y además votaron a favor pues una serie de partidos políticos
entre los que está el Partido Popular, PNV y UPN. Bueno, supongo que el resto
votamos en contra, porque ya veíamos que esa normativa nos iba a generar
muchos problemas, no solamente desde el punto de vista del personal, sino desde
el punto de vista de los proyectos que teníamos que tirar adelante y más en
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aquellos momentos de crisis económica dura y severa que sabéis que hemos
sufrido todos juntos.
A ver, eso sería, dijéramos, la parte del pasado. Estamos en el presente.
Necesitamos una norma habilitante y/o informes jurídicos favorables a que esto
realmente se puede hacer. Se está haciendo en el Ayuntamiento de Barcelona, es
cierto, pero esos informes que tenemos evidentemente no son suficientes en este
municipio para que hay, por parte de quienes tienen que informar, bueno pues la
fuerza legal para que lo podamos tirar adelante.
Yo creo que no directamente pero sí a través del Teniente de alcalde se les ha
solicitado, si ustedes desde las fuerzas sindicales que representan, tienen algún
informe que nos pueda ayudar a todos, porque lógicamente la Sra. Interventora, a
parte de interventora o la Sra. Secretaria o quien tenga que informar o la asesoría
jurídica, además de eso, también son funcionarios de este ayuntamiento. También
les gustaría que se les reconozca este 5,5%, quiero decir, o sea, no es que estén
en contra porque tengan manía a los funcionarios, es que ellos también son
funcionarios y creo que también si tuvieran una vía legal para poderlo hacer, creo
que también informarían adecuadamente para que esto se hiciera.
Por tanto, una petición es que si ustedes desde las formaciones sindicales que
representan y abierto a cualquier formación sindical, tienen algún tipo de informe
jurídico y también lo ofrezco al resto de formaciones políticas porque si esta es una
cuestión que puedan aportar algún tipo de luz jurídica pues, a ver aquí todo el
mundo está esperando que haya este informe. Podemos tenerlo para que nos
pueda ayudar a que esto se tire adelante, bienvenido será.
No hay ningún inconveniente, lógicamente, aparte de que se utilice la sala de
plenos, bueno, en fin, para que se hagan las asambleas, pero tampoco tiene porqué
ser solamente la sala de plenos. Tenemos afortunadamente más espacios y a
veces esta sala de plenos puede tener algún problema para que se pueda acceder
para una asamblea pero, evidentemente no hay ningún motivo para que se impida
que se realicen las asambleas en este espacio.
Bueno, lo que sí, ustedes me piden una reunión para poder hablar de esta cuestión.
No hay ningún inconveniente, a ver creo, no sé si estará o no, sí, me parece que
está al final de la sala mi jefe de gabinete, buscamos fecha, nos vemos y podemos
hablar, bueno pues de lo que estamos hablando. Lo que yo les voy a decir en
privado es lo mismo que voy a decir en público, por tanto no voy a tener un doble
lenguaje, me parece razonable hablar las cosas en una mesa pero va a ser,
también lo digo para que nadie se genere falsas expectativas. Va a ser,
probablemente, muy similar a lo que el Sr. Jesús Husillos les ha ido manifestando a
lo largo de estas últimas semanas y meses, pero no tengo ningún inconveniente de
que nos veamos para hablar y poder llegar a hacer frente del pago que
corresponde, pues en estos momentos ya al año 2019 y trabajar para que lo del
2020 también se pueda pagar.
Repito, siempre con una norma que sea una norma habilitante y que si no existe,
bueno solicitaremos a donde sea y corresponda que es pues el Congreso de los
Diputados que se modifique la normativa para que podamos desde los municipios
reconocer a los funcionarios algo que nosotros, si no hubiéramos estado de
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acuerdo, no hubiéramos firmado. Por tanto estamos de acuerdo con la
reivindicación, estamos de acuerdo con ese reconocimiento pero no es que no
queramos pagar, es que no encontramos la fórmula legal para poder pagar estos
acuerdos.
Dicho eso, si quieren comentar algún tema, yo ya creo que me he saltado todo el
reglamento más o menos por alusiones y no alusiones, pero bueno, en todo caso si
quieren añadir alguna cosa o nos emplazamos a la reunión.
Pues muy bien. Muchas gracias y bueno, seguimos con el pleno. Sra. Secretaria.

MOCIONS DELS GRUPS POLÍTICS
MOCIONS CONJUNTES GRUPS POLÍTICS
En relació amb la moció presenta pels Grups Municipals d’ERC-AM i
LHECP-ECG, número 24, es produeixen les intervencions següents:

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, doncs, a veure, teníem, no perdó, aquesta és la conjunta. Sr. Garcia.

SR.GARCIA ACERO (ERC-AM)
Sí, moltes gràcies. Avui presentem aquesta moció que ens ha traslladat el sindicat
de llogaters de L’Hospitalet i també dels veïns i de les veïnes que estan afectats del
carrer Montseny.
Molts ciutadans i ciutadanes del nostre país, de la nostra ciutat estan sent víctimes
dels atacs especulatius a mans del fons voltor. Aquests fons d’inversió,
especialistes en el sector immobiliari, busquen elevades rendibilitats en el mercat
de lloguer en depriment del dret a l’habitatge dels inquilins. A Catalunya hi ha 232
famílies, 10 de les quals a la nostra ciutat...

SRA. ALCALDESSA
Un moment Sr. Garcia, un moment perquè és que, parem un segon. Podeu, si us
plau, si us plau, poden estar una miqueta en silenci? Val. I la gent de fora, si us
plau, els podeu dir que se sent dins? Sí, Sr. Garcia, jo crec que ara.

SR.GARCIA ACERO (ERC-AM)
Com comentava, al nostre país hi ha 232 famílies, 10 d’elles a la nostra ciutat, del
bloc del carrer Montseny que estan sent víctimes de pràctiques depredadores, de
pujades abusives del preu de lloguer en un 80%, de la imposició, de clàusules
fraudulentes en els contractes, com que s’estigui demanant, per exemple, que els
llogaters assumeixin el manteniment i les reparacions de l’habitatge, fer pagar una
assegurança anual del pis, assumir el cost de l’IBI o un augment, també, desorbitat
de la fiança, o també la negació per part d’aquest grup voltor, la negació sistemàtica
als seus inquilins de llegir els contractes abans de signar-los.
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Davant d’aquest frau i d’aquesta il·legalitat, cal que les diferents administracions i
aquest ajuntament doncs es posi al costat dels veïns i de les veïnes per defensar
els seus interessos, que també són els nostres i siguem capaços també entre totes
les administracions de promoure aquelles reformes necessàries com seria, per
exemple, la regulació dels preus de lloguer.
Per aquest motiu presentem aquesta moció en aquest ple, una moció com deia
abans realitzada abans pel sindicat de llogaters que representa els interessos dels
ciutadans que estan sent víctimes de les pràctiques especulatives i abusives del
fons d’inversió Azora.
Per aquest motiu, demanem al ple que doni suport als veïns i veïnes d’aquesta
ciutat i que insti a aquest grup d’inversió Azora a que deixi de vulnerar el dret a
l’habitatge. També demanem a aquest ple que insti a Azora a seure’s a negociar de
manera col·lectiva amb tots els veïns i veïnes del sindicat de llogaters com a
representants d’aquests ciutadans. I també instem a l’Ajuntament de L’Hospitalet a
que promogui que les diferents administracions d’àmbit supramunicipal, com ara el
govern de l’estat espanyol, doncs regulin els preus de lloguer per tal de poder
acabar aquestes pràctiques abusives de pujades de preus que expulsen moltes
vegades les persones de casa seva sense causa justificada.
Per aquest motiu, demano a tots els grups d’aquest plenari que es posin al costat
dels veïns i de les veïnes d’aquesta ciutat, dels que estan patint aquestes
pràctiques abusives d’aquest fons d’inversió, perquè hem d’estar al costat dels
nostres ciutadans que estan patint doncs aquesta situació de mobbing immobiliari i
volem que també aquest ajuntament doncs es posi al costat d’aquests veïns,
perquè no es vulneri un dret fonament com és el dret a l’habitatge.

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

SRA. ESPLUGAS GONZÁLEZ (PP)
Sí, gracias Sra. Alcaldesa. Bueno, desde el partido de Esquerra Republicana y En
Comú Podem nos presentan una moción instando a sus diferentes gobiernos
porque unos tienen responsabilidad en el gobierno de España y los otros en el
gobierno de la Generalitat, nos vienen aquí a pedir que sus propios gobiernos se
pongan las pilas en materia de vivienda.
¿Tenemos un problema con el tema de la vivienda? Es evidente. La crisis
económica ha ido incrementando el problema de la vivienda y ahora nos
encontramos pues con un aumento desproporcionado en muchos de los casos del
precio del alquiler. Las cifras son claras, desde el año 2013 hasta el año 2019 los
precios del alquiler subieron por encima del 50%, mientras que en cambio pues
desgraciadamente los salarios han subido poco más del 4%. Esta realidad pues ha
expulsado a mucha gente del mercado de alquiler. El problema existe y tenemos un
govern que en lugar de plantear soluciones lo que hace es crear más problemas.
Plantearon un primer decreto que se retiró porque no tenía mayoría parlamentaria,
luego presentaron un segundo decreto que no se aprobó en el momento de su
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convalidación y ahora han presentado un tercero que fue convalidado el 5 de
febrero.
Entendemos que la vía que lleva a cabo el gobierno de la Generalitat no es la
nuestra, no la compartimos y creemos que no es la adecuada. Tenemos la manera
de regular o la manera que pretende regular este último decreto por parte de la
Generalitat como algunas referencias. La más cercana que tenemos, por ejemplo,
es en Barcelona, donde el año pasado el ayuntamiento impuso la obligación a los
promotores de construir el 30% de vivienda social. Las consecuencias de esta
regulación fue una sacudida al sector y eso afectó pues en el caso de la vivienda
que hubiera el 55% menos de crecimiento en la construcción en Barcelona,
mientras que en el conjunto del resto de España se aumentaba en un 8,7%, es
decir, frente a un mercado presuntamente favorable después de todos estos años
de crisis, nos encontramos que Barcelona en el sector inmobiliario se contrae
mientras que en el resto de España aumenta.
El decreto, además, que se presenta desde la Generalitat como decía, no es ya el
30% si no que plantea el 40% de las promociones de vivienda pues sean de VPO.
En la asociación de promotores de Cataluña quienes son los que al final construyen
al fin y al cabo, fomento del trabajo o diferentes empresarios del sector, alertan de
que la regulación va a conseguir justo el efecto contrario, como ha pasado ya en
Barcelona. Esto significa que aquello que se pretendía o que se planteaba como
una solución, lo que ha hecho es agravar todavía más el problema de escasez de la
vivienda y en este caso de la oferta de vivienda de alquiler. Se encarecen los
precios y la conclusión es que no se consigue bolsa d’habitatge social. Por tanto,
nosotros entendemos que esta regulación no resuelve el problema.
Hay que tener en cuenta, además, que la mayoría de los propietarios de las
viviendas son pequeños propietarios. Estamos hablando, no estamos hablando de
grandes tenedores ni grandes inversiones, si no que muchos de ellos son pequeños
propietarios que tienen pisos que han pagado con su esfuerzo y que ahora lo
complementan para vivir. Esta es una realidad; primero fueron los bancos, después
los fondos de inversión, después los grandes tenedores y ahora ya se están
enfilando con las personas físicas que tienen más de 15 pisos.
Los pequeños propietarios ven asustados cómo se va cerrando el círculo y cada
vez más se acercan a su situación y no estamos de acuerdo con este tipo de
políticas. También el mismo decreto, el decreto 7/2019, además amplía la
posibilidad, como ya se ha dicho desde el Partido Popular, ya se ha venido
denunciando, legitimando la ocupación en el sentido de que se da prioridad por
delante de otras personas que puedan estar en lista de espera, a los servicios
sociales esperando una vivienda de alquiler, lanzando un mensaje desde el
gobierno de la Generalitat de que aquellos que tengan pues y ocupen de manera
forzada una vivienda, tendrán prioridad sobre aquellos que también están
esperando pues de una manera más legal, pues esperando que llegue su momento
para poder tener una vivienda digna.
Nosotros entendemos que además eso no solamente legitima la ocupación sino
que además lo que abre es la puerta a mafias violentas que ocupan pisos y que,
bueno, pues a partir de poco tiempo, si no se remedia pues el gobierno de la
Generalitat pues ampara todos estos hechos y deslegitima pues a todas aquellas
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personas que están esperando que tengan un alquiler social de una manera digna y
sin pegar una patada a la puerta, ni aprovecharse de las grandes mafias, por tanto,
nosotros creemos que, además este decreto supone la ampliación del concepto de
expropiación que deja exclusivamente, hasta ahora era exclusivamente temporal, y
ahora puede afectar al dominio y a la titularidad de la vivienda. Tal y como nosotros
hemos anunciado por parte del Partido Popular, nuestro grupo parlamentario
llevaremos al Constitucional el decreto de vivienda del President Torra porque
creemos que desprotege a los propietarios, protege a los ocupas y nosotros ya
también anunciamos nuestro presidente, Alejandro Fernández lo anunció en rueda
de prensa, volveremos a presentar en el Congreso de los Diputados nuestra ley
antiocupas que comporta la expulsión exprés de los ocupas, por tanto, hacen un
planteamiento que nosotros no compartimos y por tanto, nosotros respecto a esta
moción, efectivamente podemos votar a favor del punto número uno, punto número
dos para que, pues Azora se siente y evidentemente no vulnere los derechos de los
ciudadanos y las ciudadanas, pero evidentemente votamos en contra de sus
planteamientos políticos.

SR. GARCÍA VALLE (Cs)
Muchas gracias. Dice el título de la moción: “Moción para condenar las prácticas de
Azora y para posicionar al pleno del ayuntamiento a favor de la regulación de
precios de los alquileres”. Miren, ustedes, señores de Esquerra Republicana tienen
graves confusiones para, sobre estas cuestiones, muy básicas del funcionamiento
institucional.
Un pleno municipal les digo a ustedes que no es un juzgado. Aquí no condenamos
a nadie y mucho menos a particulares. Pero mire, ustedes, Esquerra Republicana
ya ha dictado sentencia: culpable, a pesar de que en su propia exposición reconoce
que se trata de prácticas que, y digo literalmente: “se encuentran bajo inspección de
los técnicos municipales”. Estas prácticas no se solucionan con condenas solemnes
y lo que viene a reflejar, fundamentalmente, es la gentrificación de determinadas
zonas de Barcelona, como Sant Martí.
Lo que nos tendríamos que preguntar desde el Ayuntamiento de Hospitalet es si las
políticas municipales fomentan esta gentrificación y qué medidas se pueden llevar a
cabo para paliarla. Eso sería lo que tendríamos que preguntarnos realmente desde
aquí, desde esta administración, la más cercana a los vecinos.
Trayendo estas mociones al pleno parece que Esquerra Republicana quiere erigirse
en el defensor del derecho de la vivienda, papel que Podemos ha intentado
atribuirse, pero, fíjense, yo creo sinceramente que es más creíble aquí Podemos
que ustedes de Esquerra Republicana porque, ¿cuántos años llevan ustedes en el
gobierno de la Generalitat? Podemos no ha estado, por lo tanto no sabemos lo que
hubiera hecho, por lo tanto nos parecen más creíbles que ustedes.
Mire, la administración que tiene las principales competencias en vivienda y de
alquiler es la Generalitat y ustedes la gobiernan, ¿y qué han hecho? No han hecho
nada. Si de verdad Esquerra quiere solucionar el problema de la vivienda, lo que
tiene que hacer es invertir en parques públicos, vivienda de alquiler desde la
Generalitat y no lo está haciendo, ese es el quid de la cuestión. El déficit que hay y
que no se identifica por parte de Esquerra Republicana y del gobierno, hay que
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paliar eso y que hay que poner dinero.
Mire, la Generalitat invierte en vivienda la mitad de la media de las Comunidades
Autónomas de España. Y eso son las políticas que Esquerra Republicana está
haciendo, no les quepa la menor duda, ahí están, ahí están las cifras. La
Generalitat invierte más en medios de comunicación que en vivienda y eso es lo
que hay, es lo que hacen. ¿Y quién lo decide? Pues evidentemente los partidos que
gobiernan, que son los que nos traen aquí unas mociones que al final nos suenan a
postureo, a que en definitiva no solucionan la raíz del problema, que es poner en el
mercado vivienda de carácter social. Pero no, hay que venir aquí a pasarle la pelota
al ayuntamiento cuando creo que está haciendo lo que puede, hasta donde le
permiten las competencias y hacer que aquí condenemos o dejemos de condenar
como si fuéramos un juzgado.
En definitiva, una vez más se demuestra con estas políticas de Esquerra
Republicana que les importa muy poco a pesar de que lo exhiben mucho y que
invierten en bajadas, en historias, en publicidad, en el procés, todo lo que hace
falta, pero poco en vivienda para paliar el problema que tiene la gente que
realmente lo necesita. No nos cansaremos de decir que aquí hay que traer cosas
que sean de competencia y los que gobiernan la Generalitat que tienen el dinero y
la posibilidad son los que tienen que poner eso, y no poner entre la espada y la
pared haciendo que se pronuncie un pleno en algo que estaremos absolutamente
de acuerdo en que hay que paliar ese problema, pero que no tiene competencias y
que lo que tiene lo hacer y que hay combinado a los grandes tenedores a poner en
el mercado los pisos y demás y hemos estado todos de acuerdo.
Lo que no estamos de acuerdo es con las políticas de postureo de los
excepcionistas que se pasan la vida predicando pero dando poco trigo. Mire, se lo
digo de verdad, si Esquerra Republicana quiere hacer algo constructivo para
facilitar el acceso a la vivienda, lo que tiene que hacer es apoyar las medidas que
hemos propuesto desde Ciudadanos en el Parlamento de Cataluña: subir mil
millones el presupuesto anual de las políticas de vivienda para hacer un parque
público de viviendas de alquiler, no vender terrenos residenciales públicos como lo
está haciendo.

Essent les 12:08 hores abandona la sessió la Sra. Núria Marín Martínez,
Alcaldessa-Presidenta, i a partir d’aquest moment assumeix la presidència el Sr.
Cristian Alcázar Esteban, 2n Tinent d’Alcaldia.

Y le podríamos poner un montón de ejemplos de los terrenos que han vendido, pero
bueno, como tampoco les importa mucho porque ustedes van a lo que van, han
puesto la proa a los que les han puesto y estas políticas sociales de las que
ustedes hablan mucho son meramente postureo. No quiero decir que una buena
parte de las personas que están de acuerdo con sus políticas a otro nivel no
piensen que hay que hacer justicia social, pero los que mandan, los que dirigen, no,
están obsesionados con el proceso y eso les nubla el proyecto de verdad de hacer
cosas buenas por la sociedad porque están en otra historia. Ya veremos si algún
día vuelven ustedes a gobernar son capaces de empezar a pensar en esas políticas
que ustedes nos traen aquí a los ayuntamientos pero que no implementan, así que
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el día que hagan ustedes esas políticas, nos creeremos que para Esquerra
Republicana es una prioridad y no una mera maniobra de propaganda. Señores de
Esquerra Republicana, ya basta con propaganda, pongan en marcha esas políticas
desde la Generalitat, pongan los mil millones que Ciudadanos les dijo que harían
falta como mínimo para paliar, que no serían suficientes pero, en cualquier caso sí
paliarían el problema de la vivienda de alquiler social.
Y ya le digo, se lo reitero otra vez, vamos a ocuparnos de los problemas de la
gente. Menos de los problemas de, si vamos ahí, antes o después, de las personas.
Hagan políticas para las personas no políticas para separarnos y para enfrentarnos
a unos catalanes con otros. Muchas gracias.

SR. ALCÁZAR ESTEBAN (PSC)
Bé, per posicionar-nos amb el tema de la moció de les pràctiques d’Azora i el tema
de la limitació dels preus de lloguer, nosaltres votarem favorablement aquesta
moció. Evidentment, i per centrar una mica el debat, perquè s’han parlat de moltes
coses, però estem parlant d’un cas concret que és una pràctica d’un fons d’inversió
que està, d’alguna manera abusant de famílies de la nostra ciutat, doncs bé,
plantejar una sèrie de condicions que no es poden complir per aconseguir que
marxin d’aquests habitatges i poder rendibilitzar molt millor les seves inversions.
Per tant, nosaltres compartim aquesta preocupació que manifesten els dos grups
que han portat la moció al ple i ens solidaritzem amb la situació que estan vivint
aquests veïns i veïnes de L’Hospitalet.
És el nostre dia a dia habitual acompanyar els veïns i veïnes de la nostra ciutat
davant de situacions com aquesta i per tant estem molt d’acord en que això es
pugui plantejar en aquest ple. També compartim el fons de les propostes que es fan
al respecte de canvis que s’haurien de fer a la legislació, tot i que també creiem, i
ho diem cada vegada que hi ha algun tema relacionat amb l’habitatge al ple, que la
mesura més important per aconseguir refredar els preus del lloguer i, per tant,
facilitar l’accés a l’habitatge dels veïns i veïnes de la nostra ciutat seria que hi
hagués un parc públic d’habitatge més important del que tenim i, per tant que això
aconseguís refredar els preus del lloguer a nivell general, sobretot a les zones de
màxima atenció. I aquí sí que la Generalitat hauria de concertar amb l’ajuntament
per intentar aprofitar les oportunitats que es puguin generar i també el govern de
l’Estat hauria de posar més diners per poder fer aquestes actuacions. Però en
qualsevol cas, compartim el fons de la majoria de les propostes que es fan en
aquesta moció.
I només explicar un parell o tres de coses que ja estem fent com a govern. Primer,
jo ahir mateix em vaig reunir amb el sindicat de llogaters amb una representació per
conèixer més a fons, una mica, això de la problemàtica que estaven denunciant i
començar a treballar amb la possibilitat d’acordar mesures i iniciatives a nivell de la
ciutat que puguin ajudar a resoldre aquesta situació que avui es diu Azora, però que
demà es dirà o portarà el nom d’un altre fons d’inversió i per tant és una situació
més generalitzada del que ens pensem.
Després, també dir que assistirem demà a l’acte que el sindicat de llogaters i
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llogateres ha convocat al Parlament de Catalunya on han convidat a alcaldes i
alcaldesses i regidors i regidores d’habitatge per fer un posicionament institucional
contrari a aquestes pràctiques i per tant nosaltres hi serem presents per donar
suport a aquesta reivindicació i en tercer lloc, també estem treballant a nivell
d’ajuntaments per constituir un grup de treball municipal per intentar pressionar i
negociar amb aquest fons d’inversió per aconseguir una solució que no sigui a la
carta per uns veïns de Badalona i que no serveixi per L’Hospitalet si no que sigui
una solució generalitzada per tots els veïns i veïnes que estan afectats, sigui quin
sigui el seu lloc de residència.
En qualsevol cas, nosaltres continuarem treballant per aconseguir aquests canvis a
la legislació i acordar també amb la Generalitat la millor manera d’aplicar tot el que
preveu el Decret 17/2019, de mesures urgents en matèria d’habitatge, i si que
estem veient també quina capacitat sancionadora podem tenir com ajuntament en
virtut del que estableix la Llei 18/2007, de dret a l’habitatge, per intentar lluitar
contra aquestes pràctiques abusives.
Per tant, aquest és el nostre posicionament i no entenc molt bé els comentaris que
feia la Sra. Esplugas perquè crec que no han parlat del cas que ens ocupa. Després
hi ha una moció per parlar de l’habitatge i un pacte local, etcètera. Podem parlar
d’altres qüestions i sí que considerar que una persona que té més de 15 habitatges
no és un gran tenidor, home, doncs no sé, no sé quants habitatges han de tenir per
deixar de ser petit tenedor, però bé, en qualsevol cas, escolta’m, cadascú posa el
límit a on vol.
En resum, votem favorablement i estem treballant per acompanyar els veïns i
veïnes afectats en aquest cas.

SR.GARCIA ACERO (ERC-AM)
Sí, moltes gràcies. Per fer diferents comentaris, en primer lloc agrair el suport a
aquesta moció per part dels diferents grups que votaran a favor, que és una moció
del sindicat de llogaters que representa a aquests inquilins del carrer Montseny que
estan sent víctimes d’aquestes pràctiques abusives.
La veritat que quan sentia les intervencions de Ciutadans i del Partit Popular he
tingut que llegir la moció perquè semblava que estiguéssim parlant d’una altra cosa.
El que demana aquesta moció és que aquest ajuntament doni suport a les 10
famílies que estan sent víctimes d’aquestes pràctiques abusives, d’aquest fons
voltor i vostès moltes vegades, com no tenen resposta i coneixement polític,
sobretot en matèria d’habitatge, el que és monotema és parlar del tema del procés i
parlar de la República quan estem parlant d’altres coses.
Consideracions concretes. El govern de l’Estat, i parlarem possiblement a la
propera moció, ha de fer moltes coses en l’àmbit de l’habitatge, ho ha de fer també
la Generalitat de Catalunya i ho haurà de fer també aquest ajuntament perquè és un
problema doncs important que estan patint molts ciutadans i ciutadanes de la nostra
ciutat i del nostre país. Però es plantegen solucions i per això ens hem plantejat
doncs un decret llei de mesures urgents per millorar l’accés a l’habitatge que recull
les propostes de la plataforma Afectats per la hipoteca, que recull les propostes del
sindicat de llogaters. Hi havia també una llei contra l’emergència habitacional i la
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pobresa energètica i aquestes lleis que són beneficioses pel conjunt de la
ciutadania i que donaven solucions a aquestes problemàtiques, ens trobem que tant
el Partit Popular, com Ciutadans en lloc de donar-li suport el que fan és recórrer-ho
al Tribunal Constitucional.
Essent les 12:16 hores, s’incorpora a la sessió la Sra. Núria Marín Martínez,
Alcaldessa-Presidenta.
Vostès diuen que fan bandera de l’habitatge, vostès no fan bandera de l’habitatge,
vostès han fet, són els causants de les problemàtiques d’agreujar la crisi de
l’habitatge que hi ha actualment. Va començar amb el Partit Popular, amb el Sr.
Aznar, quan va fer la liberalització del sòl, que va promoure l’especulació
urbanística sense posar-hi cap tipus de límit. Però allà on vostès governen, per
exemple, a la Comunitat de Madrid, vostès han venut, van vendre 3.000 pisos de
protecció oficial a fons voltors a preu de saldo, a preu de saldo. Van vendre 3.000
pisos que eren necessaris per a la ciutadania, per la gent, en aquest cas, de la
Comunitat de Madrid a preu de saldo als seus amics del fons voltor i ara aquest
fons voltor el que està fent és fer pràctiques abusives com les que estan fent al
carrer Montseny a ciutadans de la nostra ciutat, augmentant doncs els preus de
lloguer.
Per tant, em reafirmo amb el que deia aquesta moció que és donar suport als veïns
i veïnes d’aquesta ciutat amb aquest tema. Agraeixo al Tinent d’Alcalde que ja
s’hagi reunit amb el sindicat de llogaters, que s’hagi posat a treballar per trobar
solucions i intentar mediar conjuntament amb altres ajuntaments perquè no és un
tema de l’Ajuntament de L’Hospitalet, si no que està passant a Badalona, està
passant a Terrassa i, per tant necessitem una coordinació i hem de mirar doncs que
aquestes pràctiques abusives no es produeixin. Però igual que diem que hem de
mediar, hem de fer també els canvis relatius i el sindicat de llogaters el que demana
és una cosa que crec que la gran majoria, almenys les forces d’esquerres que
estem a aquest consistori, estarem d’acord, que una de les mesures que hem
d’aplicar és la regulació dels preus de lloguer per tal de que no es produeixin doncs
aquestes pràctiques.
Per tant, ens quedem doncs amb el suport d’aquest ajuntament a aquests veïns i
veïnes que estan patint aquestes pràctiques abusives d’aquest grup Azora i
esperem que amb aquesta intermediació i amb aquest suport de l’ajuntament
puguem doncs assolir que aquestes pràctiques no es puguin dur a terme i els veïns
i les veïnes puguin continuar gaudint del seu dret a l’habitatge a preus de lloguer
doncs assequibles.
A continuació l’Alcaldessa-Presidenta, obre un segon torn d’intervencions en
el debat.

SRA. ESPLUGAS GONZÁLEZ (PP)
Sí, sí, ligerita. Bueno dir-li al Sr. d’Esquerra Republicana que nosaltres hem donat
suport als veïns. Nosaltres compartim la preocupació d’aquests veïns, el que no
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compartim doncs és que les coses no s’han de fer així i per tant nosaltres hem
donat suport al punt 1 i al punt 2.
El que no estem d’acord és amb les seves polítiques: ni u, legitimar l’ocupació ni
dos, obligar als promotors a que facin el 40% d’habitatge VPO, perquè considerem
que aquestes polítiques no donaran la solució o el bé, com vostès afirmen, doncs
regular el preu del lloguer.
O sigui, tenim mostra tant a Berlín com a París que s’ha regulat el lloguer i no han
aconseguit solucionar el problema i per tant, nosaltres el que volem és que es pugui
incentivar, donar recomanacions, però aquestes solucions que nosaltres veiem
totalment desproporcionades doncs evidentment no les compartim.
Per tant, no faci o no digui coses que nosaltres no hem dit. Estem donant suport als
veïns, el que passa el que no donem suport és a vostè ni al seu govern,
evidentment, perquè com s’ha dit aquí i ho reitero, està més preocupat per unes
altres coses com és el procés i les estructures d’Estat, que no pas en solucionar els
problemes reals de la gent, i llançant la pedra i tirant la responsabilitat als
ajuntaments perquè facin pactes locals d’habitatge i bé, i que els ajuntaments doncs
facin la feina que a dia d’avui no els hi toca si no que els hi toca a vostès. El que
haurien de posar-se les piles, que no ho fan. Gràcies.

SR. GARCÍA VALLE (Cs)
Nada, como siempre el señor de Esquerra Republicana pone la venda antes de la
herida. Él no sabe lo que vamos a votar. Yo he hecho una crítica obviamente a las
políticas de Esquerra Republicana como no puede ser de otra manera pero no he
dicho lo que iba a votar, está pendiente de votación. Así que, mire me dan ganas de
cambiar el sentido del voto nada más que por oírle decir disparates a este señor,
pero en cualquier caso como que nos mueve a nosotros la conciencia de lo que
tenemos que hacer, lo haremos igual, al margen de los disparates que pueda decir
el señor Toni Garcia de Esquerra Republicana. Es decir, nosotros hemos hecho una
crítica a que el gobierno de la Generalitat que tiene posibilidades de solucionar
muchos temas, no lo hace, y es muy fácil hacer mucho ruido en los plenos y pocas
nueces. Eso es lo que hemos criticado, no hemos posicionado el voto y demás.
Pero en cualquier caso, lo reitero otra vez. Ustedes tienen la posibilidad de paliar
ese problema y no lo hacen. Ponen dinero donde no tienen que ponerlo y no lo
ponen en lo que realmente interesa a las personas que es para los que hay que
gobernar, no para gobernar el futuro de ir a Ítaca, que eso ya veremos lo que pasa.
Y eso es lo que yo le reprocho aquí permanentemente en este pleno a los señores
de Esquerra Republicana, eso de mucho te quiero perrito, lo digo otra vez, pero pan
poquito y al final dejan ustedes a los vecinos teniendo ese problema cuando el
dinero, al margen de que ustedes dicen que es que ponen mucho, para España,
cuando hay comunidades que ponen mucho más que nosotros, que en ese aspecto
tendríamos que ser un poco más solidarios y no decir esos disparates, pues lo que
hacen es no dar trigo, predicar, pero no dar trigo. Y eso es lo que criticaba.
En cualquier caso, mire, en el punto número 1, vamos ahora a votar a favor porque
sí que estamos a favor de que se acaben las prácticas de Azora que perjudican a
los vecinos más débiles. ¿Se entera usted señor Toni Garcia? A ver si no echa
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usted discursitos antes de ver cómo nos posicionamos.
En el punto 2 también vamos a votar a favor y en los otros nos vamos a abstener. Y
eso es tener conciencia social y eso en los vecinos, no lo que hacen ustedes de
venir aquí a tirarse el postureo permanente, cuando realmente en el fondo no
hacen, desde donde tienen ustedes la posibilidad de hacerlo, que es poner dinero
para paliar esos problemas. Así que no sea usted tan listo y no se posicione antes
de que nosotros digamos qué vamos a votar.

SR. ALCÁZAR ESTEBAN (PSC)
Sí, gracias Alcaldesa. Muy brevemente. Respecte el que diu la moció, nosaltres ens
reafirmem en el suport dient, com hem dit sempre, que la regulació, només la
regulació dels preus del lloguer no és suficient, que s’han de fer moltes coses més i
una d’elles és l’increment del parc públic d’habitatges, està clar, per tant ens
reafirmem en això, però sí que la pregunta llavors és, per aquells que no estan
d’acord amb aquestes mesures, quin és el seu model?
Clar, si ens hem de recordar de quin és el model d’habitatge del Partit Popular, el
Sr. Garcia n’ha fet esment, la venda massiva d’habitatge per part de la Sra. Botella,
la dona del miracle econòmic del Partit Popular que va vendre 3.000 habitatges als
fons d’inversió perquè especulessin, el tema de catalogar tot el sòl públic com a
urbanitzable com habitatge i una sèrie de mesures que el que van fer és generar la
bombolla que ens ha portat a tenir molts dels problemes que avui tenim. Si aquest
és el model que defensa el Partit Popular doncs evidentment nosaltres fugim
d’aquest model i per tant pensem que avançant aquestes mesures és molt més
positiu per resoldre els problemes que tenen els veïns i veïnes de la nostra ciutat.

SR.GARCIA ACERO (ERC-AM)
Sí, únicament doncs agrair doncs que aquesta moció doncs surti aprovada i sobre
el debat d’habitatge que possiblement podem continuar en la propera moció, aquí hi
ha dos models; hi ha un model que alguns defensen com el Partit Popular i
Ciutadans, el fons voltor, els que fan negoci amb el dret a l’habitatge i a la
Comunitat de Madrid es pot veure doncs clarament amb la venta d’habitatge d’ús
social i els que intentem impulsar des dels diferents àmbits, polítiques per garantir
aquest dret i al Parlament de Catalunya hi ha un decret, com deia abans, de llei de
mesures urgents per la millora de l’habitatge que vol recórrer el Partit Popular i que
vol recórrer aquestes propostes que plantegen la societat civil perquè venen del
sindicat de llogaters i de la PAH i de diferents moviments socials i també nosaltres
continuarem treballant perquè el govern de l’Estat espanyol reguli els preus del
lloguer de l’habitatge al nivell del país.
Per tant, dos models, el model de la dreta que aposta per l’especulació i el model
de les esquerres que treballa per garantir el dret a un habitatge digne a totes les
persones.

La Sra. Alcaldessa-Presidenta, per al seu posicionament en la moció 24,
demana el vot a mà alçada dels/de les portaveus dels diferents grups polítics,
detallant-se el resultat de dita votació a continuació.
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La Sra. Alcaldessa-Presidenta, finalitzat el debat, declara aprovada la
moció número 24, amb el resultat de la votació que es recull a continuació..
MOCIÓ 24.- PER CONDEMNAR LA PRÀCTIQUES D’AZORA I PER POSICIONAR
EL PLE DE L’AJUNTAMENT A FAVOR DE LA REGULACIÓ DE PREUS DELS
LLOGUERS.
La votació d’aquesta moció s’ha produït de manera separada per cadascun
dels punts de la seva part dispositiva, amb el resultat següent:
a) Acords PRIMER, i SEGON: han estat aprovats per unanimitat dels
assistents presents en el moment de la votació.
b) Acord TERCER ha estat aprovat amb 22 vots a favor dels representants del
PSC, Srs./Sres. Núria Marín Martínez, Francesc J. Belver Vallés, Cristian
Alcázar Esteban, José Castro Borrallo, Rocío del Mar Ramírez Pérez, Jesús
Husillos Gutiérrez, Jaume Graells Veguin, David Quirós Brito, M. Ángeles
Sariñena Hidalgo, M. Teresa Revilla Sánchez, Laura García Manota, Olga
Gómez Fernández, M. Dolores Ramos Zafra i Cristóbal Plaza Lao; dels
representants d’ERC-AM, Srs./Sres. Antoni Garcia i Acero, Rosa Batalla
Pascual, Jorge García Muñoz, Lluïsa Carmona Martínez i Xavier Mombiela
Quintero, i dels representants de LHECP-ECG, Sres./Sr. Ana M. González
Montes, Sergio Moreno Ruiz i Núria Lozano Montoya; amb 1 vot en contra de
la representant del PP, Sra. Sonia Esplugas González i amb 4 vots
d’abstenció dels representants de Cs, Srs./Sra. Miguel Manuel García Valle, M.
Carmen Esteban Fernández, Rainaldo Ruiz Narváez i Jesús Amadeo Martín
González; assistents presents en el moment de la votació.
c) Acord QUART ha estat aprovat amb 23 vots a favor dels representants del
PSC, Srs./Sres. Núria Marín Martínez, Francesc J. Belver Vallés, Cristian
Alcázar Esteban, José Castro Borrallo, Rocío del Mar Ramírez Pérez, Jesús
Husillos Gutiérrez, Jaume Graells Veguin, David Quirós Brito, M. Ángeles
Sariñena Hidalgo, M. Teresa Revilla Sánchez, Laura García Manota, Olga
Gómez Fernández, M. Dolores Ramos Zafra i Cristóbal Plaza Lao; dels
representants d’ERC-AM, Srs./Sres. Antoni Garcia i Acero, Rosa Batalla
Pascual, Jorge García Muñoz, Lluïsa Carmona Martínez i Xavier Mombiela
Quintero, i dels representants de LHECP-ECG, Sres./Sr. Ana M. González
Montes, Sergio Moreno Ruiz i Núria Lozano Montoya, de la representant del PP,
Sra. Sonia Esplugas González i amb 4 vots d’abstenció dels representants de
Cs, Srs./Sra. Miguel Manuel García Valle, M. Carmen Esteban Fernández,
Rainaldo Ruiz Narváez i Jesús Amadeo Martín González; assistents presents
en el moment de la votació.
El text definitiu aprovat de la moció, és el següent:
“Atès que les ciutats del país estan sent víctimes d’atacs especulatius a mans de
fons voltor, fons d’inversió especialitzats en el sector immobiliari que busquen
elevades rendibilitats en el mercat del lloguer, en detriment al dret a l’habitatge dels
inquilins. Azora és un dels fons d’inversió responsables de l’actual situació
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d’emergència habitacional que travessa totes les ciutats de l’estat, tal i com fa pocs
dies va anunciar en declaracions als mitjans el relator de la ONU sobre pobresa.
Atès que els fons voltor es caracteritzen per les seves pràctiques depredadores,
que es fonamenten en exprimir les economies domèstiques dels llogaters i que
passen per tot un seguit d’abusos immobiliaris.
Atès que el Sindicat de Llogaters ha detectat pràctiques abusives i depredadores en
11 comunitats de veïns de Azora als municipis de Terrassa, Barcelona, Badalona,
l’Hospitalet de Llobregat, Granollers, i això és només la punta de l'iceberg d’aquesta
situació.
Atès que les 232 unitats familiars d’aquestes comunitats de veïns han decidit
organitzar-se a nivell de blocs amb l’ajuda del Sindicat de Llogateres de Catalunya,
amb l’objectiu de frenar els abusos als quals es troben subjectes. Aquests abusos,
entre d’altres qüestions, es concreten en:
1. En primer lloc, plantegen pujades de preu absolutament abusives i fora
de qualsevol proporció que en tots els casos que ens hem trobat fins ara, és
de fins a més del 80%. Encara que l’actual Llei d’Arrendaments Urbans no
regula el preu del lloguer, les pujades que Azora imposa als seus llogaters
superen en desmesura els preus mitjans de mercat que senyala l’Índex de
Preus de la Generalitat. Però més enllà de fer pujades de preu en habitatges
subjectes a la llei del lliure mercat, Azora també ha estat imposant pujades
de lloguer en habitatges protecció oficial en règim concertat i general.
Aquestes pujades son completament il·legals i es troben sota inspecció dels
tècnics municipals.
2. A més, Azora també imposa clàusules fraudulentes en els contractes.
Una d’elles és la pujada encoberta del lloguer a través de pujades
interanuals desvinculades de l’Índex de Preus al Consum i amagades
sota suposades bonificacions durant els primers anys de contracte, fet
que suposa un flagrant frau de llei respecte al Decret Reial 7/2019 de l’1
de març de mesures urgents en matèria d’habitatge i lloguer. A més, Azora
també obliga als seus llogaters a contractar una assegurança per
impagament, fet que novament suposa un frau de llei, donat que es tracta
d’una assegurança que només beneficia al propietari i és, per tant, un abús
obligar al llogater a contractar-la. A aquests dos abusos cal sumar-hi forçar
al llogater a assumir reparacions de l’habitatge que són responsabilitat de la
propietat o assumir el pagament de l’Impost sobre els Béns Immobles,
també responsabilitat legal de la propietat.
3. Finalment, Azora nega sistemàticament als seus inquilins el dret a llegir
els contractes (plens de clàusules abusives) abans del propi dia de la firma,
fet que nega als llogaters la possibilitat de fer una consulta jurídica sobre el
contracte que se’ls exigeix firmar.
Més enllà dels fraus i il·legalitats que practica el fons d’inversió Azora, és d’una
gravetat extrema que les pujades de preus que s’apliquen, estiguin emparades per
la legislació vigent. Els veïns i veïnes de les 232 pisos, dels quals 10 a l’Hospitalet,
de lloguer d’Azora, organitzades en el sí del Sindicat de Llogateres de Catalunya,
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veuen com un imperatiu la regulació de preus de lloguer.
El Ple de l’Ajuntament de l’Hospitalet, a proposta del grup municipal d’Esquerra
Republicana de Catalunya amb l’adhesió de LHECP-ECG,
ACORDEN
Primer.- Instar a Azora que deixi de vulnerar el dret a l'habitatge del veïnat de forma
sistemàtica.
Segon.- Instar a Azora que s’assegui a negociar de manera col·lectiva amb tots els
veïns i veïnes i el Sindicat de Llogateres, com representats dels i les veïnes, com ja
han fet Goldman Sachs, Blackstone, Optimum i altres grans fons d'inversió.
Tercer.- Instar als governs de l’Estat i de Catalunya a elaborar amb urgència i
determinació, una nova legislació dels lloguers estatal i/o autonòmic, que inclogui la
regulació dels preus, la prohibició de les expulsions sense causa justificada, i el dret
de negociació dels llogaters a través dels seus representants. És des dels municipis
des d’on se senten diàriament els efectes de les pujades abusives de preus i les
expulsions injustificades. En moltes ocasions, són els consistoris els qui han de
gestionar de primera mà el drama humà de l’emergència habitacional provocada
pels voltors. Les alcaldesses i els alcaldes, regidors i regidores de les ciutats, són
les que més entenen la necessitat d’una regulació de preus imminent.
Quart.- Traslladar els presents acords al Consell de Ciutat, als Consells de Districte,
a la FAVV de l’Hospitalet, a les A.VV. de l’Hospitalet, Al Govern de l’Estat espanyol,
Al Govern de la Generalitat de Catalunya. Als grups polítics del Congrés, del Senat i
del Parlament de Catalunya. A la Federació de Municipis de Catalunya i l’Associació
Catalana de Municipis, a Azora, a la Plataforma d’afectats per la Hipoteca i al
Sindicat de Llogaters.”
MOCIONS INDIVIDUALS
PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA
En relació amb la moció presentada pel Grup Municipal del Partit dels
Socialistes de Catalunya-Candidatura de Progrés, número 25, es retira de l’odre
del dia.
ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA
En relació amb les mocions presentades pel Grup Municipal d'Esquerra
Republicana de Catalunya-Acord Municipal, números 26, 27 i 28, es produeixen les
intervencions següents:
SRA. ALCALDESSA
Abans de donar la paraula al grup, hi ha una esmena per part del grup socialista.
Sr. Alcázar, de la moció número 28.
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SR. ALCÁZAR ESTEBAN (PSC)
Sí, moltes gràcies Alcaldessa. És per demanar la possibilitat de modificar el
redactat del punt quart de la moció 28 perquè digui: “Instar l’Ajuntament a concertar
amb la Generalitat la promoció i potenciació d’un parc d’habitatges de lloguer
públic”.

SRA. ALCALDESSA
S’accepta l’esmena, per tant, ens posicionem amb l’esmena incorporada, d’acord?
Molt bé, doncs ara per fer la presentació de les tres mocions, m’han comentat que
intervindran el Sr. Coque Garcia, la Sra. Lluïsa Carmona i el Sr. Garcia, doncs com
vostès tinguin a bé presentar-la, comencin per la que vulguin.

SR.GARCIA ACERO (ERC-AM)
Doncs bé, per presentar la moció per garantir el dret a un habitatge digne i impulsar
doncs un pacte local per l’habitatge.
La crisi econòmica, l’especulació urbanística i la nova bombolla immobiliària que
estem vivint i també la precarietat laboral està provocant que molts ciutadans i
ciutadanes no puguin accedir a un habitatge digne. I moltes d’aquelles persones
que sí poden accedir a aquest habitatge estan destinant, malauradament, més del
50% dels seus sous a pagar els lloguers.
Tots els regidors i regidores d’aquest ajuntament coincidirem que hem de garantir el
dret a un habitatge digne per totes les persones, però avui aquest dret no està
garantit. A la nostra ciutat estem veient com han augmentat els preus de lloguer un
40%, els preus de compra s’han disparat a preus desorbitats i en aquesta ciutat,
com a la resta de ciutats i a molts llocs del nostre país, els ciutadans i les
ciutadanes estan patint una de les conseqüències més dramàtiques del problema
de l’habitatge com són els desnonaments.
Per tant, un dels reptes que tenim les diferents administracions públiques, i
remarco, les diferents administracions públiques, siguin del color que sigui, és
garantir el dret a l’habitatge. Les diferents administracions hem de ser capaços
d’impulsar polítiques urgents que garanteixin el dret a l’habitatge. Urgeix que l’Estat
Espanyol limiti els preus de lloguer, urgeix que faciliti la dació en pagament i que
també s’incorporin les reivindicacions de la PAH. Urgeix, també, que la Generalitat
desplegui les lleis que s’han fet, és a dir, en el nostre país, com el decret que abans
feia esment a l’anterior moció o la llei d’emergència habitacional, i també hem de
promoure a la nostra ciutat un parc municipal d’habitatge.
En definitiva, les diferents administracions tenim molts deures per tal de poder
solucionar aquesta problemàtica. I en aquesta línia va aquesta idea de fer un pacte
local. A l’anterior mandat vam fer un pacte de salut, un pacte d’educació al que van
sumar-se diferents forces polítiques que va ser fruit d’una reflexió conjunta amb els
diferents actors socials i que ha significat avanços en aquestes matèries.
Per tant, el que proposem és que en aquesta ciutat puguem desenvolupar un pacte
local d’habitatge, un pacte que doni respostes a la problemàtica de l’habitatge des
de l’àmbit municipal, que també insti a les altres administracions a desenvolupar
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polítiques perquè hem de donar resposta a les problemàtiques que tenen els
nostres ciutadans i un dels problemes que avui té aquesta ciutat és els preus
abusius del lloguer i és que molts ciutadans no tenen garantit el dret a un habitatge
digne.
Per tant, demanem amb aquesta moció impulsar un pacte local sobre l’habitatge
que tingui com a objectiu consensuar entre les diferents forces polítiques,
associacions de veïns, plataformes d’afectats de la hipoteca, sindicats de llogaters,
administracions i altres entitats socials, polítiques concretes en aquesta matèria.
També instar al govern de l’Estat espanyol, ara que hi ha hagut doncs aquest nou
govern, a promoure les reformes necessàries per la regulació dels preus de lloguer
o la dació en pagament que són propostes que reivindica la Plataforma d’afectats
per la hipoteca i els sindicats de llogaters; instar a la Generalitat de Catalunya a
desplegar la llei 17/2019 per tal de poder doncs també implementar mesures per
garantir aquest dret, i també amb l’esmena del grup socialista, instar al govern
municipal i a la Generalitat de Catalunya a promoure i a potenciar un parc
d’habitatges de lloguer social a la nostra ciutat.
Per tant, demanaria el vot favorable de les diferents forces polítiques per tal de
poder impulsar aquest pacte i que es puguin dur a terme aquestes polítiques.

SRA. CARMONA MARTINEZ (ERC-AM)
Bon dia a totes i tots. Presentarem la moció per fomentar l’esport femení. Tal i com
s’ha fet visible a la declaració institucional feta avui en aquest ple amb motiu del 8
de març, dia internacional de les dones, som moltes encara les situacions que vivim
les dones de desigualtat i discriminació i la pràctica de l’esport és una d’elles.
Aquest pràctica és encara força desigual entre dones i homes degut a components
històrics restrictius o directament prohibitius associats al gènere, per exemple
considerant que és menys femení. Però també actualment a una discriminació
activa o passiva per part dels agents esportius implicats, clubs, federacions com
poden ser certes restriccions per participar en alguns esports o el fet de que hi hagi
menys suport i visibilitat de l’esport femení.
També cal situar que les formes en que es desenvolupen l’esport federat o reglat
respon a criteris i interessos històricament de caire estrictament masculins, com la
competitivitat com a única motivació, la qual cosa es fa palès fins i tot en l’esport
femení, en l’esport infantil.
Promoure l’esport en femení implica doncs abordar de forma històrica i social una
forma de discriminació històrica i social de les dones i que finalment implica un
excés restringit a una activitat que promou la salut.
Actualment, un 69% de les dones practiquen esport enfront un 74% dels homes,
alhora que limita també les possibilitats de desenvolupament social o professional.
En aquest àmbit, doncs, queda molt de camí per recórrer perquè pel que fa a la
igualtat entre dones i homes, de les 600.000 llicències esportives aproximadament
que tenim, només 151.000 corresponen a dones.
Per tant, promoure accions envers la promoció de l’esport femení, suposa donar
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suport i visibilitat a la pràctica concreta de l’esport per les dones, però també
continua sent un treball efectiu per la igualtat de gènere.
Per tant proposem, en primer lloc, promoure polítiques des de l’ajuntament per
visualitzar i promoure l’esport femení; en segon lloc, establir premis i guardons
específics per l’esport femení, per destacar els èxits de les trajectòries esportives de
les dones de la nostra ciutat. En tercer lloc, impulsar unes jornades de debat amb
esportistes, clubs i tècniques, entre d’altres, per tal d’establir una estratègia
d’accions per potenciar i visibilitzar les dones en l’esport. Quart, elaborar una guia
de bones pràctiques amb perspectiva de gènere perquè les professionals i els
professionals de l’àmbit educatiu i esportiu promoguin la participació de les noies i
les dones incorporant les seves necessitats i expectatives en la pràctica esportiva. I
cinquè, traslladar els presents acords al consell de ciutat, als consells de districte,
als clubs esportius i als grups de dones.
Demanaríem doncs suport per aprovar aquesta moció. Gràcies.

SR. GARCIA MUÑOZ (ERC-AM)
Bon dia. Sobre la moció de la derogació del decret digital, el passat novembre el
govern espanyol en funcions, va aprovar el Reial Decret 14/2019, per la via
d’urgència, pocs dies abans de la celebració de les eleccions del 10N, un decret
que capacita la intervenció sense cap ordre judicial de qualsevol xarxa informàtica,
servidor o servei de comunicació electrònic amb l’excusa de l’afectació a l’ordre
públic o la seguretat nacional. Sense cap ordre judicial i que posa en perill les
garanties, els drets i les llibertats com el d’expressió o el d’informació.
Una norma que sembla feta ad hoc, tal com diu el propi text del decret, per les
manifestacions dels passats mesos a Catalunya en protesta contra la repressió de
l’Estat.
Aquest decret, que obliga a les administracions públiques a tenir els seus servidors
dins de la Unió Europea, la Unió Europea en referència a la Generalitat, que ja els
té. No així, ni el Ministeri de l’Interior o la mateixa web del Sr. Pedro Sánchez. Un
decret que, a més, podria incomplir el pacte internacional sobre drets civils i polítics
o el conveni europeu, tal i com denuncien organismes con Amnistia Internacional.
Per això, demanem al ple que insti a l’Estat a la derogació d’aquest decret i elaborar
una llei que respecti els drets i les llibertats i que no posi en risc la llibertat
d’expressió o el dret a la informació, així com donar suport al recurs
d’inconstitucionalitat presentat pel Parlament recentment, pel vulnerar
competències. Moltes gràcies.

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

SRA. ESPLUGAS GONZÁLEZ (PP)
Gracias Sra. Alcaldesa. Bueno, desde el Partido Popular en principio, sobre la
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moción 26 de la derogació del decret digital, nosaltres votaremos en contra. Como
bien ha explicado el compañero de Esquerra Republicana, fue un decreto aprobado
por el gobierno de Pedro Sánchez en funciones. En ese momento, la vicepresidenta
afirmó en unas declaraciones que no era un decreto en contra de Cataluña,
suponemos que era un momento complicado y se preveía pues que lo que se
pretendía era no incomodar a los socios independentistas de cara a la investidura,
pero la exposición de motivos del texto dice textualmente que: “los recientes y
graves acontecimientos acaecidos, en parte del territorio español han puesto de
relieve la necesidad de modificar el marco legislativo vigente para hacer frente a la
situación”. Blanco y en botella. No pone explícitamente Cataluña porque nosotros
entendemos que Pedro Sánchez pues sigue actuando de manera, seguía, sigue y
seguirá actuando de manera ambigua respecto a las posiciones que se mantienen y
bueno, y se vio obligado en plena precampaña pues a aprobar por vía de urgencia
lo que era el proyecto IdentiCAT.
El decreto establece que los servidores tienen que estar en territorio español o en
territorio de la Unión Europea, por eso el Partido Popular apoyó al gobierno en su
convalidación en el Congreso porque nosotros entendíamos que esta es la
consecuencia real de la situación de inseguridad que se está viviendo en Cataluña
utilizando los datos de las personas sin seguridad jurídica que les proteja.
Hace unos días, como también se decía en la exposición de motivos por parte de la
persona de Esquerra Republicana, el pleno del Parlament apoyó, con el voto en
contra del Partido Popular, en este caso, llevar al Constitucional el decreto al
considerar que se vulneraban diferentes competencias de la Generalitat. Esa
Constitución Española que tan defenestrada está por ustedes y luego la utilizan
para cuando les interesa.
También nos parece surrealista, y ahí volvemos con el Partido Socialista otra vez,
nos parece increíble que en ese mismo Parlament de Catalunya se acuse a Pedro
Sánchez y al gobierno socialista, el gobierno del Estado, de que se están
vulnerando derechos fundamentales en este caso, y que en cambio, el Partido
Socialista se abstenga a la hora de hacer esa votación. Por tanto entendemos que
lo de Pedro Sánchez en su momento, una vez más, es postureo por parte del
gobierno, del Presidente del Gobierno de España, el presidente Sánchez y bueno,
nosotros seguiremos trabajando para luchar contra, desmontar todas las
estructuras de estado que sean posibles, tanto las físicas como las digitales en este
caso y que eso suponga llevar a cabo, pues eso, más propaganda independentista.
En este decreto, además, se apoya la ley de seguridad nacional, apoyada por el
Partido Popular en el año 2015 y como decía, nosotros lo que pretendemos es
erradicar la república catalana también desde el punto de vista digital, dando
potencial a nuestro DNI español.
Respecto a la moción sobre la visualización de l’esport femení, nosotros también la
vamos a… bueno, en este caso la vamos a votar a favor. Nosotros aunque somos
más partidarios de normalizar pues las competiciones y normalizar la participación
de la mujer en el deporte más allá de discriminarla positivamente, porque
entendemos que en el momento que se discrimina positivamente, también es una
manera de discriminar, y por tanto nosotros entendemos que bueno, a pesar de que
las mujeres se han incorporado, en este caso también al deporte, pues más tarde
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que los hombres, siguen cosechando y han cosechado innumerables hitos
deportivos que bueno, que nos enorgullecen pues a todos, no solamente como
españoles si no como sociedad, por tanto, nosotros entendemos que,
evidentemente pues la mujer juega un papel fundamental en el deporte, aporta
unos valores también que consideramos que se deben potenciar y por tanto
nosotros desde el Partido Popular pues vamos a dar apoyo a la moción.
Respecto a la moció sobre el tema del dret a l’habitatge digne i impulsar un pacte
local de l’habitatge, nosaltres votarem en contra doncs jo crec que per les raons que
ja s’han dit bàsicament. O sigui, aquesta moció no deixa de ser gairebé una rèplica
de la que hem parlat fa molt poqueta estona, llavors nosaltres entenem també que
una vegada més, com ja he dit abans, la Generalitat de Catalunya deixa la
responsabilitat als governs locals, als ajuntaments d’aquella part que ells com a
govern no fan, i llavors la pregunta del millón sería, vostès proposen un pacte local
aquí a L’Hospitalet amb coalició i amb coordinació amb altres administracions i vale,
nosaltres fins i tot podríem estar d’acord, però després vostès després compliran?
Perquè si fem pactes locals d’habitatge per aconseguir millorar els drets dels
nostres ciutadans però si després des de la Generalitat no es compleix, pues
estamos en lo mismo. Per tant, nosaltres tenim seriosos dubtes de les propostes
que fa en aquest sentit Esquerra Republicana, perquè una vegada més doncs fa
recaure la responsabilitat en els ajuntaments i ell al·ludeix les seva que és a fi de
comptes qui té la responsabilitat.
Nosaltres, respecte el tema del decret, com he dit abans ens sembla
intervencionista, considerem que no són els plantejaments que nosaltres faríem.
Nosaltres creiem que la línia de treball hauria de ser augmentar el parc de pisos
públics de lloguer, en règim de lloguer. Considerem, com ja he dit abans, que les
propostes de limitar el lloguer doncs no són la solució.
Abans he parlat de París o Berlín que han dut a terme aquesta regulació i que no
han aconseguit millorar les seves polítiques en aquest sentit, polítiques d’habitatge i
per tant, el decret a més a més del que he comentat abans, torna a incidir en el
tema de la legitimació de l’ocupació, en aquest decret que deixa a banda les
persones que estan a una llista d’espera esperant tenir l’oportunitat de tenir un pis
assequible, un pis social, ja que totes aquelles persones que fotin una puntada de
peu a la porta i entrin d’una manera violenta o no a un pis que no és seu, doncs
aquestes persones tindran el dret de passar per davant d’aquestes persones que
estan a una llista d’espera i tindran el dret a tenir un lloguer social.
Per tant, nosaltres no compartim ni el decret, ja hem anunciat que el portarem al
Constitucional perquè ens sembla doncs que no és la manera d’aconseguir
polítiques socials en el tema del lloguer, per tant nosaltres intentem, creiem que és
millor incentivar i no obligar per crear nous habitatges de lloguer i fer-lo d’una
manera directa o en col·laboració público-privada, per tant nosaltres votarem en
contra. Gràcies.

SR. MORENO RUIZ (LHECP-ECG)
Gràcies. Jo em posicionaré sobre la moció per derogar el decret digital i sobre la
moció per fomentar i visibilitzar l’esport femení.
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Respecte a la moció de la derogació del decret digital votarem a favor del
plantejament que fa Esquerra Republicana. És cert que hi ha moltes interpretacions
sobre l’abast executiu del reial decret però el que sí que és clar és que el
procediment per la seva aprovació, ens planteja certs dubtes.
En última instància, el decret llei és una figura que permet al govern aprovar una
norma amb rang de llei sense control parlamentari previ, però ha d’existir un requisit
que és l’alt grau d’urgència per aprovar tal mesura, la qual cosa, al nostre entendre,
no existeix.
També es cert, que no només el procediment de tramitació i aprovació es dubtós, el
propi contingut, i així ho han explicat diversos juristes, concedeix un poder
desmesurat a l’executiu i pot obrir la porta a censurar l’accés a internet i serveis de
telefonia mòbil.
El nou redactat permet a l’executiu assumir la gestió directa o la intervenció a les
xarxes i serveis de comunicacions electròniques per preservar o restablir l’ordre
públic, el que a la pràctica pot acabar suposant que el govern central intervingui les
xarxes de telecomunicacions per motius d’ordre públic sense que un jutge ho
autoritzi, i això per nosaltres pot tenir un perill d’arbitrarietat executiva evident.
Per aquests motius, votarem a favor de la moció que planteja Esquerra.
I respecte la moció per fomentar i visibilitzar l’esport femení, evidentment, la
votarem també a favor. Queda moltíssim camí per recórrer, som tots i totes
conscients i així ho diuen les dades comparades en l’àmbit de l’esport. Hi ha una
diferència notable encara entre gèneres pel que fa a la relació amb l’esport i encara
molt més agreujada quan parlem de la visibilitat de l’esport femení. Sobretot els
grans mitjans de comunicació que continuen dedicant a l’esport femení un temps
insignificant.
És cert que hi ha una discriminació a l’esport. És cert que es minimitza la
repercussió pública de l’esport femení. És cert que encara hi ha esports feminitzats i
masculinitzats molt poc permeables però també és cert, i volíem aprofitar aquest
posicionament per destacar un parell de dades que permeten pensar que, tot i
aquestes evidències, estem avançant en aquesta lluita per la igualtat dintre de
l’esport.
La primera d’elles és que cada any hi ha més dones interessades en l’esport, i
aquest és molt bon indicador, i la segona que vull destacar especialment és que hi
ha una forta relació entre el nivell de participació en l’esport a edats escolars i
l’interès i pràctica de l’esport al llarg de tota la vida, és a dir, quan més incidència té
l’esport a edats escolars, més interès i pràctica de l’esport a edats adultes.
Per aquests motius votem a favor i instem l’ajuntament a que dintre de de la
promoció de polítiques per fomentar l’esport femení, es dediqui especial atenció a
promoure l’esport sense distincions de gènere a les escoles per potenciar,
precisament, l’empatia i la igualtat entre els més petis mitjançant l’esport, l’oci i la
diversió.
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SRA. GONZÁLEZ MONTES (LHECP-ECG)
Sí, respecte la moció 28 que és per garantir el dret a l’habitatge digne i impacte
local ¿no? d’habitatge aquí a L’Hospitalet. S’han dit moltes coses a l’anterior moció
d’aquest ple però nosaltres volem, considerem que les mocions recurrents al ple, ja
des de l’anterior legislatura sobre l’accés a l’habitatge digne, evidencien una
problemàtica que pateixen moltes famílies a L’Hospitalet.
El lloguer inassumible per les economies familiars més precàries i vulnerables i no
poder fer front al pagament de les hipoteques tenen dramàtiques conseqüències i
volem remarcar que cada dia es produeixen desnonaments a L’Hospitalet deixant
sense sostre a famílies, moltes vegades, amb menors.
El mal emocional que produeix un desnonament és incalculable. Les negatives
conseqüències sobre la salut són inqüestionables i perduren al llarg del temps,
especialment als infants afectats que són més vulnerables a situacions d’estrès, de
por i de profunda inseguretat en les seves vides.
Agraïm, especialment, la tasca imprescindible de la PAH a la ciutat de L’Hospitalet
que ha aconseguit aturar més de 200 desnonaments i ha aconseguit nombroses
dacions en pagament i lloguers socials.
Els fons voltors, els bancs i els grans tenidors no poden decidir sobre un dret
constitucional i remarquem que és un dret constitucional, no ens cansarem de dirho això, com és el dret a l’habitatge, per això calen mesures i lleis per blindar
aquest dret contra l’especulació sense escrúpols.
Calen mesures valentes per revertir aquesta situació tan injusta i moltes vegades
aquí ho hem defensat i s’està dient últimament, que cal un parc públic d’habitatge
social en funció del salari, del sou que guanya la família. No pot ser que la majoria
del salari vagi a pagar un lloguer inassumible per a moltes d’aquestes persones.
Nosaltres ho hem defensat des de l’anterior legislatura, ho continuarem defensant
aquí i aquí han de ser els governs corresponents, tant de la Generalitat, de l’Estat i
també de l’ajuntament que han de posar-se d’una vegada per aturar una situació
molt greu, molt greu que estan patint moltes famílies aquí a L’Hospitalet, per això
votarem a favor d’aquesta moció.

SR. GARCÍA VALLE (Cs)
Muy bien, muchas gracias. Moción 26 instando al Gobierno español a la derogación
del decreto digital. Mire, nos emociona ver que Esquerra Republicana está
apelando a la tutela judicial. ¿Son conscientes de que Oriol Junqueras está en la
cárcel por decisión judicial? Celebramos que por fin reconozcan la legitimidad de
los jueces, ya solo les falta a ustedes reconocer que no debieron saltar las leyes y
pedir perdón.
Sobre el llamado decreto digital hay mucho que decir, como por ejemplo que fue
impulsado a raíz de la incertidumbre generada por el mal llamado “Tsunami
democràtic”, que presumía de estar realizando un golpe de estado digital de
recorrido incierto y desconocido. Luego vimos que el Tsunami se disolvió como un
azucarillo y no tenemos muy claro si se debió a que solo era una fantasmada
progresista o por la actuación del estado de derecho. Seguramente es un poco de
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todo.
¿Qué hay cosas discutibles en el decreto? Desde luego. Ciudadanos ya criticó en
su momento la chapuza legislativa de su contenido y el carácter receptivo en
muchos casos, pero en su momento fue importante apoyarlo por lealtad
constitucional, aunque para Sánchez tuviese en ese momento un interés
electoralista y pasadas las elecciones pactara la investidura con Esquerra
Republicana. Bueno, no desperdicia una el Sr. Sánchez, está en su derecho.
En cualquier caso, Esquerra no tiene legitimidad para apelar a la tutela judicial
cuando lleva años deslegitimizando a los jueces y menos en una cuestión que fue
generada con su connivencia, no nos se escapa a nadie de donde viene esa
historia del Tsunami democràtic.
En fin, eso es lo que hay, eso es lo que tenemos y eso es lo que nos hacen los de
Esquerra Republicana permanentemente, apelar a la tutela judicial cuando les
conviene, dar legitimidad a los jueces cuando les conviene y cuando no,
denostarlos, no hacer caso a sus sentencias y en definitiva, saltarse el estado de
derecho, venga de donde venga y la Constitución es la ley.
Lo hemos dicho muchas veces, cuando aprendan a respetar el estado de derecho,
seguramente habrán ganado mucho, habrán ganado el respeto de toda la
ciudadanía.
Bueno, vamos a pasar a la moción 27 para fomentar y visibilizar el deporte
femenino. La moción sobre el deporte femenino, como no puede ser de otra
manera, a favor. Nosotros hemos presentado mociones en ese sentido,
anteriormente y en líneas generales estamos de acuerdo, aunque sí nos ha
chocado bastante, el comentario sexista que atribuye a la competitividad un
parámetro masculino cuando hombres y mujeres son y pueden ser, por qué no,
claro que sí, igualmente competitivos.
Hay que tener cuidado con el lenguaje ya que ustedes lo tienen tan en cuenta,
tengan en cuenta que ahí hemos leído alguna cosa que nos parece sexista en esa
moción. Si quieren vuelvan a releerlo y verán a los párrafos que me refiero.
Vamos a pasar a la 28, moción para garantizar el derecho de vivienda digna e
impulsar un pacto local para la vivienda. Esquerra Republicana propone un pacto
social de vivienda y nos parece perfecto, no somos tan sectarios como ellos que
fueron los únicos que no votaron a favor cuando Ciudadanos propusimos el plan de
vivienda en 2017 para impulsar un parque de vivienda de alquiler social de ese
calibre. Se lo recuerdo yo señores de Esquerra Republicana porque si miras la
moción es absolutamente calcada, ¿no? Y ustedes siempre introducen algún matiz,
algún matiz para justificar por qué aquella vez votaron en contra y por qué ahora la
presentan ustedes, o sea lo de siempre, el postureo permanente. Les sabe mal que
Ciudadanos traiga mociones de contenido social porque no les da la gana y nos
quieren enmarcar, en ese marco que permanentemente intenta instalar en las
mentes de la gente de que nosotros somos malos, somos derecha, somos
ultraderecha y somos el lobo que se come a las criaturas.
Pero claro, ustedes luego después nos quieren hacer comulgar con ruedas de
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molino y vienen ustedes aquí a poner mociones que hemos hecho nosotros antes,
les cambian la coma y algún punto para venir a decir lo mismo que decíamos
nosotros que no votaron a favor.
El plan local de vivienda, por cierto que llevamos años esperando a pesar de que el
gobierno municipal cada año lo incluye en los presupuestos, pero luego no ejecuta
dinero para hacerlo, porque en definitiva todas estas cosas necesitan dotaciones
económicas y nos quedamos un poco cortos ahí.
Si Esquerra quiere de verdad impulsar un parque público de viviendas de alquiler
social, lo que debe hacer es cumplir la ley del 2007 de derecho a la vivienda y
poner recursos desde la Generalitat. No se nos puede escapar a nadie que quien
maneja la llave de la caja es el que tiene la posibilidad de poner dinero en un sitio o
en otro, y priorizar políticas, y vuelvo a repetir, y ya lo he dicho anteriormente en la
anterior intervención, el postureo ya no cuela, lo hacen muchas veces, pero en
definitiva cuando tienen que poner el dinero para paliar estas cuestiones, para de
verdad implementar esas políticas que tanto presumen, no lo hacen, se lo gastan
en otras historias. Es cuestión de prioridades, su prioridad no es esta, por mucho
que lo vengan a decir aquí permanentemente en este Pleno. Que no creo yo en
reyes magos, hombre. Que al final lo que hay que hacer es poner dinero.
La Generalitat invierte en vivienda la mitad de la media de las comunidades
autonómicas, es la mitad de lo que otras, ya lo he dicho antes, esas son las
políticas que hace Esquerra. La Generalitat invierte más en medios de
comunicación que en vivienda y esto es así porque así lo deciden ellos, los que
gobiernan, lo deciden ellos, no nosotros.
El gobierno de la Generalitat prefiere vender su suelo urbanizable como hizo en
2007, como hizo en Sant Adrià con la antigua fábrica Llandrich o como hizo en el
sector Llevant de Viladecans en vez de hacer vivienda pública. Esto es lo que hace
el gobierno de la Generalitat. Vender patrimonio, recoger dinero y gastarlo donde le
apetece. No tendría que gastarlo en estas mociones que trae aquí.
Esquerra ahora tiene que hablar mucho de vivienda para dar la apariencia de que le
importa el derecho a la vivienda y nosotros creemos que es un puro marketing
político, porque la verdad es que su acción de gobierno en la Generalitat demuestra
que no le interesan las políticas de vivienda.
Lo reiteraré hasta la saciedad, cuando ustedes hagan políticas de verdad, pongan
dinero, implementen políticas con partidas presupuestarias, entonces empezaremos
a creer en la bondad de sus mociones aquí en este ayuntamiento. Mientras tanto,
no nos los vamos a creer.
Pasaremos luego a los posicionamientos y la votaremos por puntos esta moción,
para que lo tenga en cuenta la Presidenta.

SR. ALCÁZAR ESTEBAN (PSC)
Gràcies Alcaldessa. Per manifestar el vot favorable del grup socialista a la moció
28, sobre el pacte local de l’habitatge.
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Com ha quedat palès en el debat anterior evidentment compartim la preocupació de
garantir el dret a l’habitatge que manifesta aquesta moció. És veritat, i jo he
anunciat en algun Ple previ que estem treballant en el tema de la redacció del pla
local de l’habitatge. De fet en breu veuran com això es materialitza tant en la
demanda d’un suport extern per poder fer tota aquesta feina i també d’un suport
tècnic per part de la Diputació de Barcelona.
Per tant, veuran que anem avançant i per tant estem treballant en la línia del que
havíem anunciat i per això creiem que quadra molt amb aquesta estratègia
municipal el poder treballar un pacte local que ens permeti compartir amb els
diferents agents implicats polítiques i propostes per consensuar la estratègia de
l’ajuntament en l’àmbit de l’habitatge per al futur.
Agraïm també que s’hagi acceptat aquesta esmena al respecte de la concertació
entre l’Ajuntament i la Generalitat, perquè d’alguna manera considerem que això
posa de manifest que assumim que només treballant d’aquesta manera concertada,
totes les administracions implicades en el tema de l’habitatge podrem trobar algun
inici de solució per a una problemàtica tan important i que pateixen tants veïns i
veïnes de la nostra ciutat. Per tant, Estat, Generalitat i Ajuntament junts treballant
per resoldre aquest problema.
D’alguns comentaris que s’han fet amb to molt amistós, Sr. García, como decía San
Mateo, por sus obras los conoceréis. A ustedes no los ha colocado nadie en la
derecha ultraderecha, se colocan ustedes solos pactando con el PP en Euskadi,
para ir a las elecciones o haciendo pactos con el PP y Vox. No es un tema nuestro.
En cualquier caso, ya se lo digo en tono amistoso.
Y Sra. Esplugas, yo no sé si usted se ha leído el decreto de medidas urgentes de
vivienda, pero creo que hay alguna parte que no hemos entendido igual por lo
menos. No digo ni que usted lo haya entendido bien ni yo mal, pero igual, no lo
hemos entendido.
Yo creo que el decreto es mejorable, evidentemente no comparto el 100%, hay
cosas que si lo hubiera hecho yo, o lo hubiera hecho mi grupo, hubiera sido
diferente, pero es verdad que el gobierno ha manifestado la voluntad de tramitarlo
como proyecto de ley en el Parlament y ahí tendremos la oportunidad los grupos de
hacer propuestas para mejorar el decreto.
En cualquier caso, el decreto no dice en ningún sitio que nadie por estar de ocupa
en un piso se salte la lista de espera de la mesa de emergencia. Creo que tampoco
conoce cómo funciona la mesa de emergencia en la ciudad de L’Hospitalet, que no
hay una lista de espera, sino que cada vez que se reúne valora todos los casos de
personas que son solicitantes de vivienda, para ver cuál es el caso más grave y
cuál es el que se adecua al tipo de vivienda que podemos ofrecer.
Por tanto, creo que desconoce usted cómo funciona ese sistema, el decreto es
mejorable, pero en ningún caso habla de que nadie se salte por ser ocupa la lista
de espera que hay de la mesa de emergencia, son cosas totalmente diferentes. Lo
que da derecho el decreto es a que si usted está ocupando un piso de un fondo de
inversión, antes de echarlo tienen que hacerle una oferta de alquiler social, pero lo
tiene que hacer el propietario, en este caso el fondo de inversión. No tiene nada
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que ver la mesa de emergencia.
Por tanto, repáselo y en cualquier caso nosotros le podemos facilitar una nota
jurídica interpretativa, para que no tenga dudas al respecto de lo que dice el
decreto.

SR. PLAZA LAO (PSC)
Gracias Sra. Alcaldesa. Desde el grupo socialista estamos a favor del fomento y la
promoción del deporte femenino, como llevamos años impulsando y demostrando.
Esta cuestión además está de actualidad últimamente por la campaña que ha
llevado a cabo la Generalitat, llamada “t’ho estàs perdent, si no veus esport femení
t’estàs perdent la meitat de l’espectacle”.
En esa campaña participa la atleta de Bellvitge Maria Vicente, y nos hemos
adherido tanto el Ayuntamiento de L’Hospitalet como los medios de comunicación
locales a los diversos compromisos que se plantean para aumentar la visibilidad del
deporte femenino.
Somos conscientes que tenemos una debilidad en el deporte de competición y en
las entidades, y una fortaleza en las actividades vinculadas al ocio y la salud. En
este sentido hay que destacar algunas cifras: más de la mitad de los 22.500
abonados a los polideportivos son mujeres, y estas representan el 82,5% de la
participación en el programa municipal “Tai Chi al parc”, o el 63% del programa de
caminatas que promueve la Diputación y que ayer tuvimos en nuestra ciudad.
Para avanzar en este camino, como decía la Sra. Lluïsa Carmona, asumimos los
acuerdos de la moción, tanto para establecer premios específicos como para
impulsar jornadas de debate y seguro que en ellas estaremos participando todos y
todas.

SR. BELVER VALLÉS (PSC)
Gràcies Sra. Alcaldessa. És per al posicionament respecte a la moció número 26
que proposa la derogació del decret digital. Sobre el decret digital s’han dit avui
aquí en altres moments moltes coses, però crec que paga la pena que sapiguem de
què estem parlant i acotar-ho al que realment es planteja.
El decret afecta exclusivament a webs de caràcter públic, no a webs privades.
Aquest és un primer element que quan parlem de la llibertat d’expressió, de la
limitació d’aquestes llibertats i demés, crec que cal tenir present que només afecta a
pàgines web de caràcter públic, que a més a més continguin dades personals. Per
tant, anem acotant de què parla aquest decret digital.
Aquest decret el que fa és homologar la llei espanyola amb la normativa europea
que fa referència a totes les webs i a tots els llocs on resideixen dades públiques a
l’àmbit digital. Per tant, parlem de webs públiques, parlem de webs que contenen
dades personals, i a més a més el que fa és identificar o registrar o plantejar com
ha de ser aquesta identificació d’aquestes dades personals que es contenen en
aquestes webs, que ha de ser mitjançant el document nacional d’identitat.
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Quin és el problema o a partir d’on sorgeix el problema? El problema parteix a partir
de que la Generalitat en el seu intent de crear el IdentiCAT que vol generar una
identificació exclusiva des de l’àmbit català, a més a més ho fa a través d’un
sistema blockchain que no garanteix, aquí sí, no garanteix aquesta confidencialitat i
aquest accés lliure o no disposició dels particulars a ser registrats en aquesta web,
que a més a més la Unió Europea no té regulat, no ho té registrat i no ho accepta
com a mecanisme perquè puguin fer servir les administracions.
Aquest és l’entorn quan es crea el decret digital el que s’intenta és posar ordre i
justament és el contrari, el que s’intenta és garantir la privacitat de les persones a
l’hora de poder estar presents en unes de dades, en uns registres digitals. I com
tota norma al final sempre hi ha un apartat, que està molt bé, que és si es fa un mal
ús i si algú considera que es fa un mal ús, en aquesta cas, de les seves dades, es
pot recórrer. A hores d’ara ningú no ha recorregut res, per tant sembla que com a
mínim fins al moment, no s’ha fet cap mal ús, ni d’aquesta web ni de la informació
que s’hi conté.
Per tant, no ho veiem tant com una contraposició a res, no ens posem a la
defensiva perquè no cal, però el que sí que és evident és que en aquest món
globalitzat i digitalitzat i on tots tenim la sensació de que estem permanentment sota
l’ull del gran germà, tinguem clar que l’administració pública entre les seves
obligacions està vetllar per la seguretat i també per la privacitat del conjunt de
ciutadans i ciutadanes.

SR.GARCIA ACERO (ERC-AM)
Diferents consideracions. En primer lloc veig que hi ha grups polítics que únicament
quan fan intervencions, com no tenen ideari polític, únicament parlen d’Esquerra
Republicana de Catalunya. I parlen fins i tot d’alguna moció que és una moció
masclista, del que estem cansats, estan cansades les dones d’aquest plenari
moltes vegades és dels comentaris masclistes que han d’escoltar les regidores
d’aquest Ple, però em limitaré a passar per alt perquè ja vam dir en l’anterior Ple
que no contestarem les provocacions del partit de l’odi, del partit de la crispació i del
partir de la bronca que no té propostes polítiques i com no té propostes polítiques,
vol promoure aquests missatges que provoquen únicament crispació.
El Partit Popular i Ciutadans, els partits de la dreta, s’omplen la boca de la
Constitució, però s’obliden els constitucionalistes que cal garantir el dret a un
habitatge digne. Coses que vostès no compleixen allà on governen. Hem parlat
abans de la Comunitat de Madrid, on el que estan fent és vendre habitatges socials
a fons voltors.
I també vostès, aquí a Catalunya, voten envers aquelles propostes com és el
decret, per exemple, la Llei de mesures urgents per millorar l’accés a l’habitatge,
portant-les al Tribunal Constitucional. Com hem parlat molt d’aquest decret i
únicament els detallaré quines coses concretes marca i són propostes que venen
de la PAH i del Sindicat de Llogaters per intentar solucionar aquesta problemàtica.
Mesures concretes que diu aquest decret que en té moltes. Mesures per
incrementar el parc de lloguer d’habitatge protegit, una. Segona, s’obliga als grans
tenidors, que no són ciutadans que tenen un o dos pisos, sinó tenen molts pisos en
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propietat, a oferir lloguer social a les famílies que acreditin vulnerabilitat. Un altre
punt, ampliació del contracte social obligatori de passar de tres a cinc o set anys.
Després, lloguer social de set anys per a aquelles famílies que acreditin situació de
vulnerabilitat.
I així li podria llegir moltes propostes que marca aquest decret, que són propostes
per intentar solucionar la problemàtica de l’habitatge fins que no hi hagi unes
reformes legislatives, però quan s’intenten fer reformes legislatives en aquest cas a
nivell de la Generalitat de Catalunya, el que fan vostès és posar pals a les rodes per
tal de que no es compleixin.
Jo em quedo bàsicament amb aquest acord ampli de les forces d’esquerres de
promoure aquest pacte local per l’habitatge, que ha de desenvolupar mesures
concretes en els diferents àmbits i totes les administracions tenim responsabilitats,
des de l’Ajuntament, des de la Generalitat de Catalunya i des del govern de l’Estat
espanyol, hem d’implantar reformes legislatives com la dació en pagament, la
regulació dels preus. També hem de promoure parc municipal d’habitatge en
aquesta direcció i sobretot hem de poder garantir aquest dret als nostres ciutadans,
perquè com deia abans, avui tenim una problemàtica a la nostra ciutat, que s’ha
accentuat en els darrers anys i és degut a que no hi ha hagut polítiques actives o
reformes legislatives en els diferents àmbits que ha fet que L’Hospitalet en aquests
moments els lloguers en cinc anys hagin augmentat un 40% i que el preu de
compra d’habitatge a la nostra ciutat estigui a preu desorbitat.
Per tant necessitem acords, necessitem concertació entre els diferents sectors
socials de L’Hospitalet, entre les diferents forces polítiques. Crec que serà un pacte
d’esquerres, perquè hi ha hagut partits de dretes que ja s’han autoexclòs i jo crec
que això és positiu perquè la solució a aquest problema vindrà des de les esquerres
i per tant hem de donar solucions a aquesta problemàtica que pateixen molts veïns i
veïnes de L’Hospitalet.

SRA. CARMONA MARTINEZ (ERC-AM)
En primer lloc felicitar-nos pel suport a la moció sobre l’esport femení. Crec que és
molt important que tinguem consensos sobre aquest tema i només per aprofitar
aquesta visibilitat, fer dos matisos a dos comentaris que feien els companys.
D’una banda és cert que hi ha millores en la participació en les etapes infantils de
l’esport per part de les nenes, però quan arriben a l’etapa de l’adolescència també
hi ha un abandonament molt important, que curiosament es complementa amb el fet
de que comencen a participar més o a assistir més a poliesportius, a d’altres formes
de practicar l’esport.
Per tant, seria molt interessant esbrinar, podem tenir alguna intuïció, alguns estudis
assenyalaven per exemple això que deia sobre el tema de la competitivitat de forma
extrema, per què en les noies i les dones es produeix aquest canvi que segurament
té a veure amb els continguts de l’esport i veure de quina manera es pot millorar
aquesta situació. Gràcies.
A continuació l’Alcaldessa-Presidenta, obre un segon torn d’intervencions en
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el debat.

SR. GARCÍA VALLE (Cs)
Para decirle al Sr. Toni Garcia que hemos dicho que nos ha extrañado el
comentario sexista que le atribuye a las mujeres la competitividad como un
parámetro masculino, cuando hombres y mujeres pueden ser igual de competitivos.
Eso es un comentario sexista a nuestro modo de ver. O sea, lo han escrito ustedes,
no lo hemos puesto nosotros.
Y en cuanto al Sr. Cristian Alcázar. Hombre, Sr. Alcázar, no quería yo entrar en
jardín con usted, pero usted se ha metido innecesariamente porque yo no he hecho
referencia para nada a ustedes y demás, y usted ha hecho una cosa, hablando de
San Mateo, el patrón de mi pueblo por cierto, diciendo que por sus obras los
conoceréis.
Y yo le voy a decir un refrán que dice: hechos son amores y no buenas razones.
Mire ustedes no están para dar muchas lecciones. Ustedes han pactado con Bildu,
ustedes han pactado con populistas, ustedes han pactado con aquellos que decían
que no les dejarían dormir, que no podrían dormir. Han hecho lo contrario de lo que
prometieron. Ustedes son los campeones de la mentira y del embauque, porque
está plagado de mentiras todo lo que expuso el Sr. Pedro Sánchez en las
elecciones y ha hecho todo lo contrario.
O sea que lecciones las justas, Sr. Cristian, que me sabe mal tener que decirle eso
porque no iba con usted. Yo no me he metido con usted y usted ha aprovechado
que el Pisuerga pasa por Valladolid para decirnos que tal, no sé a cuento de qué
venía eso, cuando la moción la tenían que ver ustedes y cuando yo he hecho una
alusión de ese tipo a ustedes, me sabe fatal, pero en cualquier caso donde se cae
el burro, también otro refrán, se le dan los palos y usted creo que se ha metido en
un jardín innecesariamente.
Así que tomen nota, nosotros hemos hecho puntualmente algunas cuestiones que
usted ha dicho aquí, que no nos tienen que calificar en la extrema derecha y
ustedes no pueden dar lecciones porque ustedes han pactado con Bildu, con lo
señores que apoyan a los terroristas. Han pactado con populistas, cuando decían
que jamás lo harían y fueron a las elecciones precisamente para evitarlo y al final
han pasado por el tubo. Ustedes han engañado, han mentido.
O sea que lecciones las justas, Sr. Cristian y me sabe mal tener que llegar a este
rifirrafe cuando no estaba previsto, ni es bueno que al final saquemos aquí
cuestiones que, en definitiva, lo único que hacen es desgastar y poner en valor
cosas que no deberíamos poner.

SR. ALCÁZAR ESTEBAN (PSC)
Muy brevemente. No, Sr. García, si lo que uno tiene que ser consecuente con lo
que hace, ya está. Nosotros es cierto que para conseguir formar un gobierno, ante
la irresponsabilidad del Partido Popular y de Ciudadanos de no querer facilitar la
conformación de un gobierno en España, hemos tenido que llegar a los acuerdos
que facilitan que haya gobierno en España, que trabaje para solucionar los
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problemas de la gente.
Y solo han estado dispuestos los grupos básicamente de la izquierda del arco
parlamentario y algunos grupos nacionalistas. No pasa nada, es decir, el tiempo
dirá si ese gobierno trabaja y lo hace en positivo para los intereses de los
ciudadanos y ciudadanas de L’Hospitalet.
Usted lo que hace es diferente, usted dice una cosa y hace otra, ya está. Ustedes
dicen que son de centro, pero en los dos últimos años no se le conoce ningún
acuerdo de centro, solo acuerdos con la ultraderecha y la derecha del Partido
Popular y esa es la realidad. No pasa nada, si aquí lo que no hay que hacer es
decir una cosa y hacer la contraria y encima avergonzarse de ello.
Oiga, mire, ustedes pueden venir aquí a plantear y hacer planteamientos muy
sociales, pero la realidad es que tanto su anterior líder como su futura posible líder
están anclados a pactar siempre con la derecha y la ultraderecha. Y oiga, de dichos
el tiempo dirá y pondrá a cada uno en su lugar, es decir, ya lo veremos en el futuro
si Ciudadanos realmente aprovecha la debacle electoral de la última convocatoria
electoral para hacer una catarsis y volver a su punto de partida, que era un partido
de centro que podía pactar a derecha o izquierda, o se va a dedicar a ser la muleta
de la ultraderecha y de la derecha en las diferentes instituciones. Lo pueden elegir
ustedes, por sus obras los conocerán.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé. Pasamos a hacer la…

SR. GARCÍA VALLE (Cs)
Aquí hay alusiones también Sra. Alcaldesa.

SRA. ALCALDESSA
No, no, no. el Sr. Alcázar no estaba por alusiones. No, no, no. el Sr. Alcázar tenía
como grupo socialista. No, no, quiero aclararlo, teníamos el turno.

El Sr. García Valle intervé sense micròfon.

Si usted no quiere escuchar, no escuche, pero para que lo sepa todo el mundo. El
Sr. Alcázar tenía el turno que le corresponde al grupo socialista. Por tanto, no
estamos en alusiones y aquí se acaba el debate y empezamos la votación.

La Sra. Alcaldessa-Presidenta, per al seu posicionament en les mocions 26,
27 i 28, demana el vot a mà alçada dels/de les portaveus dels diferents grups
polítics, detallant-se el resultat de dita votació a continuació.

La Sra. Alcaldessa-Presidenta, finalitzat el debat, declara rebutjada la
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moció número 26 i aprovades les mocions números 27 i 28, amb el resultat de
la votació que es recull a continuació en cadascuna d’elles.

MOCIÓ 26.- INSTANT AL GOVERN ESPANYOL A LA DEROGACIÓ DEL
DECRET DIGITAL.
Es dóna compte de la moció la qual ha estat rebutjada.
La votació d’aquesta moció s’ha produït amb el resultat següent:
Ha estat rebutjada amb 19 vots en contra dels representants del PSC, Srs./Sres.
Núria Marín Martínez, Francesc J. Belver Vallés, Cristian Alcázar Esteban, José
Castro Borrallo, Rocío del Mar Ramírez Pérez, Jesús Husillos Gutiérrez, Jaume
Graells Veguin, David Quirós Brito, M. Ángeles Sariñena Hidalgo, M. Teresa Revilla
Sánchez, Laura García Manota, Olga Gómez Fernández, M. Dolores Ramos Zafra i
Cristóbal Plaza Lao; dels representants de Cs, Srs./Sra. Miguel Manuel García
Valle, M. Carmen Esteban Fernández, Rainaldo Ruiz Narváez i Jesús Amadeo
Martín González i de la representant del PP, Sra. Sonia Esplugas González i amb 8
vots a favor dels representants d’ERC-AM, Srs./Sres. Antoni Garcia i Acero, Rosa
Batalla Pascual, Jorge García Muñoz, Lluïsa Carmona Martínez i Xavier Mombiela
Quintero i dels representants de LHECP-ECG, Sres./Sr. Ana M. González Montes,
Sergio Moreno Ruiz i Núria Lozano Montoya; assistents presents en el moment de
la votació.
MOCIÓ 27.- PER FOMENTAR I VISIBILITZAR L’ESPORT FEMENÍ.
Es dóna compte de la moció, que es transcriu seguidament, la qual ha estat
aprovada per unanimitat dels assistents presents en el moment de la votació.
El text definitiu aprovat de la moció, és el següent:
“Les desigualtats que viuen i pateixen les dones s'expressa en diferents àmbits de
la vida social, econòmica, política o esportiva.
L'esport femení és un àmbit paradigmàtic d'aquesta desigualtat estructural, on avui
dia les discriminacions són encara molt evidents.
Les dones han estat històricament excloses de la pràctica esportiva per ser aquesta
contrària als continguts de gènere tradicionals (poc femení) però també perquè
aquesta pràctica esportiva es desenvolupa i estructura a partir de paràmetres
masculins (competitivitat) tot i en els nivells inferiors, continguts poc estimulants
majoritàriament, pel conjunt de les dones.
Ara fa unes dècades les dones estaven excloses del món esportiu per ser
considerat socialment amb el rol patriarcal que tenien assignades a la família.
La incorporació de les dones a la pràctica esportiva ha estat degut a la lluita
constant de trencar tots tipus d'estereotips i normes socials establertes.
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Avui la incorporació de la dona a les activitats esportives és un fet però continuen
existint diferencies en la pràctica esportiva entre dones i homes.
Segons l'enquesta “hàbits esportius de la població adulta” el 69% de les dones fa
exercici enfront del 74,4% dels homes.
Segons l’anuari estadístic de la Generalitat de Catalunya de les federacions
esportives a Catalunya hi ha 8.896 clubs amb 630.776 llicències esportives, de les
quals 479.062 corresponen a homes i només 151.708 a dones.
Les dones esportistes, comparteixen les mateixes disciplines i el mateix sacrifici que
els homes esportistes, però ni els esforços ni tots els seus èxits tenen cap valor, ja
que entre el reconeixement, les condicions laborals i salarials i els recursos
destinats a elles i a ells hi ha un abisme.
Atès que diferents institucions com la Generalitat de Catalunya està desenvolupant
una campanya i accions per tal de fomentar la participació de les dones a l'àmbit i
esport en igualtat de condicions.
Atès que cal superar aquests obstacles i superar i aconseguir la igualtat de gènere
també en l'àmbit esportiu.
Atès que l’Ajuntament de l’Hospitalet sempre s’ha destacat per fomentar l’activitat
esportiva, com un hàbit indispensable per a una bona salut a l’abast de tothom, de
nenes, nens, dones i homes de qualsevol edat.
Atès que cal fomentar polítiques de promoció de l’esport femení i a la seva
visualització
El Ple de l’Ajuntament de l’Hospitalet, a proposta del grup municipal d’Esquerra
Republicana de Catalunya
ACORDA
Primer.- Promoure polítiques des de l’Ajuntament per visualitzar i promoure l’esport
femení.
Segon.- Establir premis i guardons específics de l’esport femení per destacar els
èxits i les trajectòries esportives de les dones de la ciutat.
Tercer.- Impulsar unes jornades de debat amb esportistes, clubs i tècnics entre
d'altres per tal d’establir una estratègia d'accions per potenciar i visibilitzar les dones
en l’esport.
Quart.- Elaborar una guia de bones pràctiques en perspectiva de gènere per les/els
professionals de l’àmbit educatiu i esportiu per tal de promoure la participació de les
noies i dones i incorporar les seves necessitats i expectatives en la pràctica
esportiva.
Cinquè.- Traslladar els presents acords al Consell de Ciutat, als Consells de
Districte, als clubs esportius i als grups de dones.”
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MOCIÓ 28.- PER GARANTIR EL DRET A UN HABITATGE DIGNE I IMPULSAR
UN PACTE LOCAL PER L’HABITATGE.
Es dóna compte de la moció, que incorpora l’esmena “in voce” formulada pel
Sr. Alcázar Esteban, regidor del grup polític municipal del PSC, i acceptada pel grup
proponent, que es transcriu seguidament, la qual ha estat aprovada amb
esmenes.
a) Acords PRIMER, QUART i CINQUÈ: han estat aprovats amb 26 vots a favor
dels representants del PSC, Srs./Sres. Núria Marín Martínez, Francesc J. Belver
Vallés, Cristian Alcázar Esteban, José Castro Borrallo, Rocío del Mar Ramírez
Pérez, Jesús Husillos Gutiérrez, Jaume Graells Veguin, David Quirós Brito, M.
Ángeles Sariñena Hidalgo, M. Teresa Revilla Sánchez, Laura García Manota,
Olga Gómez Fernández, M. Dolores Ramos Zafra i Cristóbal Plaza Lao; dels
representants d’ERC-AM, Srs./Sres. Antoni Garcia i Acero, Rosa Batalla
Pascual, Jorge García Muñoz, Lluïsa Carmona Martínez i Xavier Mombiela
Quintero, dels representants de Cs, Srs./Sra. Miguel Manuel García Valle, M.
Carmen Esteban Fernández, Rainaldo Ruiz Narváez i Jesús Amadeo Martín
González, dels representants de LHECP-ECG, Sres./Sr. Ana M. González
Montes, Sergio Moreno Ruiz i Núria Lozano Montoya i amb 1 vot en contra de
la representant del PP, Sra. Sonia Esplugas González; assistents presents en el
moment de la votació.
b) Acord SEGON ha estat aprovat amb 22 vots a favor dels representants del
PSC, Srs./Sres. Núria Marín Martínez, Francesc J. Belver Vallés, Cristian
Alcázar Esteban, José Castro Borrallo, Rocío del Mar Ramírez Pérez, Jesús
Husillos Gutiérrez, Jaume Graells Veguin, David Quirós Brito, M. Ángeles
Sariñena Hidalgo, M. Teresa Revilla Sánchez, Laura García Manota, Olga
Gómez Fernández, M. Dolores Ramos Zafra i Cristóbal Plaza Lao; dels
representants d’ERC-AM, Srs./Sres. Antoni Garcia i Acero, Rosa Batalla
Pascual, Jorge García Muñoz, Lluïsa Carmona Martínez i Xavier Mombiela
Quintero i dels representants de LHECP-ECG, Sres./Sr. Ana M. González
Montes, Sergio Moreno Ruiz i Núria Lozano Montoya; amb 4 vots d’abstenció
dels representants de Cs, Srs./Sra. Miguel Manuel García Valle, M. Carmen
Esteban Fernández, Rainaldo Ruiz Narváez i Jesús Amadeo Martín González i
amb 1 vot en contra de la representant del PP, Sra. Sonia Esplugas González;
assistents presents en el moment de la votació.
c) Acord TERCER ha estat aprovat amb 22 vots a favor dels representants del
PSC, Srs./Sres. Núria Marín Martínez, Francesc J. Belver Vallés, Cristian
Alcázar Esteban, José Castro Borrallo, Rocío del Mar Ramírez Pérez, Jesús
Husillos Gutiérrez, Jaume Graells Veguin, David Quirós Brito, M. Ángeles
Sariñena Hidalgo, M. Teresa Revilla Sánchez, Laura García Manota, Olga
Gómez Fernández, M. Dolores Ramos Zafra i Cristóbal Plaza Lao; dels
representants d’ERC-AM, Srs./Sres. Antoni Garcia i Acero, Rosa Batalla
Pascual, Jorge García Muñoz, Lluïsa Carmona Martínez i Xavier Mombiela
Quintero i dels representants de LHECP-ECG, Sres./Sr. Ana M. González
Montes, Sergio Moreno Ruiz i Núria Lozano Montoya i amb 5 vots en contra
dels representants de Cs, Srs./Sra. Miguel Manuel García Valle, M. Carmen
Esteban Fernández, Rainaldo Ruiz Narváez i Jesús Amadeo Martín González i
de la representant del PP, Sra. Sonia Esplugas González; assistents presents
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en el moment de la votació.
El text definitiu aprovat de la moció, és el següent:
“El dret a l’habitatge, reconegut a l’article 47 de la Constitució Espanyola de 1978 i a
l’article 26 de l’Estatut d’Autonomia de la Generalitat de Catalunya de 2006, és un
dels pilars fonamentals de l’estat del benestar, que defineix en bona part les
democràcies socials on ciutadans i ciutadanes viuen amb dignitat. De la mateixa
manera la lluita contra l’especulació immobiliària també queda recollida en aquest
article 47 de la Constitució.
L’actual crisi econòmica ha impactat en la vida de milions de persones, que no
poden cobrir les necessitats més bàsiques.
Una de les conseqüències de la crisi econòmica és la dificultat de moltes famílies
per accedir a un habitatge digne. La caiguda dels ingressos, la precarietat laboral i
l’atur ha comportat que moltes famílies no hagin pogut fer front a les quotes
hipotecàries o de lloguer de les seves cases.
Els desnonaments s’han convertit en els darrers anys en una de les conseqüències
més dramàtiques de la crisi de l’economia i de l’especulació urbanística arreu de
l’Estat Espanyol.
Alhora, s’han multiplicat altres problemàtiques, com per exemple que molts joves no
poden emancipar-se perquè no disposen d’ingressos suficients per fer front a les
despeses d’un pis.
L’habitatge a part de ser un bé de primera necessitat, és un dret reconegut per la
Declaració Universal de Drets Humans, El Pacte Internacional de drets econòmics i
socials, l’Estatut de Catalunya i la Constitució Espanyola.
En els darrers anys L’Hospitalet i l’entorn metropolità ha patit una dinàmica de
mercantilització i especulació en el preu de l’habitatge, tant el de compra com el de
lloguer.
Els augments de preus excessius i sense control de l’habitatge lliure a la nostra
ciutat ha estat font de desigualtats a la nostra ciutat.
Segons dades del Ministeri de Foment del segon semestre del 2019, l’Hospitalet de
Llobregat és la ciutat on ha crescut més el preu de l’habitatge en els darrers cinc
anys. En l’actualitat el cost mitjà dels pisos a l’Hospitalet és de 2.191,86 € metre
quadrat.
Segons dades oficials de la Secretaria d’habitatge de la Generalitat de Catalunya,
els lloguers a la ciutat de l’Hospitalet han pujat un 40%.
Atès que aquesta nova bombolla immobiliària està provocant més desnonaments i
agreujant la crisi que pateixen les famílies.
Atès que entitats financeres, moltes d’elles salvades amb diners públics acumulen
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pisos buits per desnonaments.
Atès que la nostra ciutat hi ha més de 1.700 pisos buits propietat de les entitats
financeres.
Atès que en aquest moment una bona part d’aquests habitatges estan en procés de
venda a grups d’inversió que semblem apostar per fomentar l’especulació financera,
sense compromís real amb els municipis ni amb les demandes de la ciutadania.
Atès que l’Estat Espanyol està la cua d’Europa en habitatge social, amb només un
2%, enfront de la mitjana europea del 15%.
Atès que si concebem l’habitatge com un dret, les administracions públiques han de
confeccionar polítiques per garantir-lo. I han de dotar-se de les eines necessàries
per a fer possibles aquestes polítiques.
Atès que gràcies a la pressió social les Administracions s’ha dotat d’eines com la
Llei 2/2015 del 29 per afrontar l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa
energètica o el recent decret llei de mesures urgents per millorar l’accés a
l’habitatge.
Atès que cal continuar desenvolupant mesures legislatives i polítiques des de les
diferents administracions públiques.
El Ple de l’Ajuntament de l’Hospitalet, a proposta del grup municipal d’Esquerra
Republicana de Catalunya
ACORDA
Primer.- Impulsar un pacte local de l’Habitatge digne que tingui com a objectiu la
voluntat de consensuar polítiques entre les diferents forces polítiques,
Administracions, entitats socials i veïnals i plataformes ciutadanes per tal de fer
front al repte comú de garantir el dret a l’habitatge a la nostra ciutat.
Segon.- Instar al govern de l’Estat Espanyol a promoure les reformes per tal
d’incloure la dació en pagament com a forma de cancel·lar totalment el deute
hipotecari i la regulació dels preus de lloguer.
Tercer.- Instar a la Generalitat de Catalunya a desplegar el Decret Llei 17/2019 de
mesures urgents per millorar l’accés a l’habitatge que va ser validat pel Parlament
de Catalunya el 5 de febrer de 2020.
Quart.- Instar a l’Ajuntament a concertar amb la Generalitat la promoció i
potenciació d’un parc d’habitatges de lloguer públic.
Cinquè.- Traslladar els presents acords al Consell de Ciutat, als Consells de
Districte, ala FAVV de l’Hospitalet, a les AVV de l’Hospitalet, A la plataforma
d’Afectats per la Hipoteca, al Sindicat de Llogaters de l’Hospitalet, al Govern de
l’Estat Espanyol, al Departament de Territori i Sostenibilitat, als grups polítics del
Congrés, del Senat i del Parlament de Catalunya, a la Federació de Municipis de
Catalunya i l’Associació Catalana de Municipis.”
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CIUTADANS-PARTIDO DE LA CIUDADANIA
En relació amb la moció presentada pel grup polític municipal de CiutadansPartido de la Ciudadanía, número 29, es produeixen les intervencions següents:
SR. GARCÍA VALLE (Cs)
Muchas gracias. Bueno, el punto anterior, o sea, el del anterior debate, ha puesto
un poco de crispación y yo quiero bajar esa crispación porque ahora vamos a
hablar de algo muy importante para nuestra gente con discapacidad en la ciudad,
bueno, en todo el país pero en cualquier caso, y esto Sr. Husillos se lo digo con la
mejor voluntad y en ningún caso lo que vamos a decir aquí se puede entender
como deslegitimizar las políticas que el partido está haciendo, o sea, que ustedes,
el gobierno está haciendo en la ciudad en relación a la moción que presentamos
aquí. No es nuestra voluntad ni queremos que se entienda así, al contrario,
creemos que se ha hecho lo que se ha podido.
Es verdad que hay competencias en las que no podemos entrar, pero también es
cierto que nosotros siempre, aunque le pese a algún partido porque traigamos
políticas de este carácter aquí, porque como, lo repito otra vez, nos quieren
enmarcar donde nos quiere, enmarcar al margen de lo que hagamos, porque hay
que ver lo que hacemos y como yo decía, por sus obras los conoceréis
efectivamente, efectivamente.
Pero no voy a entrar en ese tema porque de verdad es que me ha dolido mucho
algunas cosas que he oído aquí por parte de Cristian, que creo que está en su
legítimo derecho para decírmelas pero que no, no compartiré jamás porque no es
esa la voluntad de Ciudadanos, ni mucho menos.
En cualquier caso, mire, la política es una cuestión de prioridades y desde
Ciudadanos creemos que facilitar la igualdad de oportunidades a los colectivos más
vulnerables de la sociedad tiene que ser prioritario. Entidades del colectivo de
personas con discapacidad de Hospitalet con las que nos hemos reunido, nos han
explicado que se trata de un colectivo que crece mientras que, probablemente, no
crecen las ayudas, lo que les hace vivir apuros financieros que les hace peligrar su
actividad y su supervivencia como entidad.
Hablamos de entidades que realizan una gran labor con grandes dosis de
voluntarismo para facilitar la autonomía personal y la inclusión social de personas
con diferentes tipos de discapacidades intelectuales, mentales, físicas o
sensoriales. Mientras personas con discapacidad quedan excluidas de las
actividades, mientras las entidades ven como cada vez tienen mayor tensión
financiera que les hace temer por si viabilidad, en los proyectos con un amplio
arraigo y becas en nuestra ciudad.
Que me he fastidiado la garganta, perdonad que no me exprese, no suelo yo tener
demasiada claridad en la voz, no faltaba más que la garganta fastidiada.
Cuando hablamos de proyectos que pueden implicar una subvención municipal de
12.000€ creemos que el ayuntamiento puede hacer un esfuerzo para garantizar que
ninguna persona con discapacidad quede excluida. Es cierto que, bueno, que de
verdad que los presupuestos del ayuntamiento aguantan lo que aguantan y que no
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hay para todos, pero es lo que decía, Sr. Husillos, son prioridades y no quiero con
esto que se entienda que ustedes los marginan. Parece que hacen, bueno, un
esfuerzo que consideran ustedes conveniente, aunque nosotros creemos que se
debería probar de hacer un esfuerzo algo más alto por lo que le decíamos.
Además, muchas de las demandas apenas implican coste para el ayuntamiento,
por ejemplo, facilitar las reservas de parada en la vía pública para que las personas
con movilidad reducida puedan acceder fácilmente a las entidades, no implica un
coste significativo para el ayuntamiento, esto se puede hacer. Hay en algunos sitios
que están pero en otros nos dicen que no están y que les gustaría que estuvieran.
Habría que revisarlo y ver en qué medida se puede facilitar eso porque yo creo que
el ayuntamiento va a estar de acuerdo, porque no le cuesta dinero y porque
seguramente esa sensibilidad la tiene y no va a poner palos en las ruedas, o sea
que por lo tanto creo que con una supervisión, verlo sí, lo que nos están diciendo,
nosotros nos lo creemos, es cierto que hay sitios donde se puede implementar esos
espacios.
Finalmente, creemos importante reafirmar el compromiso con los centros de
educación especial de Hospitalet, especialmente cuando se genera incertidumbre
con su futuro. El colectivo considera que los centros de educación especial son
herramientas imprescindibles para el desarrollo de la autonomía personal de
muchos niños y adolescentes y es bueno que Hospitalet siga reafirmando su
compromiso. Ya le digo Sr. Husillos que lo decimos con la mejor voluntad y que no
le negamos, en este caso, al gobierno el que ha hecho cosas, pero que creemos
que igual podemos hacer más.
Esto viene también a tenor y a colación de que parece ser que el gobierno de la
nación quiere hacer ahora un pacto que tiene previsto o algo con Podemos porque,
y hay un temor en el colectivo de que al final, porque dicen que no hay que
segregar, que quieren que alumnos vayan a la misma clase con discapacidades
que nosotros podemos entender que tienen un cierto complejo para poder sacar a
esos chicos adelante en las clases.
Es verdad que se dice que en las clases no hay que segregar, hay que tener la
máxima posibilidad de que la gente comparta aunque haya una persona con cierta
discapacidad, pero hay discapacidades que son quizá, es complicado que se
puedan salir adelante ¿no? A pesar de que entendemos que también los gobiernos
han puesto profesores de atención especial, pero se trata lo que nos dice el
colectivo, que si eso se implementa y se lleva tal y como se está proponiendo
pueda dificultar el que no haya unas aulas especiales y específicas para esas
discapacidades que tienen, que van más allá de lo que se puede trabajar en un aula
con más niños y niñas. De manera que a tenor de esa inquietud es por lo que
empezamos a hablar con los colectivos porque nos llaman y surgen las cosas que
nosotros podemos mejorar desde el Ayuntamiento y que también podemos generar
complicidad para hacer ver al gobierno, si al final eso va adelante, que tengan en
cuenta, que hablen con los colectivos y que vean que eso, si se implementa, puede
ser un problema más que una solución, en casos muy puntuales.
Y como siempre viene a ser inversión, inversión en aulas muy especiales con
profesores muy especiales y demás. Mientras tanto, estamos tirando con lo que hay
y creo que la voluntad, quizá, sea buena pero yo creo que hay que atender a lo que
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nos dicen los colectivos, que ven un problema ahí.
Lo repito otra vez Sr. Husillos, sin ninguna acritud, con la mejor voluntad de
colaborar, con ganas de que se implementen políticas que podamos ir un puntito
más allí y sin hacer una crítica a que el gobierno ha dejado eso desamparado
porque claro, al final cuando uno dice una cosa o lo explica muy bien o se ponen
estupendos y acabamos enfrentados, cuando realmente nos mueve la misma
inquietud y esto es bueno que se diga. Yo intento poner lo que puedo para intentar,
como le he dicho muchas veces al gobierno, y aquí ha implementado el gobierno
algo que les he dicho que estamos dispuestos a implementar cosas que ustedes
vean en la moción y entenderlo. Lo hemos hecho. Nos hicieron una advertencia,
mire esto quizá, si corrigen esto no teníamos por qué decir que no porque iba en la
dirección que nosotros queremos y lo hemos implementado y eso vale para siempre
Sr. Husillos, señores del gobierno, vale para siempre.
Nosotros podemos hacer una moción pero ustedes pueden mejorarla. Nosotros no
le vamos a decir por el hecho de que sean ustedes los que lo proponen, que no si
estamos de acuerdo en que se mejora y me da la sensación de que lo que
debemos hacer todos aquí es entendernos por el bien de los vecinos y las vecinas
e intentar entendernos y el enfrentamiento el justo, sobre todo en cuestiones que no
le compiten mucho al ayuntamiento y cuando son cosas en las que estemos de
acuerdo y podemos mejorar, seguramente tendremos una visión distinta del
gobierno, pero seguramente si hablamos podemos llegar a convenir cosas que si
no hablamos se quedarían fuera ¿y los perjudicados quiénes son? Los perjudicados
son los vecinos y vecinas, así que yo, lo mismo que he aceptado esa pequeña
enmienda, les animo a que cuando vean una moción que ustedes consideren que
pueden mejorar, hablemos, porque Ciudadanos lo que quiere es que las mociones
sean, se compartan por la mayoría de los grupos y sean un beneficio y una
herramienta para mejorar la vida y la calidad de nuestros vecinos y vecinas.
Lo he ofrecido muchas veces y ahora estoy plenamente satisfecho porque aquí les
hemos demostrado que nosotros no somos sectarios. Que venga de donde venga
la cuestión para mejorar una moción, la vamos a aceptar. Nos podrán separar
muchas cosas pero en temas de ciudad, sinceramente estamos, entre comillas,
condenados a entendernos y ahí siempre hemos dicho que nuestra mano estará
tendida para el gobierno, incluso para estos señores que creemos que rayan en el
odio contra Ciudadanos, pero si tienen razón en una cosa, también les vamos a
hacer caso y también vamos a implementar en nuestras mociones lo que
consideremos que proponen que beneficia a nuestros vecinos y vecinas. Nada más.
Muchas gracias.

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

SRA. ESPLUGAS GONZÁLEZ (PP)
Perdón. Sí, gracias Sra. alcaldesa. Bueno, desde el Partido Popular vamos a votar
a favor, como no puede ser de otra manera. Reafirmamos nuestro compromiso con
las personas con discapacidad y sus familias, subrayando la importancia que tiene
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para ellos la autonomía personal, la igualdad de oportunidades y la vida
independiente que haga y que consiga la plena inserción social y laboral de todas
ellas.
Este colectivo se encuentra con múltiples barreras, no solamente las físicas, que
dificultan su normal participación en la sociedad, siendo en este caso los niños los
más vulnerables. Desde el Partido Popular creemos que hay que seguir trabajando
para cambiar el modo de afrontar la discapacidad y hay que avanzar hacia un
modelo basado en la dignidad intrínseca de la persona a través de la potenciación
de su autonomía personal y desde su libertad.
Creemos también que una sociedad, la sociedad del bienestar, está basada en las
oportunidades para todos, que ayude a aquellos mayores con mayores dificultades
a desarrollar libremente sus capacidades. Todos somos capacitados y todos somos
discapacitados y tenemos que buscar nuestras potencialidades, nuestras
potencialidades para conseguir pues eliminar esas barreras que se nos plantean a
priori por eso desde el gobierno del Partido Popular ya estableció medidas de
fomento al empleo para las personas con discapacidad impulsando medidas de
acción positiva de estrategias en emprendimiento y en empleo joven.
Nuestra obligación como administración también es hacer visible y apoyar pues los
derechos laborales de todas aquellas personas con discapacidad y que merecen
pues que reivindiquemos para ellas las mejores oportunidades y las condiciones
laborales. Queremos así también reiterar nuestro agradecimiento a todas aquellas
personas, a todos aquellos profesionales y entidades sociales, ya sean de la ciudad
o no, su trabajo constante para representar y para hacer visible en la sociedad pues
las necesidades que tienen estas personas y que velan a su vez por la plena
inclusión y la no discriminación.
En nuestra ciudad, desde el Partido Popular, nosotros seguimos trabajando para
eliminar esas barreras a las que tienen que hacer frente esas personas con
discapacidad, apostando por una ciudad que elimine todas ellas y que consiga la
plena integración. Por eso nosotros hemos presentado mociones en ese sentido,
creemos que se deben aumentar los recursos destinados para este colectivo y,
como decía también la moción, facilitar un espacio público accesible para que todas
esas personas que tienen la movilidad reducida puedan gestionar la mejor manera
a la hora de encochar o desencochar los vehículos.
También nosotros apostamos, insistimos y no nos cansaremos de pedir el
cumplimiento de las mociones que han venido a pleno en este sentido, como es
convertir los parques infantiles de la ciudad en zonas de integración, de cohesión
de todos los niños ya tengan diversidad funcional, ya tengan discapacidad o no. Yo
creo que como se dijo en su momento, la moción que presentó el Partido Popular y
que fue apoyada y aprobada, uno de los espacios de cohesión de todos los niños y
todas las niñas son los parques infantiles, entonces lo que no deberíamos permitir
es que haya niños con diversidad funcional, con discapacidad pues que no, que los
parques de la ciudad no reúnan las condiciones necesarias para ellos y se vean
abocados a salir de la ciudad e irse a Barcelona, a barrios de Barcelona para
conseguir un espacio lúdico que responda a sus necesidades.
Por tanto, nosotros queremos y apostamos por seguir trabajando para la
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reintegración y eso pasa también especialmente como decía también de los niños y
niñas de la ciudad que quieren un espacio de ocio plenamente integral para que
puedan dar respuesta a sus necesidades, por tanto nosotros votaremos a favor de
la moción.

SR. MORENO RUIZ (LHECP-ECG)
Sí, gràcies. Nuestro sentido del voto es favorable para la moción que presenta
Ciudadanos. Como es habitual, no nos acabamos de sentir del todo cómodos con el
redactado pero, lo mismo que a Ciudadanos, también nos mueve la conciencia y
por tanto vamos a votar a favor de los acuerdos que plantea la moción.
Compartimos parte del análisis de la situación actual descrita y compartimos las
preocupaciones del colectivo de personas con diversidad funcional. Creemos que
como institución es ineludible la respuesta a las necesidades, cada vez con mayor
reconocimiento y visibilidad, de colectivos en riesgo de vulnerabilidad.
Queremos reconocer, efectivamente, el trabajo que hacen los profesionales de
centros de educación especial así como todos los docentes y profesionales de los
centros que acogen alumnos con necesidades educativas especiales y sobre todo,
las asociaciones, desde la sociedad civil que están visibilizando las problemáticas
que sufren las personas con diversidad funcional en nuestra ciudad.
Respecto a la problemática concreta de las personas con movilidad reducida, desde
nuestro grupo nos hemos posicionado en diversas ocasiones en este pleno muchas
de las situaciones a las que por una gestión poco inclusiva del espacio, personas
con movilidad reducida se ven con dificultades para su propia movilidad dentro de
nuestra ciudad. Uno de los hechos que aquí mismo hemos denunciado,
precisamente fue la gestión ineficiente de Mobike respecto a la flota de bicicletas
que tiene por la ciudad. Fueron muchas, demasiadas, las denuncias de entidades y
vecinos particulares respecto a los problemas de movilidad que este sistema de
gestión genera en Hospitalet.
Sin más, precisamente, para reforzar esta posición que venimos defendiendo desde
nuestro espacio desde el inicio de legislatura, vamos a votar a favor de la moción
que presenta Ciudadanos. Gracias.

SRA. BATALLA PASCUAL (ERC-AM)
Hola. Per part del grup d’Esquerra Republicana, respecte d’aquesta moció
presentada per Ciudadanos, constatem que s’ha avançat i s’ha treballat molt en els
últims anys en el desenvolupament de les polítiques per millorar les condicions de
vida d’aquest col·lectiu però és cert que queda moltíssima feina per fer en l’àmbit
educatiu, en el lleure, en l’habitatge, en l’àmbit laboral, en el de la mobilitat. És per
això que creiem que cal seguir treballant des dels diferents àmbits per a garantir
tots els drets de les persones i fer possible una ciutat accessible i sense barreres.
Per això votarem a favor d’aquesta moció perquè cal seguir avançant en
coordinació amb totes les administracions, els col·lectius, el tercer sector i els
professionals per fer de L’Hospitalet una ciutat inclusiva. Gràcies.
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SR. HUSILLOS GUTIÉRREZ (PSC)
Sí. Sr. Husillos circumstancialment. Inicialmente habíamos preparado esta moción,
Sr. García, para que la defendiera el Sr. Graells exclusivamente, puesto que el
grueso de la literalidad habla de cuestiones que tienen que ver con el sector
educativo, digamos.
En todo caso, como ha hecho, en fin, nos ha descolocado un poco, yo se lo admito,
se lo reconozco, ha hecho un relato que solo apunta digamos en la moción y lo ha
desarrollado más, ningún problema. Intentamos dar respuesta un poco a todo.
En fin, en todo caso es un buen ejercicio y ya se va produciendo en alguna que otra
moción el hecho de reconocer que el ayuntamiento no es competente para todo y
que no tiene financiación para todo. Esto, en este momento también aparece,
aclarar en todo caso, este ayuntamiento a través, tanto de la política
específicamente de lleure como desde los propios servicios sociales, intentan
acompañar a todas las familias para que todas las personas que tengan una
situación que requiera ese acompañamiento específico en el lleure se dé, y de
hecho se está trabajando específicamente con aquellas entidades que tienen algún
proyecto específico, entidades en el bien entendido, que atienden o que son
integradas por personas con discapacidad, se está trabajando específicamente
para, en fin, mejorar el tipo de calidad y el tipo de atención que puedan recibir esas
personas.
En todo caso, como le decía, en tanto que el grueso de la moción tiene que ver con
cuestiones educativas y alguna que otra cosa, le cedo la palabra a mi compañero el
Sr. Graells para que le dé respuesta también.

SR. GRAELLS VEGUIN (PSC)
Bé, nosaltres com a grup votarem a favor. Havíem presentat una petita esmena i
coincidim.
Respecte a la qüestió que es plantejava de l’escolarització dels nens i nenes amb
mobilitat reduïda o en algun dictamen que en l’àmbit educatiu es parla d’alumnes
amb necessitats educatives especials i on s’escolaritzen, vostès mateixos fan
esment al pacte local per l’educació, on es deixa ben clar que els nens i nenes
s’han d’escolaritzar pensant sempre en l’interès d’aquells alumnes, amb els
recursos suficients i evidentment prioritzant sempre la inclusió educativa.
Hi ha un decret actualment, que és el decret d’inclusió educativa que parla de que
s’ha de fer el màxim esforç perquè els alumnes puguin ser escolaritzats tots a la
mateixa escola, amb els recursos professionals, amb els recursos que calgui, tant
per a aquests nens com pel conjunt de nens.
Sí que és veritat que quan comencem a tenir aules amb ràtios molt elevades, quan
a vegades no s’està dotant del personal especialitzat, en aquell moment quan
dèiem en el pacte, quan vostès citen les unitats de suport d’educació especial, que
ara es diuen SIEIS, que és el mateix, evidentment això posa en crisi el model, si no
hi ha els recursos suficients es posa en crisi el model.
Però sí que és veritat que hi ha alumnes que pels dictàmens que fan els
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professionals, requereixen una atenció tan específica que han d’estar escolaritzats
en escoles d’educació especial. Per això precisament, aquí a la ciutat estem
reivindicant que cal una nova escola d’educació especial i estem treballant en
aquesta direcció, però ens costa en aquest sentit arribar a un acord.
Respecte als temes de mobilitat, jo crec que en aquests i en tots podem dir que s’ha
avançat molt en els darrers anys, s’ha avançat molt en el tema d’encotxament,
desencotxament, això és un tema que es treballa des de l’àrea de mobilitat, es
treballa amb els districtes i suposo que per a alguna entitat tot esforç sempre és
millorable, però sí que és veritat que s’ha avançat en els temes de mobilitat, en els
temes de supressió de barreres, en els temes de eixamplament de les voreres, que
s’han fet gran quantitat d’actuacions, en aquest sentit s’ha produït una millora.
Però sí que és veritat que hem d’estar treballant en una millora continuada i per tant
això és el que està apuntant la moció. Per tant, per part nostra res més a dir, jo crec
que hi ha un nivell de coincidència en aquest sentit, com no podia ser d’una altra
manera, i crec que hem de ser especialment sensibles amb els col·lectius que
requereixen de una discriminació positiva en quant a serveis, etc.
Sí que és veritat que vostès parlen de llistes d’espera, ho hauríem de veure perquè
no ens consten als programes municipals llistes d’espera, ni en el camp del lleure ni
en el camp de l’educació. Home, sí que és veritat que Catalunya tota ella és una
llista d’espera, davant dels retrocessos, l’infrafinançament que té el sector públic,
els serveis socials, etc. Evidentment hi ha moltes coses a fer, hi ha uns
pressupostos que estan congelats i això ho està patint el conjunt de la ciutadania i
especialment aquells sectors més vulnerables de la societat.
Esperem que en el futur això ho puguem corregir. Tenim tota l’esperança dipositada
en el govern de Madrid, en aquest govern d’esquerres que esperem que posi,
esperem i estem segurs, posarà una correcció a tot això i esperem que en el futur,
com dèiem també l’altre dia, aquí a Catalunya tinguem un govern progressista que
realment comenci a prioritzar i comenci a posar per davant de tot, la millora de vida
dels nostres ciutadans.

SR. GARCÍA VALLE (Cs)
Muy breve. En principio agradecer la sensibilidad de todos los grupos y esto es lo
que nosotros pretendemos que no haya diferencias políticas en estos temas de
orden social, porque seguramente estaremos haciendo para lo que nos ponen los
ciudadanos para trabajar por estas personas que al fin y al cabo pagan sus
impuestos y que creemos que hemos de convivir, sean de un lado o de otro, ni
izquierda, ni derecha, ni mediocentro.
En definitiva, mire, yo estoy seguro y ya lo he dicho al principio de mi intervención,
que el Ayuntamiento va a hacer lo que puede. En cuanto a la movilidad se ha
avanzado bastante, en los últimos años ha sido bastante importante el esfuerzo que
se ha hecho, pero bueno, siempre queda algo por hacer y siempre tendremos
inquietudes para acabar de dejarlo todo lo mejor posible, para que estas personas
que tienen esa dificultad, que son más vulnerables se encuentren que se les haga
la vida más digna en nuestra ciudad.
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Mire, yo también he hecho un poco, al final lo que se vota es lo que dice la moción,
al margen de lo que pueda decir aquí el ponente que haga pasar el Pisuerga por
Valladolid y lo digo en clave de humor si cabe, para poner el dedo sobre una
problemática que nos están pasando ahora las entidades, que es el tema de que
puede pasar y que probablemente vaya ahí, que se quiere acabar con las escuelas,
esa aula que quiere usted de educación especial, que nos haría falta y que
reclaman muy bien.
Pero parece ser que hay un pacto, o se está hablando entre el Partido Socialista y
Podemos para quitar estas aulas. Entonces ahí hay una inquietud bastante potente
en parte de las entidades y los profesionales, que dicen que eso sería ir en contra
de lo que realmente se había avanzado ya en este terreno, es decir, lo que hay que
hacer es tener cuidado y por eso yo le he dicho que no tiene nada que ver con lo
que se va a votar aquí, porque ustedes votan lo que leen, es lo que vale, pero he
querido dejar ese punto para que se reflexione en que hay que tener mucho
cuidado con estas cosas porque no demos un paso atrás cuando se ha avanzado
mucho.
Por lo que nos dicen, ya lo veremos, parece que eso puede ir por ahí, simplemente
era trasladar a este Pleno la inquietud que nos dicen esas entidades que están al
loro, como se dice en el argot de la calle, de estas cuestiones. Nada más.
Reitero mi agradecimiento a todos los grupos y ojalá este consenso que ha habido
aquí en estos temas nos sirva para el futuro y que nos divida solamente lo
estrictamente necesario, que podamos sumar en función del beneficio de nuestros
vecinos y vecinas. Muchas gracias.

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

La Sra. Alcaldessa-Presidenta, finalitzat el debat, declara aprovada la
moció número 29, amb el resultat de la votació que es recull a continuació.
MOCIÓ 29.- DE APOYO AL COLECTIVO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD
Es dóna compte de la moció que es transcriu seguidament, la qual ha estat
aprovada per unanimitat dels assistents presents en el moment de la votació.

El text definitiu aprovat de la moció, és el següent:
“ATENDIDO que, tal y como se expresa en el preámbulo de la Ley General de
derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, las personas
con discapacidad conforman un grupo vulnerable y numeroso al que el modo en
que se estructura y funciona la sociedad ha mantenido habitualmente en conocidas
condiciones de exclusión. Este hecho ha comportado la restricción de sus derechos
básicos y libertades condicionando u obstaculizando su desarrollo personal, así
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como el disfrute de los recursos y servicios disponibles para toda la población y la
posibilidad de contribuir con sus capacidades al progreso de la sociedad.
ATENDIDO que la realidad del colectivo de personas con discapacidad es diversa
ya que se incluyen y se pueden combinar diferentes tipos de discapacidades
físicas, mentales, intelectuales o sensoriales y, por lo tanto, las necesidades para el
desarrollo y autonomía de las personas también son diversas.
ATENDIDO que los centros de educación especial son un recurso útil para la
atención de necesidades para el desarrollo y autonomía personal de muchos
menores que no la encontrarían en un centro educativo ordinario.
ATENDIDO que el Pacto Local de Educación de l’Hospitalet acordó en su punto 91
Dotar les escoles d’educació especial dels espais, recursos, personal i eines
necessàries per atendre els infants que no es poden escolaritzar a les USEE, tenint
en compte en tot moment les necessitats específiques de l’alumnat, establint en tot
cas criteris pedagògics i de salut, i no econòmics ni logístics sobre quines són
aquestes necessitats. En cas que sigui necessari, incorporar les teràpies i
terapeutes que calgui. Definir clarament el criteri pedagògic que estableixi que un
alumne no pot ser escolaritzat a les USEE. Estudiar la possibilitat de cedir un nou
espai inclusiu, o els espais que calgui, a les escoles d’educació especial per
atendre el seu alumnat.
ATENDIDO que el ocio es una herramienta importantísima para la inclusión,
desarrollo, autonomía personal, relaciones y bienestar de las personas con
discapacidad tanto física, mental, intelectual como sensorial.
ATENDIDO que las actividades lúdicas que se realizan en la ciudad actualmente no
pueden cubrir la demanda de las personas con discapacidad de l’Hospitalet según
indica el colectivo.
ATENDIDO que el colectivo de personas con discapacidad incluye en importante
número a personas con movilidad reducida que requieren desplazarse en un
vehículo, incluido vehículos de transporte adaptado.
ATENDIDO que hay entidades que atienden a personas con movilidad reducida en
nuestro municipio que requieren reserva de espacio en la vía pública para facilitar el
acceso a sus instalaciones.
VISTO que en la Ordenanza de movilidad del municipio de l’Hospitalet se establece:
Artículo 32. Zona de reserva per a encotxament i/o desencotxament.
4. Davant dels llocs que, per la seva rellevància social i prèvia sol·licitud, estiguin
autoritzats pel regidor o tinent d’Alcaldia responsable del Servei de Mobilitat, per
delegació de l’alcalde o alcaldessa.
Por todo lo anterior, el Pleno del Ayuntamiento a propuesta del Grupo Municipal de
Ciutadans (Cs) del Ayuntamiento de l’Hospitalet,
ACUERDA
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PRIMERO: INSTAR al gobierno municipal a disponer los recursos necesarios para
cubrir las listas de espera de los programas educativos, asistenciales y de tiempo
libre para personas con discapacidad que se prestan por las entidades del tercer
sector de l’Hospitalet que entren en el marco de sus competencias.
SEGUNDO: INSTAR al teniente de alcalde de espacio público, vivienda, urbanismo
y sostenibilidad a autorizar las solicitudes de reserva de espacio en la vía pública
para encochamiento y desencochamiento que realicen las entidades que prestan
servicios orientados a personas con movilidad reducida de l’Hospitalet.
TERCERO: PONER EN VALOR los centros de educación especial de la ciudad y
todos los centros que acogen alumnos con necesidades educativas especiales y
sus profesionales y REAFIRMAR el compromiso de dotarlas de los espacios y
recursos necesarios para ofrecer la educación que necesitan sus alumnos para el
desarrollo de su autonomía personal.
CUARTO: TRASLADAR el contenido de la presente moción a las entidades de
personas con discapacidad de l’Hospitalet, centros de educación especial del
municipio, grupos parlamentarios del Congreso de los Diputados y del Parlament de
Catalunya, grupos políticos de este Ayuntamiento y a la Junta de Gobierno Local.
L'H EN COMÚ PODEM-EN COMÚ GUANYEM
En relació amb les mocions presentades pel grup polític municipal de L’H En
Comú Podem – En Comú Guanyem, números 30, 31 i 32, es produeixen les
intervencions següents:
SRA. LOZANO MONTOYA (LHECP-ECG)
Gràcies. Jo em referiré a la número 30, la moció sobre pressupostos més socials i
millorar el finançament dels ens locals, una moció que posa de relleu el fet de que a
Catalunya la situació de bloqueig polític ha impactat molt negativament sobre la
població, particularment sobre les capes més populars de la mateixa.
Després d’una dècada d’austeritat i de retallades, necessitem més que mai uns
pressupostos per blindar els serveis públics cada vegada més col·lapsats i fer que
la gent no es quedi enrere.
Pel contrari, els dèficits derivats d’aquesta complexa i delicada situació s’han anat
eixamplant durant els darrers anys, amb els efectes de la crisi institucional i política
que estem vivint. Una crisi que ha fet que els pressupostos de la Generalitat
estiguin prorrogats des de l’any 2018, portant al límit la situació d’importants sectors
de la població i demostrant poc o nul interès per a fer front a les responsabilitats
pròpies del govern del país.
Davant d’un context de múltiples crisis, democràtica, social, econòmica i amb molta
gent cada vegada més allunyada de les institucions, per les que no es veuen
representades, cal reivindicar la utilitat de la política que posi al centre les
necessitats i preocupacions de les persones.
Des del municipalisme sabem bé que del que es tracta és de fer front a aquesta
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crisi que ha agreujat les desigualtats, i ha obert una escletxa social sense
precedents amb nivells d’atur, pobresa i precarietat insostenibles. Som i hem estat
el dic de contenció d’una situació que no hem generat nosaltres, i ho fem cada
vegada amb menys recursos, esdevenint el principal espai de resistència, de
dignitat, de defensa dels drets de la ciutadania, treballant per a minimitzar l’impacte
de la crisi amb intel·ligència creativa i sensibilitat social.

Essent les 13:45 hores abandona la sessió la Sra. Núria Marín Martínez,
Alcaldessa-Presidenta, i a partir d’aquest moment assumeix la presidència el Sr.
Cristian Alcázar Esteban, 2n Tinent d’Alcaldia.

Sense perdre de vista que hem hagut de fer front, per responsabilitat i per ser
l’administració més propera a la ciutadania, a tot un seguit de serveis sobre els
quals no tenim competència atribuïda legalment, i que per tant no tenim assignats
recursos econòmics associats, podent arribar en alguns casos a un sobrecost del
30% dels nostres pressupostos anuals.
Necessitem uns pressupostos amb una doble dimensió. En primer lloc, amb un
enfortiment de l’estructura d’ingressos del sistema, com a element imprescindible
per a l’obtenció dels recursos necessaris, per tal de fer front a l’emergència social, a
la crisi de desigualtat del país.
I en segon lloc, un pressupost que al capítol de despeses destini aquests recursos a
protegir la població front a les conseqüències de les retallades, que els destini a
polítiques socials i ambientals, com la renda garantida o la dependència, l’educació,
la sanitat pública o a la reducció de les taxes universitàries.
En aquest sentit, l’inici de la tramitació dels pressupostos, el passat dia 29 de gener,
obre una porta a l’esperança per a recuperar part del finançament que els
ajuntaments han destinat durant aquests anys a cobrir aquestes necessitats.
L’augment de partides pressupostàries d’educació, recuperant el finançament de les
escoles bressol, multiplicant les ajudes per beques menjador, desenvolupant un pla
d’inversió per millorar centres educatius i retirar barracons, l’augment de 125 milions
d’euros per a la renda garantida de ciutadania, o en partides d’habitatge i en
polítiques feministes, tot i ser insuficients, són bàsiques per tal de millorar les
condicions de vida de les nostres veïnes i veïns.
Aquest tràmit pressupostari es produeix en un context polític estatal favorable al
municipalisme, que obre expectatives per al món local, amb una majoria de govern
progressista a l’Estat que recull al seu programa de govern, bona part de les
demandes fetes des del món local, i que han de suposar canvis legislatius,
polítiques públiques i un nou pressupost.
Cal traslladar a Catalunya aquest clima de desbloqueig polític també des d’una
perspectiva pressupostària, per garantir els drets de ciutadania, els serveis públics i
la reducció de les desigualtats. La ciutadania de Catalunya ens ho demana, ho
necessita i de totes nosaltres en depèn fer-ho possible. Moltes gràcies.
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SRA. GONZÁLEZ MONTES (LHECP-ECG)
La moció 31 és una moció per recordar que el 14 d’abril és una data per reivindicar
els valors republicans d’igualtat, llibertat i fraternitat. I que no hem d’oblidar que va
ser un cop d’estat feixista el que va posar fi al govern legítim de la II República, a un
model d’estat democràtic i a les conquistes socials i democràtiques assolides.
Tampoc hem d’oblidar als lluitadors i lluitadores que van defensar, van patir i van
morir per la legitimitat de la II República durant la guerra civil i posteriorment, durant
els anys de repressió del règim franquista.
És imprescindible reivindicar els valors
un moment en que l’extrema dreta
d’exclusió, d’odi i de retrocés en els
condemnar rotundament el franquisme
queden d’aquest infame període.

democràtics i fraterns de la II República en
intenta introduir el discurs d’intolerància,
drets democràtics i socials. Per això cal
i esborrar totes les empremtes que encara

A L’Hospitalet el mes de juny de 2009 es va celebrar una acte d’homenatge a les
víctimes dels bombardejos que va patir la nostra ciutat durant la guerra civil. En
aquest homenatge es va descobrir una placa commemorativa a la cruïlla del carrer
Montseny i el carrer Llobregat que recorda que en aquest lloc es va produir l’atac
més cruent de l’aviació feixista contra la població civil de la nostra ciutat.
Malauradament l’esmentada placa commemorativa ha estat destruïda, producte o
bé del vandalisme o per una acció de represàlia de l’extrema dreta que intenta
eliminar qualsevol iniciativa per restituir la memòria democràtica.
Per tot això demanem entre altres acords, però especialment els que afecten al
nostre ajuntament, celebrar el 14 d’abril de cada any un acte institucional que posi
en relleu el significat de la II República per a la memòria democràtica de la nostra
ciutat, país i Estat. Que inclogui l’homenatge a les víctimes que van defensar la
seva legitimitat enfront de l’alçament militar de l’any 1936.
Esborrar totes les empremtes de la dictadura franquista, retirant tots els símbols
franquistes que encara queden a L’Hospitalet de Llobregat.
Ubicar a la façana de l’Ajuntament el 14 d’Abril de cada any, la bandera de la II
República en homenatge als valors democràtics d’aquesta II República i a les
persones que van defensar la seva legitimitat.
I restituir la placa commemorativa per recordar les víctimes dels bombardejos de
l’aviació feixista contra la població civil de la nostra ciutat.

SR. MORENO RUIZ (LHECP-ECG)
Jo em posicionaré sobre la moció 32 per la limitació de la proliferació dels salons de
joc, apostes i la seva publicitat.
Tots som conscients que les problemàtiques relacionades amb les addiccions al joc
tenen greus conseqüències socials, i són especialment sensibles entre la població
jove.
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L’Observatori espanyol de drogues i addiccions i els informes de la Direcció General
de l’ordenació del joc donen unes dades cada cop més alarmants. Més del 83% de
les persones que juguen o aposten online a Espanya tenen una edat entre els 18 i
els 45 anys, però son els joves entre els 18 i els 25 qui més augmenten la taxa de
joc i apostes cada any.
Les dades comparades dels últims 10 anys indiquen una tendència molt més que
preocupant. Tots els indicadors, ja sigui número de jugadors actius, nous jugadors,
quantitats apostades, tant en establiments físics com online, el volum de negoci del
sector o la despesa en publicitat de les cases d’apostes suposen, en tots els casos,
uns nivells d’entre el doble i el triple en l’últim any, que deu anys enrere.
Des de ja fa uns anys, el sector del joc i les apostes s’està estenent sense una
regulació estricta que limiti la seva activitat, generant cada dia més addiccions i
patologies relacionades amb el joc.
Cada cop, els operadors d’apostes inverteixen més en publicitat. Estan proliferant
els espots televisius, de ràdio, premsa, a les xarxes socials i sobretot s’estan
inserint en barris populars i treballadors, precisament on hi ha més precarietat
econòmica i més dificultats per accedir a una feina estable amb un salari digne, on
el jovent té menys expectatives de futur. És precisament en aquests barris on pitjors
conseqüències té aquesta pràctica i on l’administració ha d’intervenir per revertir
aquestes situacions.
Es per això que proposem al Ple els següents acords:
Instar al Congrés dels Diputats a desplegar reglamentàriament la Llei de regulació
del joc, per tal de regular la publicitat del joc i les apostes.
Instar al Parlament de Catalunya a modificar la Llei de comunicació audiovisual per
prohibir la publicitat del joc i les apostes als mitjans audiovisuals de Catalunya.
Instar al govern local a estudiar la situació a la ciutat dels locals d’apostes i
elaborar, si escau, una proposta de regulació de la implantació d’aquestes activitats,
tenint en compte les distàncies a espais freqüentats per la infància o la joventut.
Elaborar una campanya de sensibilització de prevenció del joc així com
promocionar activitats informatives als centres escolars.
Limitar l’accés a la connexió a pagines de joc online a totes les dependències
municipals.
Reforçar la formació de la policia local en aquesta matèria per a detectar les
infraccions més habituals, com pot ser l’entrada de menors a locals d’apostes.
I estudiar la implantació d’una taxa específica per utilització privativa o aprofitament
especial de domini públic, que hagi de ser abonada pels establiments d’apostes i
salons de joc que instal·lin pantalles per desenvolupar i publicitar la seva activitat en
front directe a la via pública o en línia de façana. Gràcies.
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El Sr. Cristian Alcázar Esteban, que presideix la sessió en aquest moment,
per al seu posicionament, dóna la paraula als regidors i les regidores representants
dels grups polítics municipals, per ordre de menor a major número de membres.

SRA. ESPLUGAS GONZÁLEZ (PP)
Gracias Sr. Alcázar. Respecto a la moción 30, nos vamos a abstener porque sí que
consideramos que la Generalitat se tiene que poner las pilas en el sentido de
financiar mejor a los ayuntamientos y por tanto creemos que es positivo, pero
respecto al tema de los presupuestos que ustedes consideran los más sociales
para Cataluña, pues nosotros ahí no lo vemos tan claro.
Ustedes que presentan la moción son además los socios, en este caso de votación,
para que los presupuestos vayan adelante, y vienen aquí ahora a darnos lecciones
a todos los grupos parlamentarios para que nos demos prisa para aprobar unos
presupuestos que ustedes ya han pactado.
Por tanto, nosotros creemos que ustedes hacen un flaco favor a los catalanes a
nivel general, alargando la agonía de un gobierno, un gobierno catalán y de una
legislatura que ya no dan más de sí.
Los presupuestos suponen un doble populismo, el de la izquierda populista y el
separatismo y para nosotros eso supone una mezcla letal para la economía
catalana y para el progreso de Cataluña.
Las cuentas continúan siendo procesistas y tendrán un disparatado incremento del
gasto público de más de 3.000 millones de euros, sin que haya ajustes en otras
partidas.
Las políticas económicas del govern van a desembocar una vez más en gasto
público desbocado, para satisfacer, como decía, los espíritus populistas de
izquierdas y de los separatistas, y aquí ustedes nos traen una moción intentando
maquillar apostando por el presupuesto social, que todos evidentemente estamos a
favor, pero la realidad es muy diferente. Catalunya se va a convertir en un infierno
fiscal, que afectará como siempre a los que menos tienen y por lo tanto queda lejos
de esas propuestas que ustedes dicen que son más sociales.
Por poner un ejemplo, ayer mismo salía en la prensa que diferentes entidades y
ONGs dedicadas a la infancia y a la adolescencia criticaban de manera feroz los
presupuestos que se van a aprobar, esos que dicen ustedes que son tan sociales.
Pues las ONGs que se dedican a las ayudas, a los menores que están en riesgo de
exclusión o directamente están los niños tutelados, critican que no se financia, no
se les ayuda de una manera directa para poder solventar las necesidades y los
presupuestos que tienen para poder mejorar esa atención que tienen hacia esos
niños.
Por tanto, ustedes hablan de presupuestos sociales, nosotros creemos que no son
sociales, no resuelven los problemas, siguen priorizando, como decía, los gastos en
estructuras de estado y las derivas independentistas en lugar de afrontar la realidad
del día a día de los catalanes y poniendo fil a l’agulla sobre las necesidades reales
de los catalanes.
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Por tanto, no entendemos como ustedes que son tan sociales pues lo que hacen es
seguir dando oxígeno a un gobierno que ya está prácticamente desahuciado por
todos y cada uno de los medios y por tanto nosotros creemos que la legislatura no
da más de sí. Así que nosotros en este caso votaremos abstención por la
particularidad de que sí que creemos necesario que la Generalitat de Cataluña se
ponga las pilas para intentar ayudar a financiar mejor a los ayuntamientos.
Respecto a la moción 31, la conmemoración del aniversario de la proclamación de
la República. Es que cada año es lo mismo, es que son ustedes muy cansinos.
Entonces, pues votaremos en contra directamente. Cada año es lo mismo, cada
año les decimos los mismos argumentos, que omiten una parte de la historia, pues
se hacen venir todo su sectarismo y su visión muy concreta de la historia y por tanto
es que ya cansa simplemente. Votamos en contra.
Respecto a la moción 32, nos vamos a abstener de la moción que plantea todo el
tema de la limitación de la proliferación de los salones de juego.
Nosotros la verdad es que nos vamos a abstener porque creo que ni ustedes
mismos lo tienen muy claro el tema, de cómo afrontar el tema de limitar la
proliferación, el tema de las apuestas, el tema de la publicidad.
No en vano, su flamante ministro Garzón anunció hace muy poco que se iba a
limitar la publicidad de las apuestas, casi limitándolas residualmente como se ha
hecho con el tabaco, pero no sé qué ha pasado. El Sr. Garzón al final no ha tenido
la valentía que decía que iba a tener. Al final con el tema de las apuestas
deportivas, decía que se iban a poner de madrugada, pero finalmente podrán
anunciarse a partir de las 20.00 h cuando haya partidos, incluso durante la
celebración de los mismos por televisión.
Nosotros interpretamos que hay niños que ven la tele cuando hay un partido, por
tanto no sabemos cuál es la limitación de la publicidad que el Sr. Garzón está
promoviendo.
Desde el Partido Popular creemos que muchos de los anuncios que hizo el Sr.
Garzón ya estaban puestos en marcha por el Partido Popular antes de la moción de
censura del 2018. Por ejemplo ya se había impulsado la implicación de los
operadores de los juegos de azar y online. Los criterios homogéneos con las
comunidades autónomas; las medidas de información y gestión y limitación de
consumo de juegos de azar y apuestas en línea, con el objetivo de reforzar la
autoconciencia y la autonomía del jugador de cara a las prácticas del consumo
saludable y para prevenir y anticipar la identificación de patrones de juego que
pueden ser juego problemático.
Desde el Partido Popular creemos que es necesario poner todo el empeño para
proteger a los menores y a los jóvenes y a los colectivos más vulnerables de la
ludopatía y estamos de acuerdo en que se debe poner el acento en todas aquellas
políticas que vayan destinadas a minimizar el juego y la ludopatía.
Por eso, hoy que hemos hablado también del Ayuntamiento de Madrid, quiero
ponerlo como ejemplo, desde el gobierno de Madrid se ha puesto en marcha un
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sistema de control de accesos homologados en los locales de apuestas que existen
en la comunidad.
Essent les 13:55 hores, s’incorpora a la sessió la Sra. Núria Marín Martínez,
Alcaldessa-Presidenta.

A partir de ahora a la entrada de los locales de juego se solicitará a los clientes el
DNI para comprobar su edad y que no figuren en la lista de personas autoexcluidas
por padecer ludopatía. El principal objetivo es proteger a los menores, los jóvenes y
los colectivos más vulnerables del juego.
También en la Comunidad de Madrid se ha puesto en marcha un nuevo plan de
inspecciones de locales de apuestas para plantar cara a la ludopatía. Dicho plan
consta de tres fases, la primera aborda la inspección de todos los locales de
apuestas existentes. La segunda incluirá visitas selectivas para comprobar que las
infracciones detectadas han sido corregidas y la tercera fase someterá a un control
específico a los locales con infracciones reiteradas.
También se establece una distancia de menos de 100 metros entre los nuevos
locales de apuestas y centros educativos y un mayor ordenamiento de la publicidad
en las fachadas de estos comercios.
Además se endurecen las sanciones, por ejemplo aquellos locales en los que se
detecte la presencia de un menor, pasarán a un máximo de hasta 600.000 euros,
en lugar de los 9.000 euros que estaban ahora vigentes.
Por tanto, nosotros vemos cosas positivas en la moción, pero creemos que ustedes
mismos deberían ponerse de acuerdo respecto a cómo afrontar el tema del juego,
teniendo en cuenta además que es competencia de las comunidades autónomas y
no del Estado. Entonces nosotros votaremos por puntos cuando sea oportuno.
Gracias.

SR. GARCÍA VALLE (Cs)
Muchas gracias. Mire, la moción 30 la voy a posicionar yo, la 31 también y la 32 la
hará Jesús, con el permiso de su señoría, la Alcaldesa.
En Comú Podem trata de usar el Pleno del Ayuntamiento de L’Hospitalet para
justificar su postura de, y fíjese lo que había escrito por que lo voy a retirar, voy a
decir y voy a cambiar esa frase, de pagarle la Fanta al gobierno con los
presupuestos. Allá donde digo “de” lo retiro eso y digo “de apoyar al gobierno”. En
Comú Podem trata de justificar y de usar el Pleno del ayuntamiento de L’Hospitalet
para justificar su postura de apoyar al gobierno.
Esta moción no plantea nada concreto y nos parece absurdo tratar de reproducir en
el Pleno del Ayuntamiento de L’Hospitalet el debate de los presupuestos de la
Generalitat. No contempla a los ayuntamientos suficientemente, no dota de partidas
presupuestarias suficientes para que los ayuntamientos hagan esas políticas
sociales que reclamamos y son de proximidad, por lo que he dicho anteriormente,
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en la anterior moción nuestra.
Así que, dicho lo cual, yo creo que intenta colocar a la ciudadanía un mantra de que
estos va a ser unos presupuestos más sociales. Nosotros no los vemos, creo que
han sido poco ambiciosos los señores de En Comú Podem y Guanyem, porque
podíamos haber ido más allá. Creemos que se trata de enseguida de unos
presupuestos, como decía, no suficientemente ambiciosos.
Así que, como recogen algunas cosas que también son buenas, seguramente lo
que vamos a hacer y que creo que es bueno, porque no todo es malo, nos vamos a
abstener, pero fundamentalmente tenemos esa cuestión que nos llega bastante
porque no contempla suficientemente las dotaciones presupuestarias para que los
ayuntamientos hagan esas políticas que se les escapa desde arriba y que aquí las
sufrimos cada día cuando vienen a tocar a la puerta del ayuntamiento, le tiran de la
manga a la Alcaldesa o a los Tenientes de Alcalde, diciendo, oye que hace falta
esto que tal y no se puede porque al final pues no hay dotación presupuestaria o las
competencias que nos dan no vienen dotadas de suficiente presupuesto.
¿Y qué les voy a decir yo a ustedes de la moción de la conmemoración del 89
aniversario de la proclamación de la República? Como cada año nos plantean
siempre lo mismo, siempre lo mismo. Les reproducimos lo que ya les dijimos el año
pasado.
Si esta moción estuviera planteada para conmemorar los hechos históricos del
pasado, porqué nos sirve para poner en valor el conocimiento histórico y ver de
dónde venimos, podríamos votar a favor de algunos puntos.
Sin embargo, no se nos escapa que la intención de la moción no es fomentar el
conocimiento histórico y la reflexión histórica, sino intentar legitimar en el pasado,
un proyecto político para el presente.
Nosotros no somos nostálgicos del pasado y no idealizamos la II República, al
contrario, creemos que hay que poner en valor nuestra actual democracia, como
una de las democracias más desarrolladas del mundo y el mayor período de
democracia, bienestar y progreso de la historia de España.
Nosotros podríamos votar a favor de algunos puntos, si ustedes propusieran
igualmente conmemorar en L’Hospitalet el 6 de diciembre, la ratificación de la
Constitución por parte del pueblo español, con un 90% de apoyo en L’Hospitalet,
más alto que en el resto del Estado español. Un proceso en el que participaron
decididamente el PCE y el PSUC, del que son ustedes herederos. Un proceso en el
que participaron figuras como Solé Tura, Santiago Carrillo, la Pasionaria o Rafael
Alberti, que nos merecen también algún respeto.
Ahí se hizo un esfuerzo y una voluntad de dejar en el camino todas las fuerzas
democráticas o que pensaban que España debería ser una democracia plena,
salida de una dictadura que sufrimos durante 40 años, pero que en definitiva
dejamos en el camino cosas.
Y evidentemente, ante eso, ante que hemos conseguido ese gesto histórico a lo
largo de la historia de España, 40 años que llevamos ya de democracia plena,
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donde hemos conseguido avanzar mucho, me parece que ahora mirar al pasado
con nostalgia, teniendo lo que tenemos, no es conveniente.
No se nos escapa que se utiliza la mitificación de la República para menoscabar
nuestra democracia e incluso justificar movimientos y planteamientos
profundamente antidemocráticos, los estamos viendo aquí, especialmente en
Cataluña. Es el caso de la intentona de instalación de una república catalana en los
meses de septiembre y octubre de 2017, que implicaba la instalación de la tiranía
de Carles Puigdemont, a tenor de lo que pretendía establecer en la ley de
transitoriedad jurídica y fundacional de la república catalana. Solo hay que leérselo
para temblar, lo que dice esa ley, porque está fuera de toda duda de que imponen
la tiranía. Yo invito a la gente a que se lo lea, porque mucho hablar aquí y hay gente
que no se la ha leído.
Están ustedes anclados en el pasado y parece que deseen resucitar al dictador
Franco, para seguir luchando contra él, cuando el mayor peligro para la democracia
actualmente, son los que intentaron instaurar la república catalana por las bravas
hace un año, y todavía no se les ha quitado la idea de la cabeza, por lo que se ve,
porque dicen que si salen lo volverán a hacer.
Así que por eso no vamos a estar a favor de esta nostalgia, porque tenemos una
democracia plena que ha servido y sirve y si bien pueden corregirse cosas porque
la sociedad evoluciona, no es menos cierto que el marco constitucional que
tenemos ha hecho los 40 años de prosperidad y de libertades más grandes de la
historia de España. Y a mí no se me ocurre volver a tiempos pasados con nostalgia
que además solo trajeron tumulto, lío e incluso llegamos a lo que llegamos, a un
enfrentamiento que hoy nunca podríamos en este momento con la cultura que ya
tenemos democrática, lo podríamos ver.
Así que vamos a votar en contra, y con las dos manos, señores, de esta moción.
Muchas gracias.

SR. MARTÍN GONZÁLEZ (Cs)
Gracias. Para comentar la moción sobre las salas de juego y apuestas. Es cierto
que compartimos preocupación con ustedes. Es cierto que recientemente vemos
los datos sobre esta cuestión con bastante preocupación. Ya comentamos
precisamente en un debate que había una cuestión que principalmente era las
nuevas tecnologías que favorecían en este caso más bien en un sentido negativo,
pero estaban favoreciendo que cada vez más jóvenes y cada vez con menos edad
y algunos hasta menores, caigan en este tipo de adicciones, caigan en este tipo de
apuestas a veces descontroladas y a veces hasta la propia familia es la que está
asumiendo esas consecuencias.
Yo no entraría quizá tanto en la parte de competencias a nivel nacional o a nivel
autonómico porque estamos en un Pleno municipal y yo creo que aquí podemos
hablar y debatir, no creo que el Sr. Garzón esté mirando este Pleno para saber lo
que aquí se debate y otros Plenos, y la Generalitat tampoco parece que esté por
esta cuestión y por otras, pero yo me centraría quizá más en la parte municipal, que
sí que es verdad que los responsables de este ayuntamiento sí que es la que
principalmente pueden ejecutar y la que pueden cumplir.
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Y lo digo porque es cierto y es verdad que compartimos preocupación y es que
precisamente en noviembre de 2018 hubo también aquí un debate, en este
ayuntamiento, a raíz de una propuesta que presentó Ciudadanos, también para
intentar sensibilizar y para intentar hacer ver cuáles son los riesgos de este tipo de
adicciones y de estos nuevos tipos de adicciones también asociadas a las nuevas
tecnologías.
En ese Pleno, en esa moción que presentó Ciudadanos, quisiera destacar y
quisiera comentar aquí algunos de los puntos que se aprobaron como por ejemplo
que se realizaran talleres para prevenir el uso compulsivo de internet que también
está relacionado con esa adicción a los juegos. Desde noviembre de 2018 me
gustaría preguntar a este gobierno cuantos talleres para prevenir el uso compulsivo
de internet asociado a este tipo de patologías, se han realizado en esta ciudad.
También pedíamos que se hicieran campañas de concienciación tanto para padres
como para niños en los medios de comunicación de esta ciudad sobre los efectos
nocivos que podrían tener este tipo de adicciones y sus consecuencias. También
me gustaría preguntarles cuantas campañas se han hecho desde noviembre de
2018 para intentar que la ciudadanía tenga la mayor información sobre este tipo de
patologías.
Y por último, que es una cuestión que también comentan ustedes, es la reforma de
la ordenanza para prohibir en este caso las salas de juego a cierta distancia de los
colegios y de los centros públicos. En este caso, noviembre de 2018 la propuesta
de Ciudadanos hablaba de limitarlo a 300 metros para que no pudieran estar este
tipo de casas de apuestas, de salas de bingo y demás cerca de un colegio.
Entonces, también me gustaría que ustedes explicaran desde noviembre de 2018
que se ha hecho para reformar esta cuestión en la ordenanza municipal, intentar
proteger también a nuestros niños y a nuestros menores. Muchas gracias.

SR. GARCIA ACERO (ERC-AM)
Em posicionaré de la moció 30 i el Coque de les altres dues mocions. Únicament
abans de posicionar-me una consideració a la portaveu del Partit Popular. La Llei
d’hisendes locals no la fa la Generalitat de Catalunya, la fa el govern de l’Estat
espanyol, i les que sí que ofeguen als municipis són les propostes que vostès van
plantejar des del govern com és l’ARSAL.
Respecte a la moció dels pressupostos, crec que són positius per a Catalunya. Uns
pressupostos que el que fan és introduir i augmentar la despesa pública en més de
3.000 milions d’euros, és a dir, tres de cada quatre euros d’aquest pressupost són
per a polítiques socials i que permeten retornar als nivells de despesa anteriors a la
crisi.
L’acord entre el govern de la Generalitat de Catalunya i els Comuns, és un acord de
58 compromisos i actuacions que van en la direcció de promoure la qualitat dels
serveis públics; la reducció de les desigualtats socials; les millores en educació i
sanitat i també la lluita contra el canvi climàtic.
Són partides pressupostàries que s’augmenten, són estructures d’estat, perquè la
sanitat, l’educació, els serveis socials són estructures d’estat que cal dotar-les de
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nivell econòmic. Exemples d’aquests bons pressupostos, doncs que s’eleva en més
de 900 milions d’euros: el sistema públic de Salut, una injecció de diners que
permetrà augmentar en més de 1.400 professionals l’atenció primària i també reduir
les llistes d’espera.
Es recupera el finançament també de les escoles bressol; s’incrementen les beques
menjador a primària; es desplega l’escola inclusiva amb més de 34 milions d’euros;
creix el finançament de les universitats amb més de 129 milions d’euros i es
redueixen les taxes universitàries en tots els trams; la renda garantida de ciutadania
eleva la dotació en més de 129 milions d’euros i assoleix un pressupost global de
gairebé 400 i la partida a la dependència creix en 92 milions d’euros, que es
destinaran a reforçar el servei d’atenció domiciliària, atenent també que aquesta
dotació en conjunt serà de més de 1.500 milions d’euros. I també es destinen
gairebé 400 milions d’euros a polítiques d’habitatge.
És veritat que aquests possiblement no serien els pressupostos que voldríem des
d’Esquerra Republicana de Catalunya, perquè els pressupostos que voldríem serien
amb tots els diners que generen els catalans i les catalanes i que no tinguéssim el
dèficit fiscal que hi ha actualment. Sense dèficit fiscal podríem invertir més en
polítiques socials.
Però aquests també són uns pressupostos que beneficien a la nostra ciutat, a la
ciutat de L’Hospitalet, amb 52 milions d’euros per tal de construir l’escola Ernest
Lluch; per començar la construcció de l’escola Paco Candel; l’ampliació de
l’Hospital de Bellvitge; les inversions a l’ICO; la futura estació d’Ernest Lluch;
partides per millorar el CAP de la Rambla Just Oliveras o per acabar ja el CAP de
Santa Eulàlia, a part també de l’ampliació de la Fira de Barcelona.
Per tant, uns pressupostos que beneficien a L’Hospitalet i al conjunt de la ciutadania
del nostre país.

SR. GARCIA MUÑOZ (ERC-AM)
Sobre la moció de commemoració de l’aniversari de la proclamació de la II
República, és una llàstima, i ho lamentem, que un cop més no hi hagi ni una sola
menció a la proclamació de la República Catalana, que va ser prèvia a la
proclamació hores després a Madrid, i va significar una cosa tan important com la
recuperació de l’autogovern i les institucions pròpies a Catalunya.
Perquè no es pot reivindicar un nou procés constituent i reclamar el dret a escollir el
model d’estat i el cap d’estat si es nega Catalunya com a subjecte polític i el dret a
l’autodeterminació dels pobles.
Perquè aquestes institucions, recuperades de nou desprès al 1977, són a més
prèvies a la mateixa Constitució. Tot i així la votarem a favor perquè nosaltres som
hereus de gent com el Ramon Frontera, la Justa Goicoechea i tants d’altres que van
haver de patir la repressió del feixisme i l’exili per defensar els valors republicans.
Esperem que les promeses de Pedro Sánchez per anul·lar el judici a Companys, i a
tants d'altres represaliats pel feixisme, i l’anunciada reforma de la Llei de Memòria
Històrica no quedi com l’anterior, amb molta retòrica i poc més, com el
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republicanisme de treure la bandera tricolor només el 14 d'abril.
I sobre la placa que hi havia al carrer Montseny que va ser arrencada, cal
reinstal·lar-la, a ser possible a l’indret on es va produir el bombardeig, que si no vaig
errat era al carrer Salvador Seguí.
I esperem que aviat es doni també compliment a la moció que va presentar
Esquerra Republicana al novembre de 2018, per la instal·lació d’un monument a les
víctimes dels bombardejos, i a les de tots els conflictes i guerres. Que no torni a
passar mai més, perquè darrerament veiem com alguns pacten amb la ultradreta.
Cal aturar el feixisme.
Sobre la moció per la limitació i la proliferació de salons de joc i apostes i la seva
publicitat, donarem suport. És un drama que estan vivint moltes famílies i
especialment molts joves del nostre país.
Considerem que és molt important treballar per evitar els efectes sobre la salut i les
condicions de vida de la població que es veu afectada per aquest problema, cada
cop més.
En el marc legislatiu actual, el Parlament té competències en matèria de joc físic i
en canvi, el joc online està en mans de l’Estat. Per tant, en tot allò que fa referència
la moció al joc online, hi podem estar d’acord, però volem deixar clar que s’erra a
l’hora de dirigir les reclamacions. La regulació del joc online és una competència de
l’Estat Espanyol.
En l’àmbit de la prevenció del joc i les ludopaties, cal recordar que el passat
novembre va entrar en vigor un decret que modifica l’anterior de regulació de salons
de joc, que millora el tema del registre de les persones que tenen prohibit l’accés i
control d’accés als salons de joc, i el reglament de màquines recreatives i d’atzar.
Pel que fa a les apostes, a Catalunya no es poden autoritzar establiments
específics d’apostes, en una de les legislacions més restrictives en apostes i joc
físic de tot l’Estat. Altra cosa, com dèiem abans, és el tema del joc online.
A Catalunya els establiments ja estan limitats per llei, i des del 2004 no s’han
augmentat. No es permet la instal·lació de cases d’apostes pròpiament dites i les
distàncies estan regulades, tant pel que fa entre establiments, com pel que fa a la
proximitat a centres educatius.
Tot això sabem que no és suficient i creiem que cal millorar, cal avançar molt, però
ja hem vist que no sempre es pot fer immediatament, com hem vist amb la reculada
del Ministeri de consum.
Per això, malgrat que alguns dels acords no s’adeqüen a la realitat, o ja s’apliquen,
o ja han quedat desfasats, creiem que hi ha marge de millora i per això donarem
suport a aquesta moció. Moltes gràcies.

SR. BELVER VALLÉS (PSC)
Sí, gràcies Sra. Alcaldessa. Si em permet farem el posicionament al revés, 32, 31 i

…/…

168

30. Una qüestió pràctica.
Amb el tema de la moció 32 que fa referència a tot el tema de les ludopaties i la
prevenció com un problema de salut pública. El problema és molt evident, algunes
coses s’han dit a les intervencions, però jo crec que sí que val la pena tenir clares
algunes coses que crec que hem coincidit tots.
Avui en dia hi ha una part molt important d’aquesta problemàtica que té a veure
amb l’accés online i la dificultat de limitar o d’establir mecanismes eficaços per
limitar l’accés a aquestes apostes, especialment de menors i tanmateix de persones
que fins i tot tenen la possibilitat en els lloc físics donar-se d’alta perquè no el
permetin l’accés, de fer aquesta autocensura a aquestes persones, això a l’àmbit
digital, a l’àmbit online és molt més complex.
A Catalunya la Llei del joc estableix ja uns límits en el nombre de llicències, que
està fixada en 4 casinos, 75 bingos i 127 sales de joc; això significa que ja des de fa
temps, des de l’entrada en vigor d’aquesta llei, no es pot donar cap altra llicència a
Catalunya.
És evident que es poden transmetre les llicències existents, però no es poden obrir
més sales en tot el territori català. Per això i em sembla que feia referència el Sr.
Jesús Amadeo, que deia les limitacions, en un moment determinat es va plantejar i
ens vam plantejar com ajuntament la possibilitat de fer una suspensió de llicències
per fer un pla d’usos, no té sentit perquè és que no podem limitar el que ja no pot
ser, o sigui avui en dia no és possible atorgar una llicència a L’Hospitalet, a
Catalunya, una nova llicència diferent de les que ja existeixen. Per això, la
suspensió de llicències per fer el pla d’usos, no té sentit.
Ara, hem de millorar el control a través de la xarxa i a més a més qualsevol
regulació que féssim a nivell local que fos més restrictiva que la norma que ja té la
Generalitat, no seria acceptada, per tant, ens hem de regular, ens hem de basar en
la norma catalana. Però insisteixo, l’element fonamental és com som capaços de
limitar l’accés o de tenir un control d’accés especialment de menors a través de la
xarxa.
Pel que fa a la moció 31 que fa referència a la commemoració de l’aniversari de la
proclamació de la II República, és cert que és una moció que el grup de En Comú
Podem porta recurrentment al Ple municipal, per tant, les posicions no varien molt.
Jo aquests dies repassava la de fa un any, res nou a dir, crec que des del Partit
Socialista hem manifestat, ja en més d’una ocasió, que nosaltres no només ens
sentim com a sentiment, que també, sinó que també de manera formal en els
estatuts propis del partit, es declara el Partit dels Socialistes de Catalunya com un
partit republicà i que incorpora tots els valors republicans com a valors propis, més
enllà de quin sigui el model de l’estat en el qual es desenvolupa la seva acció
política i per tant també, com és habitual, quan arribi el moment del nostre
posicionament, ens posicionarem per punts respecte d’aquesta moció.
Han fet una variant i és portar-la el mes de febrer, així ho vam comentar amb la
portaveu del grup proponent, amb la idea de que un dels elements que es
plantejava és poder fer algun acte de caire institucional de commemoració de la
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proclamació de la República, tinguem el temps suficient per poder organitzar-lo de
cara entre el Ple de febrer i el 14 d’abril com a data de commemoració.
I finalment l’última moció sobre la que parlarem, que és la primera en el grup que
estem tractant, és la moció que porta per títol “moció per garantir uns pressupostos
més socials i per millorar el finançament dels ens locals”.
La moció jo diria que és una moció que amb els seus acords diu el que diu, abans
no sé en quina moció parlàvem, que al final el que votem és el que està escrit, no
qualsevol altra cosa. Per tant, acabarem votant respecte del que està escrit a la
moció i dels acords que s’hi proposen, però crec que val la pena fer algunes
consideracions. Algunes s’han dit, però d’altres crec que no s’han dit i val la pena
posar-les de manifest.
A Catalunya des del 2017 no tenim pressupostos, estem en pròrroga de pressupost,
res de pressupost, i això, de la mateixa manera que el fet que a l’Estat des del 2018
tampoc tinguem pressupost i estem pròrroga darrere pròrroga, ens situa en una
situació de normalitat prou rellevant.
Al març del 2018, fa tot just un any, el govern de la Generalitat sense passar pel
Consell Executiu, sense aprovar-los en Consell Executiu, va fer una presentació
d’uns pressupostos que mai van arribar al Parlament. Els van presentar en roda de
premsa, però no els van presentar en el Parlament i aquelles propostes teòricament
que tenien que conformar el pressupost del 2019, van servir per fer la proposta, la
base de la proposta del 2020, una proposta que, en aquest cas, després de
negociar i de parlar i de tractar i de pactar amb el grup parlamentari d’En Comú
Podem, sembla que té assegurada la seva aprovació en el debat parlamentari,
sempre i quan la coalició dels grups independentistes continuï de manera sòlida
donant suport a aquests pressupostos.
Com a PSC, ho hem tingut fàcil des d’aquest punt de vista. Ens han exclòs de la
negociació, no han parlat amb nosaltres, amb la qual cosa no hem hagut, de
moment, d’opinar de manera prèvia, ho farem en el tràmit.
Però sí dir, a partir d’aquí, algunes coses. Pel que coneixem de la proposta de
pressupostos és una proposta on s’han pactat algunes reformes fiscals, algunes de
les quals nosaltres hi compartim i evidentment sota la base aquella de que cal
demanar un major esforç fiscal a aquells qui més tenen, qui més guanyen, aquí a
nosaltres ens hi trobaran, i també s’ha incorporat el fet de demanar un major esforç
també a qui més contamina, crec que també és un element de novetat amb el qual
nosaltres com a principi estaríem absolutament d’acord.
Però després ens fan algunes afirmacions que si em permeten tenen una mica de
trampa, per dir-ho d’una manera suau. Ens parlen d’uns pressupostos que es veuen
incrementats en més de 3.000 milions d’euros, en 3.070 milions d’euros, però si em
permeten mirant els papers que és el que tenen, resulta que encara que no tenim la
liquidació del pressupost del 2019, resulta que la liquidació dels pressupostos del
2017 i del 2018, que sí que són fermes les liquidacions, totes dues liquidacions
s’han liquidat amb un pressupost superior al que ara plantegen com a pressupost
inicial del 2020.
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Per tant, podrem afirmar que aquesta proposta inicial de pressupost del 2020 és
inferior a l’executat de gener a novembre de 2019 i per tant, aquests 3.000 milions
que es diuen com a nou recursos, no són nous recursos disponibles per poder fer
despesa per aquest exercici 2020. Estem fent un pressupost per sota de les
liquidacions dels tres anys anteriors. Per tant, no estem incrementant el pressupost
en quant a l’àmbit de la despesa, sinó en l’àmbit exclusivament de formulació de
comptes.
Dit tot això, és evident que necessitem uns pressupostos? És evident. És evident
que tot allò que vagi a fer-se càrrec no a incrementar el finançament local, sinó a
fer-se càrrec del que són les seves competències, milloraran les finances locals
perquè fa massa anys que els ajuntaments estan assumint despeses que no els
són pròpies.

SRA. GONZÁLEZ MONTES (LHECP-ECG)
Sra. Esplugas, este grupo municipal presentará las mociones que considere, las
veces que considere. No será el Partido Popular el que decida qué mociones
presentamos y cuantas veces, siempre que el reglamento lo permita.
Por otro lado, nosotros ya entendíamos que la postura de ustedes, porque además
el tratamiento que han hecho en el ayuntamiento de Madrid con las placas que
recuerdan a las víctimas, sinceramente destrozándolas y destrozando los versos de
Miguel Hernández, es un indicador de cómo tratan ustedes la memoria histórica.
Además ustedes hacen pactos con la extrema derecha, con partidos de extrema
derecha. Tienen el aliento de Vox aquí, háganselo mirar.

SR. MORENO RUIZ (LHECP-ECG)
Respecto a la moción 32, celebrar que la mayoría de este Pleno comparta la
preocupación por los problemas que plantea el juego en nuestra sociedad.
Y también un apunte, Sra. Esplugas, tenemos muy claro lo que queremos hacer:
regulación estricta y eficacia normativa. El problema de prohibir totalmente el juego
es que pueda haber una desviación de la inversión al juego clandestino y por tanto,
sea mucho más complicado intervenir para poder controlarlo.
Lo que planteamos es un punto de partida y vamos a ir mucho más lejos
evidentemente.

SRA. LOZANO MONTOYA (LHECP-ECG)
Jo em referiré a les qüestions relacionades amb la 30, fins i tot diria que d’una
manera una mica caòtica per intentar donar resposta a tota la munió de qüestions
que han anat sorgint.
Una primera qüestió, miri, Sra. Esplugas, jo no sé què li ha agafat amb les paraules
acabades en “ismes”, però és que ens està fent tot un repertori, jo he anat apuntant
i podem fer un diccionari gairebé. Permeti’m la confiança però potser podríem variar
una mica en qüestió de termes.
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Ni hem dit que siguin els pressupostos més socials de la història, ni tampoc els
tenim pactats. Ja veurem després que és el que votem en el debat pressupostari
respecte als pressupostos. El que hem fet és validar la seva tramitació, que és una
qüestió bastant diferent, potser perquè no estem disposats a asfixiar a la ciutadania
per motius estrictament partidistes, que és el que vostè amb la seva argumentació
estava plantejant que hauríem d’haver fet, anar en perjudici dels interessos de la
ciutadania, simplement per ofegar un govern en atenció únicament a aquesta
qüestió.
Per sentit de la responsabilitat, perquè més enllà d’això per a nosaltres el primer
són els drets i les llibertats dels ciutadans del nostre país i això no vol dir que
haguem creat un infern de caràcter fiscal. Miri, ho deia a més a més el Sr. Belver, el
que hi ha és una reducció de la tributació d’aquells sectors que menys guanyen, fins
a 12.450 euros, i d’una altra, pujar els impostos a l’1,5% de la població, que guanya
més de 90.000 euros. Jo no conec gaire gent que guanyi més de 90.000 euros,
potser vostè sí i té la sort de tenir un entorn bastant més afavorit des d’aquesta
perspectiva.
Però aquests pressupostos el que sí que fan és contenir avenços que ens
semblaven substancials principalment, ho deia al principi des de l’enfortiment de
l’estructura d’ingressos del sistema, i per tant ens semblava interessant des
d’aquesta perspectiva.
I a més a més, doncs miri, Sr. García, algun dia ens explicarà si la casa Fanta els hi
patrocina les intervencions, perquè és un element que intervé de forma recurrent.
Nosaltres el que hem tingut en compte...

El Sr. García Valle intervé sense micròfon.

No, no, no. Jo és una pegunta que deixo. Ja la resoldrem.
Bé, en qualsevol cas del que es tracta és que el que sí que és cert és que el 30%
del pressupost de molts ajuntaments d’aquest país per la deixadesa del compliment
de les funcions i de les competències associades a la Generalitat per la falta de
pressupost, és una realitat objectiva i per tant, si hi ha un augment en la dotació
pressupostària en matèria de despesa de caràcter social, això es tradueix en una
reducció de la pressió sobre els ajuntaments que per tant alliberen recursos per tal
de destinar-los a d’altres qüestions i per tant, jo crec que aquestes són qüestions
que poden ser compartides perquè es tradueixen en una millora dels drets de la
ciutadania i de la garantia dels drets de la majoria de la població.
Per tant, ja veurem que acabem votant en el tràmit i el debat parlamentari, però de
moment hem validat la possibilitat de que aquest debat tingui lloc i que per tant
s’enceti el tràmit parlamentari i això és al que feia referència aquesta moció, però
també a la millora de la situació de finançament dels ajuntaments, associada a
aquestes condicions per evitar precisament la semifallida en que estava instal·lada
la Generalitat, com a resultat de les successives pròrrogues pressupostàries, tal i
com situava anteriorment. Moltes gràcies.
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A continuació l’Alcaldessa-Presidenta, obre un segon torn d’intervencions en
el debat.

SRA. ESPLUGAS GONZÁLEZ (PP)
Respecto a Sergi, comentarle que si ustedes lo tienen tan claro respecto al tema de
las apuestas y el juego online, yo lo que le sugiero es que lo informen a su ministro
Garzón, entonces sea más prudente a la hora de hacer anuncios a bombo y platillo
en que va decir que va a limitar la publicidad, como decía antes, al tratamiento que
se le pueda dar al tabaco, y luego se echa para atrás. Por tanto, yo lo que le insto
es a tener un poquito de prudencia en este caso al ministro Garzón, pues para que
luego no se vea en el atolladero de tener que dar explicaciones de por qué ha dicho
una cosa y que luego ha hecho la otra.
Respecto al tema de los presupuestos, claro, su modelo es Venezuela y para mí
eso no es muy tranquilizador. Entonces si los presupuestos de la Generalitat son
sociales, porque además lo pone aquí, els pressupostos més socials de Catalunya,
i als que vostès En Comú Podem va a dar apoyo, pues faltan las listas de espera en
Sanidad, ¿las reducimos?, yo creo que poco. El tema de barracones, ¿lo reducimos
en L’Hospitalet? Yo creo que poco. El tema de Mossos d’Esquadra, incremento de
efectivos de Mossos d’Esquadra para la ciudad, para mejorar nuestra seguridad
ciudadana. Yo creo que poco. La mejora de la financiación de los ayuntamientos,
como decía antes, poco. Mejor financiación del tema educativo, yo creo que poco.
Y además se lo he recordado Sra. Lozano, no lo digo yo, lo dicen las propias
ONGs, que se dedican al cuidado y a la ayuda de menores y adolescentes que
critican que este presupuesto que ustedes apoyan, tan social, tan social, no es.
Y respecto al tema de la señora… de pactar, nosotros pactamos con quién
queremos y ellos pactan con proetarras –finalitza la intervenció perquè s’ha exhaurit
el temps-.

SR. MORENO RUIZ (LHECP-ECG)
Sí, gracias. Nada, un apunte muy rápido.
Sra. Esplugas, no se preocupe que le trasladaremos al ministro Garzón su consejo.
Lo que sí le puedo decir es que se acabaron los famosos anunciando casas de
apuestas, se acabaron los bonos y se acabaron las llamadas a la incitación al
juego.

SRA. LOZANO MONTOYA (LHECP-ECG)
Jo molt breument només dues qüestions. Miri, Sra. Esplugas, amb això ja deia que
era insuficient, segurament es redueix poc, amb el seu plantejament es redueix
zero.
I segona qüestió, crec que encara no és conscient de que qui ha tingut finançament
de Veneçuela via l’ambaixada, és el seu partit. Moltes gràcies.
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La Sra. Alcaldessa-Presidenta, per al seu posicionament en les mocions 30,
31 i 32, demana el vot a mà alçada dels/de les portaveus dels diferents grups
polítics, detallant-se el resultat de dita votació a continuació.

La Sra. Alcaldessa-Presidenta, finalitzat el debat, declara aprovades les
mocions números 30 i 32, i aprovada parcialment la moció 31, amb el resultat
de la votació que es recull a continuació.
MOCIÓ 30.- PER GARANTIR UNS PRESSUPOSTOS MÉS SOCIALS A
CATALUNYA I PER A MILLORAR EL FINANÇAMENT DELS ENS LOCALS.
Es dóna compte de la moció que es transcriu seguidament, i sotmesa a votació
s'aprova amb 22 vots a favor dels representants del PSC, Srs./Sres. Núria Marín
Martínez, Francesc J. Belver Vallés, Cristian Alcázar Esteban, José Castro Borrallo,
Rocío del Mar Ramírez Pérez, Jesús Husillos Gutiérrez, Jaume Graells Veguin,
David Quirós Brito, M. Ángeles Sariñena Hidalgo, M. Teresa Revilla Sánchez, Laura
García Manota, Olga Gómez Fernández, M. Dolores Ramos Zafra i Cristóbal Plaza
Lao; dels representants d’ERC-AM, Srs./Sres. Antoni Garcia i Acero, Rosa Batalla
Pascual, Jorge García Muñoz, Lluïsa Carmona Martínez i Xavier Mombiela
Quintero; dels representants de LHECP-ECG, Sres./Sr. Ana M. González Montes,
Sergio Moreno Ruiz i Núria Lozano Montoya i amb 5 vots d’abstenció dels
representants de Cs, Srs./Sra. Miguel Manuel García Valle, M. Carmen Esteban
Fernández, Rainaldo Ruiz Narváez i Jesús Amadeo Martín González i de la
representant del PP, Sra. Sonia Esplugas González; assistents presents en el
moment de la votació.
El text definitiu aprovat de la moció, és el següent:
“El context polític estatal d’aquest inici de 2020 ha obert expectatives per al món
local: hi ha un govern progressista a l’Estat que compta amb una majoria
parlamentària i un programa de govern que recull bona part de les demandes fetes
pel municipalisme en els darrers temps, i que han de suposar canvis legislatius,
polítiques públiques, i un nou pressupost.
En contraposició, en l’àmbit català, assistim a un moment d’incertesa després de
l’anunci del President Torra del passat 29 de Gener, en el que es declarava la
intenció de tirar endavant uns pressupostos, ja presentats públicament, i desprès
convocar eleccions, però amb moltes incògnites sobre el desenvolupament efectiu
d’aquesta proposta.
Els Ajuntaments en els darrers anys hem fet front a la crisi social i econòmica que
ha agreujat les desigualtats; que ha obert una escletxa social sense precedents,
amb nivells d’atur, pobresa i precarietat insostenibles. Som i hem estat el dic de
contenció d’una situació que no hem generat nosaltres. I ho hem fet cada vegada
amb menys recursos esdevenint el principal espai de resistència, de dignitat, de
defensa dels drets de la ciutadania, treballant per a minimitzar l’impacte de la crisi
amb intel·ligència creativa i sensibilitat social.
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A més, sovint, hem de fer front, per responsabilitat i per ser les administracions més
properes a la ciutadania, a tota una sèrie de serveis impropis (sense competència
atribuïda legalment) i per tant sense recursos econòmics associats, que poden
arribar a representar un sobrecost del 30% dels nostres pressupostos anuals.
Aquesta complexa i delicada situació s’ha agreujat, durant els darrers anys, amb els
efectes de la crisi institucional i política que estem vivint a Catalunya. Una crisi que
ha fet que els pressupostos de la Generalitat de Catalunya estiguin prorrogats des
de 2018, agreujant encara més la situació d’haver de mantenir els serveis impropis i
associant-hi recursos econòmics de serveis i prestacions que no son competència
dels Ajuntaments.
El món local necessita una Generalitat forta i estable, una Generalitat que sigui
capaç de reactivar les complicitats amb el món local des de la lleialtat institucional i
la sensibilitat social per reprendre les reformes necessàries i les accions
immediates per poder donar solució als problemes dels nostres municipis, per a
pal·liar els efectes de la crisi en la ciutadania i per a tornar a posar l’agenda local
sobre la taula.
L’inici de la tramitació dels pressupostos, el passat dia 29 de gener, obre una porta
a l’esperança per a recuperar part del finançament que els ens locals han destinat a
cobrir aquestes necessitats. L’augment de partides pressupostàries d’educació
(recuperant el finançament de les escoles bressol, multiplicant les ajudes per
beques menjador, desenvolupant un pla d’inversió per millorar centres educatius i
retirar barracons, entre altres), o l’augment de 125 milions d’euros per a la Renda
Garantida de Ciutadania i l’augment de partides d’habitatge i en polítiques
feministes són el camí a seguir per millorar les condicions de vida de les nostres
veïnes i veïns.
Per tot això el Ple, a proposta del grup polític municipal de L’Hospitalet En Comú
Podem-ECG, ACORDA:
PRIMER.- Instar el Govern de la Generalitat i a tots els Grups Parlamentaris amb
representació al Parlament de Catalunya a treballar per aconseguir l’aprovació de la
Llei de Pressupostos de la Generalitat de Catalunya del 2020 en el menor temps
possible.
SEGON.- Instar el Govern de la Generalitat a recuperar la complicitat amb el món
local, així com avançar en el diàleg i el desbloqueig polític en tots els nivells
institucionals.
TERCER.- Donar trasllat dels acords als Grups Parlamentaris del Parlament de
Catalunya, al President del la Generalitat, a la FMC, a l’ACM i a la Diputació de
Barcelona.”
MOCIÓ 31.- EN COMMEMORACIÓ
PROCLAMACIÓ DE LA II REPÚBLICA

DEL

89È

ANIVERSARI

DE

LA

Es dóna compte de la moció la qual ha estat aprovada parcialment.
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La votació d’aquesta moció s’ha produït de manera separada per cadascun
dels punts de la seva part dispositiva, amb el resultat següent:
a)

Acords SEGON i SETÉ han estat rebutjats amb 19 vots en contra dels
representants del PSC, Srs./Sres. Núria Marín Martínez, Francesc J. Belver
Vallés, Cristian Alcázar Esteban, José Castro Borrallo, Rocío del Mar Ramírez
Pérez, Jesús Husillos Gutiérrez, Jaume Graells Veguin, David Quirós Brito, M.
Ángeles Sariñena Hidalgo, M. Teresa Revilla Sánchez, Laura García Manota,
Olga Gómez Fernández, M. Dolores Ramos Zafra i Cristóbal Plaza Lao; dels
representants de Cs, Srs./Sra. Miguel Manuel García Valle, M. Carmen
Esteban Fernández, Rainaldo Ruiz Narváez i Jesús Amadeo Martín González i
de la representant del PP, Sra. Sonia Esplugas González i amb 8 vots a favor
dels representants d’ERC-AM, Srs./Sres. Antoni Garcia i Acero, Rosa Batalla
Pascual, Jorge García Muñoz, Lluïsa Carmona Martínez i Xavier Mombiela
Quintero i dels representants de LHECP-ECG, Sres./Sr. Ana M. González
Montes, Sergio Moreno Ruiz i Núria Lozano Montoya; assistents presents en el
moment de la votació.

b) Acords PRIMER, TERCER, QUART, CINQUÈ, SISÈ i VUITÈ han estat
aprovats amb 22 vots a favor dels representants del PSC, Srs./Sres. Núria
Marín Martínez, Francesc J. Belver Vallés, Cristian Alcázar Esteban, José
Castro Borrallo, Rocío del Mar Ramírez Pérez, Jesús Husillos Gutiérrez, Jaume
Graells Veguin, David Quirós Brito, M. Ángeles Sariñena Hidalgo, M. Teresa
Revilla Sánchez, Laura García Manota, Olga Gómez Fernández, M. Dolores
Ramos Zafra i Cristóbal Plaza Lao; dels representants d’ERC-AM, Srs./Sres.
Antoni Garcia i Acero, Rosa Batalla Pascual, Jorge García Muñoz, Lluïsa
Carmona Martínez i Xavier Mombiela Quintero; dels representants de LHECPECG, Sres./Sr. Ana M. González Montes, Sergio Moreno Ruiz i Núria Lozano
Montoya i amb 5 vots en contra dels representants de Cs, Srs./Sra. Miguel
Manuel García Valle, M. Carmen Esteban Fernández, Rainaldo Ruiz Narváez i
Jesús Amadeo Martín González i de la representant del PP, Sra. Sonia
Esplugas González; assistents presents en el moment de la votació.
El text definitiu aprovat de la moció, amb la part dispositiva renumerada, és el
següent:
“Atès que el 14 d'abril és una data per reivindicar els valors republicans d’igualtat,
llibertat i fraternitat. Va ser un 14 d’abril de 1931 quan es proclamava la II
República, que va impulsar la Constitució més avançada del seu temps i va
conquerir múltiples avanços en aspectes socials, laborals, de llibertats, educació,
salut, igualtat entre homes y dones o equitat social. Avenços com la instauració d’un
sistema democràtic i parlamentari, amb reconeixement de la llibertat ideològica y de
pensament. El reconeixent del sufragi universal amb el consegüent dret de vot de
les dones per primera vegada en la historia de l’Estat espanyol. La renúncia a la
guerra com a instrument de política internacional. El reconeixement constitucional
del principi d'igualtat entre homes i dones, al del dret al divorci, a la llibertat de
consciència i de culte, al dret a la llibertat d'opinió i comunicació, al dret a la llibertat
de reunió i manifestació pacífica. Nombrosos avanços en la legislació social i en les
condicions i drets dels treballadors. Consolidació de la sanitat pública. L’aplicació
del principi de separació d'església i estat i del laïcisme dels poders públics. La
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reforma agrària. La separació de poders. L'autonomia municipal en el
desenvolupament de les seves funcions. Una transcendental millora de l'educació
pública i de la seva generalització amb construcció d’escoles i preocupació per la
cultura. Un ric llegat de producció cultural i científica amb ampli reconeixement
internacional, amb figures com Pablo Picasso, Antonio Machado, Federico García
Lorca, Miguel Hernández, Luis Buñuel, entre d’altres.
Atès que no hem d’oblidar que va ser un cop d’estat feixista el que va posar fi al
govern legítim de la II República, a un model d’estat democràtic i a les conquestes
socials i democràtiques assolides.
Atès que no hem d’oblidar als lluitadors i lluitadores que van defensar, van patir i
van morir per la legitimitat de la II República durant la Guerra Civil i posteriorment,
durant els anys de repressió del règim franquista, que va abocar a aquest país a 40
anys de dictadura regressiva i violenta. Persones que van sacrificar i arriscar la
seva integritat personal durant dècades per la defensa de valors i principis de
solidaritat, justícia social i llibertat, mantenint viva la consciència social i l’esperança
del retorn dels drets civils i de la democràcia.
Atès que és de justícia, després de 89 anys, el reconeixement a les persones que
van lluitar per aquests valors, així com rescatar els cossos de les persones que
encara romanen enterrades a les cunetes i donar-los sepultura amb la dignitat que
mereixen. I que en aquest sentit, cal també demanar la nul·litat dels processos
sumaríssims que es van seguir contra les persones represaliades.
Atès que en un moment en que l’extrema dreta intenta introduir el discurs
d’intolerància, exclusió i retrocés en drets democràtics i socials, cal condemnar
rotundament el franquisme i esborrar totes les empremtes que encara queden
d’aquest infame període, així com la retirada de tots els símbols franquistes que
encara queden a les façanes de molts edificis.
Atès que el mes de juny de 2009 es va celebrar una acte d’homenatge a les
víctimes dels bombardejos que va patir L’Hospitalet durant la Guerra Civil on es va
col·locar un placa commemorativa en la cruïlla de C/Montseny i C/ Llobregat per
recordar que en aquest lloc, el 25 de juliol del 1937 es va produir l’atac més cruent
de l’aviació feixista contra la població civil de la nostra ciutat, en el qual van morir
dinou persones i quaranta-tres van quedar greument ferides.
Atès que l’esmentada placa commemorativa ha estat destruïda producte o bé del
vandalisme o per una acció de represàlia de la extrema dreta que intenta eliminar
qualsevol iniciativa per restituir la memòria democràtica.
Atès que el 14 d’abril és una data per reivindicar un nou procés constituent i
reclamar el nostre dret a escollir el model d’Estat i en conseqüència el dret a
escollir-ne el cap d’Estat.
El Ple, a proposta del grup polític municipal L’Hospitalet En Comú Podem-ECG
acorda:
PRIMER.- Instar al govern municipal a celebrar el 14 d’abril de cada any un acte
institucional que posi en relleu el significat de la II República per a la memòria
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democràtica de la nostra ciutat, país i estat. Que inclogui l'homenatge a les víctimes
que van defensar la seva legitimitat enfront de l'alçament militar de l'any 1936 i la
posterior dictadura, amb declaració expressa de condemna a l'aixecament militar
que va provocar l'inici de la Guerra Civil i la posterior dictadura franquista.
SEGON.- Instar al govern municipal a assignar mitjans tècnics, humans i materials,
per esborrar totes les empremtes de la dictadura franquista, retirant tots els símbols
franquistes que encara queden a les façanes de molts edificis de la ciutat de
L’Hospitalet de Llobregat.
TERCER.- Instar al govern de l’Estat a dotar de mitjans tècnics, humans i materials
per recuperar els cossos de les víctimes franquistes que encara romanen a les
cunetes i donar-les sepultura digna.
QUART.- Instar al Govern de l’Estat a anular els judicis sumaríssims dels
condemnats per la guerra civil i la dictadura franquista.
CINQUÈ.- Instar al govern municipal a restituir la placa commemorativa en la cruïlla
de C/Montseny i C/ Llobregat per recordar les víctimes dels bombardeigs de
l’aviació feixista contra la població civil de la nostra ciutat que deia “En record de les
víctimes dels bombardejos de l'aviació feixista en aquest lloc (25 de juliol del 1937).
Per la pau i no la guerra”.
SISÈ.- Traslladar aquests acords Al Centre d’Estudis de L’Hospitalet, Amnistia
Internacional, al Memorial Democràtic, al Parlament de Catalunya, al Govern de
l’Estat, al Congrés dels Diputats, al Senat i a les entitats memorialistes de referència
de Catalunya”.
MOCIÓ 32.- PER LA LIMITACIÓ DE LA PROLIFERACIÓ DE SALONS DE JOC,
APOSTES, I LA SEVA PUBLICITAT, I REFORCI LA PREVENCIÓ DE LES
LUDOPATIES COM A PROBLEMÀTICA DE SALUT PÚBLICA.
Es dóna compte de la moció la qual ha estat aprovada.
La votació d’aquesta moció s’ha produït de manera separada per cadascun
dels punts de la seva part dispositiva, amb el resultat següent:
a) Acords PRIMER, SEGON, TERCER, QUART, CINQUÈ, SISÉ, NOVÉ, TRETZÈ,
CATORZÈ i QUINZÈ han estat aprovats amb 22 vots a favor dels
representants del PSC, Srs./Sres. Núria Marín Martínez, Francesc J. Belver
Vallés, Cristian Alcázar Esteban, José Castro Borrallo, Rocío del Mar Ramírez
Pérez, Jesús Husillos Gutiérrez, Jaume Graells Veguin, David Quirós Brito, M.
Ángeles Sariñena Hidalgo, M. Teresa Revilla Sánchez, Laura García Manota,
Olga Gómez Fernández, M. Dolores Ramos Zafra i Cristóbal Plaza Lao; dels
representants d’ERC-AM, Srs./Sres. Antoni Garcia i Acero, Rosa Batalla
Pascual, Jorge García Muñoz, Lluïsa Carmona Martínez i Xavier Mombiela
Quintero; dels representants de LHECP-ECG, Sres./Sr. Ana M. González
Montes, Sergio Moreno Ruiz i Núria Lozano Montoya i amb 5 vots d’abstenció
dels representants de Cs, Srs./Sra. Miguel Manuel García Valle, M. Carmen
Esteban Fernández, Rainaldo Ruiz Narváez i Jesús Amadeo Martín González i

…/…

178

de la representant del PP, Sra. Sonia Esplugas González; assistents presents en
el moment de la votació.
b) Acords SETÈ, VUITÈ, DESÉ, ONZÈ i DOTZÈ han estat aprovats amb 23 vots
a favor dels representants del PSC, Srs./Sres. Núria Marín Martínez, Francesc J.
Belver Vallés, Cristian Alcázar Esteban, José Castro Borrallo, Rocío del Mar
Ramírez Pérez, Jesús Husillos Gutiérrez, Jaume Graells Veguin, David Quirós
Brito, M. Ángeles Sariñena Hidalgo, M. Teresa Revilla Sánchez, Laura García
Manota, Olga Gómez Fernández, M. Dolores Ramos Zafra i Cristóbal Plaza Lao;
dels representants d’ERC-AM, Srs./Sres. Antoni Garcia i Acero, Rosa Batalla
Pascual, Jorge García Muñoz, Lluïsa Carmona Martínez i Xavier Mombiela
Quintero; dels representants de LHECP-ECG, Sres./Sr. Ana M. González
Montes, Sergio Moreno Ruiz i Núria Lozano Montoya i de la representant del PP,
Sra. Sonia Esplugas González i amb 4 vots d’abstenció dels representants de
Cs, Srs./Sra. Miguel Manuel García Valle, M. Carmen Esteban Fernández,
Rainaldo Ruiz Narváez i Jesús Amadeo Martín González; assistents presents en
el moment de la votació.

El text definitiu aprovat de la moció, és el següent:
“EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Les problemàtiques relacionades amb les addiccions al joc al joc i el joc patològic
tenen un impacte molt negatiu i greus conseqüències socials en la població,
especialment en les persones més joves. Aquestes addicions s’han de tractar des
de la perspectiva de la salut pública, i per tant, posant èmfasi en la prevenció i la
sensibilització al voltant d’aquesta problemàtica.
A continuació, exposarem algunes dades per emmarcar el contingut i els objectius
d’aquesta moció.
Segons un informe del Observatorio Español de las Drogas y las Adicciones
(OEDA) publicat l’any 2017, un 0,4% de la població espanyola de 15 a 64 anys
realitzaria un possible joc problemàtic i un 0,3% presentaria un possible trastorn del
joc l’any 2017, on les conseqüències en salut i socials, tenen un impacte tant a
nivell individual com col·lectiu.
El joc patològic és un trastorn multifactorial, amb factors de risc individuals com el
gènere i l’edat, i factors de risc ambientals com residir en un barri de nivell
socioeconòmic desafavorit, així com un major i fàcil accés al joc.
Segons un informe del Observatorio Español de las Drogas y las Adicciones
(OEDA), publicat en l’any 2019, el joc amb diners està àmpliament estès en la
nostra societat: un 60,2% de la població espanyola d’entre 15 i 64 anys va jugar a
jocs amb diners durant l’any 2017, ja fos presencial (59,5%), online (3,5%) o
ambdós.
Segons l’Informe del segon trimestre de 2019 del Mercat del Joc Online, publicat
per la Direcció General d’Ordenació del Joc (DGOJ), a Espanya hi ha 861.237
comptes actius de jugadors, quan si mirem les dades del segon trimestre de 2017,

…/…

179

hi havia 646.062. En els dos primers trimestres de 2019, els operadors han gastat
gairebé 89 milions d’euros només en concepte de publicitat, sense comptar
patrocinis i altres formes de màrqueting.
El volum de quantitat de diners jugats és de 4627 milions d’euros en el segon
trimestre de 2019, quan en el segon trimestre de 2015 era de 2057 milions d’euros
segons dades de la DGOJ, en un mercat un existeixen al voltant d’una vuitantena
d’operadors amb llicència pel negoci del joc online i presencial.
Des de fa uns anys han proliferat els espots en televisió, ràdio, premsa escrita,
xarxes socials, entre altres, de cases d'apostes esportives en línia, així com salons
de joc físics, especialment en barris populars de viles i ciutats.
Aquests operadors d’apostes insereixen la seva publicitat en esdeveniments
esportius, especialment en les retransmissions esportives i que fins i tot arriben a
utilitzar estrelles del futbol per animar els espectadors i espectadores a que apostin.
Un sistema de joc molt més addictiu, sense pauses, amb bons «gratis» d’entrada, i
sobretot amb una immensa inversió en publicitat.
La publicitat s’orienta especialment a les classes treballadores i populars, que tenen
dificultats per accedir a una feina estable a causa de l'enorme atur crònic, perquè
arrisquin les seves rendes guanyades en treballs precaris. No és estrany que als
barris i localitats on menys renda hi ha, sigui on les polítiques neoliberals més
efectes negatius causin a través de les cases d'apostes. Aquestes afecten
especialment la joventut, on la manca d'expectatives i d'un futur estable és el brou
de cultiu perfecte per a dosis ràpides d'adrenalina on aconseguir diners sense
esforç.
Per totes aquestes raons, entre altres, plantegem en aquesta moció un seguit de
mesures, a nivell municipal, autonòmic, i estatal, per abordar d’arrel aquesta
problemàtica que afecta a la salut pública de la nostra ciutadania.
Per una banda entenem que cal prohibir la publicitat d’aquests operadors de joc, i
frenar la seva expansió a través de la seva normativa sectorial, les ordenances
municipals, o les normes urbanístiques.
D’altra banda, entenem important impulsar mesures de prevenció davant la
ludopatia, i reforçar la inspecció, sanció, i vigilància d’aquestes activitats.
I finalment, plantegem propostes a nivell fiscal per gravar més l'activitat de les
cases d'apostes i del joc en línia, havent un major retorn via impostos dels seus
beneficis que es podrien invertir en polítiques de prevenció.
Per això el Ple, a proposta del grup polític municipal de L’Hospitalet En Comú
Podem-ECG,
ACORDA:
PRIMER: Instar al Congrés del Diputats a reformar la Llei 7/2010, General de la
Comunicació Audiovisual, i la Llei 34/1998, General de Publicitat, així com instar el
Govern de l’Estat a desplegar reglamentàriament la Llei 13/2011, de Regulació del
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Joc, en l’àmbit de la publicitat i comunicacions comercials relacionades amb el joc i
les apostes, per tal que es pugui regular la publicitat del joc i les apostes, en format
físic i online, i es prohibeixi que aquests operadors puguin fer publicitat, fent més
efectiva la protecció del públic infantil i juvenil, i la població adulta en risc d’addicció
a les ludopaties.
SEGON: Instar el Parlament de Catalunya a modificar la Llei 22/2005, de 29 de
desembre, de la Comunicació Audiovisual de Catalunya, prohibint la publicitat del
joc i les apostes en els mitjans de comunicació audiovisual a Catalunya, equiparantla expressament al tractament legal que rep la publicitat del tabac o l’alcohol.
TERCER: Instar el Parlament de Catalunya a revisar i actualitzar la Llei 15/1984, de
20 de Març, del Joc, per adequar-la a les noves realitats d’aquest sector (com el joc
i les apostes online), en el marc de les competències que l’article 141 de l’Estatut
d’Autonomia de Catalunya reconeix a la Generalitat en aquesta matèria, i reforçar la
prevenció respecte dels efectes perjudicials per la salut i les condicions de vida de
la població que se’n deriven.
QUART: Instar el Govern de la Generalitat que limiti l'obertura dels salons de joc i
d'apostes físiques modificant el Decret 240/2004, de 30 de març, d'aprovació del
catàleg de jocs i apostes autoritzats a Catalunya i dels criteris aplicables a la seva
planificació, i el Decret 37/2010, de 16 de Març, d'aprovació del Reglament de
salons recreatius i de joc, revisant a la baixa el nombre màxim d’establiments
d’aquest tipus, incrementant el nombre mínim de metres de separació entre locals o
la limitació dels mateixos per nuclis de població, o reforçant les zones on quedi
prohibida aquesta activitat per proximitat a equipaments especialment protegits,
entre altres mesures, per frenar així la seva expansió.
CINQUÈ: Instar el govern local a estudiar la situació a la ciutat dels locals d’apostes
i elaborar, si s’escau, una proposta de modificació de l’ordenança municipal sobre la
instal·lació de salons recreatius i esportius o un planejament urbanístic que reguli
les condicions d’implantació d’aquestes activitats tenint en compte la distància a
espais freqüentats per la infància i la joventut, tals com els centres culturals,
educatius, esportius o juvenils.
SISÈ: Instar el Govern de la Generalitat a modificar el Decret 27/2014, de 4 de
març, pel qual s'aprova el Reglament d'apostes, prohibint les terminals d'apostes
esportives en salons de joc, bingos i casinos, així com limitant-ne la publicitat sobre
aquesta activitat.
SETÈ: Instar el govern local a elaborar una campanya de sensibilització específica
que doti d’eines a la població per a la prevenció de l’addicció al joc i que ampliï
pràctiques exemplificadores, així com restringir la publicitat i/o patrocini d’aquest
tipus de publicitat a la xarxa de Transport, la via pública i altres activitats que es
puguin produir a la ciutat.
VUITÈ: Instar el govern local a la promoció d’activitats informatives als centres
escolars per aprofundir en l’ús que fan els i les joves dels jocs en línia i d’apostes i
en els possibles problemes derivats d’aquest ús i que posi en marxa models d'oci i
espais de socialització gestionats directament per la joventut on puguin
desenvolupar un oci sa, que potenciï el coneixement, l’esport i les arts.
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NOVÈ: Instar el govern local a introduir als contractes i les convocatòries de
subvencions anuals clàusules específiques perquè les entitats i les empreses que hi
participin disposin de plans o mesures per combatre les addicions que poden
comportar riscos per a la salut i pèrdua de professionalització dels treballadors i
treballadores.
DESÈ: Instar el govern local a implementar les mesures necessàries per limitar
l’accés i la connexió a les pàgines de joc on-line des de totes les dependències
municipals.
ONZÈ: Instar el Govern de la Generalitat que reforci la tasca d’inspecció i sanció en
matèria d’apostes, salons de joc, casinos, i bingos, en base al que disposa la Llei
1/1991, de 27 de febrer, reguladora del règim sancionador en matèria de joc, i sobre
el compliment efectiu del que disposa el Decret 24/2005, de 22 de febrer, pel qual
es regulen determinades prohibicions d'accés a establiments de joc i el Registre de
persones que tenen prohibit l'accés a salons de joc, casinos, i sales de bingo.
DOTZÈ: Instar el govern local a reforçar la formació de la Policia Local en aquesta
matèria, de manera que es familiaritzin amb les infraccions més habituals
relacionades amb les apostes i el joc, particularment en l'accés de menors d'edat,
persones incapacitades legalment i persones amb l’accés al joc legalment restringit,
segons la legislació i el desplegament reglamentari ja citat.
TRETZÈ: Instar el Govern de l’Estat a augmentar els tipus aplicables de l’Impost
sobre Activitats del Joc pels operadors d'apostes i de joc online, així com instar la
Generalitat de Catalunya a elevar aquests tipus fins un màxim del 20% més per als
operadors amb residència fiscal a Catalunya, com li permet l’article 48 de la Llei
13/2011, de 27 de Maig, de Regulació del Joc.
CATORZÈ: Instar el govern local a que estudiï la implantació d’una taxa específica
per utilització privativa o l’aprofitament especial del domini públic local, que hagi de
ser abonada pels establiments que instal·lin pantalles o un altre tipus de dispositius
per desenvolupar la seva activitat empresarial amb front directe a la via pública o en
línia de façana.
QUINZÈ: Comunicar aquest acords al Govern de l’Estat, al Govern de la Generalitat
de Catalunya, al Parlament de Catalunya, al Congrés dels Diputats, així com a les
entitats municipalistes FMC i ACM.”
PARTIT POPULAR DE L’HOSPITALET
En relació amb les mocions presentades pel grup polític municipal del Partit
Popular de L’Hospitalet, números 33, 34 i 35, es produeixen les intervencions
següents:
SRA. ESPLUGAS GONZÁLEZ (PP)
El 24 de enero de 2020 el Departament d’Educació de la Generalitat sometió a
información pública el proyecto de decreto de la programación de la oferta
educativa y del procedimiento de admisión de alumnos en los centros educativos,
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en el cual se pretende cambiar el panorama de la educación en Cataluña.
Si el actual redactado del proyecto no se modifica en un futuro afectaría a todas las
escuelas concertadas de Cataluña, vulnerando de manera directa los derechos
constitucionales y de libertad educativa de las familias, y del derecho de los padres
a elegir la educación que quieren para sus hijos.
Los padres tenemos el derecho fundamental de poder escoger para nuestros hijos
el centro docente que responda mejor con nuestras preferencias y los poderes
públicos tienen la obligación de garantizar el ejercicio de este derecho.
El procedimiento de admisión de alumnos en un centro escolar supone
necesariamente la existencia de una solicitud de plaza por parte de los padres o
tutores, sin que en ningún momento se pueda pensar en la adscripción forzosa de
alumnos, ni que la administración los destinen a un centro escolar determinado sin
tener en cuenta la voluntad de los padres o tutores.
El proyecto de decreto atribuye a la administración, en este sentido, la
determinación y el destino de las plazas escolares prescindiendo de la voluntad
familiar, el control de las solicitudes y la distribución de las solicitudes hechas fuera
del calendario ordinario y pretende alterar así la oferta con carácter previo,
causando un grave perjuicio al mantenimiento de puestos de trabajo en los centros
concertados.
La modificación de plazas que pretende llevar a cabo el decreto, conllevará la
modificación de conciertos existentes, autorizados previamente a la demanda que
puedan hacer las familias, afectando negativamente a la conservación de las
unidades y de los puestos de trabajo relacionados, con independencia de que la
revisión posterior, también incida sobre las unidades concertadas y los puestos de
trabajo.
Ante lo que representa, a nuestro entender, la vulneración de derechos, las familias
han decidido iniciar una campaña de recogida de firmas, presentando más de
120.000 alegaciones con la idea de hacer reflexionar al Departament d’Educació.
Este decreto ha generado el rechazo de las patronales y las federaciones de
AMPAS de las escuelas concertadas, porque nosotros entendemos que además
supondría un grave perjuicio no solamente para los 25 centros escolares
concertados que hay en nuestra ciudad, que además acogen a más de 30.000
alumnos.
La red de centros concertados es garante de la existencia de una oferta plural,
complementaria a la red pública, tal y como ha manifestado el propio Tribunal
Constitucional, y por tanto, de la libertad de elección de las familias, asegurando la
igualdad de oportunidades de las mismas, en el ejercicio de este derecho, lo que
implica que las dos modalidades, la pública y la concertada, que llevan muchos
años conviviendo.
Por eso, desde el Partido Popular, instamos al Ayuntamiento de L’Hospitalet a
mostrar su apoyo a los centros educativos concertados de la ciudad, así como a
sus familias.
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En segundo lugar, instar a la Conselleria d’Educació del govern de la Generalitat a
retirar el proyecto de decreto de la programación de la oferta educativa y del
procedimiento de admisión de alumnos en los centros educativos.
En tercer lugar, instamos a la Conselleria d’Educació a replantear el proyecto,
consensuando un nuevo texto con todo el sector educativo, incluyendo también las
escuelas concertadas, que vele por la defensa de los derechos de los padres y
tutores a escoger la educación que quieren para sus hijos.
En cuarto lugar, instamos al gobierno de la Generalitat a garantizar el derecho a la
educación y a su vez, el derecho a la libre elección de centro escolar por parte de
los padres y los tutores.
Respecto a las mociones siguientes, desde el Partido Popular presentamos una
moción referida al tema de Famadas. Como todo el mundo sabe ya en este Pleno y
fuera del Pleno, desde hace muchos años los vecinos y las vecinas del polígono
Famadas, en la calle Famadas, siguen sufriendo alteraciones en su día a día y
especialmente los fines de semana.
Por un lado está la problemática ya casi estructural de una zona de discotecas que
generan riqueza para los vecinos de Cornellà, pero generan molestias para los
vecinos de L’Hospitalet, generando peleas los fines de semana, botellones,
incivismo de manera constante y los vecinos se quejan de que ya llevan muchos
años sufriendo estas alteraciones, no solamente en el descanso, sino en la propia
convivencia del día a día, que quieren que se incremente el número de efectivos y
también se incremente la limpieza en ese entorno.
Además también existe otra problemática y es la zona de Famadas, la zona
limítrofe y parece que ellos consideran que esa zona es una zona olvidada para el
consistorio del ayuntamiento de L’Hospitalet y del ayuntamiento de Cornellà y por
tanto, consideran que hay una falta de iluminación, falta de limpieza, falta de
aparcamiento, coches abandonados, aceras reventadas por el crecimiento de las
raíces de los árboles y por tanto, ellos lo que piden es un planteamiento genérico
que mejore la calle.
En este sentido se plantea instar al Ayuntamiento de L’Hospitalet a llevar a cabo un
plan específico para Famadas, en coordinación con el Ayuntamiento de Cornellà,
para que mejore y dé soluciones a los problemas que presenta actualmente.
En segundo lugar pedimos al Ayuntamiento que a la hora de incluir en el plan de
mejora, se incluyan mejoras específicas de seguridad vial en el polígono Famadas
para que no se produzcan afectaciones en el aparcamiento que perjudiquen a los
peatones.
En tercer lugar, pedimos al Ayuntamiento incluir en ese plan la posibilidad de
reorganizar los espacios públicos, incorporando elementos para la actividad física y
de salud para nuestros mayores.
En cuarto lugar, instamos al Ayuntamiento a aumentar el número de efectivos de
limpieza especialmente los sábados y domingos, que pueden ocasionar y
ocasionan de hecho la alteración de la convivencia y la alteración de las zonas
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ajardinadas con vandalismo y con incivismo y demás.
Y en quinto lugar, instamos al Ayuntamiento y a la Conselleria d’Interior de la
Generalitat de Catalunya a aumentar el número de patrullas nocturnas, tanto de
policía local como de Mossos d’Esquadra, los viernes y los sábados para prevenir
las conductas incívicas y los actos vandálicos que se producen por parte de los
clientes que frecuentan estas discotecas.
En tercer lugar, nosotros, tampoco es una reivindicación nueva, ya viene de largo el
tema de Can Rigalt y la masia.
Son muchos los años que se han ido presentando por parte de los diferentes
equipos del Ayuntamiento diferentes planes y proyectos urbanísticos que finalmente
no se han concretado.
A modo de ejemplo, en el año 2004 el Pleno del Ayuntamiento de L’Hospitalet
aprobó un presunto proyecto definitivo para el tema del sector Can Rigalt, porque
además en ese momento el Alcalde de entonces, Celestino Corbacho, anunció que
era un proyecto que respondía a las necesidades de la ciudad y finalmente, como
es obvio, tampoco se llevó a cabo.
A partir de ahí, se han ido produciendo diferentes contextos económicos y sociales
que han provocado la paralización, la modificación de los diferentes proyectos y
ahora en el año 2019, se nos plantea un nuevo proyecto. Se pretende hacer una
plaza Europa a nivel deportivo, aprovechando también el complejo de L’Hospitalet
Nord y además mantenemos el compromiso del gobierno de la Generalitat
presuntamente de hacer la remodelación, de hacer el traslado del hospital General
y además el parque metropolitano y el tema de las viviendas.
Nosotros entendemos que en lo que se refiere estrictamente al parque
metropolitano, la parte de Barcelona ya está ejecutada, ya está inaugurada desde
finales del año 2012 y desde hace muchos años el Área Metropolitana espera la
aprobación del proyecto urbanístico por parte del Ayuntamiento de L’Hospitalet,
para proceder a la ejecución de la zona de parque y convertirlo en zona verde.
La situación de parálisis ha provocado que esta zona de can Rigalt se haya
convertido directamente en un vertedero, hasta el punto de que corre peligro incluso
la salud pública para los vecinos y las vecinas de Pubilla Casas, que intentan
pasear por ahí con miles de dificultades.
A esta dramática situación del vertedero en que se ha convertido Can Rigalt, se
suma también el riesgo de derrumbamiento de la propia masía, una masía señorial
del siglo XVIII catalogada como bien de interés cultural y local, pero que
entendemos que no debe ser de mucho interés local para el gobierno local, porque
no está haciendo demasiado para mantenerla.
Tanto las asociaciones de vecinos como los propios vecinos llevan años y años
reivindicando la dignificación de la zona y no se consigue ponerle reparo –finalitza
la intervenció perquè s’ha exhaurit el temps-.

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

SR. MORENO RUIZ (LHECP-ECG)
Sí, moltes gràcies. Yo me posicionaré sobre la moción número 33.
Vamos a votar en contra de la moción para la retirada del decreto de programación
de la oferta educativa. El decreto introduce ciertos aspectos que nosotros
consideramos básicos para la educación concertada, y algunos elementos que
ayudarán en la gestión y programación de la oferta educativa.
En primer lugar, el decreto da mayor potestad a los municipios y a la comunidad
educativa, a través de las mesas locales de planificación, para determinar la oferta
educativa tanto pública como concertada, que no olvidemos que parte de su
financiación es pública, y por tanto debe someterse al control de la administración
pública, es un hecho perfectamente exigible.
Otro aspecto del todo relevante que introduce el decreto es que “los centros
integrados en el servicio de educación de Cataluña no pueden establecer
diferencias en el acceso al alumnado por razón de género”. Lo que significa que
todo aquel centro que no practique una escolarización mixta no podrá optar a la
renovación de los conciertos educativos, y que nuestro espacio defiende
absolutamente. Las escuelas que tengan concierto económico con la administración
pública no podrán establecer diferencias por razón de género.
Otros aspectos como evitar la concentración de alumnos con necesidades
educativas especiales, y que haya un reparto equitativo en las escuelas para evitar
segregación y potenciar la integración de alumnado con necesidades especiales,
nos parece un criterio acertado. De igual manera que las cuotas de alumnos
socialmente desfavorecidos y evitar segregaciones de clase, o de índole
estrictamente socioeconómica.
Todas estas novedades que introduce el nuevo decreto son un avance hacia la
equidad y la igualdad educativa, la integración y accesibilidad de alumnos y
alumnas en el sistema escolar, y dejar de financiar con dinero público prácticas
educativas que discriminan y segregan. Por tanto, lo que vamos a hacer es votar
esta moción en contra.

SRA. GONZÁLEZ MONTES (LHECP-ECG)
Sobre la moción número 34 de la millora de la situació del carrer Famadas,
nosotros votaremos a favor. Evidentemente es una moción que ha venido ya varias
veces, si no recuerdo mal aquí a este Pleno, y los vecinos es cierto que el radio de
influencia que tienen los centros de ocio nocturno de la ciudad vecina, Cornellà,
impactan de una manera negativa en nuestro municipio.
Por lo tanto, creemos que todas las medidas de refuerzo para evitar todas esas
molestias a los vecinos, son más que necesarias.
Sobre la moción 35 que es el proyecto urbanístico de Can Rigalt, nosotros esta la
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votaremos por puntos también.
Cualquier moción sobre Can Rigalt la consideramos con gran cautela por los
planteamientos urbanísticos que pesan sobre dicho espacio. Creemos que
cualquier proyecto debería contar con consenso vecinal y político, sin que estén
sujetos a intereses de promotoras y negocios turísticos. Por ello, rechazamos el
planteamiento del gobierno de la ciudad que plantea proyectar en Can Rigalt una
nueva plaza Europa.
Por el contrario, en L’Hospitalet En Comú Podem consideramos que Can Rigalt es
una oportunidad para pensar más en el bienestar de los vecinos y vecinas y en la
proyección de una ciudad verde y sostenible.
Mientras tanto, es imprescindible actuar en la limpieza de un espacio degradado y
olvidado, para evitar las molestias de insalubridad que provoca, y por supuesto
plantear los mecanismos necesarios para rehabilitar y conservar la masía de Can
Rigalt en lamentable estado y que amenaza derrumbe.

SR. GARCÍA VALLE (Cs)
Muy breve. A favor de las tres.

SR. MOMBIELA QUINTERO (ERC-AM)
Faré jo primer el posicionament de la moció número 33 i després la Lluïsa passarà
a les dues següents.
Abans de fer el posicionament sobre la moció número 33, crec que és important
contextualitzar-la una mica, perquè creiem que presenta una manca de rigor.
Des del Departament d’Educació s’estan impulsant dos decrets, un per adaptar la
normativa sobre com es regula l'oferta educativa, que és el conegut com a decret
d’admissions, i fou aprovat pel Consell Escolar de Catalunya amb una àmplia
majoria, i un altre que tracta sobre com es presta el servei públic educatiu des d’una
institució privada que rep finançament públic, és a dir, els concerts.
Aquests decrets tenen com a objectiu lluitar contra la segregació, fent un sistema
educatiu més just i equitatiu, amb centres on es reflecteixi l’heterogeneïtat social de
l’entorn, uns objectius que recull el Pacte nacional de l’educació signat el 2006, la
Llei d’Educació de Catalunya o el Pacte contra la segregació escolar de Catalunya
que va impulsar el Síndic de Greuges conjuntament amb el Departament
d’Educació, i que van signar el març del 2019, entre altres, totes les patronals de
l’escola concertada, les entitats representants de les famílies de l’escola
concertada, i tots els ajuntaments de més de 10.000 habitants, el que significa que
L’Hospitalet també el va signar.
No són certes les afirmacions que recull la moció del Partit Popular. El decret no
limita el dret d’elecció de les famílies a escollir centres, ni acabarà amb l’escola
concertada. No la considera subsidiària de la escola pública tampoc, i no imposa un
model intervencionista, ni les adscripcions forçoses.
Les famílies podran exercir el seu dret a escollir un ordre de preferència dins de
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l’oferta educativa que marca el propi Departament. Es podrà reforçar la funció social
dels centres integrants en el Servei d’Educació de Catalunya, independentment de
la seva titularitat, i es preveu un mecanisme efectiu de participació de la comunitat
educativa en la programació.
Nosaltres no donarem suport a una nova voluntat de confrontació, i votarem en
contra de la moció número 33, tot animant-los que vagin més enllà i no es quedin
només amb el que diu la Constitució Espanyola, per cert, amb una miqueta de caos
en el text.
Cal donar respostes als nous problemes i a les noves necessitats. Nosaltres seguim
treballant per garantir una educació de qualitat i amb igualtat en tot el que fa
referència a les condicions d’escolarització i de resultats. Gràcies.

SRA. CARMONA MARTINEZ (ERC-AM)
Sí, em posicionaré sobre el tema de les millores al carrer Famades en primer lloc.
Compartim, com ja hem expressat diverses vegades en aquest Ple, la preocupació
per la situació d’aquesta zona que coneixem molt bé, en la que conflueixen
diferents conflictes. Efectivament és una zona de frontera entre dos municipis,
L’Hospitalet i Cornellà.
És una zona de locals d’oci per la banda de Cornellà, és una zona que limita encara
amb una zona industrial i una zona urbana. Tot plegat ha generat en els darrers
anys una situació de “terra de ningú” que possibilita, com sempre en aquests casos,
excessos de molts diversos tipus i molt greus: violència, fins i tot a vegades
violència extrema, consum de tòxics, sorolls, incivisme, etc..
Constatem però que s’ha millorat força amb les intervencions que s’han dut a terme
per part de l’ajuntament respecte a la neteja i a la vigilància, però també que o no
són suficients, o s’han relaxat en els darrers temps.
D’altra banda, també considerem que a banda d’intensificar la neteja i la vigilància,
segurament el més efectiu seria aconseguir que aquesta zona deixés de ser “terra
de ningú”, encara que sigui poc o molt, intensificant o promovent un projecte de
millores urbanístiques que contribuís a millorar la seva imatge i a dotar-la d’un
contingut positiu per la ciutadania, que la identifiqués positivament: una zona
d’arbrat, un passeig, la zona verda més gran, una zona esportiva per a gent gran,
com diu la moció, el parc infantil renovat i millorat, de manera que això aconseguís
transformar realment aquesta zona de la ciutat.
Per tot plegat però, i amb aquestes consideracions, votarem a favor de la moció.
Respecte a la moció sobre Can Rigalt, la moció 35, des del grup municipal
d’Esquerra Republicana en el darrer mandat i ja en aquest s’han presentat
repetides mocions, preguntes, s’han fet notes de premsa denunciant la situació que
hi ha a Can Rigalt, la situació de la masia. Per tant estem completament a favor
d’una intervenció urgent sobre aquest tema.
Representa un forat negre a la nostra ciutat. Un cop més, un indret vinculat al
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patrimoni històric, com és la masia, catalogada com a bé d’interès local, està en risc
de desaparició. Una més.
En les diferents respostes obtingudes al llarg del temps per part del govern, aquest
s’ha compromès a intervenir sobre l’abocador il·legal, sobre l’apuntalament de la
masia i la seva conservació, sobre resoldre el conflicte amb el Futbol Club
Barcelona, i aquí estem.
Efectivament sembla que sigui un forat negre que engoleix totes les bones
intencions d’actuació i també totes les queixes i protestes del veïnat. Aquesta
situació representa un risc enorme per al patrimoni i alhora representa ara també,
un risc per la salubritat i la seguretat del veïnat.
Demanem mesures urgents i efectives reals, per tal de no perdre més patrimoni de
la nostra ciutat i resoldre definitivament aquesta situació. Malgrat això ens
abstindrem en el punt número 2, perquè considerem que qui ha de dur a terme la
rehabilitació ha de ser el Futbol Club Barcelona. Però votarem a favor de la resta de
la moció, desitjant-li aquest cop sort en aquesta moció.

SR. GRAELLS VEGUIN (PSC)
Jo em refereixo a la moció que parla del decret d’admissió d’alumnes i de
programació educativa.
Bé, nosaltres compartim bona part de les propostes que es plantegen des del
Departament d’Educació i que entren en sintonia amb el que estableix la Llei
d’Educació de Catalunya, també s’ha fet esment al Pacte nacional per l’educació.
Tots ells antecedents o el Pacte contra la segregació educativa que es va signar
recentment i l’Alcaldessa en representació de la ciutat també va participar en aquest
pacte, i tots aquests acords van tenir precisament el consens dels sectors de la
comunitat educativa, etc.
En aquests moments, pel que ens arriba i per les inquietuds que ens traslladen
diferents agents educatius de la pròpia ciutat, hi ha una inquietud perquè s’ha
perdut aquest consens. Nosaltres pensem que sobretot en el que fa referència a
l’escolarització dels alumnes, es requereix un consens social, perquè sinó
difícilment podrem imposar les coses. O partim de la bona voluntat sobretot de la
ciutadania, que és la qui a vegades posa molta pressió quan no obté la plaça
desitjada en el centre desitjat. Si no hi ha el consens necessari, després serà molt
difícil imposar-ho això.
Després, no hi ha finançament. Abans parlàvem dels pressupostos, però pel que a
nosaltres ens arriba pel tema del pacte contra la segregació educativa, el
finançament és molt reduït. Si vostès tenen una informació que desmenteixi això, ho
celebrarem, però sí que és veritat que si es demana i estem molt d’acord que es
limiti el nombre d’alumnes amb necessitats educatives especials en tots els centres,
és a dir, que no hi hagi centres que concentrin la complexitat social, les situacions
de pobresa, etc., això requerirà d’un finançament, perquè ja sabem que l’educació
no és gratuïta en el nostre país, i que hem retrocedit molt en els darrers anys i per
tant, si no tenim aquest finançament difícilment podrem assolir els objectius que
nosaltres compartim plenament.
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Estem segurs que políticament allà on es plantegi, si hi ha debat al Parlament de
Catalunya i tal, el Partit Socialista estarà al costat d’aquestes mesures, però sí que
és veritat que si perdem el consens que vam aconseguir per exemple en el pacte
contra la segregació educativa o no tenim els instruments econòmics o materials
per tirar endavant aquestes polítiques, difícilment arribarem a acords.
I també ens arriba que aquests decrets no podran ser d’aplicació el curs vinent, i
per tant diem, no hi ha finançament, no hi ha consens i estem fora de temps i amb
la legislatura que està en fase de finalització, dius home, això ja sona una mica a
campanya política electoral i no sona a realitat de polítiques educatives, en aquest
sentit que tots esperem que es puguin tirar endavant.
Per tant, nosaltres ens oposem als plantejaments tradicionals, conservadors del
Partit Popular, com no podia ser d’una altra manera, que confon permanentment el
dret de les famílies a escollir centre amb el dret dels centres a escollir els alumnes
que volen tenir, nosaltres això no ho compartim, però com sí que hi ha un punt, un
acord que parla de diàleg, nosaltres ens sumem en aquest diàleg i per això com
encara no hi ha el diàleg, ens abstenim per marcar clarament aquest posicionament
d’estar d’acord amb els plantejaments, però de demanar la implementació de diàleg
i del finançament que ho faci possible.

SR. BELVER VALLÉS (PSC)
Sí, gràcies Sra. Alcaldessa. Jo em posicionaré respecte a la moció número 35, que
parla d’impulsar el projecte de Can Rigalt.
El projecte de Can Rigalt i algú ho deia, ha vingut recurrentment i en diferents
moments, però com sempre els hi dic en aquestes qüestions, hem de tenir en
compte algunes coses. En el projecte de Can Rigalt estem parlant d’una junta de
compensació, d’un conjunt de propietaris que majoritàriament són propietaris
privats.
Per tant, més enllà de fer un planejament que sigui viable per un desenvolupament,
on hi ha uns aprofitaments públics que ens permet preveure, per exemple, fer una
zona verda de 7 hectàrees i mitja, que ha de donar continuïtat a la zona verda que
es va fer a Barcelona, o que ens permet disposar d’uns terrenys per fer una cessió
a la Generalitat, perquè faci l’hospital per la zona Nord, per atendre a la meitat de la
població de L’Hospitalet, a la zona Nord.
Més enllà de tot això, és evident que després els propietaris privats han de tenir la
voluntat o no, i veure l’oportunitat o no d’impulsar i de desenvolupar i de fer efectiu
el desenvolupament del sector.
De totes maneres, vostè planteja aquí tot un seguit de coses. Fa alguna afirmació
que ja li dic que quedi tranquil·la. L’Àrea Metropolitana de Barcelona no lleva años
esperando la aprobación del proyecto. Si vostè va a l’Àrea Metropolitana no trobarà
ningú pels passadissos esperant que aprovem això. A l’Àrea Metropolitana li pots
demanar al teu pla d’inversions, quan el tens i tenint en compte el pla d’inversions
de l’Àrea Metropolitana, que financi una determinada actuació.
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En aquest cas podries demanar que et financés un parc, i fins i tot després, a través
d’un conveni, que es faci càrrec del manteniment d’aquell parc, com en aquesta
ciutat algun tenim. Però l’Àrea Metropolitana no decideix quins són els parcs que
ells executen, ho decideix l’ajuntament i després és mitjançant un conveni si es fa el
manteniment o no. Per tant, el parc resultant a Can Rigalt el farà l’Àrea
Metropolitana com a inversió o no, i el mantindrà l’Àrea Metropolitana o no, segons
decideixi aquest ajuntament.
I després vostè fa un batiburrillo, una barreja de coses amb els acords. En alguns
podríem estar una mica més d’acord, en altres menys. Però miri, li faré una cosa en
el primer que fa, el primer acord que vostè ens planteja diu, “Instar al Ayuntamiento
a avanzar y presentar en este Pleno, en un plazo no superior a tres meses, el plan
de mejora urbana del Polígono 1, del sector Can Rigalt”.
Ya le digo yo que si hay que hacer un plan de mejora urbana de todo un polígono
de Can Rigalt, eso en tres meses no se hace, pero de todas maneras, como aquí
hay una voluntad de servei, miri, plan de mejora urbana polígono 1, sector Can
Rigalt, documentación de la aprobación provisional –El Sr. Belver mostra uns
documents-. Es del 2007. Fíjese, nos lo ha pedido usted hoy y hace doce años que
lo tenemos aprobado. Entonces, esto está aprobado, pero le vuelvo a repetir, que
se ejecute o no, no depende de nosotros. De todas maneras, si usted lo que
pretende es que aprobemos este plan, no se preocupe que ya lo tenemos.

SR. ALCÁZAR ESTEBAN (PSC)
Gracias Alcaldesa. Para el tema de la zona de la calle Famadas.
Nosotros seguramente no hemos puesto el nombre de plan especial, pero hace
años que trabajamos de una forma especial en todo el entorno de Famadas, tanto
en cuanto a la dedicación de recursos policiales para garantizar la tranquilidad en la
zona, como en las cuestiones de limpieza como se ha reconocido.
Por tanto, es verdad que todo es mejorable. El Sr. Pepe Castro podría explicar las
necesidades y las dificultades de poder mantener unos servicios estables allí cada
fin de semana. Necesitaríamos más colaboración de los Mossos d’Esquadra en
este aspecto, lo dice la moción y por tanto en cualquier caso para nosotros es un
espacio de especial referencia.
No nos consta que se haya relajado ningún servicio al respecto, pero en cualquier
caso revisaremos y si hay que hacer algo, lo haremos.
Y sí que en este momento podemos explicar que esa zona ya no va a ser nunca
más tierra de nadie, porque es verdad que al final del mandato pasado se acabaron
de aprobar los límites, en este caso, con la ciudad de Cornellà, y todo el espacio de
ese paseo conocido como de la Campsa y toda esa zona, es ya ciudad de
L’Hospitalet y por tanto podremos invertir a través del plan de inversiones municipal
para hacer una reforma integral del espacio, que tenga en cuenta todas las
cuestiones que demandan los vecinos.
Por tanto, esa es nuestra consideración y votamos favorablemente a la moción.
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SRA. ESPLUGAS GONZÁLEZ (PP)
Gracias Sra. Alcaldesa. Voy a empezar por el final.
En primer lugar, agradecer a los grupos la aprobación de la moción relativa a
Famadas. Creo que es una reivindicación histórica. Esperemos que esta vez sí que
sea una realidad y los vecinos del entorno consigan descansar, entre otras cosas.
Respeto a la moción de Can Rigalt, decirle al Sr. Belver, claro, si ustedes lo que
plantean ya desde el año 2010, como aquí nosotros hemos hecho, una pregunta al
Área Metropolitana, preguntando qué previsiones de actuaciones o estudios existen
en el ámbito metropolitano, para la configuración de Can Rigalt como parque
metropolitano, y la respuesta del Área Metropolitana es la fase del parc construït al
terme municipal de Barcelona, inclosa la xarxa de parcs metropolitans de l’Àrea
Metropolitana. Hi ha un estudi previ de l’any 2010, per això dic que des de fa molts
anys que l’Àrea Metropolitana está esperando. Des de l’any 2010 en que es
defineixen els trets principals de tot el parc i per tant les fases pendents d’execució
en aquest cas.
Yo le insto a que… bueno, entonces tenemos un problema, porque si sale por un
lado la Alcaldesa haciendo las conferencias anuales o haciendo declaraciones
diciendo que Can Rigalt va a ser una realidad en poco tiempo y vamos a tener aquí
un pool deportivo que va a ser la bomba, y luego resulta que no se puede hacer, no
hay plan, no se puede materializar. Entonces, si ustedes no lo tienen atado,
entonces, ¿por qué lo anuncian? Esa sería un poco la pregunta.
Si ustedes hacen un anuncio a bombo y platillo diciendo que eso se va a convertir
en lo que se va a convertir, ahora nos dicen ustedes que en tres meses no se
puede plantear hacer un estudio que se presupone que ya está hecho, pero no se
puede traer aquí porque hay que atarlo con los pequeños propietarios. Entonces,
aten con los propietarios y luego hagan los anuncios. Esa sería la idea.
Respecto al tema de la moción de educación, decirle al representante de En Comú
Podem, que evidentment els col·legis concertats están sujetos a la inspección
educativa, no puede ser de otra manera. Usted lo pone en duda y permítame que
yo me sorprenda, porque todos los colegios están sujetos a la inspección educativa.
Yo en ningún momento cuando he planteado la moción he concretado en ningún
tipo, dentro de la concertada, en ningún tipo concreto de educación. Esto afecta
todos los colegios concertados, segreguen alumnos o no segreguen.
Debería recordarle también que el Tribunal Constitucional avala también este
modelo y por tanto es la libertad de los padres a elegir el colegio que quieren para
sus hijos. Y por tanto, yo creo que es un modelo plenamente avalado, no solamente
por la sociedad y por los padres que llevamos a nuestros hijos a este modelo, sino
además también por el Tribunal Constitucional. Además entra dentro de la libertad
educativa, un derecho constitucional y demás.
Parece que tanto Esquerra Republicana como En Comú Podem lo que pretenden
es eliminar de la oferta educativa todo aquello que no les gusta, les recuerdo que la
Constitución dice lo contrario, hay que respetar los diferentes modelos educativos y
lo que ustedes pretenden es imponer un modelo que vulnera directamente la
libertad de los padres. Yo como madre, no puedo elegir el colegio que quiero para
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mi hijo porque ustedes lo que hacen es vetarme previamente, y lo que hacen es
limitarme la oferta educativa a la que yo puedo llevar a mi hija en este caso.
Por tanto, yo creo que ustedes dieron apoyo a la LOMCE en la que se establecía la
libertad educativa y en la que la admisión de los centros educativos del alumnado
se hacía con posterioridad a que los padres eligieran las plazas. Por tanto, yo
entiendo que a ustedes no les guste que haya diferentes opciones. Yo creo que es
positivo que haya diferentes opciones y además todo redunda además en el hecho
de que los colegios concertados no se están negando en ningún caso a este
decreto, lo que se está negando es la falta de diálogo, la falta de consenso y
además la falta de financiación, por qué ¿cómo se va a asumir todo esto? ¿Quién
va a poner el dinero?
Por tanto, esa es la reivindicación por parte de las concertadas. Gracias.
A continuació l’Alcaldessa-Presidenta, obre un segon torn d’intervencions en
el debat.

SR. MORENO RUIZ (LHECP-ECG)
Sí, gràcies. Ràpid. És fàcil acabar, no recolza polítiques, no apoya políticas
económicas expansivas, no apoya subir impuestos a las rentas más altas y
pregunta de dónde va a salir el dinero para esta financiación.
Es sencillo. Es un contrasentido plantear libertad de elección de escuela y no votar
favorablemente políticas económicas expansivas o de subidas de impuestos para
rentas altas, para poder favorecer precisamente esa libertad de elección para todos,
a no ser que es lo que intuimos, que esa libertad de elección de centros solo la esté
pensando para aquellas familias o aquellas rentas altas que pueden permitirse la
libertad de elección de centro.

SR. MOMBIELA QUINTERO (ERC-AM)
Sí, jo també seré molt breu. Reiterar que no es limita el dret d’elecció de centre, el
decret ho preveu claríssimament, ho pot llegir. Si es llegeix el decret ho veurà, que
la llibertat d’elecció de centre es manté.
Senyora deia vostè, sembla això electoralisme. El Pacte per la segregació que es
va signar ara fa un any, es va signar al març del 2019, ja parlava i temporalitzava
que les dates per fer aquest decret, serien el març del 2020, anem inclús avançats.
D’electoralisme res. Potser l’electoralisme és dir ara, un cop ja està signat un any
després, dir, no ara no estic d’acord amb aquest pacte.
Pel que dèiem, aquest curs el decret el que preveu és que entrin en funcionament
els nous contractes programes que estan previstos en el decret de concerts i el que
farà això és millorar l’actual sistema de finançament.
I Sra. Esplugas, sí, el Tribunal Constitucional avala que hi hagi escoles on
segreguin per gènere. El que no diu el Tribunal Constitucional és que això s’hagi de
pagar amb diners públics i és competència del govern de la Generalitat i més
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concretament del Departament d’Educació, establir els requisits i és això el que es
fa en el decret, és canviar els requisits i limitar el donar aquests concerts a les
escoles que segreguin per gènere a Catalunya.

SR. BELVER VALLÉS (PSC)
Una cierta brevedad. Ya decía yo que mezclaba cosas, Sra. Esplugas. Todo el
entorno de L’Hospitalet Nord y toda la pastilla deportiva no están incluidos en el
sector de Can Rigalt. Toda la actuación que se plantea desde el punto de vista de
desarrollo del hub deportivo que usted hacía mención y que decía que nos pedía
que nos aclarásemos.
No, no, nosotros lo tenemos claro. Quien no lo tiene claro es usted. Después de
tantos años, ¿esto usted no lo ha visto? Mire, esto de aquí que está así en coloritos
–El Sr. Belver mostra un plànol-, esto es la zona deportiva. Esto que está en
coloritos es el sector de Can Rigalt. Con lo cual, qué tendrá que ver el sector de
Can Rigalt con la actuación en el ámbito deportivo. No tiene que ver nada. Nada.
Entonces usted dice, no, es que ustedes están anunciando que van a hacer una
cosa en el ámbito deportivo y ahora dicen que no pueden porque en el sector Can
Rigalt. Sí, claro, en el sector Can Rigalt la mayoría de la titularidad es privada y de
los suelos que son públicos, es donde decimos, nuestro suelo público lo pondremos
a disposición para que se haga un hospital y una zona verde, pero quien tiene que
impulsarlo son la mayoría de los titulares de la junta de compensación, que son
titulares privados, pero la zona deportiva que es de titularidad municipal, esa es la
que se está desarrollando y esa es la que podemos impulsar sin necesidad de tener
que acordar con un tercero, porque ahí la titularidad de los suelos ya nos lo permite.

SRA. ESPLUGAS GONZÁLEZ (PP)
Bueno, pues entonces explíquelo mejor porque la mayoría de la gente cuando
ustedes están hablando de una segunda plaza Europa en el norte con el tema de
Can Rigalt, además haciendo concreción con el tema deportivo, pues la gente
piensa otra cosa.
Por tanto, yo le insto y repito, que antes de plantear nuevos proyectos urbanísticos
y anunciarlos a bombo y platillo, primero lo tengan atado y luego lo vendan.
Respecto al tema de la moción de educación, decirle al señor de Esquerra
Republicana que su gobierno ha avalado los conciertos, que usted ahora mismo
critica. No ha cambiado nada, los colegios son los mismos. Por tanto, quienes han
cambiado son ustedes por electoralismo, llámale x, pero son ustedes los que han
cambiado.
Respecto al tema del representante de En Comú Podem, decirle e insistir que
nuestro modelo económico evidentemente y gracias a Dios es diferente, totalmente
opuesto al suyo, nuestro modelo económico genera ocupación, intenta ayudar al
emprendedor, cosa que ustedes no. Es un modelo, como decía, es Venezuela y
para nosotros es otro tipo de economía que lo que hacen es potenciar la economía
a nivel de puestos de trabajo, creación de ocupación y movimiento económico y esa
es nuestra gran diferencia.
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Por tanto, ¿cómo se va a financiar? Con unas políticas económicas desde la
Generalitat que lo que hagan no sea presionar a los ciudadanos y las ciudadanas
de L’Hospitalet y de Cataluña y para que haya más generación de economía.
Por tanto, son modelos diferentes, modelos opuestos y evidentemente nuestra
receta es esa, no la suya. Gracias.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé. Crec que ja ha quedat suficientment explicat i posicionat tothom.
Jo també dir-li, Sra. Esplugas, porque usted antes, no recuerdo en qué momento
del Pleno, se ha hecho la ofendida porque alguien le ha dicho que haría lo que
considerara oportuno. ¿Lo recuerda? Hace un par de horas o así.
Pues también permítame que le diga que el gobierno anunciará los temas y los
proyectos como considere oportuno. No vamos a hacerlo en función de lo que usted
nos diga. También para cerrar un poco la cuestión.
En todo caso, como el tema de Can Rigalt yo creo que es un tema público y
además está aprobado y no hay ningún problema con esta cuestión, yo le
aconsejaría y es más, pediría o bien el primer Teniente de alcalde o bien el
Teniente de alcalde de urbanismo que si tienen a bien y usted le parece adecuado,
que se reúnan un día y que le puedan explicar todo el proyecto para que no haya
ningún tipo de duda.
Es decir, creo que vale la pena porque creo que la gente yo creo que lo entiende
bastante mejor. En todo caso, si usted lo considera, yo le ofrezco que cualquiera de
los dos, le puede explicar perfectamente este proyecto que sin duda… a ver,
entiendo que a veces puede ser un poco complejo por el tiempo que lleva desde
que se aprobó a este momento.

La Sra. Alcaldessa-Presidenta, per al seu posicionament en les mocions 33,
34 i 35, demana el vot a mà alçada dels/de les portaveus dels diferents grups
polítics, detallant-se el resultat de dita votació a continuació.

La Sra. Alcaldessa-Presidenta, finalitzat el debat, declara rebutjades les
mocions 33 i 35 i aprovada la moció 34, amb el resultat de la votació que es
recull a continuació.
MOCIÓ 33.- EN DEFENSA DE LA LIBERTAD EDUCATIVA Y PARA LA
RETIRADA DEL DECRETO DE PROGRAMACIÓN DE LA OFERTA EDUCATIVA.
Es dóna compte de la moció que sotmesa a votació ha estat rebutjada amb 14
vots d’abstenció dels representants del PSC, Srs./Sres. Núria Marín Martínez,
Francesc J. Belver Vallés, Cristian Alcázar Esteban, José Castro Borrallo, Rocío del
Mar Ramírez Pérez, Jesús Husillos Gutiérrez, Jaume Graells Veguin, David Quirós
Brito, M. Ángeles Sariñena Hidalgo, M. Teresa Revilla Sánchez, Laura García

…/…

195

Manota, Olga Gómez Fernández, M. Dolores Ramos Zafra i Cristóbal Plaza Lao;
amb 8 vots en contra dels representants d’ERC-AM, Srs./Sres. Antoni Garcia i
Acero, Rosa Batalla Pascual, Jorge García Muñoz, Lluïsa Carmona Martínez i
Xavier Mombiela Quintero i dels representants de LHECP-ECG, Sres./Sr. Ana M.
González Montes, Sergio Moreno Ruiz i Núria Lozano Montoya i amb 5 vots a
favor dels representants de Cs, Srs./Sra. Miguel Manuel García Valle, M. Carmen
Esteban Fernández, Rainaldo Ruiz Narváez i Jesús Amadeo Martín González i de
la representant del PP, Sra. Sonia Esplugas González; assistents presents en el
moment de la votació.
MOCIÓ 34.- PARA LA IMPLANTACIÓN DE MEDIDAS DESTINADAS A
MEJORAR LA SITUACIÓN EN LA CALLE FEMADES.
Es dóna compte de la moció que es transcriu seguidament, la qual ha estat
aprovada per unanimitat dels assistents presents en el moment de la votació.

El text definitiu aprovat de la moció, és el següent:
“La problemática de la Calle Femades de L’Hospitalet es conocida desde hace
muchos años: ruido, incivismo, vandalismo, suciedad, coches abandonados, son las
principales molestias que caracterizan al polígono Femades y que afectan a los
vecinos de la ciudad.
Aunque, afortunadamente, los incidentes han ido a menos, los vecinos siguen
sufriendo molestias varias. Una simple búsqueda en la hemeroteca municipal, nos
permite comprobar como este problema y las reivindicaciones de los vecinos no son
un fenómeno nuevo. Ya hace 13 años, en el informe del año 2007 del Síndic de
Greuges, en relación al problema del carrer Femades, alertaba: “El planejament
urbanístic en zones confrontades entre termes municipals ha de ser especialment
curós”.
Hoy en día, nos siguen llegando numerosas quejas de vecinas y vecinos del
entorno que critican la suciedad de la calle, el mal estado del asfalto (picado y lleno
de parches en la calzada desde hace años), la falta de iluminación (entre la calle
Cobalto y carretera del Mig han puesto unas farolas nuevas que no funcionan), y la
peligrosidad que supone caminar por la zona donde los árboles han reventado las
aceras con sus raíces. Todo ello ha generado un entorno degradado y mal
conservado a su entender.
A la falta de aparcamiento, otro de los problemas de la zona, hay que añadir las
plazas que están ocupadas por los coches abandonados. Esto provoca que muchos
vehículos de las empresas situadas en las inmediaciones aparquen directamente
en la mediana, destrozando la zona ajardinada (entre Avda. Carrilet y carrer de la
Marina).
No podemos olvidar tampoco que la ubicación de varios locales de ocio nocturno en
la zona, sigue provocando problemas de seguridad (los vecinos nos transmiten
que hay policía en la parte de Cornellà pero en la zona de L’Hospitalet las patrullas
pasan de largo y ni se paran). Critican que hace años se instalaron cámaras de
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vigilancia pero no han resultado efectivas puesto que se siguen produciendo
altercados los fines de semana; vandalismo e incivismo (peleas, coches
vandalizados, ruedas pinchadas, motos tiradas, botellones, orines en los portales,
etc.) y falta de limpieza (no se hacen limpiezas en profundidad). Todo ello, crea
situaciones de riesgo para la salud y bienestar de los vecinos. Pudiendo constatar,
por ejemplo, que la zona ajardinada del Passeig de la Campsa se convierte en un
macrobotellón continuo nocturno que aumenta con la llegada del buen tiempo.
Si uno pasea por esa zona a primera hora de un sábado o un domingo, podrá
encontrar botellas rotas, plásticos e incluso preservativos que resultan un peligro
tanto para los peatones como para los menores que van al parque durante el día.
Debemos recordar, que estamos hablando de una zona con mucho transeúnte,
debido a que muchos vecinos de esa zona utilizan esta vía para ir al Centro
Comercial, al barrio de Bellvitge (hay muchos usuarios del polideportivo Sergio
Manzano), o bien para ir al Hospital Bellvitge, y todos se quejan del abandono
desde hace años.
Por todo ello, el Pleno de l’Ajuntament de l’Hospitalet, a propuesta del Grupo del
Partido Popular, acuerda:
PRIMERO.- Instar al Ayuntamiento de L’Hospitalet a llevar a cabo un Plan Especial
Famades -en coordinación con el Ayuntamiento de Cornellà- que mejore la calle y
dé solución los problemas que presenta actualmente.
SEGUNDO.- Instar al Ayuntamiento de L’Hospitalet a incluir en el Plan mejoras
específicas de seguridad vial de la zona del polígono Femades para que no se
produzcan afectaciones en el aparcamiento que perjudiquen a los peatones.
TERCERO.- Instar al Ayuntamiento de L’Hospitalet a incluir en el Plan la posibilidad
de ampliar y reorganizar los espacios públicos de la zona incorporando elementos
para la actividad física y de salud para nuestros mayores.
CUARTO.- Instar al Ayuntamiento de L’Hospitalet a aumentar los efectivos de
limpieza los sábados y domingos por la mañana en esta zona, para mantener en
condiciones de limpieza adecuadas las calles, las zonas ajardinadas y retirar todos
aquellos elementos peligrosos para la salud pública.
QUINTO.- Instar al Ayuntamiento de l’Hospitalet y a la Conselleria d’Interior de la
Generalitat de Catalunya a aumentar el número de patrullas nocturnas de la Policía
local y de los Mossos d’Esquadra, los viernes y sábados para prevenir conductas
incívicas y vandálicas que se producen por parte de los clientes que frecuentan los
locales de ocio de Cornellà pero que molestan a los vecinos de L’Hospitalet”.
SEXTO.- Dar traslado a las Asociaciones de Vecinos de la ciudad, la Asociación de
vecinos del Centro y al Ayuntamiento de Cornellà.”
MOCIÓ 35.- PARA IMPULSAR EL PROYECTO URBANÍSTICO DE CAN RIGALT
Y REHABILITAR LA MASIA.
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a) Acords PRIMER, QUART i CINQUÈ han estat rebutjats amb 14 vots en
contra dels representants del PSC, Srs./Sres. Núria Marín Martínez, Francesc J.
Belver Vallés, Cristian Alcázar Esteban, José Castro Borrallo, Rocío del Mar
Ramírez Pérez, Jesús Husillos Gutiérrez, Jaume Graells Veguin, David Quirós
Brito, M. Ángeles Sariñena Hidalgo, M. Teresa Revilla Sánchez, Laura García
Manota, Olga Gómez Fernández, M. Dolores Ramos Zafra i Cristóbal Plaza Lao;
amb 10 vots a favor dels representants d’ERC-AM, Srs./Sres. Antoni Garcia i
Acero, Rosa Batalla Pascual, Jorge García Muñoz, Lluïsa Carmona Martínez i
Xavier Mombiela Quintero; dels representants de Cs, Srs./Sra. Miguel Manuel
García Valle, M. Carmen Esteban Fernández, Rainaldo Ruiz Narváez i Jesús
Amadeo Martín González i de la representant del PP, Sra. Sonia Esplugas
González i amb 3 vots d’abstenció dels representants de LHECP-ECG,
Sres./Sr. Ana M. González Montes, Sergio Moreno Ruiz i Núria Lozano Montoya;
assistents presents en el moment de la votació.
b) Acord SEGON ha estat rebutjat amb 14 vots en contra dels representants del
PSC, Srs./Sres. Núria Marín Martínez, Francesc J. Belver Vallés, Cristian Alcázar
Esteban, José Castro Borrallo, Rocío del Mar Ramírez Pérez, Jesús Husillos
Gutiérrez, Jaume Graells Veguin, David Quirós Brito, M. Ángeles Sariñena
Hidalgo, M. Teresa Revilla Sánchez, Laura García Manota, Olga Gómez
Fernández, M. Dolores Ramos Zafra i Cristóbal Plaza Lao; amb 8 vots a favor
dels representants de Cs, Srs./Sra. Miguel Manuel García Valle, M. Carmen
Esteban Fernández, Rainaldo Ruiz Narváez i Jesús Amadeo Martín González;
dels representants de LHECP-ECG, Sres./Sr. Ana M. González Montes, Sergio
Moreno Ruiz i Núria Lozano Montoya i de la representant del PP, Sra. Sonia
Esplugas González i amb 5 vots d’abstenció dels representants d’ERC-AM,
Srs./Sres. Antoni Garcia i Acero, Rosa Batalla Pascual, Jorge García Muñoz,
Lluïsa Carmona Martínez i Xavier Mombiela Quintero; assistents presents en el
moment de la votació
c) Acords TERCER i SISÉ han estat rebutjats amb 14 vots en contra dels
representants del PSC, Srs./Sres. Núria Marín Martínez, Francesc J. Belver
Vallés, Cristian Alcázar Esteban, José Castro Borrallo, Rocío del Mar Ramírez
Pérez, Jesús Husillos Gutiérrez, Jaume Graells Veguin, David Quirós Brito, M.
Ángeles Sariñena Hidalgo, M. Teresa Revilla Sánchez, Laura García Manota,
Olga Gómez Fernández, M. Dolores Ramos Zafra i Cristóbal Plaza Lao i amb 13
vots a favor dels representants d’ERC-AM, Srs./Sres. Antoni Garcia i Acero,
Rosa Batalla Pascual, Jorge García Muñoz, Lluïsa Carmona Martínez i Xavier
Mombiela Quintero; dels representants de Cs, Srs./Sra. Miguel Manuel García
Valle, M. Carmen Esteban Fernández, Rainaldo Ruiz Narváez i Jesús Amadeo
Martín González; dels representants de LHECP-ECG, Sres./Sr. Ana M. González
Montes, Sergio Moreno Ruiz i Núria Lozano Montoya i de la representant del PP,
Sra. Sonia Esplugas González; assistents presents en el moment de la votació.

…/…

198

36.- PRECS I PREGUNTES
a) Respostes prorrogades a preguntes de Plens anteriors:
ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA
- 5275
En relació amb la pregunta formulada oralment en el Ple ordinari de 29 de gener de
2020 pel grup polític municipal d’ERC-AM, consta a la Secretaria General còpia de
la resposta per escrit, efectuada pel Tinent d’Alcaldia de l’Àrea d’Equitat, Drets
Socials i Recursos Humans, Sr. Jesús Husillos Gutiérrez, que literalment diu:
“Senyora,
Respecte a la pregunta verbal que veu formular en la sessió plenària del 29 de
gener de 2020 i a l’escrit que heu presentat en el Registre General d’Entrada
d’aquest Ajuntament amb número E/10899/2019, indicar-vos que, per donar
resposta a les qüestions que planteja i d’altres que puguin ser d’interès, considerem
més adient fer una trobada amb tots els grups municipals per donar-vos la
informació sobre els protocols d’atenció dels serveis de competència municipal.
En breu rebreu la convocatòria de la trobada.
Atentament,”

- 5276
En relació amb el prec formulat oralment en el Ple ordinari de 29 de gener de 2020
pel grup polític municipal d’ERC-AM, consta a la Secretaria General còpia de la
resposta per escrit, efectuada per la Regidora Presidenta del Districte l, Sra. Maite
Revilla Sánchez, que literalment diu:
“Respecte al prec oral, formulat en el darrer Ple de gener, de conformitat amb les
determinacions de l’article 55 del Reglament Orgànic del Ple, a efectes sigui
contestat en la sessió Plenària de febrer, en relació a: “un espai en el qual puguin
guardar els gegants.”
Prec. Des de fa més de tres anys la colla gegantera de Sant Josep està demanant
a l’ajuntament un espai, no un local, un espai en el qual puguin guardar els gegants.
Demanaríem a l’equip de govern que intensifiqués algun tipus de lloc, equipament
públic del barri per tal que poguessin guardar els gegants, perquè és una demanda
que van fer ja fa tres anys i que en l’actualitat encara no tenen resposta.
Resposta. Aquest districte coneix les necessitats d’emmagatzematge a partir de
que el president ens ho va fer saber. Seguim a la recerca d’espais amb les
condicions exigides per les característiques d’alçada dels gegants.
Atentament,”
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- 5277
En relació amb la pregunta formulada oralment en el Ple ordinari de 29 de gener de
2020 pel grup polític municipal d’ERC-AM, consta a la Secretaria General còpia de
la resposta per escrit, efectuada pel Tinent d’Alcaldia de l’Àrea d’Espai Públic,
Habitatge, Urbanisme i Sostenibilitat, Sr. Cristian Alcázar Esteban, que literalment
diu:
“Respecte a la pregunta formulada al Ple del 29 de gener de 2019, expedient
AJT/7389/2020, en relació les afectacions a la ciutat pel temporal Gloria, l’informo
del següent:
A continuació es presenten les actuacions dutes a terme pels diferents serveis
municipals per atendre les incidències i danys causats pel "Gloria" temporal. Els
principals serveis que en els que es van actuar van ser:
• Guàrdia Urbana amb un total de 445 serveis. Quan es realitza íntegrament
pel personal Municipal, no repercuteix el seu cost.
• Servei d'enllumenat públic amb un total de 20 actuacions i un import de
13.317,09 euros.
• Servei de clavegueram diverses actuacions amb un valor de 6.000 euros.
• Servei de manteniment de l'espai públic amb un únic impacte notable de la
caiguda dels pals de fusta de Serveis de fora del municipi, l'actuació
d'urgència es valora en 4.700 euros.
• Servei de manteniment de senyalització horitzontal i vertical amb un total
de 115 accions i 7189,71 euros.
• Servei de manteniment de la xarxa de semàfors amb 28 incidències i valor
de 29.770,58 euros.
• Servei de Parcs i Jardins 192 tala d’arbres i 167 incidències de branques i
altres actuacions en l’arbrat i un import de 104.216 euros. La reposició de les
tales d’arbres representa un import de 69.504 euros, el total del servei sent
173.720 euros.
• Servei de manteniment d'edificis municipals (escoles, mercats, edificis
administratius..) amb 57 incidències resoltes i un total de 61.637,36 euros.
Aquestes actuacions van ser comunicades a la Delegació del Govern d’Espanya a
Catalunya, el passat dia 27 de gener de 2020.”

- 5278
En relació amb el prec formulat oralment en el Ple ordinari de 29 de gener de 2020
pel grup polític municipal d’ERC-AM, consta a la Secretaria General còpia de la
resposta per escrit, efectuada pel regidor d’Esports, Sr. Cristóbal Plaza Lao, que
literalment diu:
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“Senyor,
Respecte al Prec oral número AJT7391/2020 que vau formular durant el passat Ple,
de data 29 de gener de 2020, i segons el que disposa l’article 55 del Reglament
Orgànic del Ple, a efectes de què sigui contestat en el Ple Ordinari que se celebrarà
el dia 26 de febrer de 2020, en relació a que es creï una comissió per tal d’esbrinar
les irregularitats fetes durant la presidència del Centre d’Esports L’Hospitalet a
l’Estadi Municipal durant el període 1999-2001, dir-vos que tal i com ja es va
respondre al prec AJT/64741/2019, s’informa que ni el equip de govern ni els
Tinents d’Alcaldia o Regidors estan facultats per a la creació de la comissió
d’investigació demanada; en tot cas, l’article 64 del Reglament orgànic del Ple de
l’Ajuntament regula la creació, composició i funcionament de les comissions
especials informatives.
Atentament,”
CIUTADANS-PARTIDO DE LA CIUDADANÍA
- 5136 – 5137 – 5138 – 5139 – 5140 – 5141 – 5142 – 5143 – 5144 – 5145 – 5146 –
5147 – 5148 – 5149 – 5150 – 5151 – 5152 – 5153 – 5154 – 5155 – 5156 – 5157 –
5158 – 5159 – 5160 – 5161 – 5162 – 5163 – 5164 – 5165 – 5166 – 5167 – 5168 –
5169 – 5170 – 5171 – 5172 – 5173 – 5174 – 5175 – 5176 – 5177 – 5178 – 5179 –
5180 – 5181 – 5182 – 5183 – 5184 – 5185 – 5186 – 5187 – 5188 – 5189 – 5190 –
5191 – 5192 – 5193 – 5194 – 5195 – 5196 – 5197 – 5198 – 5199 – 5200 – 5201 –
5202 – 5203 – 5204 – 5205 – 5206 – 5207 – 5208 – 5209 – 5210 – 5211 – 5212 –
5213 – 5214 – 5234 – 5215 – 5216 – 5217 – 5218 – 5219 – 5220 – 5235 – 5221 –
5222 – 5223 – 5224 – 5225 – 5226
En relació amb les preguntes presentades pel grup polític municipal de Ciutadans,
RGE números 116240, 116429, 116436, 116439, 116448, 116449, 116451,
116452, 116454, 116457, 116459, 116462, 116470, 116471, 116472, 116473,
116474, 116477, 116493, 116503, 116515, 116521, 116522, 116524, 116526,
116528, 116530, 116616, 116619, 116620, 116621, 116622, 116624, 116626,
116629, 116631, 116695, 116736, 116738, 116753, 116761, 116766, 116768,
116782, 116785, 116789, 116810, 116817, 116818, 116856, 116860, 116866,
116879, 116881, 116886, 116890, 116894, 116899, 116902, 116905, 116909,
116914, 116920, 116924, 116926, 116928, 117022, 117023, 117024, 117025,
117028, 117029, 117032, 117033, 117035, 117037, 117038, 117040, 117042,
117043, 117044, 117048, 117049, 117050, 117051, 117053, 117058, 117059,
117060, 117062, 117063, 117065 i 117067, de 3 de desembre de 2019, consta a la
Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada pel Tinent d’alcaldia
de l’Àrea de Planificació, Projectes Estratègics i Hisenda, Sr. Francesc J. Belver
Vallés, que literalment diu:
“Respecto a los 93 escritos presentados en el Registro General de Entrada de este
Ayuntamiento los días 3 y 4 de diciembre por el Grupo Político Municipal de C’s con
los números 116240, 116429, 116436, 116439, 116448, 116449, 116451, 116452,
116454, 116457, 116459, 116462, 116470, 116471, 116472, 116473, 116474,
116477, 116493, 116503, 116515, 116521, 116522, 116524, 116526, 116528,
116530, 116616, 116619, 116620, 116621, 116622, 116624, 116626, 116629,
116631, 116695, 116736, 116738, 116753, 116761, 116766, 116768, 116782,
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116785, 116789, 116810, 116817, 116818, 116856, 116860, 116866, 116879,
116881, 116886, 116890, 116894, 116899, 116902, 116905, 116909, 116914,
116920, 116924, 116926, 116928, 117022, 117023, 117024, 117025, 117028,
117029, 117032, 117033, 117035, 117037, 117038, 117040, 117042, 117043,
117044, 117048, 117049, 117050, 117051, 117053, 117058, 117059, 117060,
117062, 117063, 117065, 117067, en relación con el Plan de Inversiones
Municipales 2016-2019 y, según lo dispuesto en el artículo 55, apartado 5 (Ruegos
y preguntas) del Reglamento Orgánico del Pleno, habiéndose pedido un
aplazamiento de la respuesta, damos contestación dentro del plazo establecido de
dos meses, a contar desde el siguiente día de la presentación.
Para ello se adjunta una tabla con los importes requeridos en sus preguntas. Todas
ellas tienen en común una segunda pregunta en relación con la fecha de
inauguración prevista, en este sentido, les manifestamos que en ningún caso se ha
realizado un acto protocolario de inauguración, independientemente de que estén
en funcionamiento o no.
Cordialmente,
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”
- 5274
En relació amb la pregunta formulada oralment en el Ple ordinari de 29 de gener de
2020, pel grup polític municipal de Ciutadans, consta a la Secretaria General còpia
de la resposta per escrit, efectuada pel Tinent d’Alcaldia de l’Àrea d’Equitat, Drets
Socials i Recursos Humans, Sr. Jesús Husillos Gutiérrez, que literalment diu:
“Senyor,
Respecte a la seva sol·licitud realitzada de forma oral durant el Ple del 29 de gener
de 2020 enregistrada amb número 7384/2020 com a pregunta al Ple, li informem
que els responsables de Recursos Humans d’aquest Ajuntament van arribar a un
acord amb els representants sindicals el passat 6 de març de 2019 per a
l’establiment d’un complement d’experiència professional, que significava una
retribució dins del complement específic dels empleats públics de l’Ajuntament amb
una antiguitat mínima de 2 anys. El fonament d’aquest acord estava en la regulació
continguda a l’ordenament jurídic de que es poden efectuar adequacions
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retributives singulars i excepcionals.
En el mateix acord del 6 de març es determinava que restava condicionat a la seva
aprovació per la Junta de Govern Local. Cal tenir present que l’art. 38.3 de la llei de
l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic (EBEP) determina que els acords als que
s’arribin a la Mesa General de Negociació, que tinguin per objecte matèries
competència dels òrgans de govern de les Administracions Públiques, per ser vàlids
i eficaços, requereixen de l’aprovació expressa i formal d’aquests òrgans.
En el decurs de l’expedient per portar-lo a la Junta de Govern Local, es va
determinar que el concepte en que es fonamenta l’acord (les retribucions singulars i
excepcionals) no era adient jurídicament.
L’Ajuntament reconeix la tasca duta a terme pel personal al servei de l’Ajuntament,
el seu compromís amb el servei públic i l’esforç col·lectiu realitzat per contribuir a
l’equilibri pressupostari de l’Ajuntament, així com per adaptar-se al règim de
Municipi de Gran Població, especialment en els anys on simultàniament a
l’increment de la prestació dels serveis públics, hi ha hagut congelació de les taxes
de reposició d’efectius i l’amortització de les vacants produïdes per jubilació.
En conseqüència, actualment s’està buscant la fórmula jurídica per tal de que
aquest compromís es pugui formalitzar i fer-lo efectiu.
Atentament,”
L’H EN COMÚ PODEM - EN COMÚ GUANYEM
- 5273
En relació amb la pregunta formulada oralment en el Ple ordinari de 29 de gener de
2020, pel grup polític municipal de LHECP-ECG, consta a la Secretaria General
còpia de la resposta per escrit, efectuada pel Tinent d’Alcaldia de l’Àrea d’Espai
Públic, Habitatge, Urbanisme i Sostenibilitat, Sr. Cristian Alcázar Esteban, que
literalment diu:
“Respecte a la pregunta formulada al Ple del 29 de gener de 2019, expedient
AJT/7383/2020, en relació les afectacions a la ciutat pel temporal Gloria, l’informo
del següent:
A continuació es presenten les actuacions dutes a terme pels diferents serveis
municipals per atendre les incidències i danys causats pel "Gloria" temporal. Els
principals serveis que en els que es van actuar van ser:
• Guàrdia Urbana amb un total de 445 serveis. Quan es realitza íntegrament
pel personal Municipal, no repercuteix el seu cost.
• Servei d'enllumenat públic amb un total de 20 actuacions i un import de
13.317,09 euros.
• Servei de clavegueram diverses actuacions amb un valor de 6.000 euros.
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• Servei de manteniment de l'espai públic amb un únic impacte notable de la
caiguda dels pals de fusta de Serveis de fora del municipi, l'actuació
d'urgència es valora en 4.700 euros.
• Servei de manteniment de senyalització horitzontal i vertical amb un total
de 115 accions i 7189,71 euros.
• Servei de manteniment de la xarxa de semàfors amb 28 incidències i valor
de 29.770,58 euros.
• Servei de Parcs i Jardins 192 tala d’arbres i 167 incidències de branques i
altres actuacions en l’arbrat i un import de 104.216 euros. La reposició de les
tales d’arbres representa un import de 69.504 euros, el total del servei sent
173.720 euros.
• Servei de manteniment d'edificis municipals (escoles, mercats, edificis
administratius) amb 57 incidències resoltes i un total de 61.637,36 euros.
Aquestes actuacions van ser comunicades a la Delegació del Govern d’Espanya a
Catalunya, el passat dia 27 de gener de 2020.”
PARTIT POPULAR
- 5242
En relació amb la pregunta formulada oralment en el Ple ordinari de 20 de
desembre de 2019 pel grup polític municipal del Partit Popular, consta a la
Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada pel Tinent d’alcaldia
de l’Àrea d’Innovació i Cultura, Sr. David Quirós Brito, que literalment diu:
“Respecte a l’escrit que heu presentat en el Registre General d’Entrada d’aquest
Ajuntament, amb número 1320/2020 de data 20/12/2019 en relació a “la mala praxis
que había tenido par parte del ayuntamiento, por parte del área de lnnovación, por
la contratación irregular por un importe de más de 56.000 euros, para el stand del
Smart City del año 2018” i segons el que disposa l’article 55 (Precs i preguntes) del
Reglament Orgànic del Ple, a efectes de que fos contestada en el Ple ordinari del
dia 29/01/2020 i de la qual es va sol·licitar ajornament, procedim a continuació a
donar-vos resposta.
...“Nosotros queremos saber si por parte del equipo de gobierno se van a depurar
responsabilidades en ese sentido, por llevar a cabo esa mala praxis. Si se han
depurado ya, saber cuáles han sido y en cualquier caso atendiendo que debe haber
un procedimiento ahora para poder pagar al proveedor, saber los plazos, las fechas
en las que este proveedor va a cobrar la factura, que ya lleva un año sin cobrar.
Gracias.
El procediment que s’ha seguit es el següent:
1.
2.

Incoació del procediment: Acord de la Junta de Govern Local de data 27 de
novembre de 2019.
Diligència d’instrucció: 3 de desembre de 2019.
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3.
4.

Audiència prèvia a la proposta de resolució: 12 de desembre 2019.
Donar compte de la proposta de resolució i sol·licitar dictamen a la
comissió Jurídica Assessora: Acord de la Junta de Govern Local de data
20 de desembre.
Remissió expedient a la comissió Jurídica Assessora: 17 de desembre de
2019.
Petició de documentació complementària per part de la Comissió Jurídica
Assessora a l'Ajuntament, 14 de gener.
Complement de documentació sol·licitada per la comissió Jurídica
assessora: 23 gener.

5.
6.
7.

En aquests moments l’expedient resta a l’espera d’informe per part de la Comissió
Jurídica Assessora de la Generalitat de Catalunya.
Cordialment,”

- 5255
En relació amb la pregunta presentada pel grup polític municipal del Partit Popular,
RGE número 5770, de 15 de gener de 2020, consta a la Secretaria General còpia
de la resposta per escrit, efectuada pel Tinent d’alcaldia de l’Àrea de Planificació,
Projectes Estratègics i Hisenda, Sr. Francesc J. Belver Vallés, que literalment diu:
“En relación con el escrito presentado en el Registro General de Entrada con
número 5770, en fecha 15 de enero de 2020, en relación con el Plan Metropolitano
de Inversiones, y según lo dispuesto en el artículo 55, apartado 5 (Ruegos y
preguntas) del Reglamento Orgánico del Pleno, se da respuesta dentro del plazo
establecido de dos meses, a contar desde el siguiente día de la presentación por
necesitar recabar información:
Preguntas:
-

¿Qué programas o actuaciones contempla solicitar este gobierno
municipal que se incluya dentro del Plan?
¿Qué actuaciones tienen previsto llevar a cabo a través del programa
PACTE de este Plan?
¿Qué actuaciones tienen previsto llevar a cabo a través del programa
PAMUS de este Plan?

Respuesta: Los programas o actuaciones estarán incluidos dentro del Plan de
Inversiones Municipal que se aprobará dentro del primer semestre de 2020.
Cordialmente,”

- 5256
En relació amb la pregunta presentada pel grup polític municipal del Partit Popular,
RGE número 5775, de 15 de gener de 2020, consta a la Secretaria General còpia
de la resposta per escrit, efectuada pel Tinent d’alcaldia de l’Àrea de Planificació,
Projectes Estratègics i Hisenda, Sr. Francesc J. Belver Vallés, que literalment diu:
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“En relación con el escrito presentado en el Registro General de Entrada con
número 5775, en fecha 15 de enero de 2020, en relación con la sentencia del
Tribunal Constitucional sobre la plusvalía municipal, y según lo dispuesto en el
artículo 55, apartado 5 (Ruegos y preguntas) del Reglamento Orgánico del Pleno,
se da respuesta dentro del plazo establecido de dos meses, a contar desde el
siguiente día de la presentación por necesitar recabar información:
Pregunta 1: ¿Cuantos expedientes se han paralizado por esta Sentencia, sobre el
cobro de la Plusvalía Municipal?
Pregunta 2: ¿Se ha aprobado algún procedimiento en este Ayuntamiento para el
cobro o tramitación de dicho impuesto, conforme a la Sentencia aprobada?
Antecedentes:
En el BOE de fecha 6/12/2019, se publicó la sentencia del Tribunal Constitucional
nº 126/2019, de 31 de octubre de 2019, cuestión de inconstitucionalidad 1020/2019,
planteada por el enjuiciado contencioso administrativo nº 32 de Madrid, respecto de
los artículos 107 y 108 del texto refundido de la ley reguladora de las haciendas
locales, aprobado por el real decreto legislativo 2/2004, de 5 de marzo, que
textualmente establece:
Por consiguiente, en aquellos supuestos en los que de la aplicación de la regla de
cálculo prevista en el art. 107.4 TRLHL (porcentaje anual aplicable al valor catastral
del terreno al momento del devengo) se derive un incremento de valor superior al
efectivamente obtenido por el sujeto pasivo, la cuota tributaria resultante, en la
parte que excede del beneficio realmente obtenido, se corresponde con el
gravamen ilícito de una renta inexistente en contra del principio de capacidad
económica y de la prohibición de confiscatoriedad que deben operar, en todo caso,
respectivamente, como instrumento legitimador del gravamen y como límite del
mismo (art. 31.1 CE).
Esta sentencia debe enmarcarse dentro de toda la jurisprudencia que ha
cuestionado la plusvalía municipal, especialmente desde la sentencia del Tribunal
Constitucional nº 59/2017 de fecha 11/05/2017, siendo sus efectos básicos que la
declaración de inconstitucionalidad es respecto de las transmisiones en la medida
en que sometan a tributación situaciones de inexistencia de incremento de valor.
Hay que decir que con anterioridad a esta sentencia de mayo de 2017, el TC emitió
un par de sentencias de fechas 16/02/2017 y 1/03/2017 sobre las normas forales de
Guipúzcoa y Álava.
En esta sentencia del TC 31/10/2019 se declara inconstitucional el art. 107.4 del
TRLHL en “únicamente en aquellos casos en los que la cuota a satisfacer es
superior al incremento patrimonial realmente obtenido por el contribuyente”,
resolviendo así una de las dudas concretas que generó la primera sentencia del TC.
Respuesta 1ª pregunta: Entre el período comprendido entre 6/12/2019
(publicación de la sentencia del TC) hasta el 21/01/2019 (fecha de la petición de la
consulta) consta que en 41 expedientes de plusvalía, los titulares han declarado
que su transmisión era no sujeta al impuesto, sin poder determinar si se acogían a
la primera sentencia del TC, que genéricamente establece la no sujeción por
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inexistencia de incremento o la segunda sentencia del TC que hace referencia a un
supuesto concreto donde la cuota a satisfacer del impuesto es superior al
incremento patrimonial obtenido.
Respuesta 2ª pregunta: Los acuerdos en que el director del Órgano de Gestión
Tributaria ha aprobado la devolución de ingresos respecto a la plusvalía municipal,
han sido en base a la aplicación de la primera sentencia del TC, que establece la no
sujeción y, por tanto, la devolución en los casos de inexistencia de incremento.
Cordialmente,”

- 5271
En relació amb la pregunta formulada oralment en el Ple ordinari de 29 de gener de
2020 pel grup polític municipal del Partit Popular, consta a la Secretaria General
còpia de la resposta per escrit, efectuada pel Tinent d’Alcaldia de l’Àrea de
Convivència i Seguretat, Sr. José Castro Borrallo, que literalment diu:
“Respecto a la pregunta realizada oralmente durante la sesión del pleno de fecha
29/01/2020, y según lo que dispone el artículo 55 del Reglamento Orgánico del
Pleno a efectos de que sea contestada en el Pleno Ordinario, en relación a “Una es
relacionada con la campaña de los patinetes que se está desarrollando por parte
del equipo de gobierno de sancionar y controlar el tema de los patinetes...”.
En respuesta a su pregunta indicarle:
Desde el servicio de Guardia Urbana, se ha llevado a cabo una actuación
informativa y sancionadora de control de la circulación de los patinetes eléctricos
del 13 al 31 de enero en el barrio de Collblanc-la Torrassa. Esta, se extiende este
mes de febrero al conjunto de la ciudad.
Se vigila especialmente que los conductores de los patinetes eléctricos no circulen
por las aceras, no utilicen teléfonos móviles ni auriculares y que hagan un uso
unipersonal y responsable del vehículo.
En total, durante toda la campaña se han efectuado controles a 1233
usuarios/conductores de vehículos de movilidad personal (patinetes y bicicletas).
Se han realizado 158 denuncias a usuarios de patinetes eléctricos, que pueden
comportar sanciones de 80 a 200 euros. Las denuncias han sido: 54 son por
conducir de forma negligente, 37 por usar auriculares, 31 por no respetar el
semáforo rojo, 21 por transportar a una segunda persona, 10 por no respetar la
señal de dirección prohibida, 5 por hacer uso del teléfono móvil, 4 por circular por
una zona de peatones, 2 por no llevar el alumbrado obligatorio y 1 por conducir sin
licencia un vehículo que superaba los 25 km/h.
Atentamente,”

- 5272
En relació amb la pregunta formulada oralment en el Ple ordinari de 29 de gener de
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2020 pel grup polític municipal del Partit Popular, consta a la Secretaria General
còpia de la resposta per escrit, efectuada pel Tinent d’Alcaldia de l’Àrea d’Equitat,
Drets Socials i Recursos Humans, Sr. Jesús Husillos Gutiérrez, que literalment diu:
“Senyora,
Respecte a la seva sol·licitud realitzada de forma oral durant el Ple del 29 de gener
de 2020 enregistrada amb número 7381/2020 com a pregunta al Ple, li informem
que al 2019 es van produir vagues el 21 febrer, el 8 de març i el 18 d’octubre.
No s’ha produït encara el descompte a la nòmina dels empleats públics d’aquest
Ajuntament que van exercir el dret de vaga. Les raons de no haver-se produït són:
-

Continuen diverses incidències en l’aplicació informàtica que gestiona les
nòmines, les quals estem treballant intensament per corregir-les a la major
brevetat possible.

-

Actualment s’estan portant a terme diverses gestions d’actualització de les
retribucions de la plantilla.

En tot cas, un cop resoltes aquestes circumstàncies es produirà el corresponent
descompte al personal que va optar per secundar la vaga tal i com sempre s’ha
produït en aplicació de la legalitat vigent.
Atentament,”
b) Preguntes i respostes que s’han formulat en temps i forma escrita:
ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA
Per part dels/de les regidors/es del grup polític municipal d’Esquerra Republicana
de Catalunya, d’acord amb el que disposa l’article 55.4 del Reglament Orgànic del
Ple, s’han formulat en temps i forma 12 preguntes per escrit que han tingut entrada
en el Registre General els dies 29 i 30 de gener i 3, 6, 11 i 13 de febrer de 2020 i,
per tant, amb més de 6 dies hàbils anteriors a la celebració del Ple.
Aquestes preguntes als efectes de constar a l’acta de la sessió, es transcriuen
literalment:
1.- RGE núm. 10899, de 29 de gener de 2020
“Lluïsa Carmona, regidora del Grup Polític d’Esquerra Republicana de Catalunya,
d’acord amb allò que disposa l’article 55 del Reglament del Ple de l’Ajuntament de
L’Hospitalet de Llobregat, presenta al Registre General la següent pregunta, a fi
efecte de que sigui contestada en el proper Ple ordinari.
La situació de la noia adolescent de L’Hospitalet que al gener d’aquest any va donar
a llum un nadó de forma clandestina i sense atenció mèdica, el qual va morir
posteriorment quan el pare el va llençar al riu, sembla que sense el consentiment de
la mare, és una situació terrible i tràgica, imputable a la reforma de la llei de
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l’avortament del 2015 que impedeix a una noia jove accedir a l’avortament, si ho
decideix lliurement.
Per això volem preguntar al govern municipal:
1.
2.
3.
4.
5.

Quins protocols d’actuació i coordinació existeixen entre el Punt de salut jove i
la xarxa de serveis socials, serveis sanitaris i serveis d’atenció a les dones?
Quin és el procediment d’actuació davant de fets com aquests?
Quines actuacions ha dut a terme el govern municipal per tal de prevenir altres
situacions de victimització secundària?
Quines actuacions s’han dut a terme per garantir el seguiment actual de la noia
adolescent i de la seva situació?
Quines actuacions o avaluació està realitzant l’Ajuntament sobre la formació
específica sobre salut afectiva i sexual que tenen les noies i nois de la nostra
ciutat?”

- 5263
En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup polític municipal d’Esquerra
Republicana de Catalunya, consta a la Secretaria General còpia de la resposta per
escrit, efectuada pel Tinent d’Alcaldia de l’Àrea d’Equitat, Drets Socials i Recursos
Humans, Sr. Jesús Husillos Gutiérrez, que literalment diu:
“Senyora,
Respecte a la pregunta verbal que veu formular en la sessió plenària del 29 de
gener de 2020 i a l’escrit que heu presentat en el Registre General d’Entrada
d’aquest Ajuntament amb número E/10899/2019, indicar-vos que, per donar
resposta a les qüestions que planteja i d’altres que puguin ser d’interès, considerem
més adient fer una trobada amb tots els grups municipals per donar-vos la
informació sobre els protocols d’atenció dels serveis de competència municipal.
En breu rebreu la convocatòria de la trobada.
Atentament,”
2.- RGE núm. 10900, de 29 de gener de 2020
“Coque García, regidor del Grup Polític d’Esquerra Republicana de Catalunya,
d’acord amb allò que disposa l’article 55 del Reglament del Ple de l’Ajuntament de
L’Hospitalet de Llobregat, presenta al Registre General la següent pregunta, a fi
efecte de que sigui contestada en el proper Ple ordinari.
El mes de gener de 2016 el Ple de l’Ajuntament de l’Hospitalet va aprovar una
moció d’Esquerra Republicana proposant incorporar panells i codis QR als diferents
edificis i elements catalogats com a patrimoni històric de la ciutat.
A 31 de maig del mateix any el govern municipal va informar que “des del Museu de
L’Hospitalet s’ha està treballant conjuntament amb l’entitat Centre d’Estudis de
L’Hospitalet la informació a publicar en els panells informatius i/o adreça web a la
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que portarà l’enllaç QR. De la mateixa manera, treballem conjuntament amb l’Àrea
d’Espai Públic per a fer la Instal·lació.”
Durant l’any 2019, en una de les reunions de la comissió de revisió del Pla Especial
del Patrimoni Arquitectònic (PEPPA) es va presentar el model d’un d’aquests
panells, que hores d’ara encara no s’han instal·lat.
Per això volem preguntar al govern municipal:
1.
2.

Quin és el llistat complet dels panells i codis QR que s’instal·laran?
Quin és el calendari i els terminis previstos per procedir a la instal·lació dels
panells i codis QR als diferents edificis i elements catalogats, tal com
s’acordava a la moció aprovada fa quatre anys?”

- 5264
En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup polític municipal d’Esquerra
Republicana de Catalunya, consta a la Secretaria General còpia de la resposta per
escrit, efectuada pel Tinent d’Alcaldia de l’Àrea d’Espai Públic, Habitatge,
Urbanisme i Sostenibilitat, Sr. Cristian Alcázar Esteban, que literalment diu:
“Respecte a la pregunta presentada en el Registre d'Entrada d’aquest ajuntament,
amb número E/10900/2020 i amb data 29 de gener de 2020, segons preveu l’article
55 del Reglament Orgànic del Ple amb la finalitat de ser contestat en el Ple Ordinari
26 de febrer de 2020 en relació al panells informatius als diferents edificis i
elements catalogats com a patrimoni històric de la ciutat, us informo del següent
consens:
1. Inicialment els edificis on s’instal·laran els panells informatius serien:
Església ermita de Santa Eulàlia
Magatzem Olis Regàs
Castell de Bellvís
Albert Germans
Molí Tecla Sala
Can Trinxet
Edifici Correus i Telègrafs
Pont d’en Jordà
Ca n’Arús
2. Aquestes plaques informatives s’instal·laran al llarg d’aquest any, en el
moment que estiguin produïts i disponibles per la seva instal·lació.
Atentament,”

3.- RGE núm. 10901, de 29 de gener de 2020
“Antoni Garcia, Portaveu del Grup Polític d’Esquerra Republicana de Catalunya,
d’acord amb allò que disposa l’article 55 del Reglament del Ple de l’Ajuntament de
L’Hospitalet de Llobregat, presenta al Registre General la següent pregunta, a fi
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efecte de que sigui contestada en el proper Ple ordinari.
Diversos de veïns i veïnes del barri de Bellvitge ens han expressat qüestions sobre
l’acord entre l’Ajuntament i el Circ du Soleil.
Atès que en la reunió del Consell de Districte VI, de 20 de març de 2018 el govern
municipal va presentar públicament a les entitats el projecte signat en 2016 amb el
Circ du Soleil, explicitant expressament que cada dos anys, i amb un preavís de sis
mesos, aquesta entitat es comprometia a venir a Bellvitge, amb els beneficis que
això reportaria a la ciutat pel que fa a llocs de treball, formació i la projecció exterior
de l’Hospitalet. De moment no s’ha anunciat que aquesta visita s’hagi de produir.
Atès que segons l'acord de l'Ajuntament amb el Cirque du Soleil s’estableix la
realització un espectacle cada dos anys, i que, per tant, en aquest 2020 hauria de
tenir lloc, voldríem saber:
1.
2.
3.

En quina data d'aquest any 2020 tornarà a produir-se un espectacle del
Cirque du Soleil a la ciutat?
Quan s’anunciarà aquesta visita del Cirque du Soleil a l’Hospitalet?
Quina serà la repercussió prevista d’aquesta estada del Cirque du Soleil,
quantificada en llocs de treball directes i indirectes, formació i projecció de
la ciutat?”

- 5265
En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup polític municipal d’Esquerra
Republicana de Catalunya, consta a la Secretaria General còpia de la resposta per
escrit, efectuada pel Tinent d’alcaldia de l’Àrea de Planificació, Projectes Estratègics
i Hisenda, Sr. Francesc J. Belver Vallés, que literalment diu:
“Respecte a l’escrit que heu presentat en el Registre General d’Entrada d’aquest
Ajuntament, en data 29 de gener de 2020 amb núm. 10901, en relació amb
diferents acord entre l’Ajuntament i el Cirque du Soleil, segons el que disposa
l’article 55 (Precs i preguntes) del Reglament Orgànic del Ple, a efectes de que sigui
contestada en el Ple ordinari del dia 26 de febrer de 2020, procedim a continuació a
donar-vos resposta.
Pregunta 1.- En quina data d’aquest any 2020 tornarà a produir-se un
espectacle del “Cirque du Soleil a la ciutat?
Resposta: Es té previst que s’instal·lin a la ciutat durant el segon semestre
d’aquest any.
Pregunta 2.- Quan s’anunciarà aquesta visita del Cirque du Soleil a
l’Hospitalet?
Resposta: Això és una decisió del propi Cirque du Soleil.
Pregunta 3.- Quina serà la repercussió prevista d’aquesta estada del Cirque
du Soleil, quantificada en llocs de treball directes i indirectes, formació i
projecció de la ciutat?
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Resposta: Encara no podem quantificar aquesta repercussió fins que no tinguem
tots els detalls de l’estada.
Cordialment,”
4.- RGE núm. 11123, de 29 de gener de 2020
“Xavier Mombiela i Quintero, Regidor del Grup Polític d’Esquerra Republicana de
Catalunya, d’acord amb allò que disposa l’article 55 del Reglament del Ple de
l’Ajuntament de L’Hospitalet de Llobregat, presenta al Registre General la següent
pregunta, a fi efecte de que sigui contestada en el proper Ple ordinari.
L’Ajuntament de l’Hospitalet va ser present al congrés de les Smart City World 2019
el passat mes de novembre. En aquest, s’hi presentaven tres projectes, sobre un
dels quals, el PIEL’H, al Grup Municipal d’Esquerra Republicana ens agradaria
saber:
1. S’ha iniciat ja la prova pilot d’intel·ligència en els edificis de la ciutat? En
cas afirmatiu, en quin moment de la prova ens hi trobem?
2. En quins edificis es té previst recollir dades? Com estan responent les
diferents administracions a la cessió d’espais per la instal·lació dels
sensors?
3. Quin tipus de dades recolliran els sensors?
4. Seran aquestes dades indicadors ambientals per conèixer la qualitat de
l’aire de l’Hospitalet?
5. Es té previst que aquests sensors puguin treballar com a estacions per
avaluar la qualitat de l’aire?”

- 5266
En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup polític municipal d’Esquerra
Republicana de Catalunya, consta a la Secretaria General còpia de la resposta per
escrit, efectuada pel Tinent d’alcaldia de l’Àrea de Planificació, Projectes Estratègics
i Hisenda, Sr. Francesc J. Belver Vallés, que literalment diu:
“Respecte a l‘escrit que heu presentat en el Registre General d’Entrada d’aquest
Ajuntament, en data 29 de gener de 2020 amb núm. 11123, en relació amb el
projecte PIEL’H, segons el que disposa l’article 55 (Precs i preguntes) del
Reglament Orgànic del Ple, a efectes de que sigui contestada en el Ple ordinari del
dia 26 de febrer de 2020, procedim a continuació a donar-vos resposta.
Pregunta 1.- S’ha iniciat ja la prova pilot d’intel·ligència en els edificis de la
ciutat? En cas afirmatiu, en quin moment de la prova ens hi trobem?
Resposta: S’ha iniciat el projecte. Actualment es troba en fase de redacció
del Plecs que han de servir per contractar els treballs. Es preveu que els
treballs es licitin durant el quart trimestre d’aquest any i s’iniciïn al 2021, amb
previsió de finalitzar al 2022. És a dir, fins el 2022 no es trobaran operatius els
sensors que s’instal·laran als edificis.
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Pregunta 2.- En quins edificis es té previst recollir dades? Com estan
responent les diferents administracions a la cessió d’espais per la instal·lació
dels sensors?
Resposta: El projecte inclou 165 edificis de diferent tipologia i titularitat:
edificis municipals, edificis particulars, estacions de metro, estacions de
ferrocarril, hospitals, etc. Es compta amb cartes de compromís dels diferents
titulars per permetre la implantació dels sensors. Les respostes de les
Administracions i dels particulars han estat positives. (S’adjunta relació dels
edificis)
Pregunta 3.- Quin tipus de dades recolliran els sensors?
Resposta: S’instal·laran fins a 40 tipus diferents de sensors que recolliran
dades relaciones amb climatologia, soroll, contaminants, trànsit, consum
energètic, grau d’ocupació, etc. No es col·locaran tots els sensors en tots els
edificis, s’implantaran en funció de la seva tipologia i ubicació.
Pregunta 4.- Seran aquestes dades indicadors ambientals per conèixer la
qualitat de l’aire de l’Hospitalet?
Resposta: Els sensors donaran dades per conèixer la qualitat de l’aire de la
ciutat. Es preveu que a partir de les dades recollides es puguin generar
plànols i es puguin relacionar amb altres dades per establir algoritmes
predictius de comportament.
Pregunta 5.- Es té previst que aquest sensors puguin treballar com a
estacions per avaluar la qualitat de l’aire?
Resposta: Els sensors de contaminants no disposen de la fiabilitat suficient
com per actuar com a estacions d’avaluació de la qualitat de l’aire i incloure’ls
en la xarxa de la Generalitat. Tanmateix, donaran una informació aproximada
de l’estat de la qualitat de l’aire en cadascun dels punts/edificis on s’ubiquin.
Cordialment,”
5.- RGE núm. 11125, de 29 de gener de 2020
“Xavier Mombiela, Regidor del Grup Polític d’Esquerra Republicana de Catalunya,
d’acord amb allò que disposa l’article 55 del Reglament del Ple de l’Ajuntament de
L’Hospitalet de Llobregat, presenta al Registre General la següent pregunta, a fi
efecte de que sigui contestada en el proper Ple ordinari.
Diversos veïns i veïnes dels barris de la Florida, Pubilla Cases i Can Serra ens han
fet arribar la seva queixa en relació al funcionament de les pantalles informatives de
diferents parades d’autobús. Ens exposen que aquestes, sovint, es troben “fora de
servei”, mancant així la informació amb el temps estimat per a l’arribada dels
següents busos (s’adjunta fotografia).
El Grup Municipal d’ERC li pregunta al Govern Municipal:
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1. Té el Govern Municipal coneixement d’aquesta situació?
2. Té previst el Govern Municipal realitzar-hi alguna acció al respecte?

”

- 5267
En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup polític municipal d’Esquerra
Republicana de Catalunya, consta a la Secretaria General còpia de la resposta per
escrit, efectuada pel Tinent d’Alcaldia de l’Àrea de Convivència i Seguretat, Sr. José
Castro Borrallo, que literalment diu:
“Respecte de la pregunta presentada al Registre General d’Entrada d’aquest
Ajuntament amb número 11125 i data 29 de gener del 2020, i segons el que
disposa l’article 55 del Reglament Orgànic del Ple a efectes de que sigui contestada
al Ple Ordinari, en relació a “Diversos veïns i veïnes dels barris de la Florida, Pubilla
Cases i Can Serra ens han fet arribar la seva queixa en relació al funcionament de
les pantalles informatives de diferents parades d’autobús...”
En resposta a les seves preguntes indicar-li:
No en tenim coneixement de que les pantalles informatives es trobin fora de servei
de forma habitual. En tot cas, quan tenim coneixement d’alguna incidència, es
trasllada immediatament a l’empresa de manteniment de la AMB.
En paral·lel, des del Servei de Mobilitat s’ha contactat amb els serveis tècnics de
l’AMB amb la finalitat de conèixer si ha hagut una avaria múltiple que hagi afectat a
les pantalles. Ens han comunicat que no s’ha produït cap i que quan tenen
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constància d’alguna incidència, la passen immediatament per a la seva reparació.
AMB comunica que les queixes puntuals sobre el funcionament de les pantalles, per
part dels usuaris, es poden enviar a través de l’App AMB Mobilitat (a la pantalla
d’inici hi ha un símbol d’un llapis); a les xarxes socials (Twitter: @Mobilitat_AMB); a
l’apartat
de
queixes
i
suggeriments
del
Web
de
l’AMB
(https://www.ambmobilitat.cat/Principales/Quejas.aspx) o al telèfon d’informació
010.
Atentament,”

6.- RGE núm. 11478, de 30 de gener de 2020
“Antoni Garcia, Portaveu del Grup Polític d’Esquerra Republicana de Catalunya,
d’acord amb allò que disposa l’article 55 del Reglament del Ple de l’Ajuntament de
L’Hospitalet de Llobregat, presenta al Registre General la següent pregunta, a fi
efecte de que sigui contestada en el proper Ple ordinari.
Respecte al carrer de La Florida, en el tram comprés entre l’Avinguda Masnou i el
carrer de la Renclusa, aquest grup municipal, voldria saber:
1. Té previst el govern municipal reasfaltar o reformar aquest carrer?”

- 5268
En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup polític municipal d’Esquerra
Republicana de Catalunya, consta a la Secretaria General còpia de la resposta per
escrit, efectuada pel Tinent d’alcaldia de l’Àrea d’Espai Públic, Habitatge,
Urbanisme i Sostenibilitat, Sr. Cristian Alcázar Esteban, que literalment diu:
“Respecte a la pregunta presentada en el Registre d'Entrada d'aquest ajuntament,
amb número E/11478/2020 i amb data 30 de gener de gener de 2020, segons
preveu l'article 55 de la Reglament Orgànic del Ple amb la finalitat de ser contestat
en el Ple Ordinari 26 de febrer de 2020 en relació si està previst el reasfaltat o
reformar el carrer Florida, en el tram comprés entre Avinguda Masnou i el carrer de
la Renclusa, us informo del següent:
Hi ha la previsió en els darrers mesos de l’any de realitzar treballs de reasfaltat en
aquest tram del carrer Florida, entre Avinguda Masnou i el carrer de la Renclusa.
Atentament,”
7.- RGE núm. 12761, de 3 de febrer de 2020
“Antoni Garcia i Acero, portaveu del Grup Polític d’Esquerra Republicana de
Catalunya, d’acord amb allò que disposa l’article 55 del Reglament del Ple de
l’Ajuntament de L’Hospitalet de Llobregat, presenta al Registre General la següent
pregunta, a fi efecte de que sigui contestada en el proper Ple ordinari.
Aquest grup municipal ha preguntat al Ple municipal en reiterades ocasions sobre
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les possibles irregularitats en la gestió del C.E. L’Hospitalet relacionades amb les
activitats a l’Estadi Municipal entre els anys 1999 – 2011.
Per això volem preguntar al govern municipal:
1.
2.
3.
4.

Aquestes preguntes han estat traslladades a la junta directiva de l’entitat?
Ha rebut l’Ajuntament alguna carta de resposta?
En cas afirmatiu, quina ha estat la resposta del club?
En cas afirmatiu, ens poden proporcionar còpia d’aquesta carta de resposta?”

- 5270
En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup polític municipal d’Esquerra
Republicana de Catalunya, consta a la Secretaria General còpia de la resposta per
escrit, efectuada pel regidor d’Esports, Sr. Cristóbal Plaza Lao, que literalment diu:
“Senyor,
Respecte a la Pregunta amb registre d’entrada E/12761/2020 de data 3 de febrer de
2020, següent i segons el que disposa l’article 55 del Reglament Orgànic del Ple, a
efectes de què sigui contestada en el Ple Ordinari que se celebrarà el dia 26 de
febrer de 2020:
“Aquest grup municipal ha preguntat al Ple municipal en reiterades ocasions sobre
les posibles irregularitats en la gestió del C.E. L’Hospitalet, relacionades amb les
activitats a l’Estadi Municipal entre els anys 1999 – 2011.
Per això volem preguntar al govern municipal:
1.
2.
3.
4.

Aquestes preguntes han estat traslladades a la junta directiva de l’entitat?
Ha rebut l’Ajuntament alguna carta de resposta?
En cas afirmatiu, quina ha estat la resposta del club?
En cas afirmatiu, ens poden proporcionar còpia d’aquesta carta de
resposta.”

1.- Sí, aquestes preguntes han estat traslladades a la Junta Directiva del Club.
2.- i 3.- Sí, El Club ha remés contestació escrita als requeriments d’informació de
l’Ajuntament, amb la redacció d’una carta-informe al respecte.
4.- La petició d’aquesta documentació s’haurà de vehicular mitjançant el
procediment específic d’informació pels membres de la Corporació municipal
establert a l’article 11.1.c) del Reglament orgànic del Ple de l’Ajuntament de
L’Hospitalet de Llobregat (BOP 12.1.2012).
Atentament,”
8.- RGE núm. 14572, de 6 de febrer de 2020
“Xavier Mombiela i Quintero, Regidor del Grup Polític d’Esquerra Republicana de
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Catalunya, d’acord amb allò que disposa l’article 55 del Reglament del Ple de
l’Ajuntament de L’Hospitalet de Llobregat, presenta al Registre General la següent
pregunta, a fi efecte de que sigui contestada en el proper Ple ordinari.
Per tal de conèixer les mesures de seguretat vial que se’n disposen actualment a
l’Hospitalet, el Grup Municipal d’ERC li pregunta al Govern Municipal:
1. Coneix el Govern Municipal quantes sancions s’han interposat per raó
d’excés de la velocitat màxima permesa en la conducció a l’Hospitalet?
2. Existeixen controls de velocitat fixos o de tram (radars) a l’Hospitalet? En
cas afirmatiu, on es troben?
3. Es realitzen controls de velocitat mòbils a l’Hospitalet? En cas afirmatiu, sota
quins criteris s’hi realitzen?
4. Té el Govern Municipal la intenció d’instal·lar controls de velocitat a la ciutat
per tal de garantir la seguretat en les vies urbanes? En cas afirmatiu, on?”

- 5281
En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup polític municipal d’Esquerra
Republicana de Catalunya, consta a la Secretaria General còpia de la resposta per
escrit, efectuada pel Tinent d’Alcaldia de l’Àrea de Convivència i Seguretat, Sr. José
Castro Borrallo, que literalment diu:
“Respecte de la pregunta presentada al Registre General d’Entrada d’aquest
Ajuntament amb número 14572 i data 6 de febrer del 2020, i segons el que disposa
l’article 55 del Reglament Orgànic del Ple a efectes de que sigui contestada al Ple
Ordinari, en relació a “Per tal de conèixer les mesures de seguretat vial que se’n
disposen actualment a l’Hospitalet...”
En resposta a les seves preguntes indicar-li:
1. Al llarg d’aquest any 2020 s’han interposat 118 sancions per excedir la velocitat
màxima permesa.
2. Actualment no existeixen radars en punts fixos.
3. El servei de Guàrdia Urbana disposa d’un vehicle de radar mòbil cedit pel servei
Català de Trànsit. Els criteris per realitzar aquests controls de velocitat, son en
funció de unes variables, seguint els criteris que estableix el Servei Català de
Trànsit, com ara: punts de la ciutat on es produeixen més accidents de trànsit, vies
urbanes de més de 90 metres de recte i on els vehicles augmenten velocitat i/o
zones on es coneix que es produeixen excessos de velocitat.
4. Sí, hi ha previsió de posar radars fixos en aquelles vies on es detectin infraccions
per velocitat superior a la reglamentaria. En aquests moments estem pendents del
subministrament i posterior instal·lació d’un sistema que gestioni el monitoratge i
control d'infraccions dels vehicles que circulin a més velocitat de la permesa, posant
en risc la seguretat ciutadana.
Atentament,”
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9.- RGE núm. 14577, de 6 de febrer de 2020
“Xavier Mombiela i Quintero, Regidor del Grup Polític d’Esquerra Republicana de
Catalunya, d’acord amb allò que disposa l’article 55 del Reglament del Ple de
l’Ajuntament de L’Hospitalet de Llobregat, presenta al Registre General la següent
pregunta, a fi efecte de que sigui contestada en el proper Ple ordinari.
Malgrat les recents actuacions de l’Ajuntament en la cruïlla entre el carrer de Pere
Pelegrí i l’Avinguda Electricitat se segueixen produint nombrosos ensurts atesa
l’amplada de la via, així com a les diferents maniobres que es poden realitzar. Al
carrer de Llevant d’Esplugues existeix un senyal d’stop que ajuda a regular el
trànsit, mentre que els vehicles que pugen l’Avinguda Electricitat en direcció el
carrer de Pere Pelegrí (a la dreta o esquerra) i els vehicles que venen d’Esplugues i
entren a l’Hospitalet al carrer de Pere Pelegrí o baixen l’Avinguda Electricitat tenen
problemes, que els veïns i veïnes denuncien, per conèixer la prioritat. A més, els i
les vianants han d’extremar la precaució en el pas de vianants de l’Avinguda
Electricitat ja que és imprevisible el comportament dels vehicles.
Davant de la situació exposada, el Grup Municipal d’ERC li pregunta al Govern
Municipal:
1.
2.
3.

Coneix el Govern Municipal aquest problema?
Té el Govern Municipal prevista alguna acció per resoldre el conflicte? En
cas afirmatiu, quina o quines?
Existeixen contactes amb l’Ajuntament d’Esplugues per tractar la qüestió?”

- 5282
En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup polític municipal d’Esquerra
Republicana de Catalunya, consta a la Secretaria General còpia de la resposta per
escrit, efectuada pel Tinent d’Alcaldia de l’Àrea de Convivència i Seguretat, Sr. José
Castro Borrallo, que literalment diu:
“Respecte de la pregunta presentada al Registre General d’Entrada d’aquest
Ajuntament amb número 14577 i data 6 de febrer del 2020, i segons el que disposa
l’article 55 del Reglament Orgànic del Ple a efectes de que sigui contestada al Ple
Ordinari, en relació a “Malgrat les recents actuacions de l’Ajuntament en la cruïlla
entre el carrer de Pere Pelegrí i l’Avinguda Electricitat se segueixen produint
nombrosos ensurts atesa l’amplada de la via...”
En resposta a les seves preguntes indicar-li:
L’encreuament estava regulat amb una senyalització d’STOP a l’avinguda de
l’Electricitat, donant prioritat de pas al carrer Pere Pelegrí.
S’ha comprovat que, a causa de les últimes actuacions realitzades d’aglomerat de
l’avinguda de l’Electricitat, ha desaparegut la senyalització d’STOP, per la qual
cosa, hem donat ordre immediata als serveis de manteniment de senyalització de
l’Àrea d’Espai públic per a la seva reposició.
Existeixen contactes permanents amb els serveis tècnics de l’Ajuntament
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d’Esplugues, amb la prioritat de garantir la seguretat dels vianants als passos,
concretant després, la prioritat de pas dels vehicles. Aquesta actuació, que
incorpora la semaforització de la cruïlla, resta pendent d’execució per part de l’Àrea
d’Espai Públic.
Atentament,”
10.- RGE núm. 14582, de 6 de febrer de 2020
“Xavier Mombiela i Quintero, Regidor del Grup Polític d’Esquerra Republicana de
Catalunya, d’acord amb allò que disposa l’article 55 del Reglament del Ple de
l’Ajuntament de L’Hospitalet de Llobregat, presenta al Registre General la següent
pregunta, a fi efecte de que sigui contestada en el proper Ple ordinari.
Davant la situació de crisi climàtica que patim, el Grup Municipal d’ERC li pregunta
al Govern Municipal:
1. Quants vehicles disposa l’Ajuntament sense distintiu ambiental?
2. Quin ús se’n fa d’aquests?
3. Circulen aquests vehicles quan la qualitat de l’aire és pobre? O pel contrari,
se’n evita el seu ús?
4. Té el Govern Municipal la previsió de substituir aquests vehicles? En cas
afirmatiu, quan ho té previst fer?”

- 5284
En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup polític municipal d’Esquerra
Republicana de Catalunya, consta a la Secretaria General còpia de la resposta per
escrit, efectuada pel Tinent d’alcaldia de l’Àrea d’Espai Públic, Habitatge,
Urbanisme i Sostenibilitat, Sr. Cristian Alcázar Esteban, que literalment diu:
“Respecte a la pregunta presentada en el Registre d'Entrada d’aquest ajuntament,
amb número E/14582/2020 i amb data 6 de febrer de 2020, segons preveu l’article
55 de la Reglament Orgànic del Ple amb la finalitat de ser contestat en el Ple
Ordinari 26 de febrer de 2020 en relació a la flota de vehicles municipals, us informo
del següent:
1. Actualment hi ha a la flota municipal 20 vehicles sense distintiu ambiental,
sense comptabilitzar els vehicles de Guardia Urbana ni els de Protecció
Civil.
2. Molts d’ells estan fora d’us i altres s’utilitzen de forma esporàdica.
3. El vehicles sense distintiu ambiental no circulen en episodis d’avís o pre-avís
de contaminació atmosfèrica on es registren nivells de contaminació elevats.
4. S’està realitzant un estudi de la optimització de la flota municipal: Pla
racionalització d’us i estratègia de la mobilitat dels serveis tècnics i brigades
municipals, que definirà un nou model de flota de vehicles. Aquest estudi
realitzats per tècnics experts en mobilitat té la finalitat de l’adaptació de la
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flota municipal als nous mitjans de transports actuals, recull les necessitats
dels serveis i els treballs i usos que es realitzaran amb els vehicles.
Aquest nou model de flota municipal inclourà tant vehicles especials de
propietat, motocicletes, títols de transports públics, bicicletes i vehicles d’us
compartit.
Atentament,”
11.- RGE núm. 16469, de 11 de febrer de 2020
“Coque García, regidor del Grup Polític d’Esquerra Republicana de Catalunya, CIF.
V67473793, d’acord amb allò que disposa l’article 55 del Reglament del Ple de
l’Ajuntament de L’Hospitalet de Llobregat, presenta al Registre General la següent
pregunta, a fi efecte de que sigui contestada en el proper Ple ordinari.
El passat 9 de gener es va atendre a l’Hospital de Bellvitge una dona amb dos
menors a càrrec víctima d’una agressió masclista per part de la seva parella. Des
de l’hospital, seguint els protocols establerts, es va procedir a avisar als Mossos
d’Esquadra, i també informant a la Guàrdia Urbana, per procedir a prendre
declaració i acompanyar la víctima a interposar denúncia.
Malauradament, els serveis de l’hospital han denunciat l’actitud racista i agressiva
de l’agent 2428 de la comissaria de l’Hospitalet que es va desplaçar fins a l’hospital,
negant-se a acompanyar la víctima fins a la comissaria, ni proporcionar-li cap tipus
de protecció ni acompanyament després de l’agressió patida.
També al·leguen des de l’hospital haver contactat amb els serveis socials
d’urgència, sense èxit.
Per això volem preguntar al govern municipal:
1.
2.

3.
4.

Ha tingut coneixement el govern municipal d’aquests fets?
Quines actuacions s’han portat a terme per fer seguiment d’aquest cas i per
donar resposta a la situació d’aquesta dona, per part dels serveis municipals,
serveis socials i CAID?
Quins protocols d’actuació i coordinació existeixen entre l’hospital, els mossos i
la xarxa de serveis socials, serveis sanitaris i serveis d’atenció a les dones?
Quin és el procediment d’actuació davant de fets com aquests, en casos
d’urgència?”

- 5289
En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup polític municipal d’Esquerra
Republicana de Catalunya, consta a la Secretaria General còpia de les respostes
per escrit, efectuades pel Tinent d’alcaldia de l’Àrea de Convivència i Seguretat, Sr.
José Castro Borrallo i per la Regidora de Govern d’Igualtat, Sra. Laura García
Manota, respectivament, que literalment diuen:
“Respecte de la pregunta presentada al Registre General d’Entrada d’aquest
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Ajuntament amb número 16469 i data 11 de febrer del 2020, i segons el que
disposa l’article 55 del Reglament Orgànic del Ple a efectes de que sigui contestada
al Ple Ordinari, en relació a “El passat 9 de gener es va atendre a l’Hospital de
Bellvitge una dona amb dos menors a càrrec víctima d’una agressió masclista per
part de la seva parella...”
En resposta a les seves preguntes indicar-li:
No ens consta cap intervenció de la Guàrdia Urbana en aquest punt ni en aquell
dia.
Atentament,”
“Senyor,
Respecte a la pregunta que vau presentar en el Registre General d’Entrada
d’aquest Ajuntament, amb codi E/16469/2020 i data 11-02-2020 i, segons el que
disposa l’article 55 Reglament Orgànic del Ple a efectes de que sigui contestada en
el Ple Ordinari que se celebrarà el dia 26 de febrer de 2020, en relació a les
preguntes realitzades referides al Centre d’Atenció a la Dona, us comunico el
següent:
1. Ha tingut coneixement el govern municipal d’aquests fets?
La resposta a aquesta pregunta s’adjunta en escrit del Tinent d’Alcaldia de l’Àrea de
Convivència i Seguretat.
2. Quines actuacions s’han portat a terme per fer seguiment d’aquest cas i per
donar resposta a la situació d’aquesta dona, per part dels serveis municipals,
serveis socials i CAID?
D’acord amb el circuit establert i seguint el protocol de confidencialitat per a la
Prevenció i tractament de la violència contra les dones, quan la dona en situació de
violència és derivada al CAID, (ja sigui per serveis sanitaris, cossos de seguretat o
altres serveis, en els casos què és necessari un allotjament d’urgència per risc
contra la integritat física o psíquica per la dona), es fa un acolliment temporal en un
recurs d’emergències, ja sigui el Centre d’Emergències, o altres recursos fora de la
ciutat.
3. Quins protocols d’actuació i coordinació existeixen entre l’hospital, els
mossos i la xarxa de serveis socials, serveis sanitaris i serveis d’atenció a les
dones?
El protocol existent i vigent des del 2005 a la ciutat és el Protocol per la Prevenció i
Tractament
de
la
Violència
Contra
les
Dones
(http://www.lh.cat/gdocs/d1278023.pdf). La coordinació dels serveis tècnics es realitza en cada
situació específica què es deriva independentment de les reunions periòdiques dels
representants del Circuit o Taula de seguiment del Protocol. El Circuit de
coordinació i seguiment del protocol està conformat per serveis sanitaris, serveis
socials, MMEE, Guàrdia Urbana, Oficina d’atenció a la víctima, CAID, entre altres.
4. Quin és el procediment d’actuació davant de fets com aquests, en casos
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d’urgència?
En els casos on és necessari un allotjament d’urgència per risc contra la integritat
física o psíquica per la dona, es fa un acolliment temporal en un recurs
d’emergències, ja sigui al Centre d’Emergències de la ciutat, o a altres recursos fora
de la ciutat. Aquests recursos són tramitats per Serveis Socials o pel CAID,
depenent l’horari on es produeixi o sigui comunicada la urgència.
Cordialment,”
12.- RGE núm. 17547, de 13 de febrer de 2020
“Antoni Garcia, Portaveu del Grup Polític d’Esquerra Republicana de Catalunya,
d’acord amb allò que disposa l’article 55 del Reglament del Ple de l’Ajuntament de
L’Hospitalet de Llobregat, presenta al Registre General la següent pregunta, a fi
efecte de que sigui contestada en el proper Ple ordinari.
El grup municipal d’Esquerra Republicana voldríem saber:
1. Quines són les dades actuals i desglossades sobre les parades dels
mercats de la ciutat, ocupació, especialitat, parades buides...
2. Quins han estat els resultats en les anteriors licitacions de parades?
3. Quines dates tenen previstes per a les properes licitacions de cada mercat?”

- 5290
En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup polític municipal d’Esquerra
Republicana de Catalunya, consta a la Secretaria General còpia de la resposta per
escrit, efectuada per la Tinenta d’Alcaldia de l’Àrea de Participació i Relacions
Ciutadanes, Sra. M. Ángeles Sariñena Hidalgo, que literalment diu:
“Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre General d’Entrada
d’aquest Ajuntament, amb número 17547 de data 13/02/2020 i segons el que
disposa l’article 55 (Precs i preguntes) del Reglament Orgànic del Ple, a efectes de
que sigui contestada en el Ple ordinari del dia 26 de febrer de 2020, procedim a
continuació a donar-vos resposta.
Pregunta número. 1:
Quines són les dades actuals i desglossades sobre les parades dels mercats de la
ciutat, ocupació, especialitat, parades buides…
Resposta:
Informació a l’annex adjunt.
Pregunta número 2:
Quins han estat els resultats en les anteriors licitacions de parades?
Resposta:
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L’última licitació de parades dels mercats municipals es va adjudicar al maig de
2018, amb el següent balanç: de les 84 unitats de venda -140 concessions- que es
van treure a subhasta, es van adjudicar 7 unitats -14 concessions-, mentre que les
77 unitats de venda restants -126 concessions- van quedar desertes.
A finals de 2019 es van començar a confeccionar els plecs de condicions que
serviran de base per la subhasta.
Pregunta número 3:
Quines dates tenen previstes per a les properes licitacions de cada mercat?
Resposta:
Pel que fa a la Secció, el proper mes de març s’iniciarà l’expedient corresponent a
la licitació de les concessions administratives de tots els mercats municipals i
s’enviarà al Departament de Contractació.
Cordialment,

”
CIUTADANS-PARTIDO DE LA CIUDADANÍA
Per part dels/de la regidors/a del grup polític municipal de Ciutadans-Partido de la
Ciudadanía, d’acord amb allò que disposa l’article 55.4 del Reglament Orgànic del
Ple, s’han formulat en temps i forma 9 preguntes per escrit que han tingut entrada
en el Registre General els dies 22 de gener i 4, 6 i 10 de febrer de 2020 i, per tant,
amb més de 6 dies hàbils anteriors a la celebració del Ple.
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Aquestes preguntes als efectes de constar a l’Acta de la sessió, es transcriuen
literalment:
1.- RGE núm. 8461, de 22 de gener de 2020.
“Maria Carmen Esteban Fernández. GRUP MUNICIPAL DE CIUTADANS A
L'AJUNTAMENT DE L'HOSPITALET.
EXPOSA:
ATENDIDO que el Pleno Municipal del 28/02/2017 aprobó la moción del Grupo
Municipal de Ciudadanos titulada “Moción para la elaboración del Plan Local de
Vivienda de l'Hospitalet”.
VISTO que en el apartado de la Web Municipal sobre la rendición de cuentas de las
mociones presentadas por los grupos políticos constan las acciones realizadas
sobre la moción anteriormente mencionada.
VISTO que, sobre la moción anteriormente mencionada, se afirma en el apartado
de rendición de cuentas de la web municipal que “Se ha solicitado la dotación
presupuestaria correspondiente para la contratación de consultoría externa a fin de
que se puedan licitar y adjudicar en el 2018”.
SOL·LICITA:
La presentación de la siguiente pregunta al Pleno Municipal ¿Se ha realizado la
solicitud para la dotación presupuestaria correspondiente para la contratación de
consultoría externa, tal y como se afirma en la web municipal?”

- 5260
En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup polític municipal de
Ciutadans, consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada
pel Tinent d’Alcaldia de l’Àrea d’Espai Públic, Habitatge, Urbanisme i Sostenibilitat,
Sr. Cristian Alcázar Esteban, que literalment diu:
“Respecto a la pregunta presentada en el Registro de Entrada de este
ayuntamiento, con número E/8461/2020 y con fecha 22 de enero de 2020, según lo
previsto en el artículo 55 del Reglamento Orgánico del Pleno con la finalidad de ser
contestada en el Pleno Ordinario de 26 de febrero de 2020 en relación si se ha
realizado la solicitud para la dotación económica presupuestaria correspondiente a
la contratación de consultoría externa, tal y como se afirma en la página web
municipal, le informo de lo siguiente:
En el año 2018, se solicitó con la ficha NI18-003 dentro del presupuesto municipal
de ese año, la dotación dentro de la partida presupuestaria 2270602, para
realización Estudios y Trabajos Técnicos Plan Local de la Vivienda. Se procederá a
actualizar la web municipal.
Atentamente,”
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2.- RGE núm. 8591, de 22 de gener de 2020.
“Maria Carmen Esteban Fernández. GRUP MUNICIPAL DE CIUTADANS A
L'AJUNTAMENT DE L'HOSPITALET.
EXPOSA:
El 18/03/2016 el Pleno Municipal aprobó la “Moción para garantizar el control diario
del servicio de recogida de residuos municipales, limpieza viaria y limpieza del
alcantarillado de la ciudad y el acceso de los ciudadanos a la información sobre la
prestación del servicio” presentada por el Grupo Municipal de Ciudadanos.
VISTA la respuesta a la pregunta presentada en el Registro General de Entrada del
Ayuntamiento, con el número 109662, de 14 de noviembre de 2019, y respondida
en el Pleno Ordinario del 27 de noviembre de 2019, donde afirma el gobierno que
“Con la nueva metodología del cuerpo de inspectores de territorio, se está
trabajando en la publicación en la web municipal de la información sobre el número
de inspecciones realizadas y el número de penalizaciones o incumplimientos de la
contrata”.
SOL·LICITA:
¿Qué ha impedido que, tras 46 meses, este Gobierno municipal aún no haya
publicado el índice detallado de los informes diarios de las deficiencias detectadas
por los controles efectuados por los servicios municipales?
¿En qué plazo de tiempo (semanas, meses, años, etc...) tienen pensado cumplir
con este acuerdo aprobado el 18/03/2016 por el Pleno Municipal?”

- 5262
En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup polític municipal de
Ciutadans, consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada
pel Tinent d’Alcaldia de l’Àrea d’Espai Públic, Habitatge, Urbanisme i Sostenibilitat,
Sr. Cristian Alcázar Esteban, que literalment diu:
“Respecto a la pregunta presentada en el Registro de Entrada de este
ayuntamiento, con número E/8591/2020 y con fecha 22 de enero de 2020, según lo
previsto en el artículo 55 del Reglamento Orgánico del Pleno con la finalidad de ser
contestada en el Pleno Ordinario de 26 de febrero de 2020 en relación a la
publicación del índice detallado de los informes diarios de las deficiencias
detectadas por los controles efectuados por los servicios municipales, le informo de
lo siguiente:
Una vez organizada la información estamos trabajando para que en los próximos
meses empiece aparecer la información en la página web, con los datos del mes de
enero de 2020. La información publicada se mostrará a mes vencido, por la
recopilación de los datos a publicar.
La información se publicará dentro de la sección de Espacio Público de la página
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web municipal, en el apartado “Limpieza”.
Atentamente,”
3.- RGE núm. 8599, de 22 de gener de 2020.
“Maria Carmen Esteban Fernández. GRUP MUNICIPAL DE CIUTADANS A
L'AJUNTAMENT DE L'HOSPITALET.
EXPOSA:
Han llegado a este grupo municipal quejas de aumento de robos durante las últimas
semanas en las instalaciones del Centre d'Esports l'Hospitalet.
SOL·LICITA:
Ante esta situación pregunto la siguiente pregunta al Pleno Municipal
El Gobierno Municipal:
- ¿Tiene constancia de esta situación?
- ¿Tiene pensado adoptar más medidas de las que habitualmente se llevan a cabo
para garantizar la seguridad y el mantenimiento de las instalaciones del Centre
d'Esports l'Hospitalet?
- ¿Tiene pensado actuar para reparar las vallas de seguridad que rodean las
instalaciones del Centre d'Esports l'Hospitalet en aquellos tramos donde está más
deteriorada? Si la respuesta es afirmativa, ¿cuándo tiene pensado hacerlo?

- 5261
En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup polític municipal de
Ciutadans, consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada
pel regidor d’Esports, Sr. Cristóbal Plaza Lao, que literalment diu:
“Señor,
Respecto a la Pregunta, con registro de entrada número E/8599/2020 de fecha 22
de enero de 2020, sobre lo siguiente, y según lo que dispone el artículo 55 del
Reglamento Orgánico del Pleno, a efectos que sea contestada en el Pleno
Ordinario que se celebrará el día 26 de febrero de 2020:
“Han llegado a este grupo municipal quejas de aumento de robos durante las
últimas semanas en las instalaciones del Centre d'Esports l’Hospitalet.
- ¿Tiene constancia de esta situación?
- ¿Tiene pensado adoptar más medidas de las que habitualmente se llevan a
cabo para garantizar la seguridad y el mantenimiento de las instalaciones del
Centre d'Esports l’Hospitalet?
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- ¿Tiene pensado actuar para reparar las vallas de seguridad que rodean las
instalaciones del Centre d'Esports l’Hospitalet en aquellos tramos donde está
más deteriorada? Si la respuesta es afirmativa, cuando tiene pensado
hacerlo?”
1.- De acuerdo con la información recibida desde la Dirección de la instalación, no
se tiene constancia de ningún robo a socios, usuarios o personas del club. Sí que
consta que se han producido dos episodios concretos de vandalismo durante los
últimos meses de 2019, que han sido debidamente denunciados a la Guardia
Urbana.
2.- y 3.- Las medidas de seguridad y mantenimiento de las vallas son las que se
siguen habitualmente y no se está estudiando modificarlas. En el momento que se
detecta una incidencia, se informa de inmediato al departamento correspondiente
para tomar las medidas adecuadas y solucionar la incidencia.
En cuanto a la reparación de las partes más dañadas, se han tomado las medidas
urgentes necesarias para asegurar que estos deterioros puntuales no pongan en
peligro ni al resto de la estructura ni a las persones usuarias, y se está evaluando la
forma y coste de la reparación definitiva.
Atentamente,”

4.- RGE núm. 13541, de 4 de febrer de 2020.
“Maria Carmen Esteban Fernández. GRUP MUNICIPAL DE CIUTADANS A
L'AJUNTAMENT DE L'HOSPITALET.
SOL·LICITA:
¿En qué fecha tiene previsto el Gobierno Municipal tener finalizada la
implementación de la administración electrónica en virtud de las disposiciones de la
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas? ¿Cuándo tiene previsto que las respuestas a las
preguntas a pleno formuladas por escrito sean trasladadas electrónicamente?”

- 5279
En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup polític municipal de
Ciutadans, consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada
per la Cap de Servei del Gabinet de l’Alcaldia i Open Data, Sra. M. C. G.C. M., que
literalment diu:
“Benvolguda,
Respecte a la pregunta presentada al Registre General d’Entrada, número
E/13541/2020, relacionada amb la implementació de l’administració electrònica, i
segons el que disposa l’article 55 del Reglament Orgànic del Ple, em plau adjuntarli:
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1.

Informe de la Gerència municipal referent a la pregunta sobre la finalització
de la implementació de l’administració electrònica de l’Ajuntament de
L’Hospitalet.

2.

Escrit del Gabinet de l’Alcaldia referent a la pregunta sobre el trasllat
electrònic de les respostes a les preguntes de Ple Municipal.

Atentament,
1) “INFORME
Informe que s’emet en resposta a la pregunta que ha presentat en el Registre
General d’entrada d’aquest Ajuntament amb número E/13541/2020, de data 4 de
febrer de 2020, la senyora M. Carmen Esteban Fernández, regidora del Grup Polític
Municipal de Ciutadans a l’Ajuntament de L’Hospitalet i, segons el que disposa
l’article 55 del Reglament Orgànic de Ple, a efectes de que sigui contestada en el
Ple Ordinari del dia 26 de febrer de 2020 en relació a la primera part de la pregunta:
-

¿En qué fecha tiene previsto el Gobierno Municipal tener finalizada la
implementación de la administración electrónica en virtud de las
disposiciones de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas?

Em plau informar-vos que l’Ajuntament de L’Hospitalet està implementant les
obligacions de l’administració electrònica des de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de
acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos i concretament la Ley
39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas. En l’àmbit de les eines concretes, actualment s’està
desplegant una plataforma d’administració electrònica –que du el nom d’AUPAC –
contractada a l’empresa Grupo Meana – la qual té previst abordar les revisions de
la Ley 39/2015 (és un contracte que finalitza el novembre de 2020 i està previst
renovar-lo per donar resposta a la continuïtat de la transformació digital de
l’organització).
En aquest moment, ja s’està treballant en expedients i documentació electrònica; el
registre de la documentació es realitza sota les directrius de la Llei (electrònic), les
resolucions i els decrets ja són electròniques i els acords de Junta de Govern Local
es gestionen de forma electrònica, entre d’altres implementacions concretes.
En aquest àmbit de la implementació de l’administració electrònica, cal dir que
l’abordatge de la transformació digital és un llarg procés que traspassa les lleis i que
seran un tema d’agenda de la gestió pública municipal i de les altres
administracions en les properes dècades.
Atentament,”
2) “En relació a la pregunta presentada en el Registre General d’Entrada d’aquest
Ajuntament amb número E/13541/2020, de data 4 de febrer de 2020, per la Sra. M.
Carmen Esteban Fernández, regidora del Grup Municipal Ciutadans, i segons el
que disposa l’article 55 del Reglament Orgànic del Ple a efectes que sigui
contestada al Ple ordinari del dia 26 de febrer de 2020, en relació a la segona part
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de la pregunta que diu:
Pregunta 2: ¿Cuándo tiene previsto que las respuestas a las preguntas a pleno
formuladas por escrito sean trasladadas electrónicamente?
Em plau informar-li que tal com s’indica des de la Gerència municipal, l’abordatge
de la transformació digital és un procés llarg i que en aquests moments ja es
gestiona de forma electrònica, entre d’altres implantacions, les resolucions i els
decrets i els acord de la Junta de Govern Local.
El departament d’Organització i Projectes de Millora, que és el departament
encarregat d’implementar l’Administració Electrònica, dintre de les actuacions que
està duent a terme, té previst abordar la implantació de la gestió dels assumptes de
Ple, entre els quals s’hi troba els precs i preguntes de Ple tant orals com escrits.
Des d’aquest Gabinet s’han mantingut contactes amb el departament d’Organització
per tal d’avançar tant aviat com sigui possible el funcionament electrònic d’aquest
aspecte concret.
Atentament,”

5.- RGE núm. 13727, de 4 de febrer de 2020.
“Maria Carmen Esteban Fernández. GRUP MUNICIPAL DE CIUTADANS A
L'AJUNTAMENT DE L'HOSPITALET.
EXPOSA:
El regidor Sr. Jesús A. Martín González expone que a las preguntas a pleno
E/116818/2019, E/116856/2019, E/116860/2019, E/116879/2019, E/116879/2019,
E/116881/2019, E/116886/2019 sobre importes ejecutados de inversiones previstas
en el Plan de Inversiones Municipales 2016-2019, se nos ha respondido que estas
inversiones están incluidas en “Inversiones financieras sostenibles 2017, se
encuentran dentro del Proyecto de pavimentación en diferentes calles de L'H para
la mejora de la accesibilidad”, con un importe total de 6.008.212,84?
SOL·LICITA:
Detalle de todas las actuaciones realizadas con la partida de 6.008.212,84,
“Inversiones financieras sostenibles 2017, se encuentran dentro del Proyecto de
pavimentación en diferentes calles de L'H para la mejora de la accesibilidad”.”

- 5283
En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup polític municipal de
Ciutadans, consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada
pel Tinent d’alcaldia de l’Àrea de Planificació, Projectes Estratègics i Hisenda, Sr.
Francesc J. Belver Vallés, que literalment diu:
“Respecto al escrito presentado en el Registro General de Entrada de este
Ayuntamiento, en fecha 4 de febrero de 2020 y núm. 13727, en relación con los
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importes de ejecución de diversas inversiones previstas en el Plan de Inversiones
Municipales 2016-2019, incluidas en “Inversiones financieras sostenibles 2017”,
según lo dispuesto en el artículo 55 (Ruegos y Preguntas) del Reglamento Orgánico
del Pleno, a efectos de que sea contestada en el Pleno ordinario del día 26 de
febrero actual, procedemos a darles respuesta.
Petición: Detalle de todas las actuaciones realizadas con la partida de
6.008.212,84, “Inversiones financieras sostenibles 2017, se encuentran dentro del
Proyecto de pavimentación en diferentes calles de L’H para la mejora de la
accesibilidad”.
Respuesta: De acuerdo con la información facilitada desde el Área de Espacio
Público, Vivienda, Urbanismo y Sostenibilidad, los importes de ejecución son los
siguientes:
RGE Pleno
enero

Inversión

E/116818/2019

¿Cuál es exactamente el importe ejecutado de la siguiente inversión
completada en el Plan de Inversiones Municipales 2016-2019?
Actuaciones singulares de ciudad Dtto.III Calle Jansana
¿Cuál es exactamente el importe ejecutado de la siguiente inversión
completada en el Plan de Inversiones Municipales 2016-2019?
Actuaciones singulares de ciudad Dtto.III ampliación de las aceras en
las calles de Santa Eulalia
¿Cuál es exactamente el importe ejecutado de la siguiente inversión
completada en el Plan de Inversiones Municipales 2016-2019?
Actuaciones singulares de ciudad Dtto.III arreglos de los tramos de las
calles de Santa Eulália
¿Cuál es exactamente el importe ejecutado de la siguiente inversión
completada en el Plan de Inversiones Municipales 2016-2019?
Actuaciones singulares de ciudad Dtto.III carril bici entre avda. J.Carles
I y Distrito Económico.
¿Cuál es exactamente el importe ejecutado de la siguiente inversión
completada en el Plan de Inversiones Municipales 2016-2019?
Actuaciones singulares de ciudad Dtto.III Calle Castelao.
¿Cuál es exactamente el importe ejecutado de la siguiente inversión
completada en el Plan de Inversiones Municipales 2016-2019?
Actuaciones singulares de ciudad Dtto.IV-V Avda. Severo Ochoa y
Avda. Torrente Esplugues
¿Cuál es exactamente el importe ejecutado de la siguiente inversión
completada en el Plan de Inversiones Municipales 2016-2019?
Actuaciones singulares de ciudad Dtto.IV-V pav. Calle Menéndez Pidal
y Enginyer Moncunill.

E/116856/2019

E/116860/2019

E/116866/2019

E/116879/2019

E/116881/2019

E/116886/2019

Importe
ejecutado
208.684,90 €
116.933,21 €

1.945.409,85 €

No se ha ejecutado

480.288,77 €
881.811,71 €

Menéndez Pidal en
ejecución:
423.601,06 €,
Enginyer Moncunill:
576.854,41 €

Cordialmente,
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”
6.- RGE núm. 14813, de 6 de febrer de 2020.
“Maria Carmen Esteban Fernández. GRUP MUNICIPAL DE CIUTADANS A
L'AJUNTAMENT DE L'HOSPITALET.
EXPOSA:
En su respuesta a la pregunta que le hicimos E/116621/2019 sobre la ejecución de
la inversión prevista en el Plan de Inversiones Municipales 2016-2019 “Ley de
Barrios la Florida-Pubilla Cases”, Francesc J. Belver nos indicó que la suma
asciende a 16.957.332,62, cuando el importe previsto en el Plan de Inversiones
Municipales 2016-2019 era de 509.481,34.
SOL·LICITA:
1 ¿Cuáles son concretamente las inversiones incluidas en el concepto “Ley de
Barrios la Florida-Pubilla Cases” a las que se les ha destinado 16.957.332,62?
2 ¿Cuál es el motivo de la desviación de los 509.481,34 planificados a los
16.957.332,62 ejecutados?”

- 5285
En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup polític municipal de
Ciutadans, consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada
pel Tinent d’alcaldia de l’Àrea de Planificació, Projectes Estratègics i Hisenda, Sr.
Francesc J. Belver Vallés, que literalment diu:
“Respecto al escrito presentado en el Registro General de Entrada de este
Ayuntamiento, en fecha 6 de febrero de 2020 y núm. 14813, en relación con la
inversión prevista en el Plan de Inversiones Municipales 2016-2019 “Ley de Barrios
La florida-Pubilla Casas, según lo dispuesto en el artículo 55 (Ruegos y Preguntas)
del Reglamento Orgánico del Pleno, a efectos de que sea contestada en el Pleno
ordinario del día 26 de febrero actual, procedemos a darles respuesta
Pregunta 1: “¿Cuáles son concretamente las inversiones incluidas en el concepto
“Ley de Barrios la Florida-Publilla Cases a las que se les ha destinado
16.957.332,62??”
Respuesta: Para responder a esta primera pregunta les remitimos al documento
adjunto, que refleja el total ejecutado del proyecto con las justificaciones
desglosadas de los ejercicios de 2007 hasta 2017, cuyo total asciende a
16.957.332,62 €.
Pregunta 2: “¿Cuál es el motivo de la desviación de los 509.481,34? planificados a
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los 16.957.332,62? ejecutados?”
Respuesta: El importe de 509.481,34 € refleja la cantidad presupuesta para el
ejercicio correspondiente a 2016, mientras que 16.957.332,62€ es el total ejecutado
del proyecto, desde 2007 hasta 2017.
Cordialmente,

”
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7.- RGE núm. 14815, de 6 de febrer de 2020.
“Maria Carmen Esteban Fernández. GRUP MUNICIPAL DE CIUTADANS A
L'AJUNTAMENT DE L'HOSPITALET.
EXPOSA:
En su respuesta a la pregunta que le hicimos E/116621/2019 sobre la ejecución de
la inversión prevista en el Plan de Inversiones Municipales 2016-2019 “Mercat de la
Florida”, Francesc J. Belver nos indicó que la suma asciende a 16.174.525,71,
cuando el importe previsto en el Plan de Inversiones Municipales 2016-2019 era de
1.381.499,87.
SOL·LICITA:
1 ¿Cuáles son concretamente las inversiones incluidas en el concepto “Mercat de la
Florida” a las que se les ha destinado 16.174.525,71?
2 ¿Cuál es el motivo de la desviación de los 1.381.499,87, planificados a los
16.174.525,71 ejecutados?”

- 5286
En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup polític municipal de
Ciutadans, consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada
pel Tinent d’alcaldia de l’Àrea de Planificació, Projectes Estratègics i Hisenda, Sr.
Francesc J. Belver Vallés, que literalment diu:
“Respecto al escrito presentado en el Registro General de Entrada de este
Ayuntamiento, en fecha 6 de febrero de 2020 y núm. 14815, en relación con la
inversión prevista en el Plan de Inversiones Municipales 2016-2019 “Mercat de la
Florida”, según lo dispuesto en el artículo 55 (Ruegos y Preguntas) del Reglamento
Orgánico del Pleno, a efectos de que sea contestada en el Pleno ordinario del día
26 de febrero actual, procedemos a darles respuesta.
Pregunta 1: “¿Cuáles son concretamente las inversiones incluidas en el concepto
“Mercat de la Florida” a las que se les ha destinado 16.174.525,71??”
Respuesta: Las que figuran en el acuerdo de Junta de Gobierno Local, número de
expediente 1096/2016, aprobado en sesión de 31 de diciembre de 2018.
Pregunta 2: “¿Cuál es el motivo de la desviación de los 1.381.499,87 planificados a
los 16.174.525,71 ejecutados?”
Respuesta: El importe de 1.381.499,87 € refleja la dotación correspondiente al
ejercicio 2016, mientras que 16.174.525,71 € es coste total de la inversión (IVA
incluido) del proyecto “Obres Mercat de la Florida”.
Cordialmente,”
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8.- RGE núm. 14841, de 6 de febrer de 2020.
“Maria Carmen Esteban Fernández. GRUP MUNICIPAL DE CIUTADANS A
L'AJUNTAMENT DE L'HOSPITALET.
SOL·LICITA:
Conocer la previsión que hay de obras en la vía pública de las siguientes calles
(durante este año 2020)
- Calle Angel Guimerà
- Calle Munts
- Calle de la Uva
- Calle de Castelao
- Calle del Mestre Carbó
- Calle de Pi i Maragall
- Avinguda Carrilet”

- 5287
En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup polític municipal de
Ciutadans, consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada
pel Tinent d’alcaldia de l’Àrea d’Espai Públic, Habitatge, Urbanisme i Sostenibilitat,
Sr. Cristian Alcázar Esteban, que literalment diu:
“Respecto a la pregunta que ha presentado en el Registro General de Entrada del
Ayuntamiento, con el número 14841, de 6 de febrero de 2020, y de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 55 Reglamento Orgánico de Pleno a efectos de ser
respondida durante el Pleno Ordinario que tendrá lugar el próximo 26 de febrero de
2020, en relación con la previsión de obras en la vía pública de una relación de
calles de la ciudad durante el año 2020, le informo de lo siguiente:
En estos momentos se está trabajando en la concreción del Plan de Inversión
Municipal, por este motivo no está adjudicado ningún proyecto, ni realizada ninguna
contratación para la realización de obras en la vía pública de la relación de calles de
su escrito.
Atentamente,”

9.- RGE núm. 15982, de 10 de febrer de 2020.
“Maria Carmen Esteban Fernández. GRUP MUNICIPAL DE CIUTADANS A
L'AJUNTAMENT DE L'HOSPITALET.
EXPOSA:
En relación a nuestra pregunta E/116626/2019 hemos recibido una respuesta
incompleta. Por ese motivo reformulamos la pregunta, concretamente con las tres
preguntas siguientes en relación al Pla d'Inversions.
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SOL·LICITA:
1.- ¿Cuándo tienen previsto presentar el Plan de Inversiones 2020-2025?
2.- ¿En qué fase de elaboración se encuentra?
3.- ¿Qué mecanismos tienen previstos para abrir a la participación el Plan de
Inversiones 2020-2025?”

- 5288
En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup polític municipal de
Ciutadans, consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada
pel Tinent d’alcaldia de l’Àrea de Planificació, Projectes Estratègics i Hisenda, Sr.
Francesc J. Belver Vallés, que literalment diu:
“Respecto al escrito presentado en el Registro General de Entrada de este
Ayuntamiento, en fecha 10 de febrero de 2020 y núm. 15982, en relación con el
Plan de Inversiones 2020-2025, según lo dispuesto en el artículo 55 (Ruegos y
Preguntas) del Reglamento Orgánico del Pleno, a efectos de que sea contestada en
el Pleno ordinario del día 26 de febrero actual, procedemos a darles respuesta
Pregunta 1: “¿Cuándo tienen previsto presentar el Plan de Inversiones 2020-2025?”
Respuesta: Durante el primer semestre de 2020.
Pregunta 2: ¿En qué fase de elaboración se encuentra?”
Respuesta: En una fase bastante avanzada.
Pregunta 3: ¿Qué mecanismos tienen previstos para abrir a la participación el Plan
de Inversiones 2020-2025”
Respuesta: Entre otros, los Consells de Districtes.
Cordialmente,”

PARTIT POPULAR
Per part de la regidora del grup polític municipal del Partit Popular, d’acord amb allò
que disposa l’article 55.4 del Reglament Orgànic del Ple, s’han formulat en temps i
forma 2 preguntes per escrit que han tingut entrada en el Registre General els dies
31 de gener i 5 de febrer de 2020 i, per tant, amb més de 6 dies hàbils anteriors a la
celebració del Ple.
Aquestes preguntes als efectes de constar a l’Acta de la sessió, es transcriuen
literalment:
1.- RGE núm. 12096, de 31 de gener de 2020.
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“El grupo municipal del Partido Popular en virtud del artículo 55 del Reglamento del
Pleno, presenta al registro la siguiente pregunta para que sea contestada el
próximo pleno del día 26 de febrero de 2020.
En relación al pregón de las Fiestas de Primavera, esta regidora y su grupo
municipal solicitan
CONOCER:
•

Que personas han realizado el pregón en los últimos 3 años.

•

Cuanto se les ha pagado a cada uno y en que concepto.

•

Si además han cobrado alguna dieta de desplazamiento u otras.”

- 5269
En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup polític municipal del Partit
Popular, consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada
per la Cap de Servei del Gabinet de l’Alcaldia i Open Data, Sra. M. C. G.C. M., que
literalment diu:
“Apreciada señora,
Respecto a la pregunta presentada en el Registro General de Entrada, número
E/12096/2020, en relación “al pregón de las Fiestas de Primavera de los últimos
tres años”, y según lo que dispone el artículo 55 del reglamento orgánico del Pleno:
Me complace adjuntarle el informe emitido por la Cap de Secció Administrativa i de
Suport a la Gestió de l’àrea d’Alcaldia, la Sra. S. T. M., dando respuesta a la
pregunta citada.
Atentamente,
INFORME RESPOSTA PREGUNTA GRUP MUNICIPAL PP PREGONERS 2017,
2018, 2019
Que s’emet en resposta a l’escrit presentat per la portaveu del Grup Municipal del
PP, senyora Sonia Esplugas González, amb número de registre d’entrada
E/12096/2020 de data 31/01/2020, on sol·licita informació sobre els pregoners dels
anys 2017, 2018 i 2019 i despeses vinculades.
Les persones que han realitzat el pregó els anys 2017, 2018 i 2019 són les
següents:

2017
2018
2019

Pregoner
Raúl Alcaraz, monologuista
Agustí Gómez, fundador Wallapop
Miguel Ángel Rodríguez, El Sevilla

Els imports percebuts per cada un dels pregoners són els que es detallen a
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continuació:


El pregoner de les Festes de Primavera de l’any 2017, Raúl Alcaraz, va
percebre 3.630,00 € (3.000,00€ + 630,00€ corresponents al 21% d’IVA). Aquest
import es va abonar mitjançant factura de data 27/04/2017 a l’empresa Smart
IB de Impulso Empresarial S.COOP. No ha percebut cap altre import per cap
concepte.



El pregoner de les Festes de Primavera de l’any 2018, Agustí Gómez, no va
percebre cap import per cap concepte, ja que no ho va estimar oportú.



El pregoner de les Festes de Primavera de l’any 2019, El Sevilla, va percebre
per la lectura, guió i redacció del pregó 7.199,50€ (5.950,00€ + 1.249,50€
corresponents al 21% d’IVA). Per abonar aquest import es va formalitzar un
contracte menor amb l’empresa Project Folder SL, representant en exclusiva de
Miguel Angel Rodríguez, El Sevilla (Resolució 3381/2019, de data 16/04/2019).
No ha percebut cap altre import per cap concepte.”

2.- RGE núm. 14100, de 5 de febrer de 2020.
“El grupo municipal del Partido Popular en virtud del artículo 55 del Reglamento del
Pleno, presenta al registro la siguiente pregunta para que sea contestada el
próximo pleno del día 26 de febrero de 2020.
En el centro comercial La Farga, según nos han informado vecinos, se están
realizando unas obras fuera del horario permitido. (Según nos dicen a partir de las
23 horas).
Por todo ello, esta regidora y su grupo municipal solicitan
CONOCER:
•

Si ha habido alguna denuncia por parte de los ciudadanos.

•

Si se ha personado la Guardia Urbana.

•

Y en caso afirmativo si se han abierto diligencias.”

- 5280
En relació amb aquest prec presentat pel grup polític municipal del Partit Popular,
consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada pel Tinent
d’Alcaldia de l’Àrea de Convivència i Seguretat, Sr. José Castro Borrallo, que
literalment diu:
“Respecto a la pregunta presentada en el Registro General de Entrada de este
Ayuntamiento con el número 14100 de fecha 5 de febrero del 2020, y según lo que
dispone el artículo 55 del Reglamento Orgánico del Pleno a efectos de que sea
contestada en el Pleno Ordinario, en relación a “En el centro comercial La Farga,
según nos han informado vecinos, se están realizando una obras fuera del horario
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permitido…”.
En respuesta a sus preguntas indicarle:
El servicio de Guardia urbana ha recibido dos llamadas de teléfono, en el mes de
enero, por parte de ciudadanos, comunicando incidencia de ruidos procedentes del
Centro Comercial la Farga, porque se estaban realizando obras en horario
nocturno.
En las dos ocasiones la guardia urbana se desplazó al centre comercial y sólo se
pudieron comprobar las molestias en una ocasión. Los agentes se entrevistaron con
el responsable de la obra y una vez informado de los horarios en los cuales se
pueden realizar obras, finalizaron la actividad cesando las molestias. No se abrieron
diligencias.
Atentamente,”
c) Precs, Preguntes i respostes que s’han formulat oralment en el decurs de
la sessió.
SRA. ALCALDESSA
Passem ja a l’últim punt de l’ordre del dia que és el de precs i preguntes. Hi ha
algun prec o alguna pregunta? Sra. Esplugas? No? D’acord. Per aquí? Val, doncs
Sra. González.

SRA. GONZÁLEZ MONTES (LHECP-ECG)
Sí, muchas gracias. Después de dos años en la rehabilitación del espacio exterior,
¿cómo se piensa incluir a la plataforma Can Trinxet Viu en los planes previstos en
las inminentes obras que afectan al recinto?

SRA. ALCALDESSA
Molt bé. Gràcies. Per part del seu grup no hi havia més. Per part de Ciutadans…
tu?

SR. MARTIN GONZÁLEZ (Cs)
Sí, gracias. En el anterior pleno les habíamos preguntado por los importes
ejecutados en el Plan de inversiones 2016-2019 y les hemos tenido que volver a
repreguntar porque habían dado algunas cifras que se desviaban, según ustedes,
de lo planificado.
Por ejemplo, la ley de barrios La Florida-Pubilla Casas, ustedes nos habían dicho
que habían ejecutado más de 16 millones en esos 3 años, cuando solo habían
planificado unos 500.000, al principio. Ahora no reconocen que esos 16 millones es
lo invertido respecto desde 2017, desde 2007 perdón. Es decir, incluye las
inversiones previas al Plan de inversiones 2016-2017, de hace más de una década,
pero no hace tanto.
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Lo mismo también entendemos con el mercado de La Florida que tenían previsto en
el Plan de inversiones 2016-2019 más de un millón de euros y nos han dado la
ejecución total, de todo lo que es el total del mercado incluyendo también
inversiones que se habían ejecutado anteriormente.
Si les preguntamos por el Plan de inversiones, ustedes se deberían acotar al Plan
de inversiones y no a las inversiones anteriores porque claro, la cifra les puede
quedar un poquito mejor, pero no se adecúa a lo que nosotros les estamos
preguntando. Entonces, ¿cuántos de los importes que ustedes han dado sobre la
ejecución de ese Plan de inversiones se están correspondiendo con inversiones
previas o no? ¿Realizan ustedes un seguimiento de la ejecución del Plan de
inversiones o para ustedes únicamente es papel mojado porque lo único que hacen
es improvisar y cuando vamos a los datos de ejecución presupuestaria vemos,
lamentablemente, que a nivel global ustedes no cumplen?
Lo que les pedimos también es que se lo tomen en serio y, si pueden, estaría bien
que cojan ustedes el Plan de inversiones que presentaron 2016-2019 y publiquen la
rendición de cuentas y lo que han cumplido tal y como hicieron antes en, por
ejemplo, la legislatura pasada, pero que en esta última legislatura no lo han hecho.
Gracias.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé. Gracias. ¿Sr. Ruiz?

SR. RUIZ NARVÁEZ (Cs)
Presidenta. El pasado pleno de enero hicimos, formulamos una pregunta sobre la
fecha que tenía previsto el gobierno municipal para implementar la administración
electrónica. Hemos recibido un informe que lo firma el Gerente que dice
exactamente estas palabras: “En el ámbito y la implementación de la administración
electrónica, hay que decir que el abordaje de la transformación digital (esto es para
subrayarlo) es un largo proceso que traspasa las leyes. Y que se dan un tema de
agenda de gestión pública municipal y de otras administraciones en las próximas
décadas”. Bueno, como sabrá el Gerente de este ayuntamiento, la disposición final
séptima de la ley 39/2015, de procedimiento administrativo común de las
administraciones públicas, establece en relación con su entrada en vigor que: “la
presente ley entrará en vigor a un año de la publicación en Boletín Oficial del
Estado”, es decir, entró en vigor el 2 de octubre de 2016 y hay un segundo apartado
que dice: “No obstante, las previsiones relativas al registro electrónico de
apoderamientos, registro electrónico, registro de los empleados públicos
habilitados, punto de acceso general electrónico de las administraciones y archivo
único electrónico coincidan en efectos a partir del día 2 de octubre de 2020”, o sea,
dentro de 8 meses. A lo que hay que sumar los 4 años y medio, 4 años y pico, o
sea, el 2 de octubre de 2020 serán 5 años desde la aprobación de la ley.
Como no se puede desconocer, como no puede desconocer el Gerente del
segundo municipio de Cataluña, las obligaciones impuestas por las leyes están
para cumplirlas, entonces formulo la primera pregunta. Primer punto es: ¿a qué se
refiere el Gerente con lo del abordaje de la transformación digital traspasa las
leyes? De acuerdo con la RAE, les leo las acepciones 6 y 7: “traspasar es
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transgredir o quebrantar un precepto” y el séptimo es: “exceder de lo debido o
contravenir con lo razonable”.
La segunda pregunta es: ¿cumplirá esta administración con las fechas límite que
establece la ley 39/2015?

SRA. ALCALDESSA
Sr. Ruiz, lo puede usted formular por escrito cuando considere oportuno. Sra.
Esteban.

SRA. ESTEBAN FERNÁNDEZ (Cs)
Bueno, pues mi ruego, que en mi caso es un ruego, va un poco en la línea de lo
que ha empezado a comentar mi compañero y a raíz de la pregunta que hicimos a
primeros de mes nos quedamos perplejos cuando la respuesta, viniendo de
Gerencia Municipal, nos decía que se trataba que estaba en la agenda en las
próximas décadas.
Nos sorprende muchísimo que hoy en día que estamos todos, sobre todo muy en la
línea de la agenda del 2030, sobre todo que uno de los puntos que en los puntos
que pone en la agenda está el punto 17 habla de esta cuestión, el tema décadas
nos preocupa muchísimo porque no sabemos que será antes, si la agenda 2030 o
la administración electrónica. Entonces, sobre todo, somos un municipio que tiene
que abanderar el tema de Smart City cuando siempre se saca mucho pecho del
tema de Smart City yo creo que hay que ser proactivos y que no me cabe la menor
duda que así lo harán. No sabemos a qué obedece esta respuesta pero que
abanderemos la transformación y que no nos limitemos simplemente al
cumplimiento y a la obligación porque lo diga un real decreto o una ley y que
realmente sea una apuesta de este ayuntamiento. Muchas gracias.

SRA. ALCALDESSA
Muchas gracias. No sé si el señor García… no. Sr. Mombiela.

SR. MOMBIELA QUINTERO (ERC-AM)
D’aquí justament 2 anys farà 3 anys que es va aprovar en aquest ajuntament la
moció del Jovent Republicà que impulsava la creació del carnet jove de L’Hospitalet
on es proposava la promoció del comerç local, dels equipaments, espais culturals,
esportius o d’oci de la ciutat perquè el jovent de la ciutat hi pogués gaudir-hi davant
d’un poc impuls i deixadesa de l’ajuntament a l’hora de promoure aquests espais.
Finalment, al novembre del 2018 es presentava el carnet jove de L’Hospitalet en un
projecte amb col·laboració amb la Direcció General de Joventut. Passat més d’un
any, és a dir, ara, de la posada en marxa d’aquest projecte, des del grup municipal
d’Esquerra Republicana els preguntem, quants avantatges s’ofereixen a
L’Hospitalet actualment i quin ha estat l’increment en aquest darrer any i quines
accions s’estan duent a terme actualment per sumar-hi avantatges i des de quines
àrees de l’ajuntament s’hi treballa? Gràcies.
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SRA. ALCALDESSA
Sra. Carmona.

SRA. CARMONA MARTÍNEZ (ERC-AM)
Dues preguntes molt ràpides sobre temes de patrimoni. Una és sobre la sitja,
l’anomenada sitja de la Torrassa, L’Hospitalet com a nucli de poblament té una
llarga història, també una història antiga i una de les restes arqueològiques que ens
ho mostra és aquesta sitja que és coneguda de la Torrassa. Aquesta sitja té,
aproximadament, 2500 anys d’història i totes les fonts la situen d’origen iber tot i
que la van fer servir, segurament, els romans. La pregunta que volíem fer al govern
municipal és que com és que aquest patrimoni tan important no ha estat excavat,
investigat i protegit? Donada la seva vàlua es troba pràcticament a la vista de
tothom, a sobre ha viscut 2500 anys i ara mateix està en risc de desaparèixer. I com
és que no es fa recerca sobre altres sitges, per exemple a través de GEO radars
per veure si hi ha altres sitges properes que és lo més habitual que ens
proporcionarien una informació molt valuosa sobre el nostre passat.
I després, molt ràpidament, respecte al mur enfonsat de Can Sumarro, voldríem
saber quan es va detectar aquest enfonsament del mur de Can Sumarro, com és
que es va poder permetre que es fes una festa infantil amb els riscos que hi havia i
com és que no es va detectar abans, per tal de prevenir que aquesta masia que un
cop més és patrimoni i està protegida, doncs torni a estar en aquesta situació
d’abandonament i de risc?

SRA. ALCALDESSA
Molt bé. Gràcies. No sé si... sí, Sr. Garcia.

SR. GARCIA ACERO (ERC-AM)
Sí, els tornem a preguntar en aquest ple si l’equip de govern pensa acceptar la
petició d’aquest grup d’impulsar doncs una comissió especial, segons marca l’article
64 del Reglament Orgànic del Ple per tal d’aclarir les possibles irregularitats en lo
que seria la gestió de l’estadi municipal entre l’any 99 i 2014. Possibles irregularitats
com són el cobrament d’entrades a pares del futbol base que volien accedir a
l’estadi per veure els seus fills; la utilització de l’estadi sense permís municipal per
realitzar lligues privades de futbol per una empresa vinculada a un familiar del
president del club en aquell període; que no es tinguin anotacions comptables en el
centre d’esports Hospitalet sobre la utilització de l’estadi per anuncis publicitaris
durant el període 2000-2006, i un llarg etcètera que no em donaria temps en aquest
breu temps que tinc, per tant, creiem que és necessari saber la veritat sobre la mala
utilització d’un estadi municipal, i vull aclarir, un estadi municipal que ha estat mal
actualitzat. Avui l’actual directiva, els socis i sòcies estan pagant les conseqüències
d’un deute heretat i d’una mala gestió de l’estadi municipal i per tant, la pregunta
que tornem a fer és molt concreta a l’equip de govern i a l’alcaldessa. Està d’acord
en crear una comissió especial informativa, seguint el procediment de l’article 64 del
Reglament Orgànic del Ple per tal d’aclarir les possibles irregularitats en l’estadi
municipal? Creiem que cal saber la veritat sobre aquesta etapa fosca a la nostra
ciutat, en la gestió del club de L’Hospitalet, el nostre club de L’Hospitalet de
Llobregat.
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SRA. ALCALDESSA
Molt bé. Crec que...

El Sr. García Valle intervé sense micròfon.

SR. GARCIA ACERO (ERC-AM)
Alcaldessa, demanaria que mentre estigui intervenint no senti insults constants del
portaveu de Ciutadans.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé. Això seria… a ver Sr. García, por favor.
A ver, se han formulado diferentes preguntas. No sé si hi ha alguna resposta que es
vulgui realitzar in situ, si no, ho deixaríem per fer-ho per escrit, atenent també el
prec que ha fet la Sra. Esteban i també el prec que ha fet el Sr. Garcia, cosa que
veig més difícil perquè entre altres coses, no sé vostès però des d’aquí no se sent
absolutament res.
Per tant, bé, jo crec que és un prec, no tant per mi si no es un prec per,
presumptament per qui està dient coses que no haurien de formar part del ple
municipal.
Doncs, informarem per escrit de totes aquestes qüestions que han sorgit i aixequem
la sessió.

I no havent-hi més assumptes de què tractar, la Sra. Alcaldessa Presidenta aixeca
la sessió essent les quinze hores i trenta-cinc minuts, del dia vint-i-sis de febrer de
dos mil vint, 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

