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Acta de l'Ajuntament Ple
Sessió ordinària en primera convocatòria
Número de la sessió: 14/2019
Data: vint-i-set de novembre de dos mil dinou
Hora: 10:30 hores fins a les 15:00 hores
Lloc: Casa Consistorial

Hi assisteixen:
Sra.
Sr.
Sr.
Sr.
Sr.
Sr.
Sr.
Sr.
Sra.
Sra.
Sr.
Sra.
Sra.
Sra.
Sr.
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
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
Regidor
Regidora
Regidor
Regidor
Regidora
Regidor
Regidor
Regidora
Regidor
Regidora
Regidora
Interventora general
Secretària general del Ple

S’excusa:
Sra.

Rosa Batalla i Pascual

Regidora

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.
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SRA. ALCALDESSA
Bon dia a tots i totes, benvingudes i benvinguts al Ple ordinari del mes de
novembre.
Cada any, havíem decidit col·lectivament tots els grups polítics que el mes de
novembre, donat que el 25 ha estat el dia internacional contra la violència masclista,
i també en memòria de les víctimes que hem tingut al llarg de tot l’any i
concretament i especialment a les dues dones de la nostra ciutat, farem abans de
començar el Ple un minut de silenci.

Es produeix el minut de silenci a la sala de Plens.
LECTURA I APROVACIÓ DE L'ESBORRANY DE L’ACTA CORRESPONENT A
LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL 23 D’OCTUBRE DE 2019.
Per la Sra. Alcaldessa, i en relació a l'esborrany de l’Acta corresponent a la
sessió ordinària del 23 d’octubre de 2019, es pregunta si existeix alguna objecció i
no assenyalant-se cap, s'aprova dita Acta per unanimitat. En compliment de l'article
111.1 del DL 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei
Municipal i de Règim Local de Catalunya, es transcriurà al Llibre d'Actes.

I. PART RESOLUTÒRIA
COMISSIÓ PERMANENT DE PRESIDÈNCIA i 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 Presidència i per la Comissió Permanent de Drets i
Territori.

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

SRA. GONZÁLEZ MONTES (LHECP-ECG)
Bon dia a tothom. Respecte al punt 2, no podem estar d’acord en la construcció
d’un nou hotel. El degoteig continuo d’aquest tipus d’establiments resulta altament
preocupant, no existeix un debat obert respecte al límit d’establiments hotelers a la
ciutat. El nostre grup municipal ja 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 en la qualitat de vida dels veïns i
veïnes de L’Hospitalet.
Tornem a dir que aquesta bombolla hotelera es sustenta en la hipòtesi. Que
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.
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Tornem a remarcar que la creació de llocs de treball és una mera hipòtesi . Que un
informe de CCOO d’aquest sector denuncien precarietat laboral, pobresa salarial,
externalitzacions indecents, bloqueig de negociacions col·lectives sectorials,
augment de les càrregues de treball i de foment de l’economia submergida. En
aquest sector el 97% dels llocs de treball creats han estat temporals, precaris,
parcials i de salaris baixos. La situació laboral de les dones en aquest sector és
encara més desfavorable. El 72% de les contractacions de dones son a temps
parcial i de major inestabilitat laboral.
Rebutgem aquest model de ciutat i productiu per ser insostenible i que fomenta la
desigualtat i la precarietat laboral. Nosaltres votarem en contra d’aquest punt.

SR. RUIZ NARVÁEZ (Cs)
En relación con el punto 2 del orden del día, de acuerdo relativo a la aprobación
provisional y modificación puntual de la Unidad Actuación V4. Antes de valorar el
expediente, me gustaría remarcar la importancia de la figura de la Secretaria
General en la labor de velar por la legalidad formal y material de las actuaciones de
los diferentes órganos de este ayuntamiento.
Certificar éstas y garantizar que el procedimiento y regla de constitución y adopción
de acuerdos, sean respetados.
El artículo 92 de la ley reguladora de la bases de régimen local, establece que es
función de la Secretaria dar fe pública y asesoramiento legal preceptivo. El RD
128/2018, de 16 de marzo, por el que se regula el régimen jurídico de los
funcionarios de la administración local de habilitación de carácter nacional,
desarrolla ambos aspectos y establece la obligación que tiene la Secretaría de
elaborar determinados informes preceptivos.
En concentro en este expediente, la Secretaria General, una vez llegado este
expediente para su informe favorable, emitió un informe que no era favorable y
establecía dos razones de por qué no informaba favorablemente dicho expediente.
Decía primero que el cálculo, la cesión del aprovechamiento, como ha cambiado de
uso de vivienda a residencial hotelero, comporta una diferencia de aprovechamiento
urbanístico que se valora en 125.000 euros.
Comporta que de acuerdo con la legalidad vigente y con el 10% de cesión que se
estima en 12583 euros, respecto del cálculo que inicialmente se hizo. Respecto a
este cálculo no existe ningún informe técnico que confirme esta valoración. Esto es
lo que decía el informe inicial, de la Secretaría. El cálculo de este aprovechamiento
en el segundo punto decía: “tiene en cuenta entre otros parámetros el coste de la
construcción”, el documento que se trata y se lleva a aprobación provisional se ha
modificado respecto los datos que constaban en la aprobación inicial en más de 1.4
millones de euros.
La Secretaria advierte de que no consta en el expediente ningún informe técnico
que valide ese considerable incremento. Y que no obedece en ningún caso a la
modificación de techo edificable respecto a la aprobación inicial. Es decir, establece
dos razones por las cuales impide elaborar un informe favorable. Dos horas
después de este informe, se elaboran a toda prisa, supongo, dos informes, uno
jurídico y uno técnico, en los que se pretende dar contestación a las objeciones que
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ha establecido la Secretaria. Pero leído los informes, no se da explicación, no
recoge se ninguna razón que valide el incremento del valor a que nos hemos
referido de 1.4 millones de euros. Por lo menos yo no lo he encontrado ahí.
No vamos a entrar en lecturas capciosas, juicios de valor tendenciosos.
Simplemente recordar la extraordinaria sensibilidad social con los temas
urbanísticos y la necesaria exigencia de una actuación escrupulosa en toda la
actuación administrativa.
Por ello, porque entendemos que la Secretaria ha puesto una objeción y que los
servicios técnicos no han dado respuesta a esa objeción de forma clara, a entender
nuestro, nuestro voto será contrario.

SR.GARCIA ACERO (ERC-AM)
Moltes gràcies Alcaldessa, bon dia. Com ja fem des de fa més dos anys comencem
aquest ple reclamant la llibertat dels presos polítics i el retorn dels exiliats, persones
honestes, de pau, i demòcrates que estan privades de llibertat únicament per posar
les urnes, exercir la democràcia i ser fidels a les seves idees republicanes.
Sobre el dictamen 2, la modificació del PERI, sector Collblanc que significarà
construir un nou hotel al districte de Collblanc-Torrassa, des d’ERC votarem en
contra perquè l’equip de govern es nega a fer un debat sobre quants hotels
necessita aquesta ciutat. És nega a posar límit a les places hoteleres per tal de que
el model sigui sostenible.
També cal promoure un canvi de model en aquesta ciutat, L’Hospitalet no es pot
convertir en una ciutat franquícia hotelera que té conseqüències negatives pels
veïns i veïnes, com és en el barri de Collblanc-Torrassa, com la pujada dels preus
del lloguer.
Hem de recordar que a la nostra ciutat els preus de lloguer han augmentat un 40%,
una de les ciutats on més puja el lloguer i on més difícil és comprar un pis pel nostre
jovent o per una persona.
Els veïns i veïnes de l’Hospitalet també veuen com estan augmentant els pisos
turístics il·legals ( especialment als barris frontera amb Barcelona com CollblancTorrassa), que a part de contribuir a augmentar els preus de l’habitatge estan creant
problemes de convivència a les comunitats.
Per tant votem en contra d’aquest dictamen perquè cal repensar el model, cal posar
límits al model hoteler que promouen en aquesta ciutat perquè no ha de ser infinit.
Tenen pensat construir al voltant de 26 hotels. No podem perpetuar més el model
urbanístic basat en el totxo i hem de fer ciutats on la gent pugui viure amb dignitat,
ciutats on puguem combatre aquests preus abusius del lloguer. I per combatre
aquests preus, entre altres coses també hem de començar a limitar el model
hoteler, començar a lluitar contra els pisos il·legals que estan expulsant a la gent
dels nostres barris. Per tant des del nostre grup municipal votarem en contra del
dictamen.
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SR.BELVER VALLÉS (PSC)
Moltes gràcies senyora Alcaldessa, bon dia a tots i a totes els veïns que ens
acompanyen a aquesta sessió.
Algunes qüestions respecte del que s’ha dit. Jo puc entendre i evidentment cadascú
és lliure de tenir la seva posició o el seu model a desenvolupar a la ciutat i defensarho, faltaria més. Però més enllà d’això algunes consideracions respecte algunes
coses que s’han dit que val la pena centrar.
Algú deia que no hi ha cap model, no hi ha límits, no sabem quin és el límit de la
capacitat o no capacitat hotelera de la ciutat. Hi ha un pla d’hotels aprovats fa més
de 10 anys i estem seguint aquest pla. Es pot estar d’acord o no, el que no es pot
dir és que no hi ha un pla. Aquest pla és conegut, aprovat en aquest ple, és públic i
si el miren, miren el que està passant, correspon a aquest pla. Per tant, es pot estar
en desacord amb el pla, el que no es pot dir és que no hi ha pla. Si que hi ha.
Després es planteja, la portaveu de L’Hospitalet en comú, posava en evidencia la
precarietat en molts casos que existeix al voltant de l’economia o els llocs de treball
de la feina que hi ha al voltant del sector hoteler. La qual cosa podríem compartir
amb molts dels seus aspectes, en que hi ha determinats llocs de treball o
determinats moviments a l’àmbit laboral, hoteler, que no són de la qualitat, ni
estabilitat que ens agradaria a tots plegats, això ho podem compartir. Però dit això,
com vostès saben, en aquesta ciutat hi ha una sèrie d’extrems que a d’altres ciutats
si que es donen i aquí no. Producte d’un acord que entre el sector hoteler i aquest
govern municipal es va establir perquè determinades males pràctiques a l’àmbit
laboral no es duguessin. En els hotels de la ciutat no es donen.
Hem de tenir en compte que a dia d’avui aquest sector, és el segon sector
econòmic de la ciutat, tant en quant a generació de PIB com a llocs de treball. Val la
pena tenir-ho en compte.
Desitgem que les condicions laborals siguin millors? Això ho compartim.
Evidentment a tots ens agradaria que a tots els sectors econòmics que es
desenvolupen a la ciutat puguin haver millors condicions. Però, una cosa és que
tots volem que siguin unes condicions millors i una altra plantejar determinades
qüestions que en aquesta ciutat, en aquest sector no es donen.
Per tant, si que hi ha un pla. És un sector econòmic rellevant a la ciutat. Hi ha males
praxis laborals que es donen en el conjunt del sector que en aquesta ciutat no es
donen. Crec que és en aquest àmbit on ens hem de posicionar. No vol dir que per
tot això tothom hagi d’estar d’acord. Crec que per argumentar la posició contraria el
que no s’ha de dir són coses incorrectes. Són conegudes pels portaveus i regidors i
regidores d’aquest ajuntament.
Respecte el que plantejava el senyor Rainaldo Ruiz de Ciutadans. És cert, va haver
un primer informe on la Secretaria posava de manifest alguns extrems. Va haver-hi
un informe posterior des del punt de vista tècnic on es plantejava o donava resposta
als plantejaments que havia fet la Secretaria.
Jo estic convençut que des dels serveis tècnics municipals no hi ha cap interès, ni
cap qüestió que no sigui, que no podem portar aquí. Els informes són públics, si
hagués qualsevol altra voluntat seria la cosa més complexa. Hi ha una aportació de
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nous informes tècnics que donen cobertura a la modificació de planejament que
estem fent per una altra banda que l’únic que fa pràcticament és una correcció de
nomenclatura. Si vostès miren els quadres de modificació del planejament, tot és
exactament igual, metros, alçades, volumetria, ocupació, la diferencia és que, en el
seu moment quan es va qualificar aquell sector com a residencial no es va posar
residencial, sinó que feia referencia a que era d’habitatge. La homologació
d’habitatge residencial, perquè el que dóna l’hoteler, la tipologia urbanística no és
hoteler, és residencial no permanent, aquest residencial no permanent, aquesta
inclusió d’aquesta modificació a la nomenclatura és la modificació que s’ha fet, a
part del sistema de tirar endavant el planejament que no es per cooperació, sinó per
compensació bàsica.
És la única diferencia. No s’han incrementat en res més els paràmetres d’edificació
del sector.

SRA. GONZÁLEZ MONTES (LHECP-ECG)
Señor Belver, después de lo que ha comentado sobre lo bien que se portan, el
sector hotelero aquí en nuestra ciudad, los convenios que hayan podido establecer,
me gustaría tener un estudio con las secciones sindicales de los diferentes hoteles
de esta ciudad, que confirmen lo que usted acaba de decir. Porque yo
sinceramente, tal y como se comporta este sector, lo pongo en duda. Las
condiciones laborales de los trabajadores y trabajadoras de los hoteles,
especialmente los más vulnerables, tengan esas consideraciones.

SR. RUIZ NARVÁEZ (Cs)
Señor Belver, como usted bien ha dicho, no ha habido ninguna variación en los
parámetros de la aprobación inicial a los que se traen a esta aprobación provisional.
Vuelvo a recordarles que la secretaria precisamente en base a eso, dice que, se ha
producido un incremento respecto a la inicial de 1.4 millones de euros en la
valoración. Eso es lo que esperaba ver en el informe del técnico, que justificara,
estos cálculos. Y no se justifican.

SR.GARCIA ACERO (ERC-AM)
Som coneixedors que tenen un pla hoteler. En el qual nosaltres discrepem. Per fer
hotels a la Granvia, a la crta del Mig, a la Vanguard, a la zona de Can Rigalt,
gairebé a tots els àmbits de la nostra ciutat. Nosaltres no ens hi oposem a que hi
hagin hotels a L’Hospitalet, el que no volem és que L’Hospitalet sigui una ciutat
franquícia hotelera.
Volem que hi hagi un debat de quants hotels són necessaris. Que acordem social i
políticament el total d’hotels que volem. Les places hoteleres també siguin un acord
entre les diferents forces polítiques, socials i veïnals. Per tal de fer sostenible
aquest model i també volem que els veïns i veïnes no pateixin les conseqüències
d’un model hoteler sense mesures i límits. Per que això perjudica molt als preus de
lloguer a molts barris.
Si això ho ajuntem amb el tema dels pisos turístics il·legals, estem provocant que
cada any augmenti el preu dels pisos de lloguer sobre tot a llocs fronterers amb
Barcelona.
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Els demanen de fer un debat sobre els límits hotelers, sobre les places hoteleres,
per tal que el model sigui sostenible i no afecti als nostres veïns i veïnes.

SR.BELVER VALLÉS (PSC)
Intento ser ràpid. La senyora Ana Gonzalez deia, volem un informe-estudi per part
dels sindicats perquè no ens creiem les dades. Cap inconvenient. Ens podem posar
a treballar amb els sindicats, perquè puguin fer aquest treball. El que és sorprenent
és que, sense tenir cap estudi, vostè ja ha decidit quina és la conclusió.
Vostè diu, jo no tinc cap informe-estudi, però he decidit que la posició és aquesta.
No passa res, farem un informe i a veure que ens expliquen.
Miri, senyor Toni García, torna a incidir amb els límits. Els hi torno a dir, podem no
estar d’acord amb el pla d’hotels, no passa res, però el pla existeix. Volen revisarho? Seiem i revisem-ho. Però que quedi clar, que el que fem és donar compliment a
aquell pla que va ser aprovat en aquest ple.
Vostè diu fer hotels o tirar endavant aquest tipus de serveis, o de negoci, afecta al
seu entorn. Segurament. L’alternativa és, no fer res. Crec que si fem una enquesta
als veïns del voltant de Collblanc, que què prefereixen, tenir un restaurant que fa 20
anys que està tancant i genera brutícia o tenir un hotel nou, amb activitat nova
generant a part d’espai públic, crec que la decisió seria clara.
Respecte als pisos il·legals que tant li preocupa i que a nosaltres també, li fem una
proposta ben simple. Que la Generalitat legisli, que s’ha negat sempre. Si la
Generalitat tingués una legislació clara per tota Catalunya no tindríem que anar
ajuntament a ajuntament, municipi a municipi, fent suspensió de llicencies i
aprovant normatives que compliquen moltíssim la gestió per tots els municipis.
Cada municipi té una realitat diferent, cadascú fa la norma en funció del seu
municipi. Si tinguéssim una norma general seria molt més senzill. La Generalitat
s’ha negat sempre a fer aquesta normativa per tant, perfectament d’acord, anem
junts a la Generalitat i demanem que faci una norma que afecti a tots els
ajuntaments per igual. Que s’encarregui no només de legislar, sinó d’inspeccionar i
controlar que es compleix la norma que ells han aprovat. Perquè aquesta és la
segona part. Que cada ajuntament faci la seva norma i cada ajuntament carregui
amb els costos de fer complir la seva norma. Que legisli qui ha de legislar, que
controli qui ha de controlar.

SRA. GONZÁLEZ MONTES (LHECP-ECG)
Sencillamente el señor Belver estaba diciendo de alguna manera me invento. No es
así, en todo momento he hecho referencia a un informe de Comisiones Obreras
sobre el sector.
Además es muy evidente, si todos sabemos perfectamente la lucha de las Kellys
que están denunciando y defendiendo su situación laboral. Por lo tanto, las
afirmaciones que he hecho, por eso le he pedido un informe. Sí que me he basado
en datos de un informe previo de Comisiones Obreras.
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SRA. ALCALDESSA
De todas maneras Sra. González, el informe previo de Comisiones Obreras
hablará del sector turístico fuera de L’Hospitalet. Hemos hablado por activa y por
pasiva con todos los equipamientos hoteleros de esta ciudad. Y usted sabe
perfectamente que si tuviéramos el problema que tienen otras ciudades en cuanto a
los contratos en L’Hospitalet usted no tendría un informe, tendríamos aquí a
Comisiones Obreras, a UGT, a las Kellys, hablando como hemos hecho en privado,
sabiendo con toda la tranquilidad de que el sector en L’Hospitalet no tiene la
situación ni mucho menos, que tienen en otros lugares.
Vamos a hablar de lo que se tenga que hablar. Hablemos de los hoteles, del
turismo, pero seamos rigurosos. Señor García, con cariño. Si usted se ha mirado el
plan, sabe que en la Vanguard, no hay ningún planeamiento de hotel, no hay
ninguno. Ni lo hay en estos momentos, no existe ningún hotel planificado en la
Vanguard. Por inventar, podemos inventar lo que queramos. No existe. Si tiene que
existir será con un acuerdo, en todo caso de este consistorio. No porque en estos
momentos haya ningún plan.
Lo digo porque aquí vamos dejando insinuar cuestiones que no son rigurosas y yo
les pido a todos los grupos políticos que seamos rigurosos. Porque a ver, las cosas
son como son. Y no como nos gustaría, o como quisiéramos que sean.
No le voy a dar la palabra señor Garcia, no podemos abrir aquí veinticinco debates.
Usted tendrá tiempo durante todo el pleno de poder comentar aquello que
considere oportuno.

SRA. ESPLUGAS GONZÁLEZ (PP)
Gracias señora Alcaldesa. Buenos días a todos. Bien, respecto al número 3,
acuerdo relativo a la aprobación, para el año 2019, del convenio de colaboración y
de encargo de gestiones entre la agencia de vivienda de Cataluña y el
ayuntamiento de L’Hospitalet, relativo a la oficina local de vivienda situada en este
municipio. Este nuevo convenio hace una aportación inicial respecto al anterior
convenio se aumenta, pasamos de 46.612 euros en el primer pago a 55.612 euros,
la aportación máxima para este año 2019 será la misma 74.149 euros, se congela,
entonces nosotros no sabemos si ese es el motivo por el cual se incorpora el pago
en la tabla de importes y servicios, la tramitación administrativa de solicitud de
cédulas de habitabilidad (presencial o telemática) que no existían.
Si bien es cierto que la oficina podría ser mucho más ágil de lo que es a día de hoy,
para nosotros el balance sigue siendo positivo.
Todos aquellos convenios que conlleven facilitar los trámites administrativos a la
ciudadanía, como es el caso de la Oficina Municipal de l’Habitatge, encargada de
informar y asesorar a los vecinos de l’Hospitalet en materia de vivienda (ayudas a la
rehabilitación de pisos y edificios, viviendas de promoción pública a la ciudad,
ayudas de otras administraciones, alquileres de mediación social o la gestión del
Registro de solicitantes de viviendas, entre otros servicios son positivos y
votaremos a favor.

…/…

9

SRA. GONZÁLEZ MONTES (LHECP-ECG)
Nosaltres respecte a aquest punt, volíem fer alguna reflexió.
Per a nosaltres l’accés a l’habitatge digne és una de les problemàtiques més greus
de la nostra ciutat. Cada dia es produeixen desnonaments, els preus de lloguer són
inassolibles per a una bona part de la població així com els de compra. L’Hospitalet
és la ciutat on més ha pujat el preu de l’habitatge, que en 5 anys s’ha incrementat
en un aproximadament 58%.
Contrastant dades, a Barcelona en el segon semestre de 2018 i el mateix període
de 2019 els preus de l’habitatge s’ha incrementat un 3,6%, en el mateix període
l’increment de l’habitatge a L’Hospitalet ha estat d’un 14,04%. Resulta evident que
l’accés a l’habitatge és un repte a la nostra ciutat i calen mesures i polítiques
públiques que donin solucions a aquest dret constitucional.
Des del nostre punt de vista seria aquest l’encàrrec principal de l’oficina d’habitatge,
assegurar l’accés a l’habitatge als veïns i veïnes de L’Hospitalet. Per això nosaltres
votarem a favor d’aquest punt.

SR. GARCÍA VALLE (Cs)
Gracias, Buenos días a todos y todas. Por asistir al pleno muchas gracias. Antes de
nada quiero volver a contestar a ERC en cuanto son sus mentiras y sus mantras
aquí en este pleno. Claro que sí, nosotros venimos diciendo que cada vez que
repitan esos mantras y esas mentiras, les contestaremos diciendo que en la
democracia española, no existen los presos políticos, lo han dejado claro los
tribunales. Ahora están cumpliendo condena algunos de ellos por haberse saltado
la ley, la Constitución, por sedición, malversación, etc.
Luego hay otros señores, que son huidos de la justicia. Se han marchado dejando
embarcada a una cantidad de gente aquí, que han sufrido esas consecuencias. Han
tenido que aguantar preventivamente una prisión. Que luego eran culpables. Pero
en cualquier caso se lo podían haber ahorrado. De manera que cada vez y lo reitero
por enésima vez que ERC nos meta sus mantras, la matraca de los presos
políticos, le vamos a decir, desde Ciutadans, que no es cierto. Que por mucho que
se repita millones de veces una mentira, no se convertirá en verdad. La cuestión es
que están ahí donde están porque les ha condenado la justicia. Por intentar
subvertir el orden constitucional. No son presos políticos, son políticos presos por lo
que he explicado.
Respecto al punto 3, les adelantamos que obviamente votaremos a favor, pero
tenemos que hacer algunas consideraciones. Creemos que es un convenio
continuista de gestión de la oficina de la vivienda. Echamos en falta más ambición
por parte del ayuntamiento, como de la Generalitat en temas de vivienda. Se
aprecia dejadez por parte de las dos administraciones, los precios de alquiler
siguen disparatados y la solución no es regular precios como plantean algunos, eso
fulminaría el mercado de alquiler, y sería aún más difícil el acceso a una vivienda.
Echamos en falta un mayor impulso a las políticas de alquiler social. Les
preguntamos aquí cómo va la elaboración del plan de vivienda, que llevamos
esperando desde febrero del 2017, cuando el pleno aprobó la moción presentada
por Ciudadanos para la elaboración del plan local de vivienda que impulsará el
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parque público de vivienda y alquiler asequible. ¿Lo recuerdan ustedes? ¿Se está
haciendo algo?. Da la sensación de bien poco.
Por poner un ejemplo. Hemos estado hablando con los inquilinos de la vivienda de
alquiler social de la calle Victoria Kent, seguro que se acuerdan de los problemas
que hay ahí. Ya presentamos una moción en mayo del 17 por la ocupación mafiosa
de esas viviendas públicas de alquiler social y de las que había que preservar y
prestar más atención.
Los vecinos, porque hablamos con ellos, se quejan de la situación de abandono de
las viviendas de alquiler social, denuncian que las viviendas pueden estarse meses
vacías, sin ser asignadas a nadie, lo que da motivo para la ocupación y demás.
Suele pasar cuando las viviendas se ven vacías, estas mafias que ocupan en todo
el territorio. Pues aprovechan y se meten ahí, con la falta que hace para mucha
gente que realmente lo necesita. Muchas de estas ocupaciones promocionadas por
las mafias, hay que ver a veces que tipo de gente, como son y lo que hacen. No
son matrimonio típico que se queda en la calle porque lo han expulsado de su
vivienda por no pagar la hipoteca, en fin, lo que ha pasado en estos tiempos tan
lastimosos de la burbuja inmobiliaria, donde un montón de familias se han visto sin
vivienda a pesar de haber trabajado y pagado mucho, los han echado a la calle, con
un hijo, con dos, o con tres. Evidentemente ahí, se podría valorar en algún sitio
tiene que vivir esta gente que se ha quedado expulsada del mercado de trabajo y al
final las consecuencias ha sido quedarse sin vivienda. Es legítimo que tengan
vivienda. A veces esas ocupaciones no son tal como a las que nos referimos.
Así que hay que ser más ágiles, no hay que hacer convenios que están muy bien, lo
que hay que hacer es creerse el problema y darle solución. Impulsar esa vivienda
de alquiler social. Se dice mucho pero no se hace.
Además parece ser que la Generalitat es el peor casero que puede haber. Nos
comentan los vecinos que ni limpian la zona común. Para ahorrar les han bajado la
potencia eléctrica. Un desastre. La poca vivienda de alquiler social que tenemos,
que maneja la Generalitat está abandonada. Nos parece que hay que poner el foco
en eso. Seguramente tendremos viviendas vacías que son de la Generalitat y no se
están gestionando bien. Nosotros estaremos siempre a favor de convenios, para
hacer mejoras en estas cosas. Pero tenemos que dar el toque de atención en la
falta de conciencia que hay para hacer políticas que palien mucho el problemón de
la vivienda de alquiler social. Que sea accesible a los trabajadores y trabajadoras
de este país con los sueldos que ganan. Poner el foco ahí.
Creemos en la buena voluntad de la gente pero no en los hechos, lo que hace la
Generalitat, incluso este ayuntamiento, que creemos que hace una cierta dejadez,
porque no se ha puesto en marcha ese plan que aprobamos y que votaron en 2017.
Les ruego que lo pongan en marcha, que trabajen, que nos pongamos de acuerdo.
A ver cómo lo podemos encauzar. Para dar esa facilidad a esas familias que se nos
ponen ahí enfrente con pancartas y vienen a reclamar lo que en justa medida hay
que darles. Esta gente desprotegida intentemos ayudarles. Es decir, como ven voto
a favor, no se trata de votar todo en contra, pero intentamos hacer una crítica
constructiva para concienciarnos todos de que hay que trabajar en ese ámbito para
dar soluciones.
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SR.GARCIA ACERO (ERC-AM)
Sobre el tema del conveni de col·laboració entre l’agencia d’habitatge i la oficina
d’habitatge de l’ajuntament, manifestar que això és únicament un conveni per uns
tràmits que es fan des de la Generalitat i cedeix a nivell de L’Hospitalet. Però a més
crec que seria important perquè és una de les problemàtiques que existeix a la
nostra ciutat, ha sortit a diferents plens des de fa molt de temps, és la problemàtica
de l’habitatge a nivell de L’Hospitalet. Hem de buscar solucions a aquesta
problemàtica que afecta als nostres ciutadans i ciutadanes. És un tema que no
podrem solucionar malauradament des de l’àmbit municipal. Crec que això som
conscients.
Calen solucions municipals, que es poden buscar, calen també solucions a l’àmbit
de la Generalitat, àmbit autonòmic i també solucions i canvis a l’àmbit de govern de
l’estat espanyol. Per tant crec que seria oportú, i així ho tornarem a fer, i ho vam fer
en el ple d’investidura d’aquest nou mandat, que seria important que les diferents
forces polítiques amb representació de les diferents entitats veïnals i socials de la
nostra ciutat, poguessin treballar doncs un pacte d’habitatge a nivell de L’Hospitaltet
de Llobregat per desenvolupar aquelles mesures que son necessàries aplicar a la
nostra ciutat i també exigir a les altres administracions aquells canvis necessaris per
tal de garantir aquest dret fonamental, com és el dret a l’habitatge digne.
Referent a la Vanguard, senyora alcaldessa, jo no he dit en cap moment que vostès
en aquests moments hagin plantejat un hotel, o qualsevol altra tipus d’element en
aquesta direcció. Jo el que dic, i lo que diu el seu document, és que vostès no
descarten fer hotels a àmbits com és la Vanguard, la Granvia a través del PDU
Granvia, com és a la carretera del Mig o a la zona de Can Rigalt. Zones que vostès
venen disposats a fer canvis d’usos perquè puguin ser llocs hotelers o d’oficines.
Estan establerts aquests llocs en el pla que vostè ens adjunta per exemple en la
modificació del PERI de Collblanc. Estan previstos, hi ha la possibilitat de fer-ho.
Això jo crec que és informació que hem tingut els grups polítics. Està clar que si
vostès volen fer una modificació en el cas de la Vanguard, dels usos industrials a
usos, hotelers o d’oficines, ho portaran a aquest ple, que en cap moment ho han
portat. Però si que es refereixen al lloc de la Vanguard com altres llocs de la ciutat,
com llocs potencials per establir places hoteleres a L’Hospitalet. Això surt als
documents.

SR. ALCAZAR ESTEBAN (PSC)
Gràcies Alcaldessa. Para contestar al punto 3. Como decía el señor García de
ERC, el convenio es lo que es. Es un convenio para gestión de una serie de
trámites que la Generalitat delega en el ayuntamiento de L’Hospitalet. Por tanto no
tiene otra función la oficina en ese aspecto relacionado con las cuestiones de
acceso a la vivienda, no podrá hacer políticas que permitan bajar los alquileres, etc.
La oficina se dedica básicamente a la gestión de todos los tramites, de la
inscripción en el registro de solicitantes de vivienda de protección oficial, a la
gestión de la mesa de emergencia, cuando se producen necesidades de viviendas
a personas en riesgo de exclusión residencial y a los trámites que el propio
convenio establece.
El convenio mejora pero también les anuncio y en el recull de prensa o las notas de
prensa, tras la comisión bilateral que se celebró la semana pasada con la
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Generalitat aparece, nuestra solicitud de mejora de este convenio en varios
aspectos. Se planteó en la reunión y ya tenemos prevista una nueva para
profundizar en la mejora del convenio y en otras herramientas que nos puedan
ayudar a dar mejor respuesta a las necesidades de vivienda de la ciudad.
Respecto al plan local de l’habitatge, decirles que tenemos previsión de
desarrollarlo, redactarlo, trabajarlo conjuntamente con el movimiento asociativo, los
grupos políticos y dentro del ayuntamiento durante el año 2020, con lo cual vamos a
tirar adelante esa política en los próximos meses. Decirle también, que otro de los
elementos que vamos a intentar mejorar es la gestión de la vivienda patrimonial que
tenemos como municipio, consideramos que también podemos hacer cosas
mejores de lo que hemos podido hacer hasta ahora, no se quien lo decía, y es
verdad, al final el secreto para conseguir ser efectivos en cuanto al enfriamiento de
la crecida de precios, tanto en alquiler como la compra, es que las tres
administraciones, Estado, Generalitat y ayuntamiento, concertemos políticas que
nos permitan ser más efectivos en ese ámbito. Sobre todo aquellos que tienen
competencias, que son, el Estado y la Generalitat. Nosotros al final en esto,
podemos acompañar, podemos hacer propuestas, pero las competencias básicas
están en la Generalitat de Catalunya y el Estado.
Esperamos que el Estado pronto tenga un gobierno progresista capaz de tener
sensibilidad en estos temas. Nos consta que era una de las prioridades antes de las
elecciones, esperamos que los que tengan en su mano que haya gobierno, pues
tengan en cuenta estas cuestiones también. No sólo mesas de dialogo, sino
también las políticas que van a solucionar los problemas de la gente. Esperamos
que el gobierno de la Generalitat en este tema también se ponga las pilas y
empiece a trabajar, porque si no el ayuntamiento por sí solo lo tiene complicado.
En cuanto los temas de Victoria Kent, es cierto que hay algunos pisos vacíos, pero
es verdad que la gente que estaba en lista, muchos han ido renunciando, con lo
cual la Generalitat se ha encontrado con imposibilidad de conceder esos pisos. Y si
decirle señor Garcia Valle, que no se agarre a todas las pancartas. Es decir, no
porque alguien venga con una pancarta a la plaza del ayuntamiento, tiene razón en
lo que está pidiendo. No viene por capricho, pero la realidad es que hay que
profundizar en esos casos. No nos quedemos con lo que pone la pancarta, hay
trabajo detrás de servicios sociales, del área de vivienda del ayuntamiento, que
seguramente no es suficiente, pero el ponerte detrás de una pancarta no te da más
razón.

SR.BELVER VALLES (PSC)
Molt breu. Sobre el que plantejava el senyor Toni García, respecte al tema de la
Vanguard. En el document que vostès han vist, perquè ho hem compartit, hem fet la
reflexió tots plegats, si recorda, el document no era el pla d’hotels, era el PRAI, o
sigui que en aquell moment, quan es va desenvolupar el projecte a la ciutat i es va
aprovar en aquest ajuntament, el que es van identificar van ser totes les zones
industrials que estan internalitzades dins de la ciutat, que pel desenvolupament de
la ciutat s´han quedat dins i s’identificaven els diferents sectors, com era la zona de
la carretera del Mig, el llindar entre els barris de Sta. Eulalia i Sant Josep, o fins i tot
algunes de les zones del propi barri de Sant Josep, zones industrials que en el
moment de la seva construcció estaven allunyades de tot el teixit residencial i que
ara pel creixement de la ciutat, han quedat envoltades per un àmbit més residencial.
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Allà s’identificaven aquestes zones industrials i la possibilitat de veure la seva
transformació en el nou destí residencial que el seu entorn havia esdevingut. No és
ni modificació, ni declaració d’intencions, sinó senzillament posar sobre la taula
quins son els elements, quines son les zones que tenien caràcter industrial en un
moment determinat en tot el seu sentit i que entre d’altres coses el soterrament de
les vies del ferrocarril i per tant el que va ser la construcció de l’avinguda Carrilet, en
un entorn que quedava per sota de les vies totalment industrial, passava a
convertir-se en una zona residencial, de pas i de comunicació entre els barris.
Aquesta era la diferenciació. Per això sortia en aquells planells. En el voltant del
projecte del PRAI no del pla d’hotels.

SR. GARCÍA VALLE (Cs)
La verdad es que, señor Alcázar, iba usted muy bien. De hecho no pensaba hacer
replica porque me ha gustado todo lo que ha dicho, muy sensato, que vamos a
poner en marcha ese plan, que ya tenía que estar, que se aprobó en el 17. Hasta
ahí bien. Pero cuando ha empezado con el tema del gobierno progresista como
siempre a caer en lo mismo.
Lo que me ha molestado, es que, fíjese, detrás de una pancarta suele haber un
malestar de la gente, identifican algo que no se está haciendo bien en los
gobiernos. Tienen esa libertad de decir a los gobiernos. Las pancartas son muy
justas, cuando se reivindica la sanidad, la educación, nos ponemos detrás de una
pancarta. Y cuando se reivindica la vivienda muchas veces, para la persona que la
reivindica, le queda el pataleo cuando la administración no le da solución a un
problema gravísimo que puede tener.
En cualquier caso, claro que es cierto que hay gente que coge pancarta por menos
de nada y no tiene mucha razón. Generalmente no suele ser así. Me parece que el
tema de vivienda es para llevar muchas pancartas. Es un problema gravísimo que
hay en este país. Mucha gente no puede tener vivienda. Cuando hacemos alusión
los constitucionalistas, tenemos que entender que es uno de los principios de la
Constitución. A veces es complicado pero hay que hacer un esfuerzo.
A lo mejor usted tiene argumentos para decirme que esta pancarta no tenía razón,
pero no me refiero a eso. Me refiero a un contexto generalizado del problema de la
vivienda. Que estoy convencido que ustedes también tienen esa conciencia. Pero
hay que hacer todo lo que se pueda. Todo más. Ahí estamos todos. Siento haberle
contestado pero creo ha sido desafortunado al hablar usted de las pancartas como
diciendo, no tienen razón. Todas las pancartas tienen un movimiento detrás porque
se supone que alguien no hizo bien las cosas y se perjudica a gente que creo que
tienen derecho a ponerse detrás de una pancarta aunque no estemos de acuerdo
con todas.

SR. ALCAZAR ESTEBAN (PSC)
Muy brevemente. Señor García, en el tema del gobierno progresista, oiga, es lo que
parece que se puede formar en España. Ya nos gustaría que hubiera otros partidos
dispuestos a votar a favor o abstenerse, pero parece ser que por mucho
constitucionalismo que se les llene la boca, a la hora de la verdad, prefieren hacer
otras cosas y no ponerse al servicio de lo que necesita España, que es un gobierno
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estable y fuerte que pueda gobernar durante 4 años para arreglar los problemas
que tiene la gente.
Respecto al tema de las pancartas, mire, le pondré un ejemplo hipotético. ¿A
ustedes le parecería justo una pancarta en la que se reclama es que nos saltemos
una lista de espera de 300 familias y que no se quieren comprometer ni siquiera a
trabajar en la búsqueda de soluciones a través del mercado de trabajo o aprovechar
otras ayudas sociales que se pueden tener? ¿le parecería justo? A mí no. Con lo
cual, no todas las pancartas son justas, una cosa es la reclamación del derecho a la
vivienda y otra es pretender saltarte 300 familias por delante viniendo a la plaza del
ayuntamiento. Ese es el tema.

SR. RUIZ NARVÁEZ (Cs)
Gracias. En relación al punto 9 del orden del día, comentar que el pasado 30 de
octubre el gobierno en Junta de Gobierno Local, aprobó la adjudicación de sendos
contratos de servicios de noticias con las agencias EFE, Agencia Catalana de
Noticias y anteriormente con Europapress. Las dos primeras tienen carácter público
y Europapress es privada. El objeto de los contratos con las agencias EFE, Agencia
Catalana de Noticias, no hemos podido acceder porque no están colgados en la
web municipal, al de Europapress si hemos podido acceder a través de la web
municipal.
Se ha procedido a aprobar la contratación de los servicios de noticias por el
procedimiento de negociado sin publicidad, los importes de dichos contratos
ascienden a 27.588 euros la agencia EFE; 8.712 euros la Agencia Catalana de
Noticias 6.500 euros la Agencia Europapress. Estamos hablando aproximadamente
de 42.000 euros, el objeto principal de estos contratos es acceder al servicio de
información de noticias mediante internet, alertas de información instantánea
mediante correo electrónico y la difusión por parte de la agencia tanto a nivel local,
autonómico como estatal, de actos y acontecimientos de interés especial y
relevancia para la ciudad.
La verdad es que nos llaman la atención dos hechos. El primero, el relativo al
procedimiento escogido para realizar la contratación, acudieron ustedes al
procedimiento de negociado por razones de exclusividad técnica, es decir, por ser
el único empresario que puede prestar servicio.
La verdad es que esa exclusividad se la reconocen ustedes a las tres empresas, o
agencias de noticias y nos preguntamos si son necesarios los tres contratos por el
mismo objeto, o si hubiera bastado con uno solo.
En segundo lugar, estamos convencidos de que son conocedores de que hay otros
formatos para la recepción inmediata de contenidos publicados que puedan ser de
interés para el gobierno municipal en el momento mismo de su publicación.
Supongo que no desconocen ustedes que hay sistemas de alerta gratuitos y por los
que cualquier persona puede acceder y recibir de forma inmediata en su correo
electrónico, aquellas noticias que seleccione mediante una o varias palabras.
Que sepamos, existe un gabinete de prensa, enmarcado dentro del servei de
comunicació gabinete de presidencia, es decir, alcaldia. Igual estamos equivocados
pero tan complicado es que desde dicho departamento se haga un seguimiento de
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esas alertas gratuitas, tan complicado les resulta que prefieren ustedes destinar
42.000 euros a un servicio de noticias, perdón a tres. En lugar de destinar una parte
importante de esos 42.000 euros a destinos de mayor interés para los ciudadanos.
O es que su interés principal no es tanto las noticias como el de la difusión de los
actos y acontecimientos que mayor interés tenga para mayor gloria del gobierno
municipal y su propaganda política. Muchas gracias.

SRA. ALCALDESSA
Muy bien, ha hecho usted algunas consideraciones y algunas preguntas. Decía que
si son necesarios los tres servicios. Sí sino, no los estaríamos contratando
lógicamente. En cuanto al seguimiento por alertas gratuitas, evidentemente el
servicio de comunicación tiene establecido desde un punto de vista profesional
como tiene que cubrir las noticias relativas a esta ciudad. A usted le puede parecer
bien o mal pero, esto es lo que le hemos contestado, además, en más de una
ocasión a los grupos políticos cuando se han interesado,
Probablemente su grupo en algún momento lo ha realizado. Si usted tiene más
interés no hay ningún problema para que se pueda reunir con los responsables
técnicos de este servicio para que le puedan dar todas las explicaciones relativas a
estos contratos que evidentemente no responden a un interés político, sino técnico
del municipio.
Pasaríamos a las mociones de los grupos políticos.
La Sra. Alcaldessa-Presidenta sotmet a votació els punts de l’1 al 7 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 AL PLE DEL DECRET DE L’ALCALDIA
8164/2019, DE 17 D’OCTUBRE, D’ESMENA DE L’ERROR MATERIAL
APRECIAT EN EL DECRET 7461/2019, DE 30 DE SETEMBRE, RELATIU AL
PERSONAL EVENTUAL. (EXP. 35220/2019)
Es dóna compte de l’acord que es transcriu seguidament, del qual se’n donen per
assabentats els assistents a la sessió.
L’Alcaldessa-Presidenta, en exercici de les facultats de control i fiscalització dels
òrgans de govern que corresponen al Ple, en aplicació de l’article 123.1.a) de la Llei
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, DONA COMPTE AL
PLE del Decret de l’Alcaldia número 8164/2019, de 17 d’octubre, relatiu a l’esmena
de l’error material en el Decret 7461/2019, de 30 de setembre, que literalment diu:
“DECRET DE L’ALCALDIA QUE DISPOSA ESMENAR L’ERROR MATERIAL EN
EL DECRET NÚM. RES/7461/2019 DE 30 DE SETEMBRE (EXPEDIENT
AJT/50073/2019)
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Atès que per decret de l’Alcaldia Presidència núm. RES/7461/2019 de 30 de
setembre, es disposa el cessament i posterior nomenament com a personal
eventual al Sr. Ricard Raquer Poncela.
Atès que al referit decret, s’ha apreciat un error material en el sentit de que en el
nomenament del senyor Raquer en comptes de ser Assessor Nivell- 3 per a la
Regidoria de Districte III, ha de ser Assessor Nivell- 3 per a la Regidoria de Districte
II.
Atès que l’article 109.2 de la Llei 39/2015 d’1 d’octubre del Procediment
Administratiu Comú de les Administracions Públiques, aplicable en virtut de la seva
Disposició transitòria tercera ap. b), disposa que l’Administració en qualsevol
moment pot rectificar d’ofici els errors materials, de fet o aritmètics existents en els
seus actes.
Atès que la jurisprudència ha concretat quins requisits ha de tenir l’error per tal de
que pugui ser rectificada d’ofici i en aquest sentit per totes, la sentència del Tribunal
Suprem, 3 d’octubre de 2014, (RJ 2014, 5065) disposa:
“Al respecto es jurisprudencia constante que el error del artículo 105.2 Ley 30/1992
debe reunir las siguientes características:
1º Debe tratarse de simples equivocaciones elementales (en nombres, fechas,
operaciones aritméticas o transcripciones de documentos) sin que sea preciso
acudir a interpretaciones de normas jurídicas aplicables.
2º Deben bastar para su apreciación los datos del expediente administrativo en el
que se advierte.
3º Por su propia naturaleza se trata de casos en los que no procede acudir de oficio
a la revisión de actos administrativos firmes y consentidos.
4º No debe producir una alteración fundamental en el sentido del acto como
consecuencia de que lo que se plantea como error lleva para apreciarlo a un juicio
de valoración o exija una operación de calificación jurídica.
5º La apreciación del error material o aritmético no puede llevar a la anulación del
acto, dictándose otro sobre bases diferentes y sin las debidas garantías para el
afectado: ele ejercicio de la potestad rectificatoria no puede encubrir una verdadera
revisión.
6º Debe aplicarse con criterio restrictivo.”
Atès que l’article 74.2 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic de les
administracions públiques de Catalunya, ha establert que la competència per
rectificar errors materials, de fet o aritmètics, en els actes i les disposicions
reglamentàries correspon a l’òrgan que els ha dictat.
Fent ús de les facultats que em confereixen l’article 104 de la Llei 7/1985 de 2
d’abril, reguladora de les bases del règim local, disposa que el cessament del
personal eventual és lliure i correspon a l’Alcalde o President de l’Entitat Local
corresponent i en relació amb l’article 304 del Decret Legislatiu 2/2003 de 28 d’abril,
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pel qual s’aprova el text refós de la llei municipal i de règim local de Catalunya i
l’article 9 i següents del Decret 214/1990.
Vist l’informe de l’assessora jurídica
DISPOSO:
Primer.- ESMENAR l’error material existent a l’acord segon de la part dispositiva
del decret RES/7461/2019 de 30 de setembre de l’Alcaldia- Presidència, en el sentit
següent.
On diu:
Segon.- NOMENAR com a ASSESSOR NIVELL-3 a RICARD RAQUER PONCELA,
com a personal eventual, amb efectes 1 d’octubre de 2019, per a la Regidoria de
Districte III, amb les característiques, retribucions brutes i dedicació que figuren en
la plantilla vigent.
Ha de dir:
Segon.- NOMENAR com a ASSESSOR NIVELL-3 a RICARD RAQUER PONCELA,
com a personal eventual, amb efectes 1 d’octubre de 2019, per a la Regidoria de
Districte II, amb les característiques, retribucions brutes i dedicació que figuren en la
plantilla vigent.
Segon.- ESMENAR l’error existent a l’acord vuitè de la part dispositiva de
l’esmentat decret, en el sentit de:
On diu:
Vuitè.- Carregar la despesa a que es refereix l’acord segon a l’aplicació
pressupostària 07.9253.110.00.00 amb número de RC OPD 190044402 dels
Pressupostos Generals d’aquest Ajuntament per aquest any 2019.
Ha de dir:
Vuitè.- Carregar la despesa a que es refereix l’acord segon a l’aplicació
pressupostària 07.9252.110.00.00 amb número de RC OPD 190047116 dels
Pressupostos Generals d’aquest Ajuntament per aquest any 2019.
Tercer.- DONAR COMPTE AL PLE de l’Ajuntament, en la propera sessió que es
celebri, als efectes oportuns.
Quart.- PUBLICAR aquest acord en el BOPB i el DOGC en compliment del que es
disposa l’art. 304.3 del Decret Legislatiu 2/2003 de 28 d’abril, pel qual s’aprova el
text refós de la llei municipal i de règim local de Catalunya.
Cinquè.- Comunicar a l’Alcaldia, als Grups Municipals, a la Intervenció Municipal, a
la Tresoreria, a la Secretaria General, a la Gerència Municipal i al servei de
Recursos Humans per al seu coneixement i als efectes adients.
Sisè.- Notificar aquest decret a la persona interessada, contra el qual podrà
interposar els recursos que figuren a continuació.
Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa, es podrà interposar, de
manera optativa i no simultània, un dels recursos següents:
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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 mes 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
ACORD 2.- RELATIU A L’APROVACIÓ PROVISIONAL DE LA MODIFICACIÓ
PUNTUAL DE LA UNITAT D’ACTUACIÓ “UB4” A L’ÀMBIT DEL PLA ESPECIAL
DE REFORMA INTERIOR (PERI) DEL SECTOR COLLBLANC. (CARRETERA DE
COLLBLANC, 7-19 I CARRER DOCTOR MARTÍ I JULIÀ, 1-3). (EXP. 11019/2019)
Es dóna compte de l’acord que es transcriu seguidament, i sotmès a votació
s'aprova amb 14 vots a favor dels representants del PSC, Srs./Sres. Núria Marín
Martínez, Francesc J. Belver Vallés, Cristian Alcázar Esteban, José Castro Borrallo,
Rocío del Mar Ramírez Pérez, Jesús Husillos Gutiérrez, Jaume Graells Veguin,
David Quirós Brito, M. Ángeles Sariñena Hidalgo, M. Teresa Revilla Sánchez, Laura
García Manota, Olga Gómez Fernández, M. Dolores Ramos Zafra i Cristóbal Plaza
Lao; amb 11 vots en contra dels representants d’ERC-AM, Srs./Sres. Antoni
Garcia i Acero, Jorge García Muñoz, Lluïsa Carmona Martínez i Xavier Mombiela
Quintero, dels representants de Cs, Srs./Sra. Miguel Manuel García Valle, M.
Carmen Esteban Fernández, Rainaldo Ruiz Narváez i Jesús Amadeo Martín
González i dels representants de LHECP-ECG, Sres./Sr. Ana M. González Montes,
Sergio Moreno Ruiz i Núria Lozano Montoya i amb 1 vot d’abstenció de la
representant del PP, Sra. Sonia Esplugas González; assistents presents en el
moment de la votació, adoptant-se l’acord següent:
El Tinent d’Alcaldia, titular de l’Àrea de Planificació, Projectes Estratègics i Hisenda,
en exercici de les facultats que li atorga els Decrets de l’alcaldia 5700 i 5703 de 17
de juny de 2019, sotmet a dictamen de la Comissió Permanent de Presidència el
present acord per a la seva aprovació pel Ple:
“ATÈS que la Junta de Govern Local, en sessió de data 19 de març de 2019, va
aprovar inicialment la Modificació puntual de la unitat d’actuació “Ub4” a l’àmbit del
Pla Especial de Reforma Interior (PERI) del Sector Collblanc (carretera de
Collblanc, 7-19 i carrer Doctor Martí i Julià, 1-13) que incorpora el canvi del sistema

…/…

19

d’actuació d’execució de la Unitat Ub4, passant del sistema de cooperació, previst
al PERI de Collblanc, al de compensació bàsica, sotmetent-lo a informació pública
pel termini d’un mes.
ATÈS que l’aprovació inicial va ser publicada per edictes en el Butlletí Oficial de la
Província de Barcelona de data 5 d’abril de 2019; al diari “El Periódico de
Catalunya” en data 10 d’abril de 2019, al Tauler d’Edictes d’aquest Ajuntament des
del dia 4 d’abril de 2019 fins al dia 10 de maig de 2019 i a la pàgina web municipal,
obrint-se un termini d’un mes d’informació pública per a la formulació d’al·legacions.
ATÈS que el vicesecretari-secretari tècnic accidental de la Junta de Govern Local,
mitjançant certificació de data 15 de maig de 2019, fa constar que, dins del termini
d’informació pública, no s’ha presentat cap escrit d’al·legacions.
ATÈS que de conformitat amb l’article 85.5 del Text Refós de la Llei d’urbanisme,
en data 2 i 8 d’abril de 2019, respectivament, aquest Ajuntament va sol·licitar
l’emissió d’informe als següents departaments:
-

Autoritat del Transport Metropolità (ATM)
Direcció General de Turisme, Departament d’Empresa i Coneixement de la
Generalitat de Catalunya.

VIST l’informe favorable emès per l’Autoritat del Transport Metropolità de
d’abril de 2019, Registre d’entrada a l’Agència de Desenvolupament Urbà
16 de maig de 2019, en el que es conclou que no és necessari que la
Modificació de la Unitat d’actuació Ub4 hagi d’anar acompanyada de
d’Avaluació de la Mobilitat Generada, segons Decret 344/2006.

data 25
de data
present
l’Estudi

VIST l’informe favorable emès per la Direcció General de Turisme, rebut en aquest
Ajuntament en data 7 de maig de 2019, RGE ME/047447-2019.
VIST l’informe emès pel Cap del Departament de Planejament Urbanístic on es
posa de manifest que s’incorpora d’ofici, les següents adequacions respecte del
planejament aprovat inicialment:




La regulació de l’ús hoteler, que es proposa, implica el deure de cessió gratuïta
i obligatòria del 10% de l’increment de l’aprofitament urbanístic, d’acord amb
l’article 43.1 del DL 1/2010, de 3 d’agost, Text Refós de la Llei d’Urbanisme. En
aquest sentit s’afegeix al document un annex valoratiu que justifica aquest
increment de l’aprofitament urbanístic que comporta l’ús residencial (hoteler)
S’incorporen unes adequacions tècniques respecte el tractament de la mitgera
que quedi descoberta del carrer Martí Julià, 5, d’acord amb l’article 34.2 del
PERI Collblanc.

Aquestes modificacions no són de caràcter substancial i per tant es pot prosseguir
al tràmit de la seva aprovació provisional.
VIST l’informe emès per la Cap de Servei de Gestió i Assessorament Jurídic de
l’Agència de Desenvolupament Urbà i el que disposa l’article 67 del Text Refós de
la Llei d’Urbanisme 1/2010, de 3 d’agost, en redacció donada per la Llei 3/2012, de
22 de febrer i 92 i 93 del seu Reglament.
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VIST l’article 130 i ss del TRLUC i articles 170 i ss del RLUC i la modalitat de
cooperació en l’article 139 i ss del TRLUC i article 180 del seu Reglament, en
relació al canvi del sistema d’actuació de cooperació al de compensació bàsica, així
com la seva normativa reguladora.
ATÈS que l’atribució per a l’adopció de l’acord d’aprovació provisional correspon al
Ple Municipal, de conformitat amb l’article 123.1.i) de la Llei 7/1985 de Bases de
Règim Jurídic Local i l’article 121.3 del TRLUC que determina la competència
municipal en l’elecció del sistema d’actuació urbanística.
El Ple, a proposta del Tinent d’Alcaldia, titular de l’Àrea de Planificació, Projectes
Estratègics i Hisenda, i amb el dictamen previ de la Comissió Permanent de
Presidència,
ACORDA:
PRIMER.- APROVAR PROVISIONALMENT, amb el “quòrum” de la majoria simple,
la Modificació puntual de la unitat d’actuació “Ub4” a l’àmbit del Pla Especial de
Reforma Interior (PERI) del Sector Collblanc (carretera de Collblanc, 7-19 i carrer
Doctor Martí i Julià, 1-13), amb les adequacions incorporades d’ofici respecte del
document aprovat inicialment, descrites a la part expositiva del present dictamen,
així com el canvi de sistema de gestió urbanística, passant del sistema de
cooperació al de compensació bàsica.
SEGON.- TRAMETRE el projecte aprovat en l’anterior acord, a la Direcció General
d’Ordenació i Urbanisme del Departament de Territori i Sostenibilitat de la
Generalitat de Catalunya, per a la seva aprovació definitiva.”
ESPAI PÚBLIC, HABITATGE, URBANISME I SOSTENIBILITAT
ACORD 3.- RELATIU A L’APROVACIÓ, PER A L’ANY 2019, DEL CONVENI
DE COL·LABORACIÓ I D’ENCÀRREC DE GESTIONS ENTRE L’AGÈNCIA DE
L’HABITATGE DE CATALUNYA I L’AJUNTAMENT DE L‘HOSPITALET DE
LLOBREGAT, RELATIU A L’OFICINA LOCAL D’HABITATGE SITUADA EN
AQUEST MUNICIPI. (EXP. 53682/2019)
Es dóna compte de l’acord que es transcriu seguidament, i sotmès a votació
s'aprova per unanimitat dels assistents presents en el moment de la votació,
adoptant-se, 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’Espai Públic, Habitatge, Urbanisme i
Sostenibilitat 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 dia 7 de febrer de 2019 l’Agència de l’Habitatge de Catalunya ha
tramés la minuta del “Conveni de col·laboració i d’encàrrec de gestions entre
l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat”
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relatiu a l’Oficina Local d’Habitatge situada en aquest municipi per a l’any 2019 per
a la seva tramitació i aprovació, com a resposta a la sol·licitud de subscripció d’un
nou Conveni de col·laboració per al manteniment de l’Oficina local d’Habitatge per a
aquest any, efectuada per aquest Ajuntament davant l’Agència de l’Habitatge de
Catalunya en data 1 de desembre de 2018.
ATÈS el Conveni que es sotmet a aprovació substitueix el Conveni d’igual
naturalesa vigent pel període comprès entre els anys 2014 i 2018 quin contingut va
ser aprovat en sessió plenària del dia 29 d’abril de 2014, prorrogat per a l’any 2015
en sessió del dia 28 de juliol de 2015; per a l’any 2016 en sessió del dia 27 de
setembre de 2016; per a l’any 2017 en sessió del dia 25 d’abril de 2017 i per a l’any
2018 en sessió del dia 21 de desembre de 2018.
VISTOS l’article 8 de la Llei 18/2007 de 28 de desembre del dret a l’habitatge, els
decrets i reglaments que la despleguen i els articles 60 a 65 del Decret 75/2014, de
27 de maig, pel qual s’aprova el Pla per al dret a l’habitatge que constitueixen el
marc normatiu competencial i regulador del funcionament de les oficines locals
d’habitatge.
VIST que l’article 3.1 h) de la Llei 13/2009, de 22 de juliol, de l’Agència de
l'Habitatge de Catalunya, preveu dins de les seves funcions la gestió dels ajuts que
siguin competència del Departament competent en matèria d'habitatge destinats a
mantenir les oficines locals d'habitatge en el marc dels objectius l’execució i gestió
de les polítiques d’habitatge i, especialment les relatives a les actuacions públiques
que garanteixin la proximitat al territori, amb una gestió integrada de les actuacions
públiques de conformitat amb els principis de subsidiarietat, coordinació, cooperació
i col·laboració amb els ens locals.
ATÈS que l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, finançarà part de la despesa
originada pels serveis que presti l’Oficina de l’habitatge de l'Hospitalet de Llobregat
en el marc de l’encomana de gestió amb recursos pressupostaris a càrrec de la
partida D/251.0002.
VIST l’article 11 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector
Públic, regulador del règim jurídic de les encomanes de gestió i pel qual s’admet la
possibilitat que una Administració encomani a una altra activitats de caràcter
material o tècnic de la seva competència, per, entre d’altres, raons d’eficàcia.
VISTOS els informes emesos per l’assessoria jurídica de l’àrea i per la Directora de
Serveis de l’àrea d’Espai Públic, Habitatge, Urbanisme i Sostenibilitat, favorables a
l’aprovació del conveni de col·laboració i encomana de gestió per a l’any 2019, i
l’informe de la Secretaria General del Ple.
VIST l’informe emès per la Directora de l’Oficina municipal de l’Habitatge en relació
als ajuts econòmics externs pel funcionament de la relacionada oficina.
VISTA la competència que l’article 123.1 j) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les Bases del Règim Local atribueix al Ple per de l’acceptació
de les encomanes de gestió realitzades per altres administracions, i que
l’apartat 2 d’aquest precepte exigeix el quòrum de la majoria absoluta del
nombre legal de membres de la Corporació, per a l’adopció d’aquest acord.
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El Ple, a proposta del Tinent d’Alcaldia, de l’àrea d’Espai Públic, Habitatge,
Urbanisme i Sostenibilitat, i amb el dictamen previ de la Comissió Permanent de
Drets i Territori,
ACORDA:
PRIMER.- APROVAR la minuta del “Conveni de col·laboració i d’encàrrec de
gestions entre l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i l’Ajuntament de l’Hospitalet
de Llobregat” relatiu a l’Oficina Local d’Habitatge situada en aquest municipi per a
l’any 2019, que en la part expositiva i dispositiva es transcriu a continuació:
“CONVENI DE COL·LABORACIÓ I D’ENCÀRREC DE GESTIONS ENTRE
L’AGÈNCIA DE L’HABITATGE DE CATALUNYA I L’AJUNTAMENT DE
L'HOSPITALET DE LLOBREGAT RELATIU A L’OFICINA LOCAL D’HABITATGE
SITUADA EN AQUEST MUNICIPI, PER A L’ANY 2019.
REUNITS
D’una banda,
I d’una altra,
Ambdues parts es reconeixen recíprocament la capacitat legal per obligar-se i
atorgar aquest conveni, i a aquest efecte,
EXPOSEN
1. La Llei 18/2007 de 28 de desembre del dret a l’habitatge, els decrets i reglaments
que la despleguen i el Pla per al dret a l’habitatge, aprovat per Decret 75/2014, de
27 de maig, constitueixen el marc normatiu de col·laboració amb les oficines locals
d’habitatge i les borses de mediació per al lloguer social, que tenen per finalitat
principal assegurar la màxima cobertura territorial en la prestació dels serveis i
gestió d’ajuts relacionats amb l’habitatge i facilitar la proximitat de les gestions a la
ciutadania.
2. La Llei 13/2009, de 22 de juliol, defineix que són objectius de l’Agència de
l’Habitatge de Catalunya, l’execució i la gestió de les polítiques d’habitatge que són
competència de la Generalitat i, especialment les relatives a les actuacions
públiques que en matèria d’habitatge han de garantir la proximitat al territori, amb
una gestió integrada de les actuacions públiques de conformitat amb els principis de
subsidiarietat, coordinació, cooperació i col·laboració amb els ens locals.
3. El Decret 75/2014, de 27 de maig, del Pla per al dret a l’habitatge preveu la
subscripció de convenis per a constituir o mantenir oficines locals d’habitatge i
borses de mediació amb les administracions locals que tinguin desplegament
territorial.
4. El capítol 5 del Decret 75/2014, de 27 de maig, del Pla per al dret a l’habitatge
recull les condicions de les oficines i borses, les seves funcions més rellevants, les
fases per a l’establiment dels convenis de col·laboració, les contraprestacions
econòmiques i el sistema de justificació de l’activitat.
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5. L’Ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat, disposa d'una oficina/borsa i del
personal tècnic i administratiu suficient per realitzar les funcions que se li
encomanen, així com d’una persona responsable per coordinar les actuacions amb
el Servei Territorial d’Habitatge corresponent i les Direccions de l’Agència de
l’Habitatge de Catalunya competents en la matèria, de conformitat amb l'establert
en el Pla per al dret a l’Habitatge.
6. Amb l’objectiu de coordinar i desplegar en el territori la prestació dels serveis i la
gestió d’ajuts del Pla per al dret a l’Habitatge, així com els programes d’àmbit social
i d’àmbit tècnic, l’Ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat ha manifestat l’interès en
la continuïtat del conveni de col·laboració amb l’Agència de l’Habitatge de
Catalunya per al funcionament, l’any 2019, de l’Oficina/Borsa d’àmbit territorial
municipal.
7. Per a tot el que no quedi estipulat en els pactes, aquest conveni es regeix per la
Llei 18/2007, de 28 de desembre, del dret a l’habitatge, pel Decret 75/2014, de 27
de maig, del Pla per al dret a l’habitatge, per la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim
jurídic del sector públic i per la Llei 26/2010, 3 agost, de règim jurídic i de
procediment de les administracions públiques de Catalunya.
En conseqüència, ambdues parts formalitzen aquest conveni de col·laboració,
d’acord amb els següents
PACTES
Primer. Objecte
Aquest conveni té per objecte mantenir la col·laboració i l’encàrrec de gestions
entre les parts per a l’assessorament i la gestió de serveis en matèria d’habitatge,
per mitjà de l’Oficina d’habitatge situada al municipi de l'Hospitalet de Llobregat,
amb la finalitat de facilitar a la ciutadania la proximitat de les gestions i serveis
relatius a l’habitatge.
Segon. Obligacions de l’Ajuntament
L’Ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat, a través de l’Oficina/Borsa, es compromet
a:
1. Mantenir l’Oficina/Borsa, durant el termini de vigència del conveni, amb personal
tècnic i administratiu suficient que ha de tenir la formació necessària per realitzar les
funcions que se li encomanen. En concret s’obliga a:
a) Disposar d’un local o espai adequat per realitzar les funcions pròpies de l’Oficina.
b) Tenir mitjans materials suficients i aptes per efectuar les gestions i tramitacions
relacionades amb el conveni, com ara l’equipament informàtic adequat, així com els
accessos a les plataformes electròniques de tramitació de les administracions
públiques que es requereixen per a la tramitació dels expedients.
c) Disposar de recursos personals per atendre les funcions de l’Oficina/Borsa que,
com a mínim, serà d’una persona responsable de les actuacions del personal i la
coordinació amb l’Agència de l’Habitatge de Catalunya; d’una persona per a les
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tasques administratives i d’una persona per a les funcions tècniques i/o socials de
l’Oficina/Borsa.
d) En tot cas, es compromet a disposar del personal suficient atenent al seu àmbit
poblacional i, especialment, en els períodes de convocatòries d’ajuts i prestacions
en què es concentra la màxima activitat i afluència ciutadana.
e) Actualitzar, de conformitat amb l’article 60.4 del Decret 75/2014, de 27 de maig
del Pla per al dret a l’habitatge, l’acord de coordinació entre administracions locals
que disposen d’Oficina/Borsa en conveni amb l’Agència de l’Habitatge de Catalunya
a la mateixa localitat, i donar-ne compte a l’Agència en el termini màxim de 6 mesos
des de la signatura del present conveni.
Aquest acord ha d’establir el sistema de coordinació entre les Oficines/Borses
municipals/comarcals ubicades en la mateixa localitat, definint els serveis i activitats
propis de cadascuna i el model de distribució dels expedients del municipi/comarca
per a la seva tramitació, ja sigui per raó de la matèria i/o del territori, amb la finalitat
d’evitar duplicitats en les gestions i facilitar l’accés als serveis d’habitatge mitjançant
una finestreta única.
2. Realitzar les següents funcions:
a) Funcions d’informació i atenció ciutadana.
a.1. La informació i l’atenció ciutadana en totes les matèries relacionades amb
l’habitatge, d’acord amb el desplegament de la Llei del Dret a l’habitatge i el Pla per
al dret a l’habitatge, incloent entre d’altres qüestions:
a.1.1. La informació i l’atenció ciutadana respecte les línies d’ajuts de l’Agència de
l’Habitatge de Catalunya.
a.1.2. L’atenció ciutadana en l’àmbit de les inscripcions al Registre de Sol·licitants
d’Habitatges amb protecció oficial.
a.1.3. L’atenció ciutadana en el deute hipotecari i altres problemàtiques de
l’habitatge derivades de situacions d’emergència social.
a.1.4. La informació relativa a l’Índex de referència de preus de lloguer que facilita la
Generalitat de Catalunya a través del web de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya.
a.2. Aquestes funcions són les que corresponen a una unitat d’atenció ciutadana i
inclouen:
a.2.1. El registre d’entrada de les sol·licituds relatives als programes i línies d’ajuts,
a les eines informàtiques que facilita l’Agència de l’Habitatge de Catalunya per
informar i gestionar els serveis d’habitatge.
a.2.2. La comprovació i revisió de la documentació i la informació als sol·licitants
dels requeriments o deficiències documentals.
a.2.3. El trasllat de les sol·licituds i documents als serveis competents de l’Agència
de l’Habitatge de Catalunya.
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b) Funcions de gestió d’activitats i serveis
b.1. En matèria de Qualitat de l’Edificació i Rehabilitació de l’Habitatge
b.1.1. La gestió de sol·licituds de cèdules d’habitabilitat fins la proposta de
resolució. També inclou les inspeccions tècniques sobre les condicions
d’habitabilitat que siguin planificades amb la Direcció de Qualitat de l’Edificació i
Rehabilitació de l’Habitatge, i el compromís d’implementar o mantenir en l’Oficina
els sistemes de gestió de qualitat del procés reconegut.
b.1.2. La gestió i avaluació dels estudis o informes tècnics previs a les obres de
rehabilitació d’edificis o habitatges, per a les quals es sol·licitin ajuts (Inspecció
tècnica d’edificis / Informe intern d’idoneïtat).
b.1.3. La gestió de sol·licituds d’ajuts per a la rehabilitació d’edificis d’ús residencial
i d’habitatges, que inclou l’assessorament sobre els projectes i solucions tècniques,
l’impuls i el seguiment de les actuacions de rehabilitació, l’elaboració, si s’escau, i
valoració dels informes tècnics, com també les inspeccions tècniques inicials i
finals.
b.2. En matèria de Programes Socials de l’Habitatge.
b.2.1. La gestió d’expedients d’ajuts de prestacions per al pagament del lloguer que
inclou la gestió de sol·licituds fins la proposta de resolució.
b.2.2. La gestió d’expedients prestacions econòmiques d’especial urgència per a
l’habitatge, per a problemàtiques en situacions d’emergència.
b.3. En matèria de Promoció de l’Habitatge, només en cas que l’Ajuntament
disposi de Registre propi reconegut.
b.3.1. La gestió dels expedients relatius a la inscripció al Registre de sol·licitants
d’habitatges amb protecció oficial, en cas que es disposi de Registre propi.
3. Utilitzar les eines informàtiques que l’Agència de l’Habitatge de Catalunya posi a
disposició de les oficines i les borses, tant a nivell del registre d’entrada de les
sol·licituds com de la tramitació i gestió d’expedients.
4. Fer ús dels mitjans electrònics, d’acord amb el que disposa la Llei 39/2015, d’1
d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i
aplicar les instruccions de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya per a la tramesa de
sol·licituds i documentació presentada en l’Oficina/Borsa, amb els procediments de
l’administració electrònica habilitats.
5. Formalitzar, per part de la persona responsable de l’Oficina/Borsa, un protocol
addicional a aquest conveni, en el qual es concreti:
a) Els aspectes específics del funcionament i estructura de l’Oficina, en relació amb
la seva organització, com són els horaris d’atenció al públic, la relació del personal
adscrit i les previsions pel què fa a l’activitat, entre d’altres.
b) La forma en què es duran a terme les funcions, les gestions i els tràmits
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relacionats en el Pacte segon, punt 2, d’aquest conveni, el procediment per al
seguiment de les activitats i el sistema d’avaluació de les actuacions de l’Oficina
durant l’any.
6. Presentar a l’Agència de l’Habitatge de Catalunya una memòria anual i una
justificació final sobre la totalitat de les tasques realitzades.
7. Col·laborar amb els serveis competents en matèria d’habitatge de l’àmbit
territorial on s’ubica l’Oficina/Borsa, en les tasques de seguiment de les sol·licituds i
en les actuacions tècniques de comprovació necessàries per a la resolució dels
expedients.
8. Comunicar a l’Agència de l’Habitatge de Catalunya les incidències, queixes o
suggeriments dels ciutadans que s’adrecin a l’Oficina/Borsa, per tal de millorar la
qualitat del servei.
9. Participar en les sessions i jornades que organitzin els serveis de l’Agència de
l’Habitatge de Catalunya amb motiu de la formació del seu personal i per a la
coordinació de les tasques de col·laboració a efectuar per l’Oficina/Borsa.
10. Col·locar en un lloc visible un rètol identificador de l’Oficina/Borsa, que haurà de
seguir les pautes de disseny i normativa gràfica proposades per la Generalitat, i fer
constar clarament a totes les publicacions, impresos i altres materials gràfics que es
puguin editar que les tasques realitzades per l’Oficina Local d’Habitatge es fan en
col·laboració amb l’Agència de l’Habitatge de Catalunya.
11. Facilitar tota la informació que des de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya
sigui requerida en relació a les activitats que són objecte del present conveni.
12. Col·laborar en les accions de seguiment i control de l’Agència de l’Habitatge de
Catalunya o altres organismes públics. En especial, cooperar, quan correspongui,
en les auditories que l’Agència programa anualment, així com en l’obtenció de
qüestionaris de satisfacció ciutadana, amb la finalitat d’introduir millores en la
prestació dels serveis.
13. Comunicar a l’Agència de l’Habitatge de Catalunya:
13.1 L’obtenció d’altres aportacions o finançament que l’Oficina/Borsa rebin,
procedents d’altres administracions o entitats públiques o privades.
13.2 Qualsevol alteració en les condicions pactades en aquest conveni
Tercer. Obligacions de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya
L’Agència de l’Habitatge de Catalunya s’obliga a:
1. Facilitar a l’Oficina/Borsa informació actualitzada sobre les línies i ajuts
d’habitatge en tots els àmbits, com són els programes d’accés a l’habitatge, els
programes de rehabilitació i condicions d’habitabilitat i els programes socials que es
despleguen en el Pla per al dret a l’habitatge, i sobre les normatives relacionades
amb l’habitatge per a les quals s’estableix la col·laboració.
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2. Facilitar l’accés als programes informàtics que siguin d’utilitat per dur a terme la
col·laboració objecte d’aquest conveni.
3. Fer el seguiment dels serveis que realitzi el personal adscrit a l’Oficina/Borsa i
promoure programes d’aprenentatge i actualització sobre els continguts de les
tasques assignades, pel que fa a les línies de col·laboració convingudes.
4. Donar suport i formació al personal tècnic de l’Oficina/Borsa amb la finalitat de
desenvolupar les tasques que es deriven d’aquest conveni, com ara són l’elaboració
d’informes tècnics, avaluacions i inspeccions, tramitació d’ajuts o sobre el
procediment.
5. Fer el seguiment i valoració de la qualitat de la gestió de l’Oficina/Borsa que posi
de relleu les bones pràctiques i permeti detectar, si és el cas, mancances o
qüestions a millorar.
6. Compensar les despeses de gestió de les diverses línies d’actuació objecte
d'aquest conveni, segons els paràmetres i imports que s'estableixen en el pacte
següent. Aquestes aportacions resten condicionades a l’existència de crèdit
suficient i adequat per finançar les obligacions que se’n deriven.
Quart. Finançament.
L’Agència de l’Habitatge de Catalunya, finançarà part de la despesa originada pels
serveis que presti l’Oficina/Borsa de l'Hospitalet de Llobregat, d’acord amb els
càlculs que s’estableixen a continuació, amb recursos pressupostaris a càrrec de la
partida D/251.0002.
a. Pagament fix inicial.
L’Agència de l’Habitatge de Catalunya farà un pagament d’import de 55.612,00 €
per a l’any 2019, en concepte d’aportació inicial i a compte de l’aportació màxima
que s’indica a l’apartat c), per cobrir part de les despeses dels serveis en matèria
d’habitatge, d’acord amb l’estructura de personal acreditada i en funció del nombre
d’habitants als què l’Oficina Local d’Habitatge/Borsa dóna servei.
b. Pagament en funció del nombre d’expedients tramitats i acreditats.
L’Agència de l’Habitatge de Catalunya farà un pagament addicional a l’anterior que
tindrà en compte els expedients efectivament tramitats en relació amb les tasques
que es deriven de les funcions específiques que l’Oficina local d’habitatge/Borsa es
compromet a dur a terme.
Aquestes gestions es valoraran d’acord amb els barems que s’especifiquen en el
catàleg de serveis de l’Annex.
L’avaluació de la qualitat de la gestió es farà a partir del seguiment que l’Agència
durà a terme durant l’any. El compliment de les obligacions contingudes al protocol
serà determinant per al càlcul de la quantia d’aquest pagament. La xifra final de
l’aportació es podrà ajustar en funció del grau de compliment amb els compromisos
específics i de qualitat fixats.

…/…

28

c. Aportació màxima.
Per a l’any 2019, s’estableix una aportació màxima de 74.149,00 €, que només es
podrà incrementar en el cas que es justifiqui una activitat superior efectivament
realitzada per part de l’Oficina/Borsa, i en funció de les disponibilitats
pressupostàries.
Cinquè. Tramitació dels pagaments
La tramitació del pagament de les quantitats esmentades en el pacte anterior es
realitzarà de la següent manera:
a.

Primer pagament

El primer pagament, per l'import de 55.612,00 €, en concepte d’aportació inicial i a
compte de l’aportació màxima, es tramitarà un cop signat aquest conveni.
En cas que es produeixi la pròrroga prevista en el pacte Onzè, el primer pagament
es tramitarà un cop signada l’addenda de pròrroga.
b.

Pagament final

El pagament final es tramitarà un cop acreditada l'activitat de l'Oficina/Borsa,
corresponent a l’any 2019, mitjançant la presentació a l’Agència de l’Habitatge de
Catalunya d’una certificació justificativa de les activitats realitzades on es farà
constar el nombre de tasques d'assessorament i d’informació desenvolupades, com
també les dels altres serveis relacionats al conveni gestionats per l’Oficina,
acompanyada de la relació dels expedients gestionats, i un cop contrastada i
valorada la certificació per l’Agència de l’Habitatge de Catalunya amb les dades que
aquesta disposi.
La certificació ha de ser signada per l’interventor/a o, de forma excepcional, pel
secretari/a de l’ens local, i ha de justificar la totalitat de l’import atorgat, tant pel que
fa a les activitats i gestions referents als expedients tramitats, com pel que fa al cost
del personal adscrit a l’Oficina/Borsa durant la vigència del conveni.
Aquesta certificació es presentarà a l’Agència de l’Habitatge de Catalunya amb
efectes del 31 de desembre de 2019.
c.

Els pagaments de les aportacions econòmiques previstes en aquest conveni es
tramitaran a favor de l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat.

Sisè. Control i Seguiment conveni
L’Agència de l’Habitatge de Catalunya vetllarà pel compliment de la qualitat dels
serveis objecte d’aquest conveni amb el seguiment i l’avaluació de la seva
execució, que han de dur a terme les unitats de l’Agència de l’Habitatge competents
per la matèria en els diferents àmbits sectorials i territorials, i també, amb els
controls o auditories internes que es consideri oportú programar anualment.
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Els expedients gestionats per l’Oficina/Borsa han de ser lliurats a l’Agència per a la
seva revisió, quan ho requereixi la Direcció sectorial o el Servei Territorial
d’Habitatge competent en la matèria, o els òrgans de control interns.
Els resultats d’aquest seguiment, juntament amb l’avaluació final dels serveis
prestats i justificats per l’Oficina/Borsa, seran determinants amb la finalitat de
considerar l’oportunitat de la pròrroga del conveni prevista en el pacte Onzè.
La gestió i costos de l’Oficina local d’habitatge/Borsa han de ser justificats tal com
es preveu al pacte Cinquè b). Per a la pròrroga del conveni, es valorarà el nombre
de serveis prestats i d’activitats efectivament realitzades, les potencialitats de
continuïtat i de creixement de les actuacions, els nivells de qualitat oferta a la
ciutadania i el servei d’atenció ciutadana que s’ha prestat a la població. En el cas
que s’hagin produït o detectat deficiències rellevants en els serveis prestats durant
l’any per l’Oficina, es procedirà a minorar l’aportació final en l’import corresponent
als expedients perjudicats.
Setè. Protecció de dades i Transparència
1. Els fitxers automatitzats que continguin dades de caràcter personal o qualsevol
altre mitjà d’intercanvi d’informació que es dugui a terme o sigui gestionat per les
parts que signen aquest acord, estaran subjectes, a tots els efectes, al Reglament
(UE) general de protecció de dades, a la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre,
de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals i a la resta de
normativa d’aplicació.
2. Paral·lelament, les parts signants han de garantir el dret d’accés d’acord amb la
Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i
bon govern.
Vuitè. Publicitat del conveni
De conformitat amb el que preveu l’article 8 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre,
de transparència, accés a la informació pública i bon govern, es donarà publicitat
del present conveni mitjançant el Registre de convenis de col·laboració i cooperació
de la Generalitat de Catalunya i el web de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya.
Novè. Resolució per incompliment
L’incompliment per una de les parts de les obligacions establertes en aquest
conveni, facultarà l’altra part per exigir-ne el seu compliment efectiu i, en el cas que
no es produeixi, la seva resolució.
Desè. Resolució de controvèrsies
En cas de discrepàncies que puguin sorgir en la interpretació o aplicació d’aquest
conveni, ambdues parts acorden resoldre les controvèrsies de mutu acord amb
caràcter previ a la submissió de la qüestió a la jurisdicció contenciosa
administrativa.
Onzè. Vigència i efectes
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El conveni tindrà vigència fins al dia 31 de desembre de 2019 i pot ser prorrogat fins
a un màxim de 4 anys addicionals, de conformitat a l’article 49 de la Llei 40/2015,
d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, per mutu acord de les parts, prèvia
petició per escrit de qualsevol de les parts signatàries, que ho haurà de realitzar
amb un preavís d’un mes del venciment del termini inicial.
I, en prova de conformitat, les parts signen el present conveni per duplicat, en EL
Annex
Taula d’imports per serveis i activitats de l’Oficina Local d’Habitatge
CATÀLEG DE SERVEIS ANY 2019
Serveis

1.

CÈDULES HABITABILITAT
Tramitació administrativa de sol·licituds de cèdules d’habitabilitat
19 € (*)

1.1.Presencial

13 €

1.2.Telemàtica

2.Tramitació de cèdules d’habitabilitat, amb inspecció tècnica

1.

Import per
expedient
tramitat – Oficina
municipal

40 €

REHABILITACIÓ
Tramitació d’ajuts per a la rehabilitació, inclosa la inspecció tècnica obligatòria
1.1 Per rehabilitar l’interior d’habitatges

66 €

1.2 .Per a edificis unifamiliars i plurifamiliars

110 €

2.Avaluació tècnica prèvia a la sol·licitud d’ajuts a la rehabilitació que inclou els
informes tècnics previs a les obres de rehabilitació d’edificis d’ús residencial


Avaluació tècnica de l’eficiència energètica d’edificis, amb tasques de
comprovació (aportació addicional a l’anterior)

3.Avaluació tècnica prèvia a la sol·licitud d’ajuts a la rehabilitació que inclou els
informes tècnics previs a les obres de rehabilitació de l’interior d’habitatges

33 €

75 €

40 €

PROGRAMES SOCIALS

1.Tramitació d’ajuts per al pagament lloguer (inclou la gestió de les sol·licituds
fins la proposta de resolució)

50 €

2.Tramitació de prestacions econòmiques d’especial urgència per a l’habitatge

25 €

PROMOCIÓ HABITATGE
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1.Gestió de les Inscripcions al Registre de sol·licitants d’habitatge amb protecció
oficial, només per al cas de disposar de Registre Propi

10 €

(*) Import fixat d’acord amb la taxa reconeguda per la Generalitat. Es podrà modificar en funció de
l’import que anualment s’aprovi”

SEGON.- DETERMINAR els efectes retroactius d’aquesta prorroga a l’1 de gener
de 2019, i convalidar totes aquelles actuacions, que en desenvolupament del
conveni s’han portat a terme en aquest període per l’oficina de l’habitatge d’aquest
municipi.
TERCER.- FACULTAR el Tinent d’Alcaldia de l’àrea d’Espai Públic, Habitatge,
Urbanisme i Sostenibilitat d’aquest Ajuntament tan àmpliament com en dret sigui
possible, per a la signatura del conveni de col·laboració i encomanda de gestió
objecte d’aprovació, per a quants actes siguin necessaris per al seu
desenvolupament, vigència, efectivitat i execució.
QUART.- NOTIFICAR els precedents acords a l’Agència de l’Habitatge de
Catalunya.
CINQUÈ.- DONAR TRASLLAT d’aquests acords a l’Oficina Municipal d’Habitatge
de l’Hospitalet, a l’àrea d’Espai Públic, Habitatge, Urbanisme i Sostenibilitat, al
Servei d’Urbanisme i Activitats, a la Secretaria General del Ple, a la Intervenció
General Municipal, a la Tresoreria municipal i a la Unitat de pressupostos d’aquest
Ajuntament.
SISÈ.- PUBLICAR al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.
SETÈ.- PUBLICAR al portal de transparència municipal la data del conveni, les
parts que el signen, l’objecte, els drets i les obligacions de cada part i el termini de
vigència, així com les modificacions que afectin als paràmetres anteriors i la
informació relativa al compliment i execució de l’encomana.”
EQUITAT, DRETS SOCIALS I RECURSOS HUMANS
ACORD 4.- RELATIU AL RECONEIXEMENT DE LA COMPATIBILITAT
SOL·LICITADA PER LA FUNCIONÀRIA INTERINA B. M., M. V. PER EXERCIR
ACTIVITAT PRIVADA. (EXP. 43086/2019)
Es dóna compte de l’acord que es transcriu seguidament, i sotmès a votació
s'aprova amb 18 vots a favor dels representants del PSC, Srs./Sres. Núria Marín
Martínez, Francesc J. Belver Vallés, Cristian Alcázar Esteban, José Castro Borrallo,
Rocío del Mar Ramírez Pérez, Jesús Husillos Gutiérrez, Jaume Graells Veguin,
David Quirós Brito, M. Ángeles Sariñena Hidalgo, M. Teresa Revilla Sánchez, Laura
García Manota, Olga Gómez Fernández, M. Dolores Ramos Zafra i Cristóbal Plaza
Lao i dels representants d’ERC-AM, Srs./Sres. Antoni Garcia i Acero, Jorge García
Muñoz, Lluïsa Carmona Martínez i Xavier Mombiela Quintero i amb 8 vots
d’abstenció dels representants de Cs, Srs./Sra. Miguel Manuel García Valle, M.
Carmen Esteban Fernández, Rainaldo Ruiz Narváez i Jesús Amadeo Martín
González; dels representants de LHECP-ECG, Sres./Sr. Ana M. González Montes,
Sergio Moreno Ruiz i Núria Lozano Montoya i de la representant del PP, Sra. Sonia
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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 23 de juliol de 2019 la Sra. Mª Victòria Borrell Martínez,
funcionària interina d’aquest Ajuntament, adscrita a l’Àrea d’Educació, Esports i
Joventut/ Servei de Cultura i Educació com a tècnica superior en dret, mitjançant
instància núm. E/77795/2019, 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 primer semestre del curs acadèmic
2019/2020, del 19 de setembre de 2019 al 20 de febrer 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 19 de juliol de 2019, el Sr. José Miguel de la Dehesa Romero,
director de l’Àrea de persones de la Universitat Oberta de Catalunya, certifica que
està previst que la Sra. Borrell Martínez 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 primer semestre, del curs
acadèmic 2019/2020, del 19 de setembre de 2019 al 20 de febrer 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 de Cultura, en data 20 de setembre de 2019, emet un
informe on manifesta que no hi ha cap objecció per a què la seva sol·licitud no sigui
atesa.
Atès que la Cap de Servei d’Educació, en data 23 de setembre de 2019, 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
Riscos Laborals, fa constar que la funcionària interina Sra. Mª Victòria Borrell
Martínez 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).
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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.
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.
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Vist l’informe de la Cap de Servei i Cultura.
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 amb efectes del dia 23 de juliol de 2019 a la Sra. Mª
Victòria Borrell Martínez 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 primer semestre del curs acadèmic 2019/2020, del 19
de setembre de 2019 al 20 de febrer 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
ajuntament.
c) La compatibilitat quedarà sense efecte de forma automàtica, pel transcurs del
termini autoritzat i també cas que el funcionari canvi de lloc de treball o es
modifiquin les condicions del que ocupa actualment.
d) 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
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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, al Servei de Cultura i al
Servei d’Organització i Projectes de Millora.”
ACORD 5.- RELATIU AL RECONEIXEMENT DE LA COMPATIBILITAT
SOL·LICITADA PEL FUNCIONARI INTERÍ S. R, J PER EXERCIR ACTIVITAT
PÚBLICA. (EXP. 43084/2019)
Es dóna compte de l’acord que es transcriu seguidament, i sotmès a votació
s'aprova amb 18 vots a favor dels representants del PSC, Srs./Sres. Núria Marín
Martínez, Francesc J. Belver Vallés, Cristian Alcázar Esteban, José Castro Borrallo,
Rocío del Mar Ramírez Pérez, Jesús Husillos Gutiérrez, Jaume Graells Veguin,
David Quirós Brito, M. Ángeles Sariñena Hidalgo, M. Teresa Revilla Sánchez, Laura
García Manota, Olga Gómez Fernández, M. Dolores Ramos Zafra i Cristóbal Plaza
Lao i dels representants d’ERC-AM, Srs./Sres. Antoni Garcia i Acero, Jorge García
Muñoz, Lluïsa Carmona Martínez i Xavier Mombiela Quintero i amb 8 vots
d’abstenció dels representants de Cs, Srs./Sra. Miguel Manuel García Valle, M.
Carmen Esteban Fernández, Rainaldo Ruiz Narváez i Jesús Amadeo Martín
González; dels representants de LHECP-ECG, Sres./Sr. Ana M. González Montes,
Sergio Moreno Ruiz i Núria Lozano Montoya i de la representant del PP, Sra. Sonia
Esplugas González; assistents presents en el moment de la votació, adoptant-se
l’acord següent:
El tinent d'Alcaldia, titular de l'Àrea d’Equitat, Drets Socials i Recursos Humans, en
exercici de les facultats que li atorga els Decrets de l’alcaldia 5700 i 5703 de 17 de
juny de 2019, publicat aquest darrer al BOPB de l’1 de juliol de 2019 sotmet a
dictamen de la Comissió Permanent de Drets i Territori el present acord per a la
seva aprovació pel Ple:
“Atès que el Sr. Jonatan Sanchez Rico funcionari interí d’aquest Ajuntament,
ocupant el lloc de treball de tècnic superior a la regidoria de Govern de Participació
Ciutadana, va presentar en data 18 de juliol de 2019, amb codi E/76466/2019 de
registre general d’entrada d’aquest Ajuntament, declaració d’activitats, en la que
sol·licita poder compatibilitzar l’activitat de professor associat a la facultat de
Ciències de l’Educació de la Universitat Autònoma de Barcelona impartint
l’assignatura “Democràcia i Participació”, els dilluns de 8 h a 10.30 h i horaris de
tutories a convenir amb els alumnes.
Atès que adjunta contracte de treball a temps parcial, subscrit pel Sr. Sánchez Rico
i la Universitat Autònoma de Barcelona, mitjançant el qual es contracta al Sr.
Sánchez Rico com a professor associat laboral al departament de Sociologia i Àrea
de Coneixement Sociologia.
Atès que la jornada de treball a temps parcial és de 8 hores setmanals, de les quals
el 50% seran lectives i la resta, d’assistència i tutoria a l’alumnat,
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Atès que la durada del contracte és del dia 1 de setembre de 2019 fins al dia 29 de
febrer de 2020.
Atès que la retribució mensual total és de 599,91 euros bruts.
Atès que en data 9 d’octubre de 2019, el vicerector de personal acadèmic de la
Universitat Autònoma de Barcelona emet informe favorable a la compatibilitat del
Sr. Jonatan Sánchez Rico.
Atès que en data 27 de setembre de 2019 la tècnica assessora de la regidoria de
Govern de Participació Ciutadana emet informe en el que manifesta que el Sr.
Sánchez Rico gaudeix de la modalitat d’horari obert i que degut a que l’horari de
classes es troba concentrat en una franja determinada de dilluns de 8 h a 10:30 i a
alguna absència puntual informa favorablement sobre la compatibilitat sol·licitada.
Atès que així mateix en data 16 de setembre de 2019, el Cap de Servei
d’Administració de Recursos Humans i Prevenció de Riscos Laborals certifica que
dit funcionari, presta els seus serveis en una jornada laboral de 1647 hores anuals,
equivalent a una jornada referencial de 37 hores i 51 minuts, en modalitat d’horari
obert.
Atès que en quant a la comptabilitat d’una segona activitat o un segon lloc de treball
públic la Llei 21/1987, de 26 de novembre, d’incompatibilitats del personal al servei
de l’Administració de la Generalitat, disposa que, podrà autoritzar-se la
compatibilitat d’una segona activitat si ho exigeix l’interès del mateix servei públic.
Atès que en general, es considera que es dóna aquest interès públic si la funció
docent objecte de la segona activitat està directament relacionada amb l’activitat
que es considera principal.
Atès que per altra banda el Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el
Reglament del personal al servei de les entitats locals, també disposa al article 324
que es pot compatibilitzar una segona activitat en el sector públic si ho exigeix
l’interès del mateix servei públic, considerant que concorre l’interès públic d’entre
altres, si la funció docent de la segona activitat està directament relacionada amb la
funció o activitat que es considera principal.
Atès que l’article 5 de la Llei 21/1987, de 26 de novembre d’incompatibilitats del
personal al servei de l’Administració de la Generalitat estableix dos tipus de límits
retributius que fan referència a:
 Quantitat total percebuda
La quantitat total a percebre per ambdós llocs de treball o activitats no pot superar
les retribucions previstes a la Llei de pressupostos general de l’Estat per al càrrec
de director general, o la que si s’escau, determini a aquest efecte el Pressupost de
la Generalitat. La llei 6/2018, de 3 de juliol de pressupostos generals de l’Estat per
al 2018 a l’article 20.2 diu quines són les retribucions de Director General
determinant quin és el sou, complement de destí i complement específic conceptes
que ascendeixen a 52.632,50 euros bruts anuals i respecte del complement de
productivitat disposa que serà el que en el seu cas el que assigni el titular del
departament ministerial en funció del crèdit total disponible.
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Una vegada consultat el portal de transparència de l’Administració de l’Estat i fent
una mitjana entre les retribucions dels directors generals dels diferents
departaments ministerials les retribucions brutes anuals d’aquest càrrecs
ascendeixen aproximadament a 87.000 euros.
Consultat també el portal de transparència de la Generalitat de Catalunya, les
retribucions brutes anuals que perceben els seus directors generals ascendeixen a
81.395,75 euros anuals.
Les retribucions brutes anuals que percep el Sr. Jonatan Sanchez Rico en aquest
Ajuntament ascendeixen a 41.052.39 euros anuals per tots els conceptes, quantitat
a la que s’ha de sumar la de 3.599,46 euros anuals que percep de la universitat
Autònoma de Barcelona, ascendeix a una quantitat global 44.651,85 de euros.
En conseqüència, la quantia total de les retribucions que percebrà Jonatan Sánchez
Rico no superen les del càrrec de director general.
 Límit de retribució de l’activitat secundària
La retribució de l’activitat secundària no pot superar el 30% de les retribucions de
l’activitat principal. Sent que el 30% de les retribucions del Sr. Jonatan Sanchez en
aquest Ajuntament ascendeixen a 12.315,71 euros anuals i les retribucions totals
per la segona activitat sumen 3.599,46 euros anuals, és evident que aquest límit no
ha quedat superat.
Atès que els serveis prestats en el segon lloc o activitat no es poden computar a
efectes de triennis, de drets passius o de pensió per la Seguretat Social. Les
pagues extraordinàries i l’ajut familiar només es poden percebre per un dels llocs.
Atès que l’article 3 de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’Incompatibilitat del
personal al servei de les Administracions Públiques concreta les condicions en que
s’haurà d’exercir la segona activitat, en el sentit de que s’ha d’autoritzar
expressament i no pot suposar modificació de jornada i horari de treball. Tanmateix,
no pot impedir o menyscabar l’estricte compliment del seus deures i quedarà sense
efecte de forma automàtica en cas de que l’interessat canviï de lloc de treball o es
modifiquin les condicions del lloc.
Atès que l’informe emès per la Universitat Autònoma de Barcelona, en data 9
d’octubre de 2019, ha sigut favorable a l’hora d’emetre la petició de compatibilitat.
Atès que en aquest mateix sentit també s’ha expressat l’informe emès per la tècnica
assessora de la regidoria de Govern de Participació Ciutadana, informant
favorablement sobre la compatibilitat sol·licitada.
Atès que d’aquests informes que obren a l’expedient es posa de manifest que la
declaració de compatibilitat, no afecta a les jornades d’ambdós lloc de treball.
Atès que el Sr. Jonatan Sanchez Rico és tècnic superior a la regidoria de Govern de
Participació, sent les funcions que té assignades, les següents:
Objectiu fonamental del lloc de treball o missió:
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Donar suport tècnic en matèria de la seva especialitat en l’elaboració i execució dels
programes, projectes i actuacions desenvolupades a la unitat.
Funcions bàsiques del lloc de treball:
1.
Assessorar i donar suport tècnic en matèria de la seva especialitat i en
l’àmbit de la unitat.
2.
Elaborar, executar i fer el seguiment dels programes, projectes i actuacions
que dins l’àmbit de la seva especialitat li siguin assignades.
3.
Avaluar i presentar els resultats dels projectes i actuacions realitzades al/la
Cap.
4.
Realitzar estudis i informes tècnics en matèria de la seva especialitat.
5.
Coordinar-se amb altres unitats municipals i mantenir els contactes
necessaris amb tercers (empreses i altres institucions i organismes) per dur a terme
les seves tasques, així com participar en aquelles comissions per a les que sigui
assignat.
6.
Elaborar gràfics, estadístiques i indicadors que permetin el seguiment de les
activitats pròpies de la seva especialitat.
7.
Proposar recursos humans, materials i econòmics per als projectes a
executar.
8.
I, en general, totes aquelles funcions de caràcter similar que li siguin
atribuïdes.
Atès que l’article 3.1 de la LI disposa que la compatibilitat amb un segon lloc de treball
públic s’ha d’autoritzar en raó de l’interès públic. En el mateix sentit, ho regula l’article
4 de la LIPC afegint que es pressuposa que existeix l’interès públic si la funció docent
objecte de la segona activitat està directament relacionada amb la funció o l’activitat
que es considera principal. Tanmateix l’article 324 del RPEL, estableix el mateix que la
llei catalana.
Atès que a la vista de les funcions que el Sr. Sánchez realitza com a tècnic superior en
la regidoria de Govern de Participació Ciutadana i de la matèria impartida com a
professor associat, és opinió de la que subscriu que la funció docent està directament
relacionada amb les tasques desenvolupades en aquest Ajuntament.
Atès que l’article 16 LI, apartat primer disposa que no podrà autoritzar-se o
reconèixer compatibilitat al personal funcionari quan les retribucions
complementàries que rebi el funcionari incloguin el factor d’incompatibilitat.
Atès que no obstant això, l’apartat tercer del mateix article exclou
prohibició les autoritzacions de compatibilitat per a exercir com a
universitari associat en els termes de l’apartat 1 de l’article 4, que encara
Sanchez percebés el factor d’incompatibilitat podria realitzar l’activitat de
associat.

d’aquesta
professor
que el Sr.
professos

Atès que l’article 24 de la Llei 39/2015 d’1 d’octubre del Procediment Administratiu
Comú de les Administracions Púbiques (LPAC) disposa al seu apartat primer que
en els procediments iniciats a sol·licitud de l’interessat, 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 o de Dret
internacional aplicable a Espanya estableixi el contrari.
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Atès que la pròpia LPAC relaciona, al mateix article, els procediments en que els
efectes del silenci seran negatius, no trobant-se entre ells, els relatius a les
sol·licituds de petició de compatibilitat dels funcionaris.
Atès que la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les
administracions públiques de Catalunya a l’art 54, regula el silenci administratiu en
els procediments iniciats a sol·licitud d’una persona interessada en el sentit de que
sens perjudici de l’obligació de les administracions públiques de resoldre
expressament, el venciment del termini sense que se n’hagi notificat la resolució
expressa legitima la persona interessada per a entendre estimada per silenci
administratiu la seva sol·licitud, llevat dels casos en què una norma amb rang de
llei, per raons imperioses d’interès general o una norma de drets europeu estableixi
el contrari, detallant altres procediments en que el sentit del silenci és negatiu entre
el quals tampoc es troba les sol·licituds de compatibilitats.
Atès que respecte a les lleis especifiques, sobre les compatibilitats del personal
funcionari ni la LIP, ni la LIPC no fa cap referència als efectes del silenci
administratiu.
Atès que on sí que es que regula els efectes del silenci és en el Decret 98/1985,
d’11 d’abril, sobre procediment per a l’aplicació de les incompatibilitats al personal
al servei de la Generalitat, el qual al seu article 3. 3 disposa que transcorregut el
termini de tres mesos des de la presentació de la sol·licitud d’autorització de
compatibilitat en el corresponent Registre sense resolució de compatibilitat
efectuada per l’òrgan cometent segons el que estableix l’article 10 d’aquest Decret,
s’entendrà desestimada la petició.
Atès que en l’àmbit concret de l’Administració local l’article 344 del RPEL disposa
que l’acord de declaració de compatibilitat s’ha d’adoptar en el termini de dos
mesos següents a la presentació de la sol·licitud i una vegada transcorregut
l’esmentat termini sense adoptar-se acord exprés, la sol·licitud s’entén
desestimada.
Atès que tot i que aquestes dues últimes normes fixen el sentit negatiu del silenci
administratiu, en aplicació de les lleis bàsiques que regulen el procediment comú,
és a dir tant la LPAC com la Llei de la Generalitat, no s’han de tenir en compte ja
que, les lleis de procediment comú determinen com a norma general que el sentit
del silenci ha de ser positiu i que només pot excepcionar una norma amb rang de
llei i per tant no amb rang de reglament.
Atès que en aquest sentit es pronuncia la Sentència del Tribunal Superior 74de
Justícia de Catalunya Sala del Contenciós Administratiu, sec. 4ª, sentència 19 de
novembre de 2015, nº 878/2015, rec 124/2015 en manifestar:
“La Ley 53/1984, de 26 de diciembre de Incompatibilidad del Personal de las
Administraciones Públicas en su artículo 14, establece que la resolución motivada
reconociendo la compatibilidad o declarando la incompatibilidad, debe dictarse en el
plazo de dos meses y que corresponde adaptarla al pleno de la corporación local,
previo informe en su caso de los Directores de los Organismos, Entes y empresas
Públicas.
En el presente supuesto en el que se trata de un procedimiento incoado por
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persona interesada, hay que estar a la normativa básica que da al silencio un
sentido positivo, pues no existe ninguna norma con rango de ley que dé al silencio
en este caso un sentido negativo.”
Atès 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 compatibilitat de la Universitat Autònoma de Barcelona.
Vist l’informe de la tècnica assessora de la Regidoria de Govern de Participació
Ciutadana.
Vist l’informe del Cap de Servei d’Administració de Recursos Humans i Prevenció
de Riscos Laborals.
Vist l’informe de l’assessora jurídica de Recursos Humans.
Vist l’article 333 a) del decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el
reglament del personal al servei de les entitats locals, l’article 22.2 de la Llei
21/1987, de 26 de novembre d’incompatibilitats del personal al servei de
l’Administració de la Generalitat que disposen que l’òrgan competent per a
reconèixer la compatibilitat és el Ple de l’Ajuntament
El Ple, a proposta del tinent d’Alcaldia titular de l’Àrea d’Equitat, Drets Socials i
Recursos Humans, i amb el dictamen previ de la Comissió Permanent de Drets i
Territori,
ACORDA:
PRIMER.- RECONÈIXER amb efectes 18 de juliol de 2019 al Sr. Jonatan Sánchez
Rico la compatibilitat per exercir l’activitat de professor associat laboral al
departament de Sociologia i Àrea de Coneixement Sociologia de la Universitat
Autònoma de Barcelona, els dilluns de 8 h a 10.30 h i horaris de tutories a convenir
amb els alumnes.
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 de la funcionària 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
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
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modifiquin les condicions del que ocupa actualment.
d) El funcionari no podrà invocar o fer ús de la seva condició pública per a l’exercici
de l’activitat privada.
e) Qualsevol altre que es derivi del compliment de la normativa aplicable sobre
incompatibilitats del personal funcionari al servei d’aquesta administració.
TERCER.- Fer públic aquest acord de conformitat amb el que preveu l’art. 8.1.g) de
la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i
bon govern.
QUART.- Notificar el present acord al funcionari interessat i a la Junta de Personal
Funcionari.
CINQUÈ.- Traslladar el present acord a la Regidoria de Govern de Participació
Ciutadana i al Servei d’Organització i Projectes de Millora.”
ACORD 6.- 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. 58037/2019)
Es dóna compte de l’acord que es transcriu seguidament, i sotmès a votació
s'aprova amb 22 vots a favor dels representants del PSC, 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, 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:
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- 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.
ATÈS que de conformitat amb l’article 49 de la Llei del Parlament de Catalunya
7/2004, de 16 de juliol, de mesures fiscals i administratives correspon l’exercici de la
potestat sancionadora per la comissió de les infraccions tipificades com a greus i
molt greus a la Llei 50/99, al Ple de l’Ajuntament.
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/34344/2019
DNI/NIE: ***0319**
Resolució d’Inici: 5368/2019 de 14/06/2019
Data d’incoació: 14/06/2019
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/34342/2019
DNI/NIE: ***2681**
Resolució d’Inici: 5367/2019 de 14/06/2019
Data d’incoació: 14/06/2019
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.
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Qualificació: GREU, segons els articles 13.2.d) de la Llei 50/99
Sanció: 300,52.- euros de multa.
NºEXPEDIENT: AJT/34347/2019
DNI/NIE: ***0272**
Resolució d’Inici: 5366/2019 de 14/06/2019
Data d’incoació: 14/06/2019
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/34350/2019
DNI/NIE: ***9214**
Resolució d’Inici: 5364/2019 de 14/06/2019
Data d’incoació: 14/06/2019
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/27957/2019
DNI/NIE: ***6508**
Resolució d’Inici: 5338/2019 de 14/06/2019
Data d’incoació: 14/06/2019
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/24468/2019
DNI/NIE: ***3853**
Resolució d’Inici: 5346/2019 de 14/06/2019
Data d’incoació: 14/06/2019
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/24475/2019
DNI/NIE: ***5141**
Resolució d’Inici: 5332/2019 de 14/06/2019
Data d’incoació: 14/06/2019
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/24335/2019
DNI/NIE: ***8288**
Resolució d’Inici: 5331/2019 de 14/06/2019
Data d’incoació: 14/06/2019
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/24311/2019
DNI/NIE: ***6436**
Resolució d’Inici: 5339/2019 de 14/06/2019
Data d’incoació: 14/06/2019
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/24539/2019
DNI/NIE: ***0446**
Resolució d’Inici: 53482019 de 14/06/2019
Data d’incoació: 14/06/2019
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/24282/2019
DNI/NIE: ***5945**
Resolució d’Inici: 5340/2019 de 14/06/2019
Data d’incoació: 14/06/2019
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/20547/2018
DNI/NIE: ***9608**
Resolució d’Inici: 5330/2019 de 14/06/2019
Data d’incoació: 14/06/2019
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/24338/2019
DNI/NIE: ***8737**
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Resolució d’Inici: 5593/2019 de 14/06/2019
Data d’incoació: 14/06/2019
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 que en el moment que rebin la
carta o cartes de pagament procedeixin a ingressar a una de les entitats bancàries
que es detallen, 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 7.-

RELATIU A LA IMPOSICIÓ DE SANCIONS EN RELACIÓ A
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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. 57953/2019)
Es dóna compte de l’acord que es transcriu seguidament, i sotmès a votació
s'aprova amb 22 vots a favor dels representants del PSC, 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, 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:
-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.
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ATÈS que de conformitat amb l’article 49 de la Llei del Parlament de Catalunya
7/2004, de 16 de juliol, de mesures fiscals i administratives correspon l’exercici de la
potestat sancionadora per la comissió de les infraccions tipificades com a greus i
molt greus a la Llei 50/99, al Ple de l’Ajuntament.
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/34215/2019
DNI/NIE: ***7639**
Resolució d’Inici: 5371/2019 de 14/06/2019
Data d’incoació: 14/06/2019
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/34353/2019
Passaport: **3862*
Resolució d’Inici: 5375/2019 de 14/06/2019
Data d’incoació: 14/06/2019
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/25673/2019
DNI/NIE: ***6197**
Resolució d’Inici: 4984/2019 de 05/06/2019
Data d’incoació: 05/06/2019
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/25670/2019
DNI/NIE: ***7230**
Resolució d’Inici: 4985/2019 de 05/06/2019
Data d’incoació: 05/06/2019
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.
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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/25659/2019
PASSAPORT: ***528*
Resolució d’Inici: 4989/2019 DE 05/06/2019
Data d’incoació: 05/06/2019
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/25664/2019
DNI/NIE: ***0614**
Resolució d’Inici: 4990/2019 de 05/06/2019
Data d’incoació: 05/06/2019
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/25675/2019
DNI/NIE: ***8716**
Resolució d’Inici: 4991/2019 de 05/06/2019
Data d’incoació: 05/06/2019
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/34276/2019
DNI/NIE: ***7051**
Resolució d’Inici: 5369/2019 de 14/06/2019
Data d’incoació: 14/06/2019
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/25668/2019
DNI/NIE: ***7676**
Resolució d’Inici: 4986/2019 de 05/06/2019
Data d’incoació: 05/06/2019
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
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Sanció: 2.404,06.- euros de multa.
NºEXPEDIENT: AJT/34275/2019
DNI/NIE: ***8089**
Resolució d’Inici: 5370/2019 de 14/06/2019
Data d’incoació: 14/06/2019
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/34322/2019
DNI/NIE: ***7634**
Resolució d’Inici: 5373/2019 de 14/06/2019
Data d’incoació: 14/06/2019
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/34321/2019
DNI/NIE: ***7664**
Resolució d’Inici: 5374/2019 de 14/06/2019
Data d’incoació: 14/06/2019
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/25658/2019
DNI/NIE: ***5052**
Resolució d’Inici: 4988/2019 de 05/06/2019
Data d’incoació: 05/06/2019
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/24328/2019
DNI/NIE: ***6912**
Resolució d’Inici: 5337/2019 de 14/06/2019
Data d’incoació: 14/06/2019
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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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 que en el moment que rebin la
carta o cartes de pagament procedeixin a ingressar a una de les entitats bancàries
que es detallen, 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 mes 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.”
II. CONTROL I FISCALITZACIÓ DELS ORGANS DE GOVERN, MOCIONS,
PRECS I PREGUNTES
DESPATX OFICIAL DE DECRETS I RESOLUCIONS
ACORD 8.- DONAR COMPTE DELS DECRETS D’ALCALDIA I LES
RESOLUCIONS DICTADES PER DELEGACIÓ, CORRESPONENTS AL PERÍODE
DEL 16 D’OCTUBRE AL 19 DE NOVEMBRE DE 2019, QUE COMPRENEN ELS
NÚMEROS DEL 8122 AL 9653. (EXP. 4013/2019)
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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 8122 de data 16 d’octubre al número 9653 de data 19 de
novembre de 2019.
Les relacions dels decrets i resolucions corresponents han estat trameses als
diferents grups polítics municipals. Del seu contingut se’n donen per
assabentats/des els membres de la corporació presents a la sessió.
DESPATX OFICIAL JUNTA DE GOVERN LOCAL
ACORD 9.- DONAR COMPTE DELS ACORDS APROVATS PER LA JUNTA DE
GOVERN LOCAL CORRESPONENTS A LES SESSIONS 39,40,41 I 42 DE 23 I 30
D’OCTUBRE I DE 6 I 13 DE NOVEMBRE DE 2019. (EXP. 3697/2019)
Es dóna compte del dictamen que es transcriu seguidament, i sotmès a votació
s'aprova per unanimitat, adoptant-se els acords que figuren en la seva part
dispositiva:
En compliment del que determina l’article 52.2 del Reglament Orgànic del Ple de
l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat, aprovat en sessió de 20 de desembre de
2011 i publicat en el Butlletí Oficial de la Província de 12 de gener de 2012, es dóna
compte dels acords adoptats per la Junta de Govern Local des de l’últim Ple
ordinari. Les sessions són les corresponents als números 39, 40, 41 i 42 de 23 i 30
d’octubre i de 6 i 13 de novembre de 2019.
Les esmentades actes han estat trameses als diferents grups polítics municipals, de
les quals se’n donen per assabentats/des els membres de la corporació presents
a la sessió.

MOCIONS DELS GRUPS POLÍTICS
MOCIONS CONJUNTES GRUPS POLÍTICS
En relació amb la moció presentada pel Grup Polític Municipal d’L’H En
Comú Podem – En Comú Guanyem, amb l’adhesió del Partit dels Socialistes de
Catalunya i Esquerra Republicana de Catalunya, número 10, es produeixen les
intervencions següents:
SRA. LOZANO MONTOYA (LHECP-ECG)
Gràcies senyora Alcaldessa, bon dia. Permeti’m que faci referencia, en primer lloc
al títol de la moció, perquè conté un concepte políticament molt rellevant, com és el
concepte de justícia. No estem parlant en aquesta matèria de concessions
graciables, sinó de fer justícia a una majoria de la població que pateix agressions
als seus drets, per raó i en atenció, al seu gènere, sent víctima d’una violència
estructural innata al sistema i d’arrel patriarcal, que no se circumscriu única i
exclusivament a la vessant física de la mateixa.
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Les dones patim múltiples formes de violència: física (tot just dilluns 25 de
novembre tenia lloc un nou assassinat arribant a la xifra de 51 víctimes), però
també social, econòmica i sexual, amb la conseqüència d’una profunda precarietat
vital que afecta a totes les facetes de les nostres vides.
Així, partint del fet de que l’estat espanyol, segons l’OIT, és el país desenvolupat on
més han crescut les desigualtats, com a resultat entre d’altres qüestions, de les
retallades dels drets de ciutadania com salut, educació, dependència i polítiques
d’igualtat; però també com a resultat de l’aplicació d’una reforma laboral
profundament injusta.
I si tenim en consideració que el treball reproductiu que sosté la vida humana no té
valor reconegut i que, per tant, bona part de la tasca de les dones és objecte de
desvalor social i desvalor econòmic, que no deixa de ser una altra forma de
violència perquè justament en això consisteixen la invisibilitat, l’ocultació, la
negació, la manca de valoració de la seva activitat humana, la seva capacitat i la
seva persona, podrem concloure que l’impacte d’aquestes mesures recau
fonamentalment en les dones.
Les dones patim violència de caràcter també econòmic amb una bretxa salarial que
lluny de reduir-se, és 8 punts més alta que al 2008, l’equivalent a treballar 79 dies
l’any de forma gratuïta i que, com a resultat d’aquest fet, tenim prestacions d’atur
molt més baixes, traslladant-se aquesta mateixa bretxa a les pensions i prestacions
de la Seguretat Social com a resultat de les nostres carreres de cotització.
I violència que arriba a l’extermini físic per una societat patriarcal que reacciona
contra la capacitat de viure autònomament, no subordinades a una figura
masculina; o que com a resultat de la cultura de la guerra ens utilitza com a meres
mercaderies en mans dels senyors de la guerra i les màfies migratòries; o com a
mercaderia per al comerç i tracta sexual; o com a éssers inferiors directament,
necessitats de tutela sense capacitat de decidir sobre el nostre cos, la nostra
maternitat, la nostra sexualitat.
És en aquest marc social i d’estructures de poder heteropatriarcals que plantegem
la necessitat de polítiques que no ens discriminin pel fet de ser dones. Cal
impregnar la política de contingut feminista com a camí cap a una societat justa i
igualitària, cap a una democratització de la societat, fomentant la participació de les
dones, amb el feminisme com a pilar vertebrador de les nostres polítiques i amb
institucions que situïn l’eradicació de la desigualtat com a prioritat, també des d’una
perspectiva pressupostària.
Un objectiu al servei del qual cal posar tots els mitjans al nostre abast. N’estem
parlant, per tant, de dotació pressupostària i de recursos, campanyes de
sensibilització, polítiques laborals feministes que incloguin plans d’inserció laboral i
polítiques d’ocupació amb perspectiva de gènere, la regulació de la igualtat salarial,
i la ratificació del conveni 189 del OIT sobre condicions laborals de les treballadores
de la llar, en serien alguns exemples.
La creació d’un fons de suport als ajuntaments com a primera barrera front a la
violència masclista, impulsant els serveis públics municipals i els centres de la
dóna, la inclusió al currículum de la formació específica en totes les etapes
educatives, amb un model educatiu igualitari que combati els estereotipus propis del
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sexisme, enfortiment dels serveis públics i d’atenció a les persones, particularment
sanitat, educació, serveis socials, atenció a la dependència, persones grans, joves i
infants.
En definitiva, aquesta moció planteja la necessitat d’actuar de forma coordinada des
de totes les administracions: Ajuntaments, Generalitat i Gobierno del Estado, amb
tots els mitjans al nostre abast, per tal de posar en primer terme una acció de
govern molt més implicada amb la implantació de la justícia de gènere i que lluiti per
posar fi a qualsevol forma de violència envers les dones. Un horitzó que amb la
perspectiva d’un Gobierno nítidament progressista a l’Estat i a risc de que alguna
gent no acabi de compartir aquest element, n’estem segures que tindrem més a
prop. Moltes gràcies.

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

SRA. ESPLUGAS GONZÁLEZ (PP)
Decirles de entrada que vamos a votar a favor. Cualquier forma de maltrato y de
violencia ejercida contra las mujeres es una violación inaceptable de los derechos
humanos en una sociedad comprometida con la igualdad y la dignidad. Es además
una de las violaciones más extendidas y difíciles de combatir, porque ataca a las
mujeres solamente por el hecho de serlo, sin distinción de raza, lugar de
nacimiento, edad o condición social.
En lo que llevamos de año en España, como hemos recordado estos días, han sido
asesinadas por sus parejas o ex parejas 52 mujeres, 2 de ellas en L’Hospitalet,
dejando 43 menores huérfanos.
Tan solo una de cada cinco había denunciado previamente a su agresor, lo que
hace extremadamente difícil protegerlas. En menos de dos décadas, desde que hay
registros, estamos hablando de 1.027 mujeres asesinadas, reflejo de la magnitud
del problema al que nos enfrentamos.
La violencia contra la mujer por el hecho de serlo existe en nuestro país y quienes
lo niegan o pretenden minimizarla y diluirla en otros tipos de violencia en el entorno
familiar de muy distinta naturaleza e igualmente reprobables, hacen un flaco favor a
las víctimas.
No podemos negar que en España se han dado pasos muy importantes para
combatir esta lacra y mejorar la protección de las víctimas. Desde la aprobación de
la Orden de Protección de las víctimas de la violencia doméstica en el año 2003,
pasando por la ley integral de 2004, la reforma de más de una decena de leyes
entre los años 2013 y 2015 o la aprobación del Pacto de Estado contra la Violencia
de Género en 2017, durante el gobierno del Partido Popular. Queremos insistir, y
nosotros no cesaremos en el empeño de que tenemos que seguir la ampliación de
la prisión permanente revisable en los supuestos de violencia de género, porque
creemos que es una herramienta útil para ayudar a combatir esta lacra.
Este gran esfuerzo colectivo que involucra a todas las administraciones, al Poder
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legislativo, el Judicial y la Fiscalía General del Estado, las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad, las organizaciones sociales especializadas en violencia de género, los
medios de comunicación y la sociedad española en su conjunto, en torno a un
amplio conjunto de medidas y un importante esfuerzo presupuestario, representa
sin lugar a dudas el mayor compromiso que puede hacer una sociedad
comprometida con la violencia contra las mujeres.
El mensaje más importante a las víctimas es el de que hay salida. Según las
estadísticas, 8 de cada 10 mujeres lo logran gracias a que España cuenta hoy con
uno de los sistemas de protección más avanzados del mundo con unos elevados
estándares de trasparencia y capacidad de respuesta y un amplio compromiso
político y social. Un consenso cuya vigencia defendemos y pedimos a todos para
que sean las víctimas y en ningún caso los planteamientos ideológicos de nadie, los
que prevalezcan en la defensa de una causa que es justa y que nos hace mejores
como sociedad.
Debemos seguir unidos en esta lucha porque lamentablemente queda mucho por
hacer todavía. La igualdad es un valor fundamental de nuestro Estado de Derecho,
garantizado en la Constitución, además de en distintas leyes de ámbito nacional o
autonómico.
Mujeres y hombres tenemos los mismos derechos y mismas obligaciones.
Debemos tener acceso a las mismas oportunidades. La igualdad no es “algo sólo
de mujeres”. Es un asunto de todos. A nuestro entender, en la actualidad no existe
un problema de reconocimiento de derechos, sino de trasladar los derechos
reconocidos al día a día entre mujeres y hombres.
Nuestro objetivo es construir una sociedad de igualdad de oportunidades y eso
pasa porque las mujeres dejen de renunciar a más cosas que los hombres para
acceder a los mismos derechos y oportunidades.
Durante los últimos años las mujeres han ocupado espacios en los que antes
únicamente había hombres, pero la igualdad real solo la conseguiremos en el
equilibrio: el día en que los hombres ocupen ámbitos que antes solo ocupaban
mujeres. Una mujer con empleo es más libre e independiente.
Todas las fuentes de salarios constatan una reducción de la brecha salarial en
España desde el inicio de la recuperación. Según el INE, desde la recuperación
económica, el incremento salarial de las mujeres ha sido mayor que el de los
hombres: Las mujeres (+1,0%) tuvieron un aumento salarial mayor que los hombres
(+0,4%). Aun así, repito todavía nos queda mucho por hacer.
Cuando gobernó el Partido Popular se llevaron a cabo modificaciones legislativas
de mejora de la transparencia retributiva y para promover las actuaciones
proactivas en materia de igualdad salarial. Desde el Partido Popular trabajamos
decididamente por la igualdad plena entre hombres y mujeres. Una aspiración
imprescindible para conseguir una sociedad mejor.
Nuestros hechos, cuando gobernábamos nos abalan, esperemos que ahora el
nuevo gobierno progresista pues vaya en el camino que ha ido el Partido Popular y
consiga reducir la brecha salarial, más igualdad y reducir también los casos de
violencia de genero. Gracias.
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SR. GARCÍA VALLE (Cs)
Vamos a ver. Nosotros vamos a votar a favor de esta moción porque estamos
totalmente de acuerdo en el fondo. Además, creo que es necesaria esa conciencia.
A pesar de que estamos en contra de algún tipo de lenguaje que se utiliza, bueno,
cada uno tiene el lenguaje que tiene, no lo compartimos pero como compartimos el
fondo de la moción, nosotros no vamos a ser tan intolerantes como para que
nuestra tolerancia no nos haga ver detrás de los árboles, ver el bosque.
Votaremos a favor obviamente, pero ya le digo tomen nota algunos grupos que, a
pesar de que podamos no estar de acuerdo muchas veces con pequeñas comas, el
fondo y la tolerancia que tiene este grupo, es suficiente como para votar a favor y
no salir por la tangente con una abstención. Que es lo que se suele hacer aquí
muchas veces y al final nos duele.
He visto aquí discursos estupendos pero luego al final ha salido la coma que no les
gusta para votar en contra de lo que realmente parecía apuntar.

Essent les 11:40 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.

Ciudadanos es suficientemente tolerante para que esa coma o ese lenguaje que no
nos gusta, no nos deje ver que la moción es buena y la vamos a votar a favor.
Gracias.

SRA. GARCIA MANOTA (PSC)
Bon dia. Com no podia ser d’una altra manera des del PSC ens adherim a aquesta
moció perquè considerem i som conscients que hem de sumar forces per
aconseguir una meta tant important com és la igualtat. Volem fer menció que
aquesta setmana estem commemorant el dia 25 de novembre, el dia internacional
per la eliminació de la violència de gènere. Un dia que és important de commemorar
encara perquè les dones seguim patint violència, violència masclista. Una violència
que es troba en diversitat de formes i que l’únic motiu és que som dones.
Aquest dia com bé es diu, s´ha de recordar i tenir-ho present a l’agenda política tots
els dies. Hem de lluitar com institució pública i com societat contra aquesta xacra
que atenta contra els drets de les persones.
Que ningú es confongui, el feminisme tal com deia Angela Davis, és la idea radical
de que les dones som persones. Per això des del grup municipal socialista a través
del programa municipal de la dona, fem accions per aconseguir aquesta igualtat. Ho
fem a traves de 4 eixos principals: a partir de l’atenció individualitzada cap a les
dones, des d’un equip interdisciplinari al CAIC, amb accions de prevenció i
conscienciació que és important perquè sigui responsabilitat de tota la societat, amb
investigació i formació i amb accions comunitàries de consciencia social.
Com bé he dit, és responsabilitat de tota la societat aconseguir la igualtat i nosaltres
seguirem treballant per la construcció d’una societat més igualitària.
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SRA. LOZANO MONTOYA (LHECP-ECG)
Simplement crec que val la pena posar en valor el fet de que un objectiu d’aquestes
característiques que crec que té un grau de consens social com el que genera la
lluita per la igualtat de les dones però també, la lluita per la protecció dels drets de
les dones, amb tota la complexitat de les seves vessants, sigui capaç d’originar la
reacció unànime que desperta en aquest ple i crec que és un motiu per felicitar-nos
com a institució i per tant crec que val la pena posar-ho en valor.

La Sra. Alcaldessa-Presidenta, per al seu posicionament en la moció 10,
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
número 10, amb el resultat de la votació que es recull a continuació.
MOCIÓ 10.- SOBRE JUSTÍCIA
VIOLÈNCIES MASCLISTES.

DE

GÈNERE

I

CONTRA

TOTES

LES

Es dóna compte de la moció que es transcriu seguidament, la qual ha estat
aprovada per unanimitat dels assistents presents en el moment de la votació.

El text definitiu aprovat de la moció, és el següent:
“Atès que les dones treballem de forma remunerada o no. Fem dobles i triples
jornades treballant dins i fora de casa o, fins i tot, a més llocs quan cal ocupar-se de
la cura d’infants o familiars grans o amb malalties. I ho fem de manera desigual,
assumint càrregues desproporcionades i que són abordades de forma
discriminatòria. I, malgrat les conquestes assolides per les lluites feministes, la crisi
econòmica, social i de valors instal·lada a la nostra societat i les seves polítiques en
favor de la desigualtat i austericides ens mostren un balanç devastador sobre els
drets de les dones, que patim com a mínim una doble explotació: de classe i de
gènere.
Atès que l’Organització Internacional del Treball (OIT) va alertar que Espanya és el
país desenvolupat on més han augmentat les desigualtats. La reforma laboral, les
retallades salarials, la destrucció de llocs de treball, la manca de promoció
professional, l’augment dels treballs a temps parcial han tingut efectes directes en
l’augment de la bretxa salarial de gènere. Factors com la segregació de gènere en
els rols laborals i familiars, amb atribucions tradicionals a homes i dones, així com la
manca de recursos i serveis públics, són determinants en l’explotació i la vulneració
dels drets econòmics de les dones.
Atès que més recentment, l’informe sobre igualtat del Fòrum Econòmic Mundial, ha
fet públic que la bretxa social i econòmica entre homes i dones és més gran que al
2008, i el salari és l’element que més influeix en aquesta discriminació, i es calcula
que no es corregirà fins d’aquí 170 anys.
Atès que mentrestant, les polítiques públiques amb retallades en drets de ciutadania
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com salut, educació, dependència i polítiques d’igualtat fan incrementar les
desigualtats socials i de gènere, reduint els nostres drets pel que fa a accés als
serveis públics, distribució de la renda, edat i origen o accés a l’ocupació.
Atès que la desigualtat es tradueix en una profunda precarietat vital, que afecta a
totes les facetes de la vida de les dones, que experimentem a tots els espais i que
els últims anys s’ha situat a uns nivells insostenibles: En primer lloc, perquè malgrat
els treballs no són només les activitats productives sinó també les reproductives que
sostenen la vida humana, només el treball productiu té un valor reconegut, i les
dones continuem patint l’opressió que aquest sistema genera i ha accentuat; les
desigualtats avancen i els drets i llibertats reculen. Per aconseguir i garantir els
nostres drets considerem que el treball tant productiu com reproductiu s’ha d’establir
al servei del benestar de les persones i no dels mercats, defensant els serveis i
béns públics que cobreixen les necessitats de la població per l’alliberament de la
dona en les feines “femenines” de cura i avançar en la construcció d’una societat
amb responsabilitat col·lectiva. I en segon lloc com a resultat de les violències que
s’exerceixen estructuralment sobre les dones.
Atès que les dones patim violència de caràcter econòmic, amb salaris més baixos.
Avui, la bretxa salarial és 8 punts més alta que al 2008. Les dones cobrem
actualment -segons dades de 2016- salaris un 23,4 % inferiors als dels homes.
Mentre el sou mig a Catalunya dels homes és de 27.572,8 € any, el de les dones és
de 21.110,3 €. La conseqüència d’aquest fet és que les dones treballem 79 dies a
l’any de forma gratuïta i que deixem de rebre entre 6.000 i 9.000 € cada any, en
funció del lloc i la categoria laboral.
Atès que com a resultat de l’anterior, les dones patim prestacions d’atur més baixes,
pensions més baixes i, fins i tot, exclusió de la possibilitat de rebre una pensió,
especialment després de les últimes reformes. Moltes dones no tenim carreres de
cotització que ens permetin accedir-hi, malgrat haver treballat tota la vida en feines
invisibilitzades, no remunerades, amb jornades de treball a temps parcial, quan no
directament a l’economia submergida.
Atès que les dones patim també violència física: violència masclista, en una societat
patriarcal que reacciona contra la capacitat de viure autònomament, arribant a
l’extermini físic. Tenim molt presents les 51 companyes que han estat assassinades
en el que portem de 2019, 1.026 des de que van començar a comptabilitzar-se en
2003 recordant totes aquelles dones que han assassinat per violència masclista al
llarg de la història, sota l’empara d’una societat heteropatriarcal i amb la
complaença d’un Estat que mira cap a una altra banda pel que fa a la
implementació de polítiques efectives contra la violència de gènere.
Atès que les dones patim violència com a resultat de la cultura de la guerra, que
utilitza les dones com a mers objectes de possessió dels combatents dels què
apoderar-se, quan no ens empeny a fugir de les nostres llars, adquirint la doble
condició de víctima, dels senyors de la guerra locals i de polítiques de migració i asil
com les europees, que lluny de donar una resposta solidària, basada en el respecte
als drets humans de les persones migrants i refugiades, han posat en greu risc les
vides de milers de persones, moltes d’elles dones i criatures, convertint el mar
Mediterrani en una fossa comuna on han perdut la vida intentant fugir de la guerra i
la misèria. Des de L’Hospitalet En Comú Podem- ECG defensem l’adopció de
mesures de regularització de la residència, així com d’inserció laboral i social de les
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persones afectades pel tràfic il·legal amb finalitats d’explotació sexual. I reclamem
mesures de reconeixement de drets d’aquestes persones, amb la finalitat de
millorar les seves condicions de vida.
Atès que la forma més intensa de violència i precarietat que podem patir com a
éssers humans és la negació de la nostra condició com a subjectes de ple dret,
passant a ser permanentment tutelades, sense capacitat per a decidir sobre el
nostre propi cos. Violència també amb una dimensió social, perquè la invisibilitat,
l’ocultació, la negació, la manca de valoració de les dones, també són formes de
violència.
Atès que vivim en una situació patriarcal que sotmet, cosifica i mercantilitza el cos
de les dones:


Necessitem polítiques que garanteixin el nostre dret a decidir lliurement sobre
la nostra maternitat: avortament lliure, gratuït, sense riscos, per a totes, sense
tuteles, terminis o qüestionaments. Hem de defensar una Llei per la interrupció
voluntària de l’embaràs, de prevenció i d’educació sexual. En aquest sentit, les
relacions entre homes i dones han de basar-se en el respecte i la igualtat real,
partint d’una educació afectiva i sexual bàsica per posar els fonaments cap a
una societat sense violència masclista.



Necessitem polítiques que no ens discriminin per ser dones. És urgent que la
nostra política s’impregni de contingut feminista com a camí cap a una societat
igualitària, cap a una democratització de la societat fomentant la participació de
les dones, amb el feminisme com a pilar vertebrador de les nostres polítiques.



Necessitem institucions que defensin els nostres drets amb dotacions
econòmiques per a la realització de polítiques destinades a l’eradicació de la
desigualtat, institucions amb les què ens sentim veritablement representades.

Per això el Ple, a proposta del grup polític municipal L’Hospitalet En Comú
Podem–ECG amb l’adhesió del grup polític municipal del Partit dels
Socialistes de Catalunya i el grup polític municipal d’Esquerra Republicana de
Catalunya, ACORDA:
Primer.- Instar a l’Ajuntament, Generalitat de Catalunya i Govern de l’Estat a
incrementar recursos, serveis i pressupostos per combatre la violència masclista en
tots els nivells institucionals, especialment el món local, tenint present que la dura i
llarga crisi que patim ha posat moltes dones en situacions d’extrema vulnerabilitat.
Segon.- Instar a l’Ajuntament, Generalitat de Catalunya i Govern de l’Estat a
reforçar les campanyes de sensibilització contra la violència de gènere i enfortint la
detecció i el recolzament a les dones víctimes i els seus fills i filles menors.
Tercer.- Instar a Generalitat de Catalunya i Govern de l’Estat a impulsar el
desplegament i l’aplicació de la Llei de Mesures de protecció integral contra la
violència de gènere.
Quart.- Instar a l’Ajuntament, Generalitat de Catalunya i Govern de l’Estat a
elaborar plans d’inserció laboral específics per a víctimes de violència masclista que
incloguin itineraris personalitzats en orientació, formació i requalificació
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professional.
Generalitat
Cinquè.- Instar al Govern de l’Estat a dotar suficientment les partides
pressupostàries, que s'han vingut retallant en els últims anys, especialment els
recursos destinats a la prevenció i a l’assistència social de les víctimes de violència
de gènere, dependents tant de les Comunitats Autònomes, com dels serveis de
proximitat dels ajuntaments.
Sisè.- Instar al Govern de l’Estat a crear un fons de suport als Ajuntaments per
donar reforç a la xarxa de serveis públics, impulsant el paper que exerceixen i han
de seguir exercint els serveis socials municipals i centres de la Dona per al
desenvolupament i compliment de la Llei Orgànica 1/2004, de 28 de desembre, de
Mesures de Protecció Integral contra la Violència de Gènere i la Llei Orgànica
8/2015, de 22 de juliol, de modificació del sistema de protecció a la infància i a
l'adolescència.
Setè.- Instar al Govern de l’Estat a incorporar al currículum la formació específica
en Igualtat, educació afectiu-sexual i de prevenció de la violència de gènere en
totes les etapes educatives.
Vuitè.- Instar al Govern de l’Estat a impulsar el Diàleg Social i la Negociació
Col·lectiva, incrementar les polítiques actives d’ocupació, exigir plans d’igualtat en
totes les empreses obligades per llei i establir mesures d’acció positiva,
imprescindibles per a combatre les bretxes de gènere en ocupació i condicions
laborals, avençar en conciliació i coresponsabilitat i eliminar les desigualtats en el
sistema públic de pensions i la protecció social.
Novè.- Instar al Govern de l’Estat a incrementar els recursos tècnics i humans de la
Inspecció de Treball, i millorar els criteris de vigilància i control del compliment de la
igualtat efectiva entre dones i homes a l’àmbit laboral.
Desè.- Instar al Govern de l’Estat a activar polítiques i mesures efectives de
coresponsabilitat i repartiment equitatiu del treball de cures entre dones, homes, la
societat i l’Estat, com l’equiparació dels permisos de maternitat i paternitat, o la
retribució de les excedències per cura de familiars, en línia amb les propostes
aprovades per la Comissió Europea al 2017.
Onzè.- Instar a l’Ajuntament, Generalitat de Catalunya i Govern de l’Estat a enfortir
els serveis públics, especialment en Educació, Sanitat i Serveis Socials, impulsant
un model educatiu igualitari que combati els estereotipus sexistes, així com garantir
les infraestructures públiques necessàries per a l’atenció a persones grans,
persones en situació de dependència, joves i infants (especialment de 0 a 3 anys).
Dotzè.- Instar al Govern de l’Estat a promoure una llei per a la igualtat salarial, i
avençar en la representació paritària als diversos òrgans de representació i decisió
del conjunt de les estructures socials i econòmiques.
Tretzè.- Instar al Govern de l’Estat a ratificar el Conveni 189 de l’Organització
Internacional del Treball (OIT) sobre el treball digne de les treballadores de la llar,
així com la promoció activa, des de la representació d’Espanya a l’OIT, de
l’aprovació d’un Conveni Internacional contra la violència de gènere al lloc de
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treball.
Catorzè.- Traslladar aquest acords al grups parlamentaris del Parlament de
Catalunya, als grups parlamentaris dels Congrés dels Diputats, al Consell Nacional
de Dones de Catalunya, a l’Institut Català de les Dones, a les entitats de dones de
L’Hospitalet, a la Federació d’Associacions de Veïns de L’Hospitalet, a les Unions
Locals de les Organitzacions Sindicals.”
MOCIONS INDIVIDUALS
PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA
En relació amb la moció presentada pel grup polític municipal del Partit dels
Socialistes de Catalunya, número 11, es produeixen les intervencions següents:
SRA. GARCIA MANOTA (PSC)
Presentem aquesta moció perquè aquestes ultimes setmanes s’han vist vulnerats
els drets dels estudiants catalans.
Les universitats sempre han estat un espai de debat, han estat i han de ser un
espai de generació del pensament crític sense imposició de pensaments. Aquests
últims dies malauradament el que hem vist, és just el contrari.
Hem hagut de veure com un sector del jovent independentista ha intentat coartar
els drets d’estudiants catalans que volien anar a classe, sense fer un ús legítim del
dret de la manifestació i la lliure expressió. Hem hagut de veure com persones
intentaven imposar a una rectora les seves raons, hem vist com s’ha forçat el
tancament de moltes facultats a través de l’ocupació. Hem vist com s’ha exercit una
coacció cap a alumnat i cap a professorat. I davant d’aquesta situació ens hem
trobat amb unes universitats que no han defensat el dret de la majoria dels seus
estudiants.
Essent les 11:46 hores, s’incorpora a la sessió la Sra. Núria Marín Martínez,
Alcaldessa-Presidenta.

El dret a la vaga ha de garantir que qui vulgui fer vaga, la faci. Però també que qui
no vulgui no es vegi amb l’obligació. L’estudiant que vol assistir a classe ho ha de
poder fer, sense que aquest dret es vegi perjudicat per accions partidistes.
És greu que hi hagi universitats que hagin canviat la normativa acadèmica, la
normativa de avaluació a meitat de semestre, permetent una avaluació
extraordinària al jovent que es volgués mobilitzar.
Aquest canvi d’avaluació en canvi no es va produir quan es van realitzar
mobilitzacions socials dins del món universitari per les retallades, per l’augment de
les taxes universitàries o pels drets laborals del professorat associat.
A més, aquests canvis en les avaluacions, l’únic valor que transmeten, és el del
cost zero. Quan un treballador exerceix el seu dret a vaga, és conscient que li

…/…

61

descomptaran aquell dia del sou. Per tant quan un estudiant fa vaga sap que li
posaran absència.
Això és precisament el que transmet un valor d’esforç i d’implicació. Perquè ens
sorgeix una pregunta. Li retornaran els diners a l’alumnat que no ha pogut assistir a
classe? No, no els hi retornaran. A més, el govern de la Generalitat no només es
conforma amb que les nostres universitats tinguin les taxes més altes d’Espanya,
sinó que a més no fa res per a que la universitat garanteixi per igual els dos drets, el
de protestar i el de poder assistir a classe.
Les universitats són institucions públiques i per tant han d’estar al servei de la
totalitat de la societat. Els equips rectorals, han argumentat aquest fet amb el que
han anomenat “pau social”, per tornar a la normalitat deien.
Precisament, fer un canvi en la normativa d’avaluació a meitat d’un semestre, no és
buscar la normalitat. Hem de recuperar la universitat com espai de debatre idees,
de respecte, d’argumentació, on totes les posicions siguin acceptades, sense la
imposició per tant de cap.
Aquest és l’espai que necessita la nostra ciutat per formar persones, per aquest
motiu instem les universitats públiques catalanes, tant claustres com rectorats, a
manifestar públicament el seu suport a la totalitat de la comunitat educativa, al
respecte a totes les idees i a la recuperació de la posició neutral.
Cal que rebutgin i condemnin els fets succeïts en els campus catalans. Rebutgem la
modificació de la normativa d’avaluació i demanem la seva anul·lació.
Considerem que les forces polítiques del país han de treballar per garantir la no
apropiació partidista de les institucions acadèmiques.

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)
En primer lugar me gustaría decir que desde el PP nosotros presentamos una
moción bastante parecida a la que hoy presenta el grupo socialista. Hemos
intentado que fuera una moción conjunta porque el objetivo es el mismo rechazar
los actos violentos y denunciar las coacciones a las han sido sometidos muchos
estudiantes y profesores durante estas últimas semanas, a los que se les ha
impedido acceder con normalidad al campus y a las clases.
En la exposición de motivos, nosotros estando de acuerdo evidentemente con los
puntos de acuerdo del PSC, vamos un punto más allá recordando que en los
últimos años, podíamos decir décadas ya, la escuela catalana ha sido una
herramienta clave para el independentismo, adoctrinado a los alumnos, rechazando
todo aquello que huela a España y como no arrinconando la lengua catalana,
fomentando la división entre Cataluña y el resto de España. De esos polvos vienen
estos lodos.
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La consecuencia ha sido que el grupo socialista nos contestó que la incorporación
de nuestras enmiendas desvirtuaba la moción por lo que no ha sido posible
presentarla conjuntamente. Eso fue la semana pasada, a principio de semana,
pero parece que sobre el viernes hemos tenido noticias que ahora parece que el
PSC pide flexibilizar la normalización lingüística porque no les cuadra. Lástima, a lo
mejor si hubiéramos hecho las negociaciones a final de semana, a lo mejor el tema
de la normalización lingüística sí que hubiera podido ser una enmienda en su
moción.
Señores socialistas, bienvenidos al mundo real. Desde el PP defendemos la
educación en libertad, el libre derecho a la libertad de expresión y el derecho a
huelga, como no puede ser de otra manera, pero siempre sin incidentes y
respetando el legítimo derecho de aquellos que no quieran secundarla.
Estas semanas pasadas hemos sido testigos de la presencia de piquetes en las
Universidades catalanas que han provocado incidentes con la formación de
barricadas, cortes de carreteras y destrozos en el mobiliario urbano.
No menos preocupante ha sido observar como de manera repetida y sin ningún tipo
de respuesta por parte de la universidad se ha hecho uso de material destinado a la
docencia, que es de todos, con el fin de bloquear los accesos a las diferentes
facultades impidiendo entrar a quienes querían asistir a las clases con normalidad.
Hay que recordar que la obligación de las universidades catalanas es la de
garantizar la seguridad y el normal desarrollo de la actividad académica y no lo han
hecho.
A todo esto, también nos sorprende como presenta el PSC esta moción pidiendo lo
que pide y rechazando lo que rechaza y a todo esto, ¿dónde estaba el gobierno en
funciones?, ¿Dónde estaba el presidente Pedro Sánchez?, O cómo dijo el ministro
Marlaska aquí no pasa nada y animaba al resto de españoles a visitar Cataluña con
normalidad.
¿Por qué el gobierno de Pedro Sánchez en funciones, no veló por los derechos de
esos estudiantes ni actuó ante los actos violentos que ustedes mismos reconocen?
Muchas gracias.

SRA. LOZANO MONTOYA (LHECP-ECG)
L’Hospitalet en Comú Podem considerem que la moció que ens porta a
consideració suposa en certa manera reobrir un debat que aquests dies no està a
sobre de la taula.
Tot i compartir el concepte d’Universitat com a espai de debat, de trobada i
confrontació d’idees i, com a resultat per tant, de generació de pensament crític de
la nostra societat, es dóna per fet que això no hagi estat així, atribuint la fallida
d’aquest concepte exclusivament, o principalment a alguns sectors estudiantils.
No és el primer cop que la Universitat se’n fa ressò del debat polític present a la
societat, particularment en moments de forta mobilització o en contextos repressius,
però no correspon als estudiants, sinó a la pròpia institució educativa, garantir el
dret a l’educació d’aquells alumnes que no comparteixin els plantejaments de les
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seves companyes i, per tant, no participin de la mobilització.
Precisament per aquest motiu, podem compartir algunes de les preocupacions que
expressa la moció, com la referència a la modificació ad hoc de la normativa
acadèmica en ple semestre, però no tant pel fet de permetre l’avaluació dels
estudiants participants a la mobilització, sinó pel que suposa de discriminació
respecte d’estudiants que han participat en processos de mobilització anteriors de
forma molt activa en d’altres mobilitzacions a que fa referència la pròpia moció, com
les que van combatre les retallades, l’augment de les taxes universitàries o els drets
laborals del personal associat.
No deixa de formar part d’una certa lògica, dins d’un marc de mobilització, utilitzar la
pressió, que no la coacció, com a eina de negociació per tal d’assolir un objectiu per
part dels estudiants. Una altra qüestió ben diferent és que des d’una perspectiva
política ens pugui semblar discriminatori haver adoptat la mesura respecte d’alguns
col·lectius en lluita i no en canvi respecte altres, però no deixem de tenir la sensació
de que aquesta discriminació no s’hagués plantejat de tractar-se de mobilitzacions
amb altres objectius.
Per tant, nosaltres podríem estar d’acord amb els punts tercer i quart, precisament
per garantir aquest concepte ample d’Universitat com a espai de confrontació
d’idees a que fèiem referència anteriorment, corresponent a la institució la garantia
de no ús partidista de la mateixa.
Així mateix podríem estar d’acord amb el principi del punt primer, que realitza una
apel·lació al suport a la totalitat de la comunitat universitària i el respecte a totes les
idees, però en canvi no podem compartir una atribució de pèrdua de neutralitat a la
comunitat educativa en el seu conjunt, de forma genèrica.
No compartim tampoc la formulació de rebuig a la modificació de la normativa
d’avaluació en abstracte, sense cap referencia a l’element discriminatori que ens
sembla que té un caràcter essencial en aquesta qüestió.
Tant en la part final del punt 1 com el punt 2, fer un plantejament fonamentalment
conjuntural. Per aquest motiu ens abstindrem en la votació d’aquesta moció.

SR. GARCÍA VALLE (Cs)
Muchas gracias. Moción para la universidad plural. Buen título, así debería ser, mire
señor Belver al final, el camino es largo y como somos arrieros nos encontramos.
En el anterior Pleno trajimos una moción que era en contra de la violencia y el
terrorismo. Fíjese usted hizo un discurso perfecto, lo escuché con mucha atención.
Casi se me saltan las lágrimas de ver un discurso que yo hubiera abrazado, pero
fuerte, pero al final nos hizo usted la cobra.
Al final salió usted por peteneras y no sé cómo no condenó la violencia. Se puso a
favor de sus socios, los que pretenden que sean sus socios. Nosotros no hacemos
esos ejercicios. Cuando estamos de acuerdo con una moción, y hacemos un
discurso no tan excelso como el suyo, nos gana en oratoria, un hombre versado en
estas lides, de alguna manera lo que hacemos es ser coherentes con lo que
decimos. Es decir, si entendemos que tenemos que votar en contra decimos que
vamos a votar en contra, pero si entendemos y hacemos un discurso excelso a
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favor, no hacemos cobras. Somos consecuentes con lo que hemos dicho.
Pues sí, tengo su discurso, no lo leo porque es muy largo, extraordinario. Lo he
guardado porque quiero aprender de él. Una buena oratoria, cómo se puede decir y
hacer todo lo contrario de lo que se dice al final. Eso es una técnica en política que
usted la maneja muy bien.
Nosotros vamos a votar a favor de esta moción porque nosotros no somos como
ustedes. Y efectivamente estamos de acuerdo y la vamos a votar a favor. No vale el
politiqueo y mirar únicamente los intereses partidistas con la grave situación que
vivimos en Cataluña. En la que los más básicos principios de la convivencia son
agredidos en todos los ámbitos por los que nos quieren imponer una república. Que
como se salgan con la suya tiene toda la pinta de ser una república dictatorial. Hoy
hablamos de la apropiación de la universidad y del acoso a los que no acatan, pero
esto está pasando en todas las esferas de la sociedad catalana señor Fran Belver.
Por eso nosotros hacíamos aquella moción. A la que usted como he dicho antes,
nos hizo la cobra.
Mientras tanto, hacen politiqueo señor Fran Belver, nos sabe mal que un partido
con la historia del Partido Socialista, que tanta falta y tanto bien hizo a este país en
tiempos casi inmemoriales, porque hace mucho tiempo que abandonaron esa
senda, tomando esta deriva, eligiendo los peores socios que puede tener este país.
Mire, los demócratas tenemos que tomarnos en serio la defensa de las instituciones
democráticas. No entrar en juegos totalitarios con aquellos que quieren romperlo
todo. El estado de derecho, la convivencia y los valores que representan todo eso,
pluralidad, libertad, igualdad y solidaridad.
Fíjese que es un poco una moción que estamos de acuerdo pero que aprovecho
que el Pisuerga pasa por Valladolid para decirle a usted lo que creemos que en
política no se debe hacer. Hacer grandes discursos. Yo sé que en el fondo están de
acuerdo, pero por intereses puros partidistas acaban por votar que no. No lo
entendemos. Nosotros no hacemos eso, discutimos, nos enfrentamos, a veces con
más razón otras con menos, pero lo que hace es ser coherente con sus discursos.
Sólo pido eso, que haya coherencia en los discursos. Que cuando se hace un gran
discurso como el que hizo, lo guardo para aprender lo bueno que tiene y evitar caer
en la contradicción y en la demagogia que ustedes a veces hacen.
Votamos a favor y estamos muy satisfechos que ustedes hayan traído aquí esa
moción.

SR. MOMBIELA QUINTERO (ERC-AM)
Bon dia, llibertat, democràcia, justícia, igualtat o solidaritat són principis que recullen
els diferents estatuts de les universitats catalanes, i és per això, entre altres motius,
que les universitats, com espais de debat i generació de pensament crític, com diu
la moció, no poden quedar al marge de l’excepcionalitat política a Catalunya que en
aquest Ple, Esquerra Republicana, venim denunciant des de fa, malauradament,
molts mesos.
La moció que presenten vol, pretén, criminalitzar el jovent que es mobilitza i és crític
amb els problemes polítics actuals, el jovent que és independentista i no
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independentista. Això no va d’independència sí, independència no. És el jovent que
lluita pels drets i les llibertats de tothom, i que a més, ho fa d’una manera pacífica i
democràtica.
Ens preocupa, sincerament, el qüestionament del Partit Socialista envers les
universitats. En aquesta moció obliden el principi d’autonomia universitària, però no
només això, sinó que discuteixen el debat produït a les universitats, concretament
als claustres universitaris, els màxims òrgans de representació d’aquestes. Volen
rebutjar un manifest aprovat per un 95% dels vots, una majoria prou qualificada
crec, dels vots dels i les claustrals que representen a 270.000 persones de la
comunitat universitària, no només alumnes, sinó PAS i PDI i alumnes, com deia, i
condemnar i reprimir les protestes. Només cal recordar les declaracions de la seva
ministra Celaá, en funcions, on instava els rectors a resoldre la situació per la força.
Declaracions, que sí, el rector de la UPF per exemple va condemnar fa uns dies.
Parlaven de canvis, els canvis a les avaluacions no s’han fet de manera
extraordinària, sinó que es porten produint a les universitats des de fa molt de
temps. Quan es convoca qualsevol vaga, des dels rectorats es demana als
professors, que si us plau, flexibilitzin les avaluacions, inclús que s’arribin a
suspendre els exàmens per aquests motius.
Com els deia, les universitats catalanes també pateixen repressió. Recordem que
una part important de la comunitat universitària està sent el punt de mira de la
venjança de l’Estat espanyol. Oriol Junqueras, per exemple, és professor de la
UAB. Estudiants de les diferents universitats han estat detinguts i detingudes per
manifestar-se, sent privats, ells si, d’assistir a classe, i n’hi ha d’altres ferits que
tampoc es troben en condicions d’anar a classe, perquè no estan en condicions i a
més altres professors com Mireia Boya i Tània Verge, professores de la UPF, Jordi
Mata i Marc Masal de la UB, d’entre altres, també són acusats de desobediència,
per no parlar de Carles Mundó, per exemple, que fou alumne de la universitat
pública catalana, que n’ha estat condemnat.
Pel que fa al segon punt de la moció. Els drets no poden ser confrontats, els drets
han der ser exercits. És això el que defensem. Les universitats han estat capaces
de defensar els drets de tots i totes, permetent que tothom pugui ser avaluat,
facilitant, alhora el dret a manifestar-se. Parlen, en el text de la moció, i ara també
n’han fet menció, dels grans esforços personals i familiars que suposen els preus
públics universitaris, doncs bé, jo afegiré que els manifestants també n’hi fem, i és
per això que es protesta, perquè volem ser avaluats, tot i no anar a classe. Privar
del dret a ser avaluat a un col·lectiu per defensar les seves idees també és
repressió.
Les reivindicacions a les universitats són una pràctica habitual, com l’aprovació de
textos en els diferents òrgans sobre les diferents qüestions que preocupen la
comunitat universitària, però a vostès, en aquest cas no els agrada el contingut d’un
manifest que insta el Govern espanyol a dialogar, i a buscar solucions polítiques i
democràtiques. No vulguin apropiar-se i imposar el seu parer a les universitats.
No hi ha marge pel silenci institucional universitari davant la situació actual de
repressió i erosió de les llibertats i els drets civils i polítics, i ja ho saben, des
d’Esquerra Republicana i des del Jovent Republicà no posarem mai límits al diàleg,
ni a les universitats ni enlloc, pel que votarem la moció en contra.
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SRA.GARCIA MANOTA (PSC)
Tres aportacions. La primera. Me gustaría empezar señor Miguel García con decir
que lo que no es igualdad es que presente yo la moción y no sea capaz de dirigirse
a mí ni con una frase, empezando por ahí.
Després, sí que és un tema que està sobre la taula i ho està pels estudiants que
han vist vulnerats els seus drets. També volia dir, volia preguntar. Qui decideix
quins drets mereixen canvis d’avaluació i quins drets no ho mereixen? Perquè com
he dit abans, quan els estudiants es van manifestar pels seus drets, per les taxes,
pels drets del professorat, no va haver-hi canvi ni modificacions en les avaluacions,
llavors, qui ho determina? Perquè uns drets són més importants que d’altres.
El que considero que no és democràcia és que existeix una discriminació en el
tracte dels estudiants a la universitat publica. A més quan parlem de garantir els
drets de l’alumnat, també em voldria referir a l’esforç que fan moltíssimes famílies
per poder pagar les taxes universitàries. Perquè segurament Xavi, tu també has vist
com companys i companyes abandonaven la universitat a primer, segon o tercer,
perquè no podien seguir pagant-la.
Llavors que hi hagi alumnat que ha de fer tant esforç per poder pagar taxes, per
poder assistir a classe i que després no pugui assistir per accions partidistes, em
sembla que això no es respectar els drets.
A continuació l’Alcaldessa-Presidenta, obre un segon torn d’intervencions en
el debat.

SR. MOMBIELA QUINTERO (ERC-AM)
Bé com li deia Sra. Laura, davant de qualsevol vaga estudiantil es demana des del
rectorat i ho he mencionat abans, la suspensió de les activitats avaluables, davant
de qualsevol vaga que es convoca per les associacions i sindicats estudiantils, això
per una banda, per una altra banda, privar el dret a classe, bé, la vaga que més
repercussió va tenir als mitjans de comunicació va ser la vaga de la universitat
Pompeu Fabra, concretament del campus Ciutadella. Que dóna la casualitat que jo
estudio allà, doncs bé, aquesta facultat va estar tancada menys de 10 hores. No hi
ha una alteració excepcional. Li deia també, que les manifestacions dins de les
universitats són un fet normal.
D’altra banda parlàvem de taxa universitàries, també li deia, sí, hi ha gent que
abandona la universitat per no poder permetre’s les taxes universitàries, però hi ha
gent que es manifesta i que també ha d’assumir aquestes taxes, i aquesta gent
després també vol ser avaluada al final del trimestre, al final de curs, o al final del
semestre, pel que s’ha de garantir el dret de la gent d’anar a classe si es vol i de
poder sortir al carrer a manifestar-se.
Per últim, afegir que des d’ERC, des del jovent republicà, estem molt a favor de que
tothom pugui permetre’s d’anar a la universitat i que no suposi un esforç tant gran.
És per això que en el pressupost de la Generalitat que presentarà el vicepresident
Pere Aragonés, es proposa una baixada de les taxes universitàries del 30%, a més
de pujar el pressupost en 2.000 milions d’euros.
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SR. GARCIA VALLE (Cs)
Muy breve, Sra. Laura, yo siento mucho que usted se dé por afectada por ese tema.
Yo la paternidad o maternidad, en este caso de la moción, no se la imputo a ningún
concejal se la imputo a una marca, a un partido. Por eso yo me he referido al
partido. He hecho alusión al Sr. Fran Belver para ponerle en valor un poco lo que
nosotros hacemos en contra de lo que hemos visto que se ha hecho aquí. Pero no
quería yo discriminarla ni mucho menos, ni hacer una valoración de igualdad o no
igualdad.
La paternidad o maternidad en este caso de la moción es a una marca, el PSC. Y
yo contesto al PSC. En cualquier caso siento que usted se haya dado por aludida.
No era mi intención molestarla Sra. Laura, a la que tengo el máximo respeto, como
no puede ser de otra manera. Muchas gracias.

SRA. GARCÍA MANOTA (PSC)
Gracias por sus disculpas Sr. Miguel. Sr. Xavi, yo he sido miembro del consell
social de la universidad de pedagogía durante toda mi estancia en la universidad y
le aseguro que por ninguna manifestación, nunca se nos ha concedido que la
evaluación pase a ser evaluación única.
Lo que usted menciona imagino que es verdad, que quizás se ha podido cambiar
una actividad evaluativa para el día siguiente. Aunque yo no lo he vivido pero puede
ser. Pero pasar a evaluación única, eso es cambiar la normativa evaluativa y eso es
grave.

La Sra. Alcaldessa-Presidenta, per al seu posicionament en la moció 11,
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
número 11, amb el resultat de la votació que es recull a continuació.
MOCIÓ 11.-

PER UNA UNIVERSITAT PLURAL.

Es dóna compte de la moció que es transcriu seguidament, i sotmesa a votació
s'aprova amb 19 vots a favor dels representants del PSC, Srs./Sres. Núria Marín
Martínez, Francesc J. Belver Vallés, Cristian Alcázar Esteban, José Castro Borrallo,
Rocío del Mar Ramírez Pérez, Jesús Husillos Gutiérrez, Jaume Graells Veguin,
David Quirós Brito, M. Ángeles Sariñena Hidalgo, M. Teresa Revilla Sánchez, Laura
García Manota, Olga Gómez Fernández, M. Dolores Ramos Zafra i Cristóbal Plaza
Lao; dels representants de Cs, Srs./Sra. Miguel Manuel García Valle, M. Carmen
Esteban Fernández, Rainaldo Ruiz Narváez i Jesús Amadeo Martín González i de
la representant del PP, Sra. Sonia Esplugas González; amb 4 vots en contra dels
representants d’ERC-AM, Srs./Sres. Antoni Garcia i Acero, Jorge García Muñoz,
Lluïsa Carmona Martínez i Xavier Mombiela Quintero 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.
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El text definitiu aprovat de la moció, és el següent:
“Les universitats s’han caracteritzat històricament per ser un espai central del debat
i de la generació de pensament crític de la nostra societat. Malauradament, en els
darrers dies aquest paper fonamental ha estat en perill per l’intent d’imposició d’un
sector reduït de la joventut d’aquest país. Un sector que, en la defensa de posicions
independentistes, en lloc de fer un ús legítim del dret a manifestació i la lliure
expressió, ha intentat coartar els drets de la gran majoria d’estudiants catalans que
desitgen seguir assistint a les aules de les universitats catalanes amb normalitat.
En aquest context, hem viscut escenes en què estudiants han exercit la coacció
directa cap a professorat i alumnat i han forçat el tancament de nombroses facultats
durant una setmana mitjançant la ocupació. I tots aquests esdeveniments han
succeït sota la postura ambivalent de les pròpies universitats catalanes. Unes
universitats que no han estat capaces de fer cap pas en ferm per defensar els drets
de la majoria dels seus estudiants, que es trobaven desemparats i impedits
d’assistir a classe.
S’ha de garantir que l’estudiant que vol assistir a classe, estudiar i superar les
assignatures en què es va matricular a l’inici de curs -en alguns casos amb un gran
esforç personal o familiar, atès que els preus públics a Catalunya són unes de les
més altes d’Europa-, ho pugui fer sense que els seus drets es vegin alterats per les
accions ideològiques o partidistes d’una part. Algunes d’aquestes universitats a
més, han acceptat una modificació ad hoc de la normativa acadèmica en ple
semestre, per permetre l’avaluació per via extraordinària d’aquells estudiants que
desitgin participar de la mobilització.
Paradoxalment, aquest canvi en l’avaluació no es va produir quan es van realitzar
mobilitzacions socials dins del món universitari en contra de les retallades, de
l’augment de taxes universitàries o dels drets laborals del professorat associat. Un
canvi en la normativa que suposa una transgressió greu de les normes que
regeixen l’acadèmia i que ha rebut nombroses crítiques per part de professors i
grups d’intel·lectuals.
Els equips rectorals han argumentat la mesura entorn la compra d’una suposada
pau social a l’espai universitari per acabar amb la situació de bloqueig de facultats i
el retorn a la normalitat. Però justament allò que denunciem és el contrari: el fet que
la direcció de certes universitats hagin accedit a canviar la normativa d’avaluació
coaccionat per les accions d’un grup d’estudiants és exactament el contrari a la
tornada a la normalitat. Perquè no podem acceptar la cessió davant les
reclamacions violentes d’una part. Les universitats són institucions públiques al
servei d’una societat. De la totalitat d’aquesta societat.
Recuperem la universitat com a espai on confrontar idees. Des del respecte i
l’argumentació. On totes les posicions polítiques són respectades, sense la intenció
d’imposar cap per sobre de la resta. Aquest és l’espai que necessita una societat
com la nostra per formar a les generacions del futur.
El Ple de l’Ajuntament, a proposta del grup municipal Socialista, ACORDA:
Primer.- Instar les universitats públiques catalanes, tant claustres com rectorats, a
manifestar públicament el seu suport a la totalitat de la comunitat universitària, al
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respecte a totes les idees i a la recuperació de la posició neutral respecte de la
situació política catalana. I a manifestar el seu rebuig i condemna als fets succeïts
en els campus catalans durant les darreres setmanes.
Segon.- Manifestar el rebuig a la modificació ad hoc de la normativa d’avaluació
durant el primer semestre del curs 2019/2020 i instem la seva anul·lació.
Tercer.- Instar el conjunt de les forces polítiques del país a treballar per garantir la
no apropiació partidista de les institucions acadèmiques.
Quart.- Traslladar els precedents acords al rectorats de les següents universitats:
Universitat Autònoma de Barcelona, Universitat de Barcelona, Universitat Pompeu
Fabra, Universitat de Girona, Universitat Rovira i Virgili, Universitat de Lleida,
Universitat Politècnica de Catalunya i Universitat Oberta de Catalunya.
ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA
En relació amb les mocions presentades pel grup polític municipal
d’Esquerra Republicana de Catalunya-Acord Municipal, números 12, 13, 14 i 15, es
produeixen les intervencions següents:
SRA. ALCALDESSA
Molt bé. Abans de donar pas a la Sra. Carmona o al Sr. García, el Sr. Miguel García
havia demanat la paraula per presentar una esmena.

SR. GARCÍA VALLE (Cs)
Previamente a discutir la moción, yo proponía una enmienda en el primer punto de
la moción número 12 que dice instar al Ayuntamiento de L’Hospitalet a presentar en
el Pleno en el término de tres meses un plan urgente para la mejora de la gestión
de los residuos municipals, “per aconseguir incrementar el nivell de recollida
selectiva i assolir els objectius marcats per la Unió Europea de reciclatge l’any
2020”.
Nosotros lo que proponemos es que se suprima el término tres meses porque
entendemos que quizás sea muy justo para poder hacer algún estudio que
realmente valga la pena. Suprimimos eso.

SRA. ALCALDESSA
Sí, Sr. García. Como lo habíamos comentado previamente en la Junta de
Portavoces, Sr. Toni García, Esquerra Republicana pot dir sí o no i ja presentem.

SR. GARCIA ACERO (ERC-AM)
Rebutgem l’esmena perquè creiem que en tres mesos hi ha temps suficient per
realitzar aquest pla, que a més havia de ser un pla urgent, tal com diu la moció.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé. No s’aprova l’esmena que presenta el Sr. García i ara sí, obrim ja el torn de
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presentació de les quatre mocions. Sra. Carmona.

SRA. CARMONA MARTÍNEZ (ERC-AM)
Bon dia a totes i tots. Moció sobre el carrer Xipreret i el conjunt del carrer Xipreret.
L’anterior legislatura es va aprovar una partida pressupostària per rehabilitar i
dignificar aquest conjunt patrimonial i aquesta partida no s’ha executat.
Aleshores volem expressar que en aquests moments aquest conjunt patrimonial tan
important de la nostra ciutat, possiblement el més important com a conjunt, que en
els seus cent metres de recorregut representa els nostres deu segles d’història, que
possiblement té la concentració més alta d’edificis catalogats com a patrimoni local
27 i com a patrimoni nacional 3, que simbolitza l’origen de la nostra població amb
l’hospital de la Torre Blanca ubicat en els terrenys del que és actualment l’edifici de
l’Harmonia, que a més a més segurament té també l’edifici més antic de la nostra
ciutat, i que també és patrimoni artístic, que és la casa dels finestrals gòtics.
Doncs aquest conjunt patrimonial tan important de la nostra ciutat i probablement
únic, en aquests moments s’inunda quan plou; el paviment té sots en els que cauen
els veïns i els vianants; el terra dels corralons, que aquest conjunt també inclou
aquests corralons com a patrimoni etnològic i arquitectònic, el terra dels corralons
presenta múltiples irregularitats, que també són un perill per diferents intervencions
caòtiques que s’han produït; el cablejat dels subministraments penja d’edifici en
edifici de forma perillosa; que els jardins de la plaça Bordonau que han
desaparegut, en aquests moments s’han convertit en un pipican clandestí que es fa
desaparèixer cada vegada que hi ha un acte en el museu; que a la primavera i al
estiu creixen plantes de males herbes de fins a mig metre per tot el carrer Xipreret,
per a sorpresa de tothom que el visita.
Doncs aquestes són algunes de les coses que li estan passant en aquest important
conjunt patrimonial que s’està deteriorant davant dels nostres ulls sense que
aconseguim la seva preservació i dignificació com es mereix. Els veïns i les veïnes
han tornat a demanar les intervencions necessàries per dignificar-lo, ho fan
permanentment des de fa molts anys i per fer possible el seu gaudi per part de tota
la ciutadania, alhora que es preserva aquest patrimoni per les següents
generacions.
Per aquest motiu demanem a l’Ajuntament una vegada més que es facin les
inversions necessàries per tal de preservar, mantenir i dignificar el carrer Xipreret.
Gràcies.

SR. GARCIA ACERO (ERC-AM)
Referent a la moció número 12, iniciem un nou mandat i hem tornat a saber que
l’Agència Catalana de Residus situa un altra vegada a L’Hospitalet a la cua de la
recollida selectiva.
Ara ja fa dos anys aquest grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya va
promoure una moció en aquest plenari perquè l’Ajuntament fes un pla per fomentar
la recollida selectiva i deixar de ser el municipi que menys recicla de tot Catalunya.
En aquests dos anys en lloc d’avançar en el reciclatge, el que hem fet és anar
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enrere. A la nostra ciutat només es recicla un 24,64% dels residus generats.
Aquesta xifra està molt per sota de la mitjana dels municipis de Catalunya, que situa
el reciclatge al voltant d’un 36%, i està encara molt més lluny d’assolir els objectius
marcats per la Unió Europea, que manifesta que l’any 2020 hauríem d’assolir el
50% de recollida selectiva.
Si no complim aquest objectiu que ens marca la Unió Europea, possiblement els
ciutadans i les ciutadanes hauran de pagar multes per part de la Unió Europea, per
no assolir aquests objectius que s’han marcat per aquesta institució.
Per tant, Esquerra Republicana de Catalunya tornem a demanar en aquest Ple, que
s’elabori, en el termini de 3 mesos, un pla urgent per millorar la gestió dels residus
municipals i poder assolir l’augment del reciclatge i els objectius marcats per la Unió
Europea al 2020.
També que s'estudiï la possibilitat de separar la taxa de residus del l’IBI perquè és
important que la ciutadania sàpiga què paga pel tema de la recollida selectiva i per
la neteja.
I també que es pogués fer un estudi a la nostra ciutat i desenvolupar allà on sigui
possible la recollida pneumàtica o soterrar els contenidors de residus en aquells
carrers que sigui viable, com també promoure campanyes d'educació i
sensibilització per promoure el reciclatge a la nostra ciutat i també l’aposta per uns
nous contenidors intel·ligents amb obertura amb targeta personalitzada que ens
pugui permetre a curt termini bonificar aquells ciutadans i ciutadanes que realitzen
la recollida selectiva a la taxa de residus i també penalitzar aquells ciutadans que
no fan la separació correcta dels residus a la nostra ciutat.
Sobre la moció número 13, ara fa més d’un mes, el Tribunal Suprem va consumar
la seva sentència venjativa, condemnant als líders socials i polítics de
l’independentisme a gairebé 100 anys de presó.
La sentència no és només un atac contra l'independentisme, sinó també és un atac
contra la democràcia i els drets humans. Un acte de venjança i d’injustícia contra
persones honestes, persones de pau, persones demòcrates que estan privades de
llibertat únicament per posar les urnes l’1 d’octubre, per exercir el dret a decidir i per
portar a la pràctica aquella majoria parlamentària que els va votar.

Essent les 12:19 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.

Amnistia Internacional, el grup de treball de les Nacions Unides, diferents
personalitats internacionals, organismes socials han demanat la posada en llibertat
dels presos polítics. La justícia de diferents països on s’ha demanat l’extradició dels
exiliats han rebutjat els càrrecs pels quals estan condemnats a l’Estat espanyol. I
també hem vist la bufetada de l’advocat de la Unió Europea a Marchena que dóna
la raó a Junqueras sobre la seva immunitat.
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Per tant deixin de judicialitzar la política, deixin de criminalitzar idees, deixin de
practicar la repressió. Cal treballar per buscar una solució política a un problema
que és polític. Ara més que mai, cal diàleg i no amenaces, cal acabar amb la
injustícia dels empresonaments dels presos polítics, cal avançar en els consensos
que hi ha en aquest país, els consensos del diàleg sense condicions, l’amnistia i la
llibertat dels presos polítics i el referèndum, perquè la ciutadania pugui escollir
personalment quin és el futur polític de Catalunya. Si vol ser república o vol
continuar en aquesta monarquia corrupta.
I crec que ara tenim una nova oportunitat, la composició d’un nou govern a l’Estat
espanyol és possible que encari aquest diàleg sense condicions, que respectin els
diferents posicionaments amb una taula de diàleg oberta sense límits, en la qual
puguem parlar de tot i puguem trobar solucions polítiques a un problema polític i
trobar també propostes al servei de la majoria de la societat.
I respecte a la moció numero 14, que proposa la creació d’una zona esportiva per
practicar l’esport a l’aire lliure a la Feixa Llarga i també per promoure aquestes
zones a altres llocs de la ciutat, manifestar que la pràctica de l’esport a la nostra
ciutat, és una activitat que estan realitzant molts ciutadans i ciutadanes de
L’Hospitalet, i fer activitat esportiva, com vostès saben, és clau per millorar la
qualitat de vida dels nostres ciutadans. Una activitat esportiva que es realitza en
equipaments municipals, també a espais privats i també en diferents clubs
esportius.
Hauria de ser un dels objectius d’aquest Ajuntament, i ho és, perquè jo crec que la
tasca esportiva, la política esportiva que es fa des de l’Ajuntament, és fomentar la
pràctica esportiva als diferents àmbits de la nostra societat, siguin els federats o la
ciutadania en general, indiferentment sigui quina sigui la seva edat.
I per tant també hauríem de començar a incorporar la pràctica esportiva en l’espai
urbà, perquè convisqui amb altres tipus d’activitats d’usos quotidians. I això
significaria incidir en el disseny de l’espai urbà, que tingui en compte i faciliti la
pràctica esportiva de la ciutadania.
I amb l’objectiu de millorar l’aposta i les polítiques esportives d’aquesta ciutat
presentem aquesta moció i demanem a l’Ajuntament de L’Hospitalet que realitzi un
estudi per tal d’impulsar i crear circuits esportius en diferents espais públics i parcs
de la nostra ciutat, com ja fan altres ciutats del nostre entorn.
I també instar l’Ajuntament de L’Hospitalet a crear un circuit esportiu a la zona
esportiva de la Feixa Llarga, per tal de que els ciutadans i les ciutadanes d’aquesta
ciutat, i sobretot els veïns del barri de Bellvitge, puguin fer running, que moltes
vegades estem veient que molts ciutadans de L’Hospitalet hem d’anar a parcs del
voltant de la nostra ciutat per fer la pràctica esportiva, com és el parc de Can
Mercader.

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.
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SRA. ESPLUGAS GONZÁLEZ (PP)
Antes de posicionarme sobre las cuatro mociones que vienen de Esquerra
Republicana, me gustaría saber… se plantean tres mociones que estaban encima
de la mesa del Pleno anterior porque lo señores de Esquerra Republicana hicieron
el numerito, rechazaron la sentencia y se marcharon. Entonces como no ha
cambiado nada, también me gustaría saber por qué siguen presentes. Si es porqué
se han dado cuenta que la mejor manera de defender sus intereses es estando en
el Pleno o finalmente han visto la luz y se dan cuenta de que venir aquí a hacer el
numerito, estar cinco minutos y marcharse, es faltarle el respeto al Pleno.
En cualquier caso nos posicionaremos sobre las mociones que presentan.
Respecto a la moción sobre el fomento de la recogida de residuos, pues claro, es
que si no lo digo, yo creo que reviento, que Esquerra Republicana en los tiempos
que corren estén planteando precisamente ser respetuoso con el medio ambiente y
hablen de contenedores cuando sus compañeros de viaje hacia Ítaca, los CDR y
Tsumani democràtic se dedican a quemar contenedores, eso ya es el reciclaje cien
por cien, lo quemas y punto. Entonces permítanme que la mejor solución, a día de
hoy, es soterrarlos como proponen, supongo que para no tener tentaciones de
hacer barricadas o directamente quemarlos.
Essent les 12:24 hores, s’incorpora a la sessió la Sra. Núria Marín Martínez,
Alcaldessa-Presidenta.
En cualquier caso, es cierto que los datos de L’Hospitalet en torno al reciclaje son
datos preocupantes, solo el 24% y es uno de los más bajos de nuestro entorno. En
este sentido, la responsabilidad del ayuntamiento en este caso de nuestro
ayuntamiento, es dotarnos de los medios técnicos y humanos para recoger
selectivamente nuestros residuos. El reto consiste en hacerlo de forma eficaz,
garantizando además de la higiene, la comodidad para los usuarios.
Es cierto que debemos trabajar de manera proactiva y dando publicidad para
aumentar la concienciación de nuestros vecinos para conseguir que realmente las
cifras y el porcentaje de reciclaje que se da en L’Hospitalet pues aumente de
manera considerable, siendo también herramientas cómodas y útiles para los
vecinos, como decimos, siempre desde la implicación y desde la concienciación en
positivo, y no creemos que la mejor manera sea la de penalizar a quienes no lo
hagan.
Tampoco vemos claro el estudio para separar del recibo del IBI la tasa de residuos,
ya que en su momento se unificó y podemos pensar que la división otra vez de ese
recibo, puede suponer un incremento que puede caer realmente en los vecinos.
Por tanto, nosotros respecto a la moción que ustedes presentan vamos a votar a
favor, salvo el punto 4 que nos vamos a abstener.
Referente a la moción número 13, que es la respuesta a la sentencia del Tribunal
Supremo, yo creo que en el Pleno pasado ya hablamos largo y tendido de la
sentencia. El Partido Popular, como no puede ser de otra manera, acata las
sentencias judiciales, nos gusten más o nos gusten menos, pero siempre las
acatamos.
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España es una gran democracia, con plena separación de poderes, y la ley y la
justicia han funcionado, y no hay nadie por encima de la ley, ni el Sr. Junqueras, ni
el Sr. Puigdemont, ni nadie, todos somos iguales frente a la ley, sin ningún tipo de
privilegio y esperemos que en un futuro no los haya.
Yo no le voy a dar más historia a la moción, nosotros votaremos en contra,
simplemente recordar que los disturbios, las barricadas y los altercados que ha
habido durante estos días en contra de la sentencia, por no acatar la sentencia, han
supuesto el deterioro económico de Cataluña. Han supuesto el deterioro económico
de Cataluña. Pérdidas para los comerciantes, pérdidas para los empresarios. Lo
que está ocurriendo es el mejor ejemplo de lo retrógrado de la ideología
independentista, que hacen daño hasta a sus propios seguidores. Nos ha costado
8.000 puestos de trabajo y 10.000 millones de euros a la economía catalana desde
la DUI, sin contar los 100.000 millones de facturación de empresas que se han
tenido que marchar. Por tanto, votaremos en contra a dos manos.
Respecto a la moción 14, respecto a la creación del parque de practicar deporte al
aire libre y crear un espacio en la Feixa Llarga, es cierto, debemos utilizar todos
aquellos espacios al aire libre que tengamos disponibles en la ciudad para
conseguir circuitos, en este caso para que la gente pueda hacer running y que en
este caso eso suponga no solamente la práctica del deporte, sino también el
desarrollo de una vida saludable. Por tanto, votaremos a favor.
Y respecto a la moción número 15, moción para la rehabilitación y la conservación
de la calle Xipreret, también la votaremos a favor. Nosotros entendemos que es un
incumplimiento más del Partido Socialista que ya viene de mandatos anteriores.
Nosotros entendemos que debería ya estar hecho y en cualquier caso apoyamos la
exposición de motivos y creemos que se debe llevar a cabo. Por tanto, votaremos a
favor. Gracias.

SR. MORENO RUIZ (LHECP-ECG)
Gràcies. Respecte a la moció d’un pla urgent de foment de recollida selectiva de
residus, votarem a favor.
Al Ple de setembre vam presentar una moció conjunta ERC, el PSC i nosaltres en
suport a la vaga mundial pel clima, la creació d’una taula d’emergència i l’elaboració
d’un pla local de lluita contra el canvi climàtic.
En aquesta moció situàvem com a necessitats un pla local d’acció, fer de
L’Hospitalet una ciutat sostenible i verda, reduir emissions de gasos contaminants, i
un llarg etcètera de molt bones intencions per a la lluita contra el desastre climàtic
que tenim a sobre.
El que vam apuntar nosaltres en aquella moció, és que no podia quedar-se en un
brindis al sol i s’havia de fer política, i el que es proposa en aquesta moció, va
precisament en aquesta línia: intervenir amb accions concretes des de les
institucions en la lluita contra el canvi climàtic, i l’educació, no només en el
reciclatge, sinó també en el consum, són eixos principals a les polítiques verdes
d’un ajuntament, i és en aquest pla que trobem molts dèficits i mancances a la
nostra ciutat.
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A L’Hospitalet, com ja han comentat, només un 25% de la recollida de residus és
selectiva, molt per sota de la mitja de Catalunya, de l’àrea metropolitana o de
municipis del nostre voltant, i aquesta és la dada de partida de la que hem de
començar a repensar models de recollida de residus per millorar, i ja no només
perquè ho marquin les directrius europees, sinó perquè el govern d’aquesta ciutat,
en la moció de setembre, va mostrar expressament la seva voluntat de fer política
contra el canvi climàtic. De totes maneres, ens trobem molt lluny dels objectius que
fixa Europa i hem de començar a fer política per revertir aquesta situació.
Hi ha exemples, hi ha ajuntaments que ja han començat, alguns porten anys, a
renovar models de recollida de residus amb recollida porta a porta, contenidors
intel·ligents, inclús sensors a contenidors que mesuren el volum i la freqüència
d’emplenat dels contenidors que maximitzen les rutes de recollida i provoca menys
trajectes del camió de recollida i per tant, en última instància, contribueixen a reduir
la contaminació.
Plans específics dirigits a grans productors de residus com hotels, hospitals o
restaurants, punts verds fixes als barris i millorar les freqüències de la deixalleria
mòbil, campanyes de conscienciació a instituts i escoles, o campanyes informatives
sobre hàbits en un consum sostenible, són mesures que haurien d’acompanyar de
forma integral, el model de recollida selectiva mitjançant els contenidors
intel·ligents.
En definitiva, molt per fer i animar a aquest govern a definir com a eix principal
d’actuació, els reptes que ens planteja la lluita contra el canvi climàtic. Per tant,
votarem a favor.
I respecte a la moció per la rehabilitació i conservació del Carrer Xipreret, la
votarem també a favor.
Ho hem dit sempre des del nostre grup municipal, així ho hem defensat, en el valor
que té per la ciutat el seu patrimoni històric, cultural i arquitectònic. Més encara
tractant-se en aquest cas d’un conjunt històric amb més de deu segles d’història a
la nostra ciutat.
La conservació i rehabilitació, en aquest cas, del carrer Xipreret, no només és una
bona mesura per a la protecció patrimonial de la nostra ciutat, sinó com comentava
la companya d’Esquerra, pels problemes d’inundació o petits despreniments de
parts de façana que s’hi produeixen.
Una de les reivindicacions que des del nostre grup venim fent des de l’inici de la
legislatura, i sempre hem defensat en aquest Ple, és precisament la cura pel
patrimoni històric de la nostra ciutat. No podríem entendre el caràcter i la
composició de la nostra ciutat si no és per la seva història, pel llegat que encara
avui podem conservar, com el conjunt històric de Xipreret, però també edificis com
la Tecla Sala, Can Vilumara, Cosme Toda o Can Trinxet, entre d’altres, que ens
recorden la història més recent de la nostra ciutat.
Per tant, a favor també de la moció número 15 presentada per Esquerra i de totes
les que tinguin un compromís amb conservar i potenciar els elements històrics i
culturals de la nostra ciutat.
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SRA. LOZANO MONTOYA (LHECP-ECG)
Jo em referiré a la moció de resposta a la sentència del Tribunal Suprem.
En primer lloc, i partint de la constatació de que la sentència no posa fi al problema
polític de fons, L’Hospitalet En Comú Podem considerem necessari seguir treballant
per fer possibles solucions que necessiten ser abordades a Catalunya i també a
l’Estat, construïdes entre totes des del diàleg, que interpel·lin a una majoria social
ampla i entorn a les que es cohesionin la societat catalana i espanyola, per tal de
seguir avançant en la via democràtica.
Cal dir que si bé compartim el rebuig a la judicialització, així com el rebuig al
caràcter injust i desproporcionat de la sentència que situa la moció, discrepem
respecte a l’anàlisi política que es fa de part de les causes que ens porten a la
situació actual, exempta de qualsevol autocrítica pel que fa a la unilateralitat
d’algunes actuacions, o a l’actuació a esquenes de part del poble de Catalunya,
prenent la part com el tot, tal i com reconeixia tot just després de la sentència, en
declaracions a un mitjà de comunicació, l’expresidenta del Parlament, Carme
Forcadell.
Dit això, des de la discrepància política amb el projecte i els objectius definits a la
part expositiva que no compartim, que no són els nostres, podem coincidir en la
reivindicació de la llibertat de les persones condemnades a que es fa referència, si
bé des de perspectives diferents. Estem disposades a explorar iniciatives polítiques,
institucionals i jurídiques necessàries per facilitar la sortida de presó de les
persones condemnades, però avantposem aquesta llibertat a qualsevol altra
consideració i, per tant, considerem que tant l’indult com, molt especialment, la
reforma del Codi Penal són escenaris molt més factibles que els que planteja la
moció.
L’Hospitalet En Comú Podem reiterem el nostre compromís de treballar per una
solució dialogada i democràtica al conflicte polític i per la transformació d’Espanya
en un Estat plurinacional que reconegui plenament Catalunya com a subjecte polític
de ple dret.
Donada la complexitat a que fèiem referència anteriorment, votarem
diferenciadament per punts. Ens posicionarem favorablement respecte als punts
primer, tercer, cinquè, sisè i vuitè i ens abstindrem al segon, quart i setè, votant
favorablement el novè. Moltes gràcies.

SRA. GONZÁLEZ MONTES (LHECP-ECG)
Jo em posicionaré respecte a la creació d’una zona per practicar l’esport, la número
14.
Aquesta moció és molt semblant a la que va presentar el nostre grup municipal el
setembre del 2016 i va ser aprovada per unanimitat. Si no recordo malament, la
comissió que va generar aquella moció es va reunir en diverses ocasions i el nostre
grup municipal va aportar també una proposta de mapeig inicial de llocs on es
podrien implantar aquests circuits esportius a l’aire lliure.
També demanava una prova pilot que em sembla que no s’ha posat en marxa. Ho
dic perquè vam recordar una mica totes aquelles reunions que es van fer. Nosaltres
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agraïm al grup municipal d’Esquerra Republicana aquest recordatori i el que sí
demanem és que s’impulsi aquesta moció que és una mica com la que vam
presentar nosaltres i estarem a favor del circuit de la Feixa Llarga i també a tota la
ciutat.

SR. GARCÍA VALLE (Cs)
Muchas gracias. Decía que en cuanto a la moción número 12, fomento para la
recogida selectiva de residuos, nosotros nos vamos abstener ya que no se ha
admitido nuestra enmienda, teniendo en cuenta que además nos hubiera gustado
votarla favorablemente. Muchas de las cosas que plantea esta moción, como la
extensión de la recogida neumática, la llevamos nosotros también en nuestro
programa, o sea estamos de acuerdo en algunas cosas.
Sin embargo, una cuestión tan delicada como la mejora de la recogida selectiva de
residuos no se puede dejar a la precipitación y pretender que se elabore en tres
meses, un plan de mejora de residuos con la complejidad que eso tiene. Así que
nos vamos abstener por lo que hemos comentado.
Luego tenemos la moción número 14 que la vamos a votar directamente sin ningún
debate. Creemos que está bien. A favor.
Luego la 15. Bueno, rehabilitación y conservación de la calle Xipreret. Esta es una
moción que presentan ustedes creo recurrentemente y que da la sensación de que
no lo tienen todavía claro. Entre los propios vecinos no hay consenso, hay vecinos
que se oponen a ese planteamiento, hay vecinos que no piensan igual y lo que no
podemos hacer es enfrentar a los vecinos al final, porque a veces intentamos hacer
un bien pero lo que hacemos es generar problemas con los vecinos. Hay que tener
un consenso muy amplio para hacer según qué tipo de actuaciones.
Desde luego que hay que preservar la calle Xipreret, es evidente. Si hay alguna
reparación que hacer, que se haga obviamente, pero no es el entorno de la ciudad
que más urge una actuación tan potente. Ni tan siquiera desde el ámbito de
patrimonio, porque es más urgente y preocupante para nosotros el estado de
abandono y degradación del patrimonio de la ciudad como Can Trinxet o la antigua
Godó i Trias. A partir de aquí, oiga, aquí nos vamos abstener porque en el fondo
tiene alguna razón, pero no hay que dividir a los vecinos.
Y ahora vamos a la moción número 13, estas mociones más políticas de las que
Esquerra Republicana nos inunda permanentemente el Pleno, hablando de
cuestiones que seguramente solo interesan a una parte de la gente, de los
ciudadanos que lo que quieren es que nos preocupemos de sus problemas reales.
Mire, esta moción de respuesta a la sentencia al Tribunal Supremo para pedir
amnistía para las personas presas políticas que otra vez, que no son, pero en
cualquier caso ustedes así las califican y en defensa del derecho de
autodeterminación, como si esto fuera una colonia.
Así que en esta moción se producen una serie de mentiras simples de Esquerra
Republicana, los mantras que repite permanentemente, que no nos apartan de la
verdad y de la realidad a los que sabemos y los que vivimos cada día lo que está
pasando en Cataluña.
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Dicen ustedes en el cuerpo de la moción, entre otros disparates, que hay muchos,
“votar no es delito”, hombre, claro que no, organizar con dinero público una votación
sobre lo que no tienes competencias y pretender que sea vinculante, es delito y por
eso los han condenado, por eso, por cometer delitos.
Dicen ustedes también, “las ideas no se juzgan”. Efectivamente, se juzgan hechos,
por eso usted, Sr. Toni García, y sus compañeros no están en prisión, a pesar de
tener las mismas ideas que Junqueras, incluso yo creo que el Sr. García hasta
peores, pero en cualquier caso, está dentro de lo que debe defender aquí en este
Pleno, la ley, aunque quiere saltársela, pero no lo ha hecho todavía, por eso está
aquí, no juzgamos las ideas sino los hechos.
Dicen, “no han cometido ningún delito”, dicen también los señores de Esquerra
Republicana. Miren, señores de Esquerra Republicana, eso no lo deciden ustedes,
sino los tribunales y han sentenciado que han cometido sedición, malversación y
desobediencia y por eso, recalco otra vez, están en la cárcel, no por las ideas, ni
mucho menos.
“El Estado español actúa intentando abolir la pluralidad política”, el ejemplo de que
eso es mentira es que aquí sigue Esquerra Republicana diciendo sus mentiras
libremente. La moción dice disparates como este.
“Vulnera la legitimidad del pueblo de Cataluña, es decir, a decidir su futuro
libremente”. Eso dicen otra vez aquí lo señores de Esquerra Republicana. Este
pueblo no tiene esa legitimidad. El sujeto de soberanía es el pueblo español y
decidirá obviamente en conjunto su futuro. Cataluña, lo recalco otra vez, no es una
colonia, ni es un terreno anexionado como los Altos del Golán, no, no. Cataluña
forma parte de la nación española desde tiempos inmemoriales.
“Diálogo como instrumento de resolución política” dicen ustedes, señores de
Esquerra Republicana. El conflicto es que no asumís que en una democracia no te
puedes saltar las leyes para imponer tu proyecto político. Esa es una realidad.
“Nos fortalece como movimiento para debilitar el régimen del 78”, dicen, fíjense, nos
fortalece. Eso dicen los de Esquerra Republicana, que nos fortalece. ¿A quién
fortalece?, ¿qué régimen? El régimen que queréis debilitar es una democracia
consolidada y vosotros sois un movimiento antidemocrático y totalitario. Eso es lo
que queréis cargaros. El régimen del 78, como vosotros mal llamáis, se pactó por
todos los españoles, todos, en la máxima soberanía que es donde reside la
soberanía de verdad, en el pueblo español, del que ustedes formaban parte y
siguen formándola y me temo que van a formar y mi deseo es que lo formen por
muchos milenios si cabe.
“Dar respuesta a la demanda de la ciudadanía”, dicen ustedes también, señores de
Esquerra Republicana. Pretendéis dar respuesta a las demandas de una parte
nacionalista, encima se ha mostrado minoritaria.
“Todas las manifestaciones pacíficas del pueblo de Cataluña a favor de la
independencia”. ¿Pacíficas? Dicen ustedes señores de Esquerra Republicana.
Todos hemos visto en directo hace muy poco, que no todas las manifestaciones,
aunque haya habido alguna pacífica, independentistas son pacíficas. ¿Pegarle
fuego a Cataluña por los cuatro costados es pacífico? Vaya manera de entender el
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pacifismo.
Reivindicación injusta, no, no. Lo que ustedes pretenden es la impunidad, y el
sometimiento del estado de derecho, ¿pero qué reivindicación justa? Todas las
reivindicaciones son justas dentro del estado de derecho y de la ley.
Por cierto, piden la amnistía para las personas presas políticas catalanas, podrían
incluir por aquello del amor entre los pueblos, una sugerencia, a las personas
presas políticas andaluzas, a lo mejor el PSOE les vota favorablemente por la
amnistía de Chaves y Griñán.
En definitiva, que ni hay presos políticos y toda la moción es un compendio de
disparates y de seguir enfrentando a los catalanes. Así que obviamente pueden
imaginarse cuál es nuestro voto, absolutamente en contra. Muchas gracias.

SR. ALCÁZAR ESTEBAN (PSC)
Sí, gràcies Alcaldessa. Per posicionar-nos en les mocions de la recollida selectiva i
el carrer Xipreret que ja els anuncio que votarem en contra en ambdós casos i
m’agradaria fer una prèvia. Està molt bé agafar la llista de l’Agència Catalana de
Residus, però han de dir que en aquesta llista hi ha tots els municipis de Catalunya i
que la problemàtica o les dificultats del tractament de residus que pot tenir
L’Hospitalet no té res a veure amb la que pot tenir Gisclareny, que és el municipi
més petit de Catalunya amb 26 habitants, que segurament ho reciclen tot i ho fan
tot perfecte, perquè no tenen les dificultats que podem tenir nosaltres.
Per tant, quan ens comparem, ens hem de comparar amb realitats semblants, no
som el darrer municipi, encara hi ha un semblant a nosaltres que està per sota, això
no ens consola, però en qualsevol cas diguem les coses com són.
I en qualsevol cas, en el que sí que som els primers és en la reducció de la
producció de residus que és molt millor que haver de reciclar residus, no produir-ne
és molt millor que després haver de fer tractament de residus, i en això sí que som
els primers a Catalunya. I evidentment també hem incrementat amb una mitjana del
20%, el reciclatge de les fraccions de plàstic, de paper i de vidre.
En qualsevol cas, dir-los que l’Ajuntament de L’Hospitalet té el seu propi full de ruta
en el tema de la recollida selectiva i la gestió de residus, compartit amb l’Àrea
Metropolitana de Barcelona i que a més en aquests moments estem treballant en la
redacció dels nous plecs del contracte de neteja viària i recollida de residus que ha
de suposar un pas endavant en la gestió dels mateixos.
En el procés fins que es concretin aquests nous sistemes, evidentment tenim
previst realitzar diferents proves pilot, recollir les opinions i aportacions de grups
veïnals i grups polítics també i abocar tot el coneixement que tenim de la gestió
d’aquests darrers anys, així com totes aquelles idees i propostes que vinguin
contrastades per bones pràctiques i experiències positives en altres municipis.
Algunes potser coincideixen en les propostes que vostès fan a la moció, d’altres
nosaltres ja les hem descartat directament.
Per exemple, una molt evident, ja li avanço que a la Torrassa per exemple no
podrem posar contenidors soterrats. Ja li avanço també que el tema de la recollida
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pneumàtica és bastant complicat, no sé si sabem ben bé del que parlem, però és
una qüestió molt complexa, o que no pensem fer una aposta generalitzada per la
recollida porta a porta. A L’Hospitalet hi ha 104.000 portes, per tant, això no ho
farem.
O que, per si no ho saben, ja portem temps provant a la ciutat els contenidors
tancats amb obertura amb targeta, tenim tres col·locats en diferents ubicacions i al
gener col·locarem quinze més per poder continuar provant diferents sistemes de
tancament.
O que sí que haurem d’estudiar, i remarco estudiar, el tema de la taxa de recollida
de residus en consonància amb l’augment del cost del tractament de residus que es
preveu en el futur.
Per tant, estem treballant, és un tema molt complex, no és un tema de tres mesos i
en els propers mesos podrem compartir amb vostès i amb la resta de grups i veïns,
qüestions que poden suposar alguna millora, que no són la panacea, que ho poden
semblar, però que a l’hora de la veritat no són tan definitius.
En qualsevol cas, serà iniciativa del govern de la ciutat la que impulsi aquests
canvis i aquestes millores en temps realistes i no en tres mesos.
Respecte al tema del carrer Xipreret, també una prèvia. Ha sobrevolat per aquí el
tema del patrimoni. Jo nego la major, aquest govern no ha deixat de tenir cura del
patrimoni històric de la ciutat. En els darrers deu anys hem invertit més de 10
milions d’euros en la millora i consolidació del patrimoni històric i arquitectònic de la
ciutat i hem gastat més de 500.000 en tasques de manteniment, en petites tasques
de manteniment. Per tant, tenim cura del patrimoni.
En qualsevol cas, respecte al carrer Xipreret fer tres comentaris. Un, que és cert
que l’Ajuntament compta amb un projecte redactat fa anys per la Sra. Glòria
Bassegoda, un projecte que no es va concretar perquè no hi havia acord amb els
veïns i veïnes per tirar-lo endavant, no per una manca de voluntat política.
Segon, que és cert que l’any 2015 es va aprovar aquesta moció a la que vostès fan
referència, però el que no diuen és que també, fruit de l’acord entre Esquerra
Republicana i el PSC al mandat passat, que van començar dialogant i tenint un
acord que va permetre aprovar ordenances, etc., que després vostès van trencar,
l’Alcaldessa va demanar al portaveu del seu grup que d’alguna manera liderés una
proposta de millora del carrer Xipreret amb el consens dels veïns i aquesta proposta
no va reeixir, com a mínim nosaltres no tenim coneixement de que reeixís en cap
moment.
I que sí, que l’Ajuntament de L’Hospitalet afrontarà durant aquest mandat, amb el
seu pla d’inversions, la reforma del carrer Xipreret, buscant el màxim consens amb
els veïns, atenent els criteris de protecció del patrimoni i d’interès general.
Jo els convido a que ens acompanyin en aquest procés, totes les idees i projectes
seran benvinguts, fins i tot els diners si aconsegueixen que la Generalitat es mulli
posant diners en la protecció del patrimoni de la ciutat, que també alguna
competència tenen en aquest aspecte, però com li deia abans, serà iniciativa del
govern socialista de L’Hospitalet. Ja el nostre portaveu en el mandat anterior, els hi
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va dir que nosaltres no governaríem a cop de mocions, menys ho haurem de fer ara
i per tant estem oberts a dialogar, a arribar a acords, a coresponsabilitzar-nos, però
no a votar tot el que ens posin per davant perquè vostès després puguin dir que ho
hem fet gràcies a vostès. Jo crec que ens hem d’entendre i per tant els hi demano
que tinguin en compte això. Moltes gràcies.

SR. PLAZA LAO (PSC)
Muy buenas. Gracias Sra. Alcaldesa. Sr. García, estamos de acuerdo tanto en la
reflexiones del cuerpo de la moción como con las propuestas que plantean, además
ustedes de manera habitual participan en las actividades deportivas de la ciudad y
eso les enriquece, consideramos además que es complementario, al hilo del texto,
el tener una buena, una excelente red de equipamientos deportivos, con el contar
con elementos en espacios abiertos. No es precisamente incompatible sino que es
complementario.
Tal como manifestó públicamente mi antecesor, Cristian Alcázar, nosotros
entendemos la ciudad como una gran instalación deportiva, en un conjunto y por
tanto, como bien ha nombrado, hay instalaciones privadas, hay públicas, la mayoría
y hay también espacios donde poder realizar deporte al aire libre.
Por todo ello, vamos a seguir en esa línea de favorecer esa visión de la ciudad
como una gran instalación deportiva, vamos a seguir dotando de canastas, de
pedales, de mesas de tenis taula en los diferentes paseos, plazas y parques de
todos los distritos de L’Hospitalet para fomentar el bienestar y la salud a través de la
actividad física. En eso coincidimos plenamente porque son objetivos que supongo
que además mayoritariamente o unánimemente compartiremos con el resto de
grupos.
Y para acabar, de la Feixa Llarga, desde el equipo de gobierno estamos
planificando una reordenación global, a realizar en este mandato y que incluirá
también un circuito para la práctica del running. Gracias.

SR. BELVER VALLÉS (PSC)
Sí, gràcies Sra. Alcaldessa. Jo posicionaré el grup socialista sobre la moció número
13. Una moció que es portava el mes passat, que segurament teníem tot més
recent, però crec que són vàlides, com a mínim, algunes de les reflexions que
m’agradaria aportar.
Les sentències han de ser acatades, però això no vol dir que no es pugi expressar
disconformitat o qualsevol opinió respecte d’elles. Una conducta que evidentment
és absolutament legítima, però partint del principi de que les hem d’acatar.
Dit això i amb la realitat en que això ens situa en aquests moments, entenem que
els condemnats, els polítics que en aquests moments estan presos en virtut
d’aquesta sentència, pensem que ni per una banda haurien de convertir-se en un
ariet per la confrontació, ni haurien de ser uns hostatges per la defensa d’una
causa. Crec que els hi faríem un mal favor.
I per tant entenem que cridar a buscar confrontació, utilitzant els presos no ens
aporta res de positiu. Tots estem d’acord que judicialitzar un problema polític, mai
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ens aportarà un mètode, un bon mètode per trobar solucions. La política ha de
recuperar aquesta iniciativa i ha de recuperar el temps perdut, malgrat la temptació
de convertir per una banda la frustració de molts catalans i catalanes en tensió als
carrers i a les institucions, agreujant encara més el risc de fractura.
Després de la sentència, és evident que la negociació esdevé més difícil, segur,
perquè entre d’altres qüestions, segur que també genera desconfiança, però hem
de superar tant una cosa com l’altra, per tirar endavant aquest sentit de seure, de
parlar i de mirar d’arribar a uns acords, un nou acord que ha de servir per reforçar
l’autogovern de Catalunya i que ha de generar els canvis necessaris en
l’ordenament estatutari, legislatiu i, fins i tot, constitucional, si és necessari.
Necessitem un nou espai de consens, de consens nacional que faciliti canviar el
rumb. Catalunya amb el seu autogovern i amb la millora del benestar, ha d’estar
compromesa, compromesa amb el conjunt de la societat catalana, sabent que per
fer-ho no hi ha dreceres.
Necessitem actes de coratge, reconèixer el fracàs de la via escollida per defensar
un projecte polític, mai més no es pot caure en l’error de creure que saltar-se el
marc jurídic és un bon camí. Fa un mes ho dèiem, no ho tornarem a fer. Crec que
aquesta hauria de ser la primera reflexió. I entendre que el procés ha expressat un
malestar basat en l’existència de problemes, de problemes en l’autogovern de
Catalunya, dels que ha de ser conscient també el conjunt de la societat espanyola, i
que no tinc cap dubte, tenen una solució en el marc democràtic.

SRA. CARMONA MARTÍNEZ (ERC-AM)
Molt bé. El més ràpidament possible. D’una banda, validar que sí que s’han fet
inversions en el tema de patrimoni, però és evident que l’estat del nostre patrimoni
reflecteix que no han estat suficients. Un exemple d’això és el que passa al carrer
Xipreret, però no és l’únic.
D’altra banda, entenc que a l’anterior legislatura l’acord era formar una comissió de
treball per poder dur a terme aquesta rehabilitació i aquesta comissió no es va
celebrar, no es va convocar mai.
Per altra banda, fa tant de temps que hi ha el tema del carrer Xipreret que hi ha
mites i llegendes que cal desvetllar. No és cert que els veïns no estiguin d’acord
sobre què proposen els veïns per rehabilitar aquest carrer. En el 2009 el projecte de
la Glòria Bassegoda va concloure amb un projecte en el que estàvem d’acord amb
uns mínims, que era el que en aquell moment ens va demanar l’Ajuntament, aquest
projecte es va presentar i no hem sabut mai més res.
L’any passat els veïns van tornar, cada dos anys més o menys, van tornar a
demanar entrevistes per parlar d’aquesta rehabilitació i no es van concedir. Ara
mateix, a l’octubre, s’ha tornat a reunir el veïnat, com que són un grup determinat,
limitat, això no és massa difícil, i una altra vegada per unanimitat van consensuar
els mínims, no estem parlant de tot l’altre de la rehabilitació que també se’n ha de
parlar.
Per tant, això és un mite que s’ha fet servir i es fa servir lamentablement,
contínuament per invisibilitzar la dificultat d’arribar a acords per solucionar aquest
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problema que és del què es tracta.
I només una reflexió final, el patrimoni cultural, el patrimoni arquitectònic, tot tipus
de patrimoni no és propietat de ningú, ni tan sols dels que hi viuen, a vegades en
edificis patrimonials. És un bé de tothom que nosaltres rebem amb un llegat i que
hem de traspassar amb un llegat. Si imaginem el carrer Xipreret, deu segles
d’història, vol dir, imagineu la quantitat de gent que ha conservat aquest patrimoni
per anar-lo traspassant a les següents generacions. No podem ser nosaltres els
que això no ho puguem fer i fins i tot traspassar-lo en millors condicions.
El patrimoni no és de ningú, som usufructuaris, siguem veïns, siguem govern,
siguem responsables polítics i el que hem de fer i el repte que tenim, és fer amb
aquest llegat el millor possible per poder-lo traspassar de la millor forma possible,
cosa que encara no és possible. Ens hem d’emplaçar a intentar solucionar totes les
dificultats, tots els errors perquè això sigui possible, perquè en aquests moments
aquest conjunt patrimonial està en una greu situació de vulnerabilitat. No és l’únic
que està així, és veritat, però en tot cas avui parlàvem d’aquest i crec que ho hem
d’intentar aconseguir sigui com sigui. Gràcies.

SR. GARCIA ACERO (ERC-AM)
Sobre les diferents mocions, diferents pinzellades. La moció de la recollida
selectiva, nosaltres com a grup municipal podem presentar totes aquelles propostes
que facin falta i el govern les pot aprovar o no les pot aprovar, però que estem per
sota de la mitjana de municipis de Catalunya, és la realitat i municipis similars als
nostres en habitants, estem a la cua, fins i tot Barcelona que és una realitat molt
més complexa que la nostra, la recollida selectiva recicla més que no pas
L’Hospitalet de Llobregat.
En cap moment he parlat del porta a porta, crec que hi ha unes dificultats que són
adients, però sí que creiem que és oportú fer un estudi per poder soterrar alguns
tipus de contenidors en alguns carrers, en els que sigui possible, això es podria
millorar i podria solucionar una de les problemàtiques que també té aquest municipi,
que és la ubicació dels contenidors, moltes vegades en àmbits dels carrers que
crea problemes amb el veïnat.
Respecte a l’altra moció del procés, dels presos polítics, només telemàticament,
l’únic deteriorament de l’economia és la corrupció per exemple del Partit Popular o
l’espoli fiscal i el dèficit fiscal que és de 16.000 milions.
Unilateral és trencar la gent la cara a cops de porra, únicament per anar a votar. Si
fos pels constitucionalistes, per la gent que defenseu la Constitució com una cosa
sagrada, possiblement Rosa Parks encara hauria d’anar a peu a tots els llocs. I en
aquests moments en els que sí hi ha un ampli consens en molts àmbits, és que la
sentència és injusta, que l’empresonament de presos polítics és injust i no ho diu
Esquerra Republicana, no ho diu l’independentisme, ho diu Amnistia Internacional,
ho diu un grup de treball de l’ONU, ho diuen diferents grups internacionals,
organismes i entitats socials de reconegut treball en la defensa dels drets humans.
I crec que tenim una nova oportunitat en aquests moments, que és aquesta taula de
diàleg, una taula de diàleg entre els governs de la Generalitat de Catalunya i el futur
govern de l’Estat espanyol, en la qual es pugui parlar de tot i també en la qual es
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pugui parlar sobretot també d’exercir el dret a decidir, perquè al final el que estem
defensant és que la ciutadania pugui decidir lliurement el seu futur a Catalunya.
A continuació l’Alcaldessa-Presidenta, obre un segon torn d’intervencions en
el debat.

SRA. ESPLUGAS GONZÁLEZ (PP)
Recordar-li al senyor d’Esquerra Republicana que la sentència és la sentència, que
jo entenc que no li agradi, però és la que és i per tant s’ha de respectar.
Respecte al segon punt que vostè deia de la taula de diàleg amb el Partit Socialista,
jo espero, com a constitucionalista, que el Partit Socialista vegi la llum i no accepti
aquesta taula de negociació, perquè seria el trencament definitiu d’Espanya i per
tant jo apel·lo a la responsabilitat del Partit Socialista perquè no s’assegui amb
vostès a negociar la divisió d’Espanya i el trencament d’Espanya.

SR. ALCÁZAR ESTEBAN (PSC)
Sí, molt ràpidament. Respecte al tema del carrer Xipreret, d’acord, és a dir, ja li he
dit que en el proper pla d’inversions que encetarem durant aquest mandat, la nostra
intenció és afrontar la reforma del carrer Xipreret i per tant ens haurem de posar
d’acord, evidentment, amb els veïns i veïnes que al final són els principals afectats
per la reforma que es faci, però hem de tenir en compte també altres qüestions que
en aquests moments són importants i per tant, bé, veurem fins a on arribem.
Jo no hi era l’any 2007 quan es va fer el projecte de la Sra. Bassegoda. Em deia el
Sr. Pepe Castro que podia trencar el mite si volíem, però en qualsevol cas, en
aquell moment nosaltres el que no fem és perdre molt el temps, és a dir, si fem un
estudi com el que es va fer, si s’intenta arribar a acords amb els veïns i tal, és
perquè tenim voluntat política real de fer les coses, no emboliquem a la gent per
res. Per tant, entenc que si no es va tirar endavant va ser per això.
I respecte al tema de recollida selectiva, jo no qüestiono que el grup d’Esquerra
presenti mocions, però evidentment suposo que les presenten perquè les volen
aprovar, no perquè quedi només constància de què pensen sobre això. Per tant, si
parlem abans i fem això que deia abans de coresponsabilitzar-nos, doncs
segurament trobarem camins on estarem d’acord i podrem fer coses conjuntament.
El que no val és presentar una moció aquí i després dir que les coses es fan perquè
les han dit vostès, perquè a vegades hi ha feina al darrera que no queda
reconeguda amb això.
Per tant, jo els hi demano que parlem, que arribem a acords, que ens
coresponsabilitzem i podrem fer moltes coses junts.

SR. BELVER VALLÉS (PSC)
Molt breu. Entenen que entre Rosa Parks i trencar Espanya o trobem un camí, o
ens fotrem de cap? Són capaços d’entendre-ho això? Perquè si són capaços
d’entendre això, haurem iniciat un bon camí.
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SR. GARCIA ACERO (ERC-AM)
Bàsicament perquè estic en el meu dret, tanco com a proponent de les mocions,
puc tancar, tanco, tinc el dret a tancar les mocions.
Miri, Esquerra Republicana parla amb tothom, és a dir, coincideixi o no coincideixi
amb les nostres idees, i sempre amb voluntat d’arribar a acords amplis. És
responsabilitat de qualsevol govern parlar amb tothom i jo crec que vostès quan han
estat al govern també ho han fet, tot i que ara vostè aquí digui que no. Vostès van
parlar amb ETA, van parlar-hi. No hi va parlar Esquerra Republicana, ni hi va parlar
el govern del Partit Popular.
Per tant, és responsabilitat dels governs poder seure, dialogar, parlar sense
renunciar als seus posicionaments i trobar solucions polítiques a problemes polítics.
I això és el que farem des d’Esquerra Republicana, és a dir, mai ens hem aixecat de
la taula de diàleg, sempre estarem en una taula de diàleg sense renunciar als
nostres posicionaments polítics, tampoc demanem als altres que hi renunciïn, per
intentar buscar solucions a aquesta problemàtica.
I, torno a repetir, en aquest país, més enllà dels partits polítics on estigui tothom
enquadrat, hi ha una majoria social de ciutadans i ciutadanes que volen que el
conflicte de Catalunya i Espanya es solucioni, que volen que hi hagi la llibertat dels
presos polítics, que estan a favor del dret a decidir, més enllà de que estiguin a
favor o en contra de la independència i sobretot també hi ha una majoria social en
aquest país, a Catalunya i crec que també a nivell de l’Estat espanyol, que està en
contra d’aquesta monarquia espanyola, que ningú no ha votat.

La Sra. Alcaldessa-Presidenta, per al seu posicionament en les mocions 12,
13, 14 i 15, 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 números 12, 13 i 15 i aprovada la moció número 14, amb el resultat de
la votació que es recull a continuació en cadascuna d’elles.
MOCIÓ 12.- PROPOSANT UN PLA URGENT DE FOMENT DE LA RECOLLIDA
SELECTIVA DE RESIDUS PER ASSOLIR ELS OBJECTIUS DE LA UE,
SEPARAR LA TAXA DE RESIDUS DE L’IBI I PROMOURE UN SISTEMA DE
CONTENIDORS D’OBERTURA I CONTROL AMB TARGETA.
Es dóna compte de la moció la qual ha estat rebutjada.
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, CINQUÈ, SISÈ, SETÈ, VUITÈ I NOVÈ:
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
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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 d’ERC-AM, Srs./Sres. Antoni Garcia i Acero, 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.
b) Acord QUART 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 7 vots
a favor dels representants d’ERC-AM, Srs./Sres. Antoni Garcia i Acero, 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 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.

MOCIÓ 13.- DE RESPOSTA A LA SENTÈNCIA DEL TRIBUNAL SUPREM I
PER DEMANAR L’AMNISTIA PER A LES PERSONES PRESES POLÍTIQUES
CATALANES I EN DEFENSA DEL DRET D’AUTODETERMINACIÓ.
Es dóna compte de la moció la qual ha estat rebutjada.
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, TERCER, CINQUÈ, SISÈ, VUITÈ i NOVÈ 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 7 vots a favor dels
representants d’ERC-AM, Srs./Sres. Antoni Garcia i Acero, 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.
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b) Acords SEGON, QUART i SETÈ 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; amb 4
vots a favor dels representants d’ERC-AM, Srs./Sres. Antoni Garcia i Acero,
Jorge García Muñoz, Lluïsa Carmona Martínez i Xavier Mombiela Quintero 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.
MOCIÓ 14.- PROPOSANT LA CREACIÓ D’UNA ZONA PER PRACTICAR
L’ESPORT A L’AIRE LLIURE A LA FEIXA LLARGA I PER PROMOURE
AQUESTES ZONES A ALTRES LLOCS DE LA CIUTAT.
Es dóna compte de la moció que es transcriu seguidament, la qual ha estat
aprovada per unanimitat dels assistents presents en el moment de la votació.

El text definitiu aprovat de la moció, és el següent:
“Atès que fer esport és una activitat molt recomanable a qualsevol edat pels
múltiples beneficis que aporta a la salut i el benestar de les persones.
Atès que en els darrers anys la nostra ciutat ha tingut un increment important de la
pràctica esportiva ja sigui en instal·lacions municipals, privades, clubs o en espais
públics.
Atès que els espais públics urbans situats a parcs, avingudes i altres zones a l'aire
lliure poden ser un bon lloc per realitzar activitat física, caminar o córrer.
Atès que aquests espais són una manera senzilla de fer activitat física accessible
que no requereix un equipament complex.
Atès que a l'Hospitalet disposem de diferents parcs i espais públics que podrien ser
espais per la pràctica esportiva a l'aire lliure. Circuits esportius que haurien d'estar
convenient senyalitzats, amb informació i consells pràctics.
Atès que l'Ajuntament de l'Hospitalet va impulsar la zona esportiva de la Feixa
Llarga on es troben equipaments esportius com el poliesportiu Sergio Manzano,
l'Estadi de Rugby, l'Estadi Municipal futbol, el camp de Futbol de la U.D. Unificación
Bellvitge, o l'Estadi de Beisbol (que està pendent d'un nou estadi de nova
construcció).
Atès que hi ha molts veïns i veïnes de l'Hospitalet que practiquen el “running” en la
zona de la Feixa Llarga i en altres punts de la ciutat o fins i tot es desplacen a altres
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parcs de ciutats veïnes com Can Mercader de Cornellà, on disposen de zones
adequades i en millors condicions.
Atès que entre les diferents instal·lacions esportives hi ha llocs que en aquest
moment estan en desús, degradats o estan sent utilitzats per aparcament o altres
activitats.
Per això el Ple, a proposta del grup polític municipal d’ERC-AM,
ACORDA:
Primer.- Instar l’Ajuntament a redactar un estudi per tal d’impulsar i crear circuits
esportius en diferents espais públics i parcs de la nostra ciutat.
Segon.- Instar l’Ajuntament a crear un circuit Esportiu a la Zona de la Feixa Llarga
per tal que els ciutadans i ciutadanes puguin fer running.
Tercer.- Traslladar els presents acords al Consell de Ciutat, als Consells de
Districte, a les entitats esportives de l’Hospitalet, a la FAV de l’Hospitalet i a les
AA.VV. de l’Hospitalet.”

MOCIÓ 15.XIPRERET.

PER LA REHABILITACIÓ I CONSERVACIÓ DEL CARRER

Es dóna compte de la moció que sotmesa a votació ha estat rebutjada 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 d’ERC-AM, Srs./Sres. Antoni Garcia i Acero,
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.

CIUTADANS-PARTIDO DE LA CIUDADANIA
En relació amb la mocions presentades pel grup polític municipal de
Ciutadans-Partido de la Ciudadanía, números 16 i 17, es produeixen les
intervencions següents:
SR. GARCÍA VALLE (Cs)
Muy bien. Muchas gracias. Mire, empezaremos por la moción número 17, defensa
de la igualdad entre las parejas de hecho y los matrimonios en el acceso a la
pensión de viudedad y otros ámbitos.
Mire, la Comisión Europea va a estudiar la legislación española, que sabemos que
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impide cobrar la pensión de viudedad en el caso de las parejas de hecho, tras las
quejas de una ciudadana. Esto viene dado por una sentencia.
No podemos consentir en un estado avanzado, un estado socialmente avanzado
como el nuestro, discriminación en los diferentes modelos de familias y cuando
hablo de diferentes, es todos, la más amplia expresión de esa palabra.
Lo que pedimos es hacer normal en las instituciones, lo que ya es normal en la vida
de muchos españoles. La equiparación de las parejas de hecho con los
matrimonios para evitar situaciones de vulnerabilidad que se dan. Hay que acabar
con esa situación y evidentemente debemos apretar todos los que creemos que en
eso no debe haber ningún tipo de desigualdad.
Y cuando digo amplio, todas las parejas, absolutamente todas, hombre, mujer, no
tengo que explicarlo porque creo que se entiende perfectamente, porque hay quien
todavía niega ese tipo de parejas y eso no lo puede permitir una sociedad que
piense en clave de lo que está demandando y de la conciencia de las personas.
Luego tenemos otra moción que es la 16, de impulso a los servicios de inclusión
social para la infancia y adolescencia en L’Hospitalet.
Miren, pocas políticas sociales pueden haber más importantes que evitar la
exclusión social de los niños y adolescentes. Los menores de edad son el futuro del
país, debemos evitar que caigan en la marginalidad y facilitar que puedan labrarse
un buen futuro, un futuro de prosperidad.
Los indicadores de pobreza infantil y abandono escolar son muy preocupantes y
afectan particularmente a poblaciones como L’Hospitalet, por lo que sea, la cuestión
es que eso es un hecho que lo podemos ver.
Las inversiones de infancia en Cataluña están por debajo de la media española, ya
que está de por sí baja y por debajo todavía si cabe más de la media europea. La
inversión en servicios sociales del ayuntamiento de L’Hospitalet, lo decimos aquí
aunque moleste al gobierno porque es lo que se desprende, perdóneme, es lo que
nosotros extraemos de lo que hay, usted nos sacará de ese… si es que estamos
equivocados, pero no, ya hemos tenido más debates con esto y aunque usted
empieza a negarlo ya con la cabeza, no nos convence, porque vamos a donde
tenemos que ir y ahí nos nutrimos de esa información.
Está, a nuestro modo de ver y por lo que leemos, en la mitad de lo que
recomiendan los profesionales, eso es lo que vemos. Oiga, pues díganles que no lo
pongan. No solamente hay un problema presupuestario, Sr. Husillos, también hay
problemas de gestión. No lo decimos nosotros, lo dicen los informes de los técnicos
de la propia administración pública, es que lo leemos en los informes. Oiga, pues a
ver quién hace esos informes. Yo me los creo a los que informan, lo vemos.
La cartera de servicios sociales de la Generalitat lleva prorrogada desde el 2011.
En 2016, el propio Departamento de Asuntos Sociales publicó un informe sobre las
líneas generales, sobre el nuevo modelo de servicios de intervención
socioeducativa para menores en riesgo de exclusión social. Vamos para el 2020 y
hay dudas de que se actualice la cartera de servicios sociales en la presente
legislatura.

…/…

90

En el ámbito municipal, también nos hemos encontrado informes preocupantes
sobre la gestión, leo literalmente, Sr. Husillos, mire, si me lo invento dígalo, porque
lo leo. Este tipo de acciones específicas para población en situación de riesgo
social, requiere procedimientos muy vinculados a los servicios básicos de atención
social municipal que falta aún por definir. Hombre, si está todavía sin definir. Esto lo
dice el informe.
A partir de aquí, pues mire, seguramente usted no tiene esa sensación, pero en
definitiva, lo que importa aquí es si podemos hacerlo mejor, si podemos abundar.
Les he dicho mil veces, y se lo tengo que repetir un millón de veces, que yo no le
quito al Partido Socialista, porque lo conozco muy bien, otra cosa es la deriva que
lleva en otras cuestiones, dónde estaremos absolutamente enfrentados porque no
nos gusta, pero en temas de cuestión social, yo no le quito ni un ápice de
conciencia social y a ustedes menos. Son personas que conozco y no creo que
haya aquí ninguno que esté pensando en que no está aquí para trabajar lo mejor
que pueda por sus vecinos y hacerlo.
Ya le digo que bueno, con las triquiñuelas que luego hacen ustedes con eso de las
redes clientelares y tal, pero en definitiva, que quede claro, Sr. Husillos, sí, no se
lamente, es que es mi obligación el decirles eso, porque lo observo y lo veo. Que
quede claro que yo no les niego esa conciencia social y que me creo que usted y el
resto del gobierno tienen la mejor voluntad, otra cosa es que no sepan, no quieran o
no encuentren la oportunidad, o que vayan más lentos de lo que nosotros
queremos.
O sea, que no lo tomen todo como una crítica abrasiva, sino como una crítica
constructiva, donde seguramente si hablaran más con nosotros y si tenemos algún
error, nos lo demostraran, a lo mejor podríamos llegar a más acuerdos, pero lo que
extraemos de los informes, Sr. Husillos, es lo que plasmamos aquí y claro, lo que
no vamos a hacer aquí, es traer todo el cartapacio, todos los informes y leerlos,
porque no tenemos tiempo, pero eso es lo que decimos.
Y lo decimos sin ningún tipo de acritud, y lo que quisiéramos es que ustedes de vez
en cuando también nos escucharan y entendieran que alguna razón podemos
tener, pero se han abonado al rodillo. Miren, cuando lo tienen porque se lo da la
ciudadanía, perfecto y cuando no, de una forma u otra, lo buscan, lo compran. Eso
se lo tengo que decir, eso es lo que yo pienso, siento mucho que usted desapruebe
cualquier cosa que yo digo, porque si estuviera usted de acuerdo conmigo, a lo
mejor estábamos juntos, si no lo estamos es porque hay diferencias, diferencias
que son buenas y sanas para que la sociedad pueda contrastar. No crean ustedes
que con ir todos a una y hacer un flaco favor a la ciudadanía si no hay oposición,
vamos a mejorar la sociedad. No, la sociedad se mejora también desde la
oposición, diciendo en lo que coincidimos y en lo que no coincidimos.
O sea, que no se molesten tanto, es que ya no sabemos qué hacer, es que a
ustedes los vemos que se enfadan, hacen gestos de desaprobación
permanentemente y seguramente la voluntad que deberíamos tener aquí, es que
todos trabajamos para los mismos, que son, unos nos han puesto por unas ideas y
otros por otras, pero en definitiva, lo que quieren los ciudadanos y eso no me lo
puede usted negar, es que todos trabajemos por su bienestar, unidos y que haya
discrepancia para que de esa discrepancia salga lo mejor que sepamos poner cada
uno de nosotros.
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Y en eso podemos estar de acuerdo, sí o no, Sr. Husillos, no hay que enfadarse
tanto porque cada uno tenga su posición, que es nuestro papel. Si usted es capaz
de convencerme, porque cree que lo que digo aquí no es cierto y absolutamente
una mentira o un error por nuestra parte, llámeme a su despacho que yo estoy
dispuesto a escucharlo y tampoco me dolerán prendas en decir aquí cuando toque,
que usted me ha convencido y que nosotros estamos equivocados. Ese es el mejor
ejercicio que se puede hacer por la política y es un ejercicio que yo les estoy
proponiendo permanentemente y que nos encontramos, de verdad, como excluidos
y eso no es bueno, porque alguna idea tendremos nosotros también que ustedes
pueden aprovechar. 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)
Sí, gracias Sra. Alcaldesa. Vaya por delante que el Partido Popular votará a favor
de las dos mociones.
Respecto a la moción sobre el impulso a los servicios de inclusión social para la
infancia y adolescencia, creemos que desde el Ayuntamiento se están haciendo
cosas, no podemos negar la evidencia, pero sí que es verdad que entendemos que
el tema es sumamente importante como para poner todas las energías e
incrementar las iniciativas que se vienen haciendo desde el Ayuntamiento.
Nosotros entendemos que la inclusión social infantil es un proceso que asegura que
aquellos jóvenes en riesgo de pobreza y de exclusión social aumenten y tengan
más oportunidades y los recursos necesarios para participar completamente en la
vida económica, social y cultural de la ciudad en este caso, y por tanto nosotros
entendemos que la moción va en ese sentido, la moción va en positivo y por tanto
nosotros la votaremos a favor.
Respecto a la moción sobre el tema de las parejas de hecho como decía, el Partido
Popular también la votará a favor. Es cierto que a día de hoy se producen unas
diferencias y una discriminación respecto a las personas que están configuradas,
constituidas como pareja de hecho respecto a aquellas que no lo están, están
casadas por la Iglesia o civilmente y por tanto yo creo que es justo que se
equiparen esos mismos derechos en la sociedad en la que vivimos.
Ustedes hablan en concreto del tema de la pensión de viudedad, pero existen
también otras deficiencias, otras desigualdades, como por ejemplo para empezar, el
permiso para el día que te casas o el día que te vas a constituir como pareja de
hecho en tu trabajo no te dan permiso. El tema de tributar de manera conjunta
tampoco puede ser, la pensión compensatoria, otra de las cosas, otro de los
agravios.
Luego pues evidentemente, los permisos que se te ofrecerían por enfermedad del
conyugue o por ejemplo, el hecho de si uno de los dos miembros de la pareja
fallece, no hay derecho ni siquiera a herencia, sino se deja previamente inscrito y
puesto en la herencia.
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Por tanto, nosotros entendemos además que es positivo que haya una regulación a
nivel nacional, a día de hoy tenemos trece comunidades autónomas que tienen
regulado este modelo de familia y por tanto creemos que lo suyo sería unificar
criterios, tener una única ley a nivel nacional para poder dar respuesta y equiparar
los derechos de las parejas de hecho a las parejas civiles. Por tanto, votaremos a
favor.

SRA. GONZÁLEZ MONTES (LHECP-ECG)
Sí, moltes gràcies. Nosotros la moción para la inclusión social para la infancia y la
adolescencia, esta moción la votaremos a favor. Consideramos que es muy
necesario implementar medidas y políticas públicas que permitan disminuir y
eliminar los factores de riesgo social en la infancia y la adolescencia, edades
cruciales para el desarrollo de las personas.

Essent les 13:18 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.

Es fundamental impulsar medidas desde las diversas administraciones públicas
para que nuestros niños y niñas estén protegidos y no se encuentren en situaciones
de indefensión y de vulnerabilidad.
Es prioritario erradicar la desigualdad y la pobreza en nuestra sociedad, ya que
sabemos que quien más sufre sus efectos y sus consecuencias son precisamente
los niños y los adolescentes.
Está demostrado que niños y niñas que sufren pobreza y exclusión social padecen
problemas relacionados con la salud, alteraciones en las relaciones sociales,
dificultades en el desarrollo y el crecimiento, problemas emocionales y en muchos
casos, estrés postraumático si viven situaciones de violencia y de abusos.
La protección a la infancia y adolescencia es nuestra responsabilidad como
sociedad y por ello no debemos escatimar los recursos necesarios para conseguir
que puedan disfrutar de su derecho a una infancia feliz y en igualdad de
oportunidades. Por tanto, ya he comentado que votaríamos a favor.
En cuanto a la moción número 17, en defensa de la igualdad entre las parejas de
hecho y las matrimonios, aunque las consecuencias legales dependerán de las
comunidades autónomas en las que se conviva, sí existen diferencias sustanciales
entre lo que son parejas de hecho y matrimonios.
La portavoz del Partido Popular ha hecho diferentes casuísticas que yo también
tenía recogidas y no repetiré, pero por ejemplo, en el caso de solicitar el subsidio
por ayuda familiar, sólo podrá solicitarla si se es un matrimonio, no si es una pareja
de hecho, con lo cual es también un hecho diferencial importante.
Por lo tanto, estas diferencias deberían estar superadas a día de hoy, ya que
resultan inadmisibles para una sociedad justa y en igualdad de derechos. Por lo
tanto, votaremos a favor también esta moción.
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SR. GARCIA MUÑOZ (ERC-AM)
Me n’alegro veure a la regidora del PP defensant l’equiparació dels matrimonis,
després de la ferma oposició que han tingut al matrimoni igualitari durant tots
aquests anys.
Des d’Esquerra Republicana, respecte a aquesta moció sobre l’equiparació i la
igualtat de parelles de fet i matrimonis, donarem suport. És una qüestió que no
afecta només a les pensions de viudetat, com s’ha dit, també afecta i molt a la
protecció quan es produeixen separacions, respecte a la fiscalitat, els permisos
retribuïts o fins i tot l’adquisició de la nacionalitat.
Des de Catalunya, el govern de la Generalitat i el Parlament, s’ha treballat per
donar-hi resposta per regular-ho i equiparar-ho. El codi civil de Catalunya i la resta
de normativa aplicable equipara els drets i les obligacions de les parelles estables
amb els matrimonis, en relació a les successions, reagrupaments familiars i
compensacions econòmiques per raó del treball quan es produeix una separació.
Ja al 2003 Esquerra Republicana va registrar al Congreso de los Diputados una
proposició de llei amb l’objectiu de modificar la llei del registre civil perquè
s’incloguessin les unions estables de parelles, heteros i homosexuals, dotant-les de
més seguretat jurídica i amb respecte a l’autogovern i al dret civil propi i també
intentant que s’estengués el dret a la pensió de viudetat a les parelles estables de
fet.
Ha estat la manca de voluntat de l’Estat per regular aquest desequilibri i
discriminació, qui no ho ha fet possible fins ara.
Respecte a la moció d’impuls als serveis d’inclusió social per a la infància i
l’adolescència, malgrat el títol, la moció parteix d'un profund desconeixement dels
serveis socials. Allò que demanen, o ja s’està fent o no es correspon amb la realitat.
La Generalitat ja ha posat en marxa el futur pla estratègic de serveis socials 20202024, per planificar, reorganitzar i actualitzar el sistema català de serveis socials i
que s’adapti a la nova realitat social del país.
El pla vol cohesionar i universalitzar el sistema català de serveis socials i que sigui
més efectiu. Un pla fet amb la participació dels agents socials implicats i que millori
la xarxa de centres de serveis socials i l’atenció i cobertura a tota la ciutadania.
És un pas endavant del sistema català de serveis socials, que s’està fent amb tots
els agents implicats: teixit social, persones ateses, professionals, ens locals i partits
polítics, perquè cal acordar-ho entre tots.
Un cop aprovat el pla estratègic de serveis socials es podrà procedir a actualitzar la
cartera de serveis socials. Pel que fa a la inversió directa en polítiques d’infància i
famílies en el pressupost de la Generalitat, la inversió global del govern en
polítiques per a famílies suposa més de 700 milions d’euros.
A més, cal afegir tot el conjunt de beneficis fiscals, reduccions, deduccions i
desgravacions en benefici de les famílies, que representen 1.254 milions d’euros en
conceptes com infants, progenitors o persones amb discapacitat a càrrec.
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Essent les 13:23 hores, s’incorpora a la sessió la Sra. Núria Marín Martínez,
Alcaldessa-Presidenta.
No existeix una definició unívoca de polítiques d’infància i famílies que van molt
més enllà dels programes relacionats, com llars d’infants o beques menjador. Per
això actualment s’està duent a terme el mapa de recursos.
I per disposar d’un instrument vàlid per calcular la inversió pública en polítiques
d’infància, adolescència i joventut, equiparables als estàndards europeus, el
departament de Treball, Afers Socials i Famílies treballa amb UNICEF en el disseny
d’una metodologia per quantificar la despesa pública destinada a la infància, i
mesurar la inversió en la infància en els pressupostos públics. Aquest instrument es
va presentar el passat 6 de juny.
Així, els pressupostos de la Generalitat ja incorporaran a partir d’ara un càlcul
específic de la despesa en la infància. Per tant, des d'Esquerra Republicana ens
abstindrem en aquesta segona moció. Moltes gràcies.

SRA. GARCÍA MANOTA (PSC)
En referencia a la moción de la igualdad entre las parejas de hecho, votaremos a
favor porque consideramos que es una discriminación legal que sufren muchas
familias y también en específico los y las viudas de parejas de hecho. Por tanto,
consideramos que se deben hacer las modificaciones legales oportunas para
garantizar la igualdad de derechos.
Nosotros hemos estado en contacto con la presidenta de la asociación Vida, Silvia
Oñate, que es la persona que ha puesto en marcha esta reivindicación y que está
desarrollando desde la asociación estas peticiones tanto a nivel estatal como
europeo, y compartimos que es un hecho injusto tanto para los viudos y viudas,
como para los huérfanos, pasando a ser, como mencionan en su asociación,
huérfanos de segunda.
Las parejas de hecho son un modelo de familia legal y legítimo, que cumplen con
todas sus obligaciones sociales, económicas y legales. Hemos conseguido muchos
avances en defensa de los derechos civiles con gobiernos progresistas del PSOE,
como por ejemplo, los matrimonios igualitarios entre personas del mismo sexo, pero
tenemos un tema pendiente importante con las parejas de hecho, y ahora es el
momento que volveremos a tener un gobierno progresista en España y podremos,
por tanto, acabar con esta discriminación.

SR. HUSILLOS GUTIÉRREZ (PSC)
Sí, gracias Sra. Alcaldesa. Posicionaré al Partido Socialista, al grupo municipal
socialista, en relación a la moción número 16, la que ha presentado el Sr. García de
Ciudadanos.
En fin, yo le agradezco el tono, yo creo que es razonablemente diferente a otras
mociones, ya vamos mejor, pero bien es cierto, en fin, el Sr. Alcázar antes se lo
decía al otro Sr. Garcia, en todo caso el diálogo es cosa de todos, no solo de una
parte. Yo le agradecería también que cuando traen determinadas mociones, si de
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verdad quieren que salgan adelante, hablémoslas, conozcamos bien qué es lo que
traemos al Pleno.
Porque al final uno tiene la sensación de que van encontrando diferentes
documentos que dicen lo que dicen, pero también es verdad que usted en su
lectura y en su explicación ha hecho una explicación de parte y parcial, porque, por
ejemplo, en ese documento que los técnicos, según usted dice que han hecho en la
propia moción y usted no lo ha citado, también dice que ese centro en concreto el
que ustedes han cogido como ejemplo para decir que falta inversión en esta
materia, también dice que está recibiendo financiación por parte de la Generalitat, lo
que tendremos también y convendremos, es que la financiación la habremos de
repartir con criterios de equidad, entre todos los recursos que tengamos necesidad
en el territorio. Lo digo porque probablemente detrás de un expediente en concreto
pues seguramente siempre hay toda una serie de explicaciones y de razones que
argumentan tanto una aprobación en este caso de una subvención a la que ustedes
hacen mención en su moción o una posible denegación como es el caso que nos
traen.
En fin, yo lo que le quiero reiterar y en todo caso, mano extendida siempre que se
trate de construir y de aportar ese tipo de mejoras, porque evidentemente todo,
todo, todo no se hace bien, ahora bien, lo que también es cierto es que hemos de…
si hacemos citas, si aportamos datos, si aportamos referencias, las debemos
explicar completamente. Y luego volveré sobre este tema.
Antes en todo caso y aprovechando un poco el tiempo del que dispongo todavía, sí
que me gustaría más allá de la situación que ustedes plantean en la moción estricta
o más puntual, sí que me gustaría poner en valor, bueno a parte de reiterar lo que
decía el Sr. García en este caso de Esquerra Republicana, este modelo ahora
mismo está en transición, es decir, la Generalitat, la DGAIA concretamente, ha
trasladado, ha transferido ya las partidas económicas a través del contrato
programa y las partidas económicas convendremos que también son importantes.
También me referiré dentro de un momento sobre eso. Ha transferido a algunos
territorios la plena competencia con los recursos económicos que la DGAIA
entiende necesarios a esos territorios.
En todo caso, lo que se está haciendo también es acabar de valorar todos los
recursos que una ciudad como esta nos van a hacer falta para hacer un despliegue
completo de ese nuevo sistema del llamado SIS, de los servicios de intervención
socioeducativa, pero no nos olvidemos, también es una cuestión de recursos y hay
una cuestión que yo echo de menos en su moción y me hubiese gustado
encontrármela, y es quién tiene la obligación de financiar los servicios sociales más
allá de quien sea competencia. Tenemos una ley vigente, la ley de servicios
sociales que establece que el 66% lo ha de financiar la Generalitat.
Un dato, súmelo para su hemeroteca y en fin, para futuras mociones, el
presupuesto que la Generalitat transfiere a través del contrato programa para los
servicios sociales de este ayuntamiento, teniendo la obligación legal de estar en el
66, apenas está en el 52-53%, con lo cual estamos hablando de un diferencial muy,
muy, muy importante.
Y aprovecho también, yo también le agradecería que a su grupo parlamentario pues
también, y a su propio grupo municipal que en futuras mociones, o en futuras

…/…

96

propuestas hicieran especial hincapié en la financiación de los servicios sociales
municipales, porque es verdad que la competencia es municipal, pero no es menos
cierto que la obligación de financiar corresponde en dos terceras partes, en
términos generales, a la Generalitat.
Aun así, en esta ciudad se están desarrollando un buen número de iniciativas
tendentes a paliar y a tener en consideración a lo que se llama la infancia en riesgo,
a parte de las becas comedor, que además usted es el fan número 1 de las
mismas, pues está todo el tema de Projecte Clau, todo el esfuerzo que tanto desde
Cultura como desde los propios servicios sociales hacemos en las políticas de
lleure, porque eso también es prevención y de hecho buena parte de los recursos, o
buena parte dels centres oberts ahora mismo los están gestionando entidades de
lleure y en fin, podría extenderme mucho más.
Pero ahora permítame que vuelva, y yo le agradecería, consulte lo que le voy a
explicar. Se lo intenté decir en diferentes plenos en el mandato pasado, hoy se lo
explicaré de otra manera, porque yo a veces, se lo digo con la mano en el corazón,
yo a veces tengo la duda, yo quiero pensar que no, pero tengo la duda de si a sus
mociones lo que hay es torpeza, ignorancia, mala fe, una suma de todo o cualquier
otra cosa, pero claro, es que ustedes hacen mención en la moción a la asociación
de directivos y gerentes de los servicios sociales y son los que ustedes dicen que
establecen un baremo, una serie de cantidades en base a las cuales ustedes
deciden que L’Hospitalet solo gasta 50 y pico euros creo.
Bien, ¿usted sabe quién es el Sr. José Manuel Ramírez? Se lo digo, es el
presidente de la asociación. ¿Saben lo que nos traslada? Que se ofrece a explicarle
personalmente, incluso si hace falta, lo que el estudio, que además han publicado
hace escasos días, hace cinco o seis días, dice sobre L’Hospitalet.
¿Y qué dice sobre L’Hospitalet? Pues que el gasto por persona que este
ayuntamiento realiza cada año es 95,8, lo dice la asociación que ustedes citan en la
moción, no me lo invento yo, 95,8. Que eso traducido en la cantidad absoluta arroja
un saldo de más de 25 millones de euros y él se ofrece, el propio presidente de la
asociación que ustedes citan, se ofrece a explicárselo. Si quieren contacten con él y
yo le aceptaré en el próximo Pleno su rectificación, si se produce.
Y le doy más datos que la propia asociación facilita. En todo caso, como ustedes lo
habrán consultado, pues se trata de esta asociación, es decir, está publicado en la
web, tiene cuenta social, tienen cuentas en redes sociales, en fin, la mayoría de
esos datos son públicos. La media española está en 70,2 con lo cual estamos
bastante por encima.
Dicho de otro modo, esta ciudad está a poco más de 4 euros para obtener la
excelencia según los criterios de la asociación. Yo le podría admitir que a pesar de
eso, esa cantidad no fuera suficiente, yo le puedo admitir ese debate, pero no le
puedo admitir que siga insistiendo en esa mentira. Sí, es una mentira, de que este
ayuntamiento gasta 50 y pico, porque si ustedes utilizan como elemento de
referencia esa asociación, explíquenlo todo. Muchas gracias.

SR. GARCÍA VALLE (Cs)
En primer lugar quería agradecer a la Sra. Esplugas y a la Sra. Ana haber votado la
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moción a favor y con esos argumentos que creemos que estamos totalmente de
acuerdo. Es verdad que los supuestos que ustedes han verbalizado aquí, están
recogidos en la moción, es decir que, por lo tanto, creo que estamos de acuerdo.
Y hay que hilar muy fino porque sabemos que Ana, en cuanto nos equivocamos en
una coma, nos tumbáis las mociones. Por tanto, estoy satisfecho porque parece ser
que hemos acertado y me alegro mucho. O sea, están escritos expresamente en la
moción y además en el espíritu y eso se ha recogido aquí por parte del Pleno.
En cualquier caso, agradecer que esa moción que tanta falta hace y que se vaya
concienciando la sociedad en ese tema, haya salido adelante.
Por otro lado, mire, vamos a ver, ¿por qué cree usted que el partido de Esquerra
Republicana se ha abstenido en la moción? Porque seguramente nosotros
reconocemos y usted lo verá, que no todo es culpa del Ayuntamiento y damos
también input para que vean que es que el govern de la Generalitat tampoco está
haciendo lo que tiene que hacer y es el que tiene que dotar de muchas más
partidas presupuestarias que el Ayuntamiento, pero eso no quita que el
Ayuntamiento tenga que seguir trabajando, luchando para, como usted dice, si
cabe, a ver si podemos llegar incluso a la excelencia.
Y mire, nuestras fuentes son buenas. Es ésta que usted dice y otras que también
contrastamos. En cualquier caso, es cuestión de verlo con tranquilidad. Pero mala
fe, nunca, Sr. Husillos, pueden haber errores, puede haber tal, pero mala fe, nunca.
Nosotros no venimos aquí a trabajar con mala fe en contra de nadie y mucho
menos a confundir al personal y a los vecinos que nos han dado la confianza para
estar aquí, a los de ustedes y a los nuestros, porque al final, como digo, nos dan la
confianza a todos para que nos entendamos.
Mire le voy a leer, en presupuestos sociales es que sea insuficiente, pues lo dice su
propio jefe de la planta, del área, es que lo dice, leo literalmente, el informe del
técnico municipal: “la disponibilidad presupuestaria municipal no nos permite
priorizar aún este proyecto sin detrimento de otros”. Claro, al final es que hay
muchas necesidades y esto también lo entendemos. Pero bueno, es cuestión de
prioridades también. Nosotros tenemos una prioridad, ustedes tienen otra y como
Gobierno, implementan las prioridades que ustedes consideran, para eso se le ha
dado la confianza y nos parece bien, pero nosotros tenemos derecho a decir, como
grupo, lo que pensamos.
Le pondré un ejemplo, en la misma Junta de Gobierno Local, en esta, de la que
sacamos esto, denegaron dieciocho mil euros para un centro abierto socioeducativo para niños adolescentes en riesgo de exclusión social en el barrio de
Sanfeliu, y el PSC aprobó 30.000 mil euros para poner un stand en el salón
internacional el Smartcity, y ustedes me dirán no es que claro, con esto generamos
ingresos porque luego lo redistribuimos y tal y cual, es cuestión de conciencia y de
ver qué prioridades hay.
19.000 euros para un plan intensivo del impulso del catalán, una prioridad de
ustedes, perfecto, pero hay dinero, el tema es ese. Otorgar 9.000 euros a la
asociación Tres Quarts per Cinc Quarts, un grupo de opinión, bien, pero hay dinero.
Todos estos son ejemplos, podría ponerles muchos más, pero no lo vamos…, claro
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que lo lío, Sr. Husillos, claro, es que tengo que decir, partidas que ustedes han
destinado a eso, es cuestión de prioridades. Pero si yo, acepto que ustedes tengan
una prioridad y nosotros otra, pero si es que no estoy discutiendo eso, pero hay
dinero y es cierto que la Generalitat se moja poco. Lo que yo digo siempre aquí, en
clave de humor, mucho te quiero perrito, pero pan poquito, y aquí nos dan poco,
claro, dos terceras partes, tiene usted razón y eso, por qué cree que el Sr. Coque,
se ha ido estando más o menos de acuerdo con la moción, se ha ido, porque
cuando se critica al Govern, no les gusta. Y el Govern no hace lo que tiene que
hacer, que es implementar esas políticas con dotaciones presupuestarias. Te
transfiere el tema pero te deja sin dinero, esto lo vienen haciendo, como están en
otras, no están en esos temas.
Mire, ese mismo día, el PSC negó diez mil euros para el proyecto de
acompañamiento a personas mayores que sufren de soledad y aislamiento. Se da
usted cuenta como a veces.., ya le digo que es una crítica constructiva y no le niego
a ustedes el derecho legítimo a priorizar las políticas que ustedes consideren, pero
este grupo y este portavoz, tiene la obligación de poner en el candelero, otras
políticas que creemos necesarias en beneficio de nuestros vecinos y vecinas.
Podremos discutir cuáles son mejor o peor, a nuestros entender, todas son
importantes y creo que el problema de este Ayuntamiento no es precisamente el
dinero, porque hay dinero. Hay un montón de subvenciones que nosotros
identificamos que se podrían ahorrar, pero ustedes creen que no y priorizan lo que
ustedes consideran que es más importante. Oiga, qué vamos hacer si ustedes
tienen esa posibilidad de hacerlo porque son gobierno.
En definitiva, Sr. Husillos, sí, nosotros identificamos políticas distintas a las de
ustedes, aunque creo y se lo digo otra vez sin ninguna acritud, más bien, intentando
tender la mano, que estamos condenados a entendernos y yo le doy esa posibilidad
de que hablemos en beneficio de los vecinos.
A continuació l’Alcaldessa-Presidenta, obre un segon torn d’intervencions en
el debat.

SR. HUSILLOS GUTIÉRREZ (PSC)
Sr. García, una cosa son las subvenciones, parece que usted venga diciendo que
toda subvención que se presente, se debe conceder, uno podría llegar a esa
conclusión. Bueno, no, no, uno podría llegar a esa conclusión, digo. Pero de todas
maneras, el hecho de denegar una subvención, no quiere decir en absoluto que no
se esté haciendo una política en concreto, en absoluto, bueno pues, pregunte
también.
Pero en todo caso, oiga, yo me quedo con su rectificación, se han equivocado cada
vez que hablan, cada vez que citan esa cantidad de 50 euros o 50 y pico euros por
persona, por habitante, ¿no lo acepta?, pues le invito, contacte con la asociación de
directivos y gerentes de servicios sociales, y entonces esperaré complacido, será
un gesto que acreditará suficientemente su buena fe en este tema.
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SR. GARCÍA VALLE (Cs)
Sr. Husillos, mire, yo, sí que ciertamente, voy a mirar, pero en cualquier caso, es
que no lo hemos contrastado sólo por ahí, si no con más historias. Y le he dicho a
usted, es que se podría haber ahorrado la intervención porque ha venido a decir lo
que yo le he dicho, porque como yo ya conozco el percal, ya pongo yo el tema por
delante para que no salga por ahí, para que no se vaya por la tangente.
Yo no he dicho que todas las subvenciones estén mal, te digo que hay prioridades y
que ustedes identifican unas porque tienen derechos legítimos a hacerlo y a mí me
parece bien, porque si yo estuviera en ese banco, también tendría mis políticas e
intentaría llevarlas a efecto.
Mire, nosotros vamos a mirar con lupa todo lo que creamos que tenemos que mirar
y seguramente, podemos hacer, nunca jamás de mal fe, puede haber una
objetividad en cuanto a lo que son las apreciaciones de lo que se pueda ver o no,
pero hay hechos que no se pueden replicar y nosotros los identificamos así. No
creo que seamos tan tontos, como para identificar todos los datos mal. ¿Sabe lo
que pasa?, que usted nos pone un ejemplo, nos pueden poner cuarenta, en
definitiva, al final, son cuestión de prioridades. Pero lo que a mí me duele es que
ustedes nos digan que no hay dinero, bueno sí hay dinero, lo que no hay, lo que
hay, y que pude ser correcto, es que ustedes identifican un tipo de políticas que no
están lejos tampoco de las políticas sociales pero que nosotros entendemos cuáles
pueden ser, a nuestro modo de ver, más importantes o menos, quien está en más
situación de vulnerabilidad o menos, eso es lo que identificamos.
Si coincidiéramos en todo, pues a lo mejor ya te digo, se lo digo otra vez,
estaríamos ahí, todos juntos. Que no sería bueno, no será un buen ejercicio para la
democracia. Muchas gracias.

SRA. ALCALDESSA
Sr. García, le voy a decir dos cositas muy rápidas. Primera cuestión, usted ha
agradecido a dos grupos que hayan votado a favor, hombre, nosotros también
hemos votado a favor una moción, no nos lo ha agradecido, primera cuestión.
Segunda, usted, como dice aquél, yo me lo guiso, yo me lo como.
Usted pregunta, contesta, se lo dice, vale, me parece muy bien, pero también,
quiero darle una cuestión a raíz de lo que están comentando ahora con el Sr.
Husillos. Aquí todo el mundo se equivoca, el gobierno evidentemente se equivoca,
más porque hace más cosas, lógicamente, pero ustedes también, a veces se
equivocan y yo creo que rectificar es de sabios y que como aquí hay una cuestión
que ya viene de hace no sé cuántos meses y que cada vez, dos años, bueno pues
en cada Pleno que ustedes sacan algún tema, estamos con el 50 no sé cuántos
euros, y el Sr. Husillos insiste que son 100, o son 90 y pico, ¿cuánto?, 95,8, que
todavía no me lo he aprendido.
Yo lo que le pido, o les pido, a usted Sr. García, y a usted Sr. Husillos, que hagan el
favor de llamar al Sr. Presidente de esta entidad, se sientan los tres, si tienen que
estar además el resto de los grupos políticos, me parecería fantástico y aclaren de
una vez, si este ayuntamiento está realmente haciendo las cosas que está
explicando el Sr. Husillos, que evidentemente como máximo responsable de esta
gestión supongo que no está equivocado, pero que, en todo caso, si estamos

…/…

100

nosotros equivocados, también lo rectificaríamos.
Por tanto, creo que valdría la pena que en vez de llegar al Pleno y discutir sobre
algo que en un Pleno no se va a poder resolver, hagan un ejercicio de diálogo que
ahora está tan en boga y que pudiéramos establecer un punto de acuerdo en
cuanto a cuál es la cantidad que este municipio está dedicando a políticas sociales.
Hoy estamos nosotros gobernando, pero da igual quién gobierne, da igual quién
esté en la oposición, creo que es un dato que los ciudadanos tienen todo el derecho
a conocer con total transparencia, y no que por informaciones correctas o
incorrectas estemos dando una información no adecuada. Eso les hago, como
dirían ustedes, al final del Pleno, faig un prec, en este caso al gobierno y también a
la oposición.

La Sra. Alcaldessa-Presidenta, per al seu posicionament en les mocions 16 i
17, 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
moció número 16 i aprovada la moció número 17, amb el resultat de la votació
que es recull a continuació.
MOCIÓ 16.- D’IMPULS ALS SERVEIS D’INCLUSIÓ SOCIAL PER A LA
INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA A L’HOSPITALET.
Es dóna compte de la moció que sotmesa a votació ha estat rebutjada 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 4 vots d’abstenció dels representants d’ERCAM, Srs./Sres. Antoni Garcia i Acero, Jorge García Muñoz, Lluïsa Carmona
Martínez i Xavier Mombiela Quintero; assistents presents en el moment de la
votació.

MOCIÓ 17.- EN DEFENSA DE LA IGUALTAT ENTRE LES PARELLES DE FET
I ELS MATRIMONIS EN L’ACCÉS A LA PENSIÓ DE VIUDETAT I ALTRES
ÀMBITS.
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.
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El text definitiu aprovat de la moció, és el següent:
“ATENDIDO que, actualmente se da en España una situación de grave
desequilibrio entre ciudadanos que deciden contraer matrimonio y aquellos otros
que optan por registrarse oficialmente como parejas de hecho. Esta situación es
generada por las deficiencias que la actual legislación en materia de parejas de
hecho lleva aparejada en cuanto a los requisitos de acceso a la pensión de
viudedad y otros beneficios de los que se puede disfrutar en el marco legal del
matrimonio y no las parejas de hecho estables.
ATENDIDO que la decisión de constituir pareja de hecho todavía acarrea
importantes diferencias en beneficios, coberturas y protección. A modo de ejemplo,
por ser el que ha generado mayor injusticia, El Real Decreto Legislativo 8/2015, por
el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, que
regula el derecho de las parejas de hecho a tener acceso a la mencionada pensión,
en su artículo 221, incluye las condiciones que las parejas de hecho deben cumplir
para poder acceder a la pensión de viudedad.
Entre los mismos se impone la necesidad de que dichas parejas estén constituidas
por un periodo mínimo de cinco años. De igual modo, se establece que los ingresos
económicos del miembro superviviente de la pareja de hecho no alcanzara durante
el año natural anterior al fallecimiento el 50% de la suma de los propios y de los del
causante en el mismo periodo, o el 25 % en caso de la existencia de hijos.
Al valorar los ingresos, la Ley no tiene en cuenta si la situación del sobreviviente al
momento de la muerte, es permanente o de carácter meramente circunstancial, con
lo que únicamente se tienen en cuenta los ingresos de la del miembro que
sobrevive en un periodo determinado (el año anterior a la muerte), convirtiendo la
situación en completamente injusta para quienes optan por este tipo de unión de
parejas.
En el caso concreto de que no se cumplan estos dos últimos requisitos solo se
reconocerá el derecho a pensión de viudedad cuando los ingresos del sobreviviente
resulten inferiores a 1,5 veces el importe del salario mínimo interprofesional. Si bien
esta última clausula se establece en un intento de salvaguardar la pensión en los
supuestos de necesidad económica, la intencionalidad final de la norma no es tratar
de garantizar un mínimo vital si no la de evitar la desprotección de la familia, al
producirse una reducción de sus ingresos a causa del fallecimiento del cónyuge.
Los requisitos señalados, suponen una clara vulneración del artículo 14 de la
Constitución, por medio del cual se proclama el principio de igualdad. La pensión de
viudedad tiene una naturaleza contributiva, de la que la persona se beneficia por lo
que cotizó el cónyuge fallecido en vida. Es por este motivo, al igual que ocurre en el
caso de los matrimonios, que una persona que ostente el derecho a la pensión
puede compatibilizarla con las rentas del trabajo, no teniendo sentido que
establezcan condiciones más gravosas a las uniones de hecho.
Esta situación, objetivamente injusta, ha movido a la Comisión Europea a informar
que: “va a estudiar la legislación española que impide cobrar la pensión de
viudedad en el caso de las parejas de hecho cuando el fallecido tenga menores
ingresos, aunque la diferencia sea de un solo euro. Así se lo ha comunicado la
Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo a Silvia Oñate, una mujer de
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Sevilla que solicitó la intervención comunitaria tras haberle denegado la Seguridad
Social la pensión de viudedad de su pareja fallecida en 2017 porque en la
declaración de la renta del año anterior ella registraba mayores ingresos, sin tener
en cuenta que a su cuidado estaban dos hijos menores de edad y que al poco
tiempo se quedó en paro” (Diario Público 3/9/2019).
ATENDIDO que el trato discriminatorio a las parejas de hecho estables se produce
en otros ámbitos de la vida cotidiana: Impuesto de la Renta de las personas Físicas
(posibilidad de hacer la declaración conjunta); Derecho de familia y sucesorio (es
importante resaltar que las CCAA con derecho civil propio han intentado atenuar o
disipar las desigualdades, pero como comentaremos más abajo existe un grave
problema competencial que puede dejar sin efecto los avances alcanzados);
permisos retribuidos por matrimonio (que lejos de ser un derecho de las parejas de
hecho estables se deja al albur de su inclusión o no en los convenios colectivos);
inexistencia de la pareja de hecho como estado civil; acceso a los beneficios de
Familia números.
ATENDIDO que no existe una institucionalización jurídica de las parejas de hecho
en una norma Estatal y que las leyes de parejas de hecho estables aprobadas en
las diferentes CCAA pueden ver menguada su eficacia a raíz de la Sentencia del
Tribunal Constitucional núm. 93/2013, de 23 de Abril de 2013; que ha declarado
la inconstitucionalidad de varios artículos de la Ley Foral 6/2000, de 3 de julio, para
la igualdad jurídica de las parejas estables de Navarra. Se ha de resaltar que el
resto de CCAA que han regulado las parejas de hecho estables, contienen
preceptos con redacción casi idéntica a los declarados inconstitucionales, creando
con ello una situación de inseguridad jurídica (si no hay declaración de
inconstitucionalidad de la norma concreta, la norma sigue vigente) a menos que el
mismo legislador autonómico cumpla su obligación de adecuar la Ley a la citada
Sentencia. A modo de ejemplo, la citada Sentencia 93/2013 declara inconstitucional
la simple convivencia por un tiempo, las normas sobre convivencia (normas sobre
gastos, pensiones compensatorias), la equiparación del cónyuge con las parejas
estables a efectos sucesorios, etc.
ATENDIDO en la actualidad existen 13 CCAA que han aprobado leyes de parejas
de hecho, regulando de manera diversa cuestiones que afectan por igual a todos
los damnificados por la inexistencia de una norma estatal que unifique la legislación
de las parejas de hecho. En este sentido se manifiestan los expertos de forma casi
unánime: “que esta diversidad legislativa que existe a nivel autonómico representa,
sin duda, otro dato que avala la conveniencia de que exista una Ley a nivel estatal
que regule las parejas de hecho. El argumento no es sólo que existan ya
numerosas leyes autonómicas sobre parejas de hecho con un contenido diverso,
sino que además es previsible que las CCAA que aún no han publicado sus propias
leyes sobre esta materia terminen haciéndolo a corto plazo. Situación ésta que nos
parece que va en contra de los principios de igualdad y seguridad jurídica
proclamados en la Constitución española” (María Serrano Fernández. Profesora
Titular de Derecho Civil Universidad Pablo de Olavide-Sevilla).
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 de España a la modificación de los correspondientes
preceptos del Real Decreto Legislativo 8/2015 y de todas aquellas normas
relacionadas con él, para equiparar los derechos en el acceso a la pensión de
viudedad de las parejas de hecho con el de los matrimonios civiles.
SEGUNDO: Instar al Gobierno de España a que, en el plazo máximo de un año,
apruebe un Proyecto de Ley de Parejas de Hecho por el que se incorpore en el
Código Civil una regulación del régimen de la pareja de hecho aplicable en todo el
territorio nacional, así como, a que incorpore las modificaciones oportunas en otras
normas para evitar cualquier tipo de discriminación jurídica de las parejas de hecho
frente a los matrimonios por razón de su estado civil o de la naturaleza o formalidad
de su relación de convivencia, cuando concurran el resto de requisitos que se
establezcan en cada caso.
TERCERO: DAR TRASLADO de los presentes acuerdos al Gobierno de España, a
los Grupos Parlamentarios del Congreso de los Diputados y a los Grupos
Municipales de este Ayuntamiento.”
L'H EN COMÚ PODEM-EN COMÚ GUANYEM
En relació amb la moció presentada pel grup polític municipal de L’H En
Comú Podem – En Comú Guanyem, número 18, es produeixen les intervencions
següents:
SRA. GONZÁLEZ MONTES (LHECP-ECG)
Sí, gràcies. El dia 25 de novembre és el dia mundial de les persones sense llar.
Aquesta és una problemàtica que afecta també a L’Hospitalet i, per tant, s’han de
treballar estratègies per oferir solucions que són imprescindibles.
El dret a l’habitatge digne es troba recollit a la Declaració Universal dels Drets
Humans i és un dels drets econòmics, socials i culturals que afecten de manera
decisiva a les condicions d’igualtat social. L’habitatge és un element essencial i
indispensable per garantir la salut física i mental de les persones.
El maig del 2015 la Generalitat de Catalunya va aprovar una moció en la qual
s’insta a realitzar recomptes amb certa periodicitat de les persones que dormen al
carrer, essent L’Hospitalet l’única ciutat del Barcelonès que encara no n’ha realitzat
cap.

Essent les 13:46 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.

Existeixen multitud de motius i circumstàncies pels quals una persona pot acabar
vivint i dormint al carrer. Les persones sense llar es troben en una situació
d’especial vulnerabilitat i veuen afectats tots els àmbits de la seva vida de forma
severa, ja que es troben en situació d’exclusió i d’impossibilitat de tenir una vida
normalitzada, per lo que són necessàries solucions a curt i mig termini.
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Elaborar un cens de persones sense llar, contribuiria a conèixer tant el número de
persones que viuen al carrer, com els motius personals o estructurals que els han
portat a aquesta situació. En aquest moments són els ciutadans i entitats que de
forma individual han tractat de fer-ho per la seva pròpia voluntat. La fundació Arrels
ofereix també una metodologia adequada per realitzar un cens acurat de persones
sense llar.
També hem constatat que actualment el padró sense domicili fix no garanteix una
adreça fixa per a la comunicació a les persones sense llar. Malgrat la
professionalitat i exemplaritat dels tècnics socials municipals i dels cossos de
seguretat, aquests no disposen de recursos suficients per fer front al reallotjament.
A més, existeix una barrera entre les persones sense llar i les institucions.
La evident inseguretat que comporta viure al carrer o la desconfiança que genera
viure en una situació no normalitzada i l’estigma social que pateixen les persones
sense llar, fa que sovint aquesta relació amb representants de les institucions sigui
complexa.
A dia d’avui, el centre residencial d’estada limitada Els Alps és l’únic recurs existent
a la ciutat, que ofereix allotjament alternatiu, d’urgència o temporal, ja que s’alberga
en un mateix espai a persones en circumstàncies i perfils molt diferents: des de
famílies amb menors, persones amb malalties mentals o que han patit un
desnonament. Seria adient poder disposar d’espais diferenciats per a cada perfil de
persona.
A més, el centre Els Alps, malgrat l’ampliació de places, es troba en una situació de
sobresaturació, sent molt insuficient el número places per respondre a una creixent
demanda.
Per això, instem a l’Ajuntament de L’Hospitalet a facilitar la realització d’un cens
qualitatiu i la posterior publicació de les dades de persones sense sostre a la ciutat,
seguint la metodologia que proporciona la fundació Arrels i adaptant-lo, si és
necessari, a la situació de la ciutat.
Instem a l’Ajuntament de L’Hospitalet a buscar altres formes de detecció i
apropament a les persones sense llar, que no sigui mitjançant les forces de
seguretat, ja que fomenten l’estigma social i la marginació d’aquestes persones com
a delinqüents, sent detectades normalment a la nit, en el moment de màxima
vulnerabilitat.
Instem a l’Ajuntament de L’Hospitalet i a la Generalitat de Catalunya a oferir
alternatives habitacionals supletòries a les del centre residencial d’estada limitada
Els Alps, com són els pisos tutelats, el pis zero i altres solucions que es puguin
plantejar.
Instem a l’Ajuntament de L’Hospitalet a oferir espais diürns de seguretat on poder
establir vincles amb aquestes persones, afavorint el retrobament d’aquestes
persones amb les institucions i els tècnics i que aquests espais serveixin també per
a oferir una adreça fixa per a la comunicació.
Instem a la Generalitat de Catalunya a dotar de més recursos econòmics i humans
a l’Ajuntament de L’Hospitalet per tal de poder millorar l’oferta de recursos per
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assistir a les persones que es troben sense llar i donar les solucions adients.
Gràcies.

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. Desde el Partido Popular votaremos a favor de la moción. Los
sin techo, las personas sin hogar o lo que se denomina el sinhogarismo es una
cuestión clave, desde la perspectiva de la Unión Europea, en la lucha contra la
pobreza y la exclusión social.
El informe conjunto sobre protección social e inclusión social del 2010, a raíz del
año temático 2009 sobre el sinhogarismo y la exclusión de la vivienda, reforzó la
solicitud de una acción concertada desde la Unión Europea sobre el sinhogarismo y
pidió a los estados miembros que establecieran estrategias integrales.
El informe destaca el carácter central de una fuerte dimensión del alojamiento
dentro de este tipo de estrategias. Es importante también destacar, a este respecto,
la labor que realiza la plataforma europea contra la pobreza y la exclusión social,
que está trabajando en este ámbito, incluyendo la identificación de buenas
prácticas, teniendo en cuenta los resultados de la conferencia de consenso europeo
sobre personas sin hogar, celebrada en el año 2010.
Las indicaciones europeas cuestionan la eficacia de la respuesta tradicional
asistencialista, el modelo en escalera y apuestan por un modelo innovador, basado
en el proyecto Housing First Europe, que desde 2011 la Comisión Europea ha
impulsado en diferentes ciudades europeas dentro del programa Progress. El
modelo propuesto, sometido a un riguroso proceso de evaluación, propugna el
trabajo con las personas sin hogar, facilitándoles viviendas accesibles y con
carácter permanente.
Essent les 13:52 hores, s’incorpora a la sessió la Sra. Núria Marín Martínez,
Alcaldessa-Presidenta.

Tanto Málaga, Madrid o Barcelona son algunas de las ciudades de nuestro país que
han puesto en marcha proyectos sociales de referencia para las personas sin
hogar.
Según los centros asistenciales, el perfil mayoritario de estas personas
denominadas sin techo, es el de un varón de mediana edad, español o comunitario,
que ha incrementado el número de veces que utiliza los diferentes recursos al
permanecer más tiempo en la ciudad. Muchas de estas personas padecen
enfermedades mentales o son consumidoras de sustancias adictivas o ven
cronificar su situación pese a los recursos a su alcance, porque muchos de ellos no
quieren asistencia, a pesar de que se les ofrece. Con mucha frecuencia, no acuden
a los servicios sociales públicos o de las diferentes entidades para ser ayudados.
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Desde que se comenzó a trabajar en el actual modelo de atención en red y el
sistema de derivación a los diferentes recursos, son varias las entidades que se han
incorporado en nuestra ciudad al trabajo con el colectivo de indomiciliados o
transeúntes y, sin embargo, no existe un trabajo coordinado específicamente desde
la administración local competente en la prestación de los servicios sociales y en la
promoción y reinserción social de las personas más vulnerables.
Además, nos encontramos con un vacío al no contar con el censo que establecía la
moción aprobada en el Parlament en mayo de 2015. Parece pues que estamos en
el momento oportuno para establecer un censo, tener una valoración exacta de las
personas que tenemos en nuestra ciudad en esta situación para poder dar
respuesta e intentar mejorar su calidad de vida y sus condiciones sociales e
integrarse. Gracias.

SR. MARTÍN GONZÁLEZ (Cs)
Sí, muchas gracias. Sobre la moción que nos presenta aquí En Comú Podem, para
hacer un censo de personas sin hogar. Yo antes de empezar me gustaría leerles un
fragmento de un Pleno que se celebró en julio de 2018, a ver si la portavoz de
Podemos, a ver si lo reconoce.
“Para la moción de realizar un censo anual de personas que viven en la calle.
Nosotros esta moción la encontramos insuficiente para la grave situación que
precisamente viven estas personas. Hacer un recuento anual es necesario, pero
creemos que es insuficiente”.
Esto es lo que comentaron ustedes en ese pleno de julio, cuando Ciudadanos
presentó una moción para hacer un recuento de personas sin hogar y ustedes se
abstuvieron. Es que vamos, la moción no es que sea parecida, es que dice cosas
calcadas a lo que decía esa moción de Ciudadanos.
Ustedes aquí hablan precisamente de la moción que se aprobó en el Parlament,
también lo recogía la moción de Ciudadanos. Es cierto que L’Hospitalet es la única
ciudad de Barcelona que no ha hecho ese recuento, eso es cierto, también lo decía
la moción de Ciudadanos. Ustedes también nombran a la fundación Arrels, que
ofrece una metodología, también lo decía la moción de Ciudadanos.
Pero más allá de esas consideraciones y de esa necesidad, que es cierto que el
diagnóstico se puede compartir, lo podemos compartir y puede ser muy similar,
desde que se presentó la nuestra a que se presentara esta.
Pero ahora vienen los acuerdos y entonces en los acuerdos, ¿ustedes qué
proponen? Y lo vamos a leer literal para que la gente y los vecinos también lo
sepan. Entonces ustedes ponen: “instar al Ayuntamiento de L’Hospitalet a facilitar la
realización de un recuento cualitativo (censo) y la posterior publicación de estos
datos, siguiendo la metodología que proporciona la fundación Arrels”. Vale, esto es
lo que dicen ustedes.
¿Qué decía la moción de Ciudadanos en su momento?: “instar al gobierno
municipal a la elaboración de un censo anual de personas que viven en las calles
de L’Hospitalet, siguiendo los parámetros que plantea la fundación Arrels”. Si
alguien aquí me sabe ver alguna diferencia, me gustaría que me la explicaran y si
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usted me la puede explicar también, a ver qué diferencias hay entre ese acuerdo
que ustedes dicen y esa propuesta que nosotros presentamos en julio de 2018.
Pero más allá de ser una moción que podemos compartir el diagnóstico, que
ustedes presentan los mismos acuerdos en este caso para elaborar un censo.
Claro, vienen los hechos, más allá de las palabras, vienen los hechos. ¿Qué
votaron los señores de L’Hospitalet En Comú Podem en aquel momento? Se
abstuvieron, no votaron a favor de esa propuesta que presentó Ciudadanos, se
abstuvieron en ese punto.
Entonces, aquí viene la hipocresía. Que desde nuestro grupo debemos denunciar
aquí, porqué en aquel momento ante esa moción, tengo aquí el acta, tengo aquí lo
que presentaron ustedes aquí hoy y lo que presentamos nosotros en su momento.
Si usted necesita algo, yo se lo puedo, no, no, se lo puedo dejar, si lo quiere se lo
puedo dejar, para que usted vea porque ustedes en aquel momento no votaron a
favor, porque ahora vienen las incoherencias, ahora vienen los hechos.
Entonces, ¿qué van a hacer ustedes ante sus propuestas? ¿Se van a abstener
también ahora? Cuando digamos la votación, ¿ustedes qué van a hacer? ¿Se
abstienen? El Partido Socialista fue otro de los corresponsables para que esa
moción no saliera adelante, porque votaron en contra de este punto y es cierto,
pero el Partido Socialista no sé lo que hará, ¿pero ustedes ahora qué van a hacer?
¿Se van a abstener? ¿Van a votar a favor de algo que hace un año votaron
abstención?
A mí me gustaría que me lo explicaran, porque entonces llegamos a las hipocresías
y llegamos al cinismo o no sé si a que a veces, lo hemos denunciado en este Pleno
y lo tenemos que volver a repetir, ciertas mociones según quién la presente se hace
un posicionamiento o se hace otro, porque esta era una moción de contenido social,
que lo que proponía era realizar un censo de personas sin hogar, que es necesario
en esta ciudad y en otras ciudades de Cataluña y también del resto de España. Y
L’Hospitalet es cierto que es la única de las grandes ciudades de Barcelona que no
ha hecho ese censo y cuando presentamos aquí esa moción, con un contenido
puramente social, pues aquí los progresistas, aquí los que dicen que van a hacer un
gobierno de progreso, aquí los que dicen que son de izquierdas, el Partido
Socialista votó en contra y los señores que hoy proponen esa misma moción,
resulta que se abstuvieron y entre ellos hicieron la pinza y no salió la moción.
¿Pueden explicar ustedes en qué consiste ser progresista? Porque las palabras
señores no lo sustentan todo, no lo sustentan todo. Podéis decir que sois
progresistas pero, señores, hay que demostrarlo con hechos, hay que demostrarlo
con hechos. La política no se sustenta en las palabras, se sustenta en los hechos,
se sustenta en los actos y esto se lo digo a los partidos que, repito, no sé lo que
hará el Partido Socialista, ya veremos después en la réplica, pero los que son
progresistas, que tanto dicen de ser progresistas.
Yo no sé qué gracia le hace, Sra. Marín, pero… pues a mí no me hace ninguna
gracia.

El Sr. García Valle intervé sense micròfon.
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SRA. ALCALDESSA
No me hace gracia lo qué dice, me hace gracia cómo lo dice. Usted está muy… sí,
sí. Siga, siga.

SR. MARTÍN GONZÁLEZ (Cs)
Yo le respeto la gracia, pero a mí no me hace gracia que se defiendan aquí
planteamientos que se dicen ser progresistas, que se dicen ser de izquierdas, que
se dicen tener conciencia social, que la podemos tener todos y a veces ustedes
mismos catalogan a unos o a otros en función del contenido social que ustedes
definen, y ustedes se definen como progresistas y todos los que no están de
acuerdo con ustedes, ya no son progresistas, pero aquí lo que se demuestra, que
es lo que nosotros decimos, es que la política se demuestra en los hechos, tanto los
señores de Podemos como los señores del Partido Socialista. La política se
demuestra con hechos y no vale, lo hemos dicho muchas veces, no vale solo con
hablar y solo con hacer grandes discursos y solo con hacer grandes políticas, sino
los hechos son lo que cuenta. Como a veces dice mi portavoz, Miguel García, las
políticas sociales no son aquellas que se verbalizan, son aquellas que se
implementan o son aquellos acuerdos o son aquellos posicionamientos que uno
decide en el Pleno.
Entonces, a mí me gustaría que con todo el cariño Ana, explicaras aquí qué
diferencia hay entre proponer un censo, como decía Ciudadanos, y proponer un
censo como proponen ustedes ahora, a ver qué diferencia encuentra. Y a ver
porque en aquel momento se abstuvieron y porque ahora votan a favor. Esa es la
hipocresía que yo debo denunciar aquí y veremos a ver qué hace el Partido
Socialista, porque yo creo que realizar un censo de personas sin hogar en esta
ciudad, creo que es necesario y creo que nos pondremos y nosotros no vamos a
ser sectarios, como a veces son otras fuerzas políticas y nosotros sí vamos a
apoyar esta moción, sí la vamos a apoyar y queremos que salga adelante, porque
las políticas sociales se demuestran con los hechos, no con las palabras. Muchas
gracias.

SR. GARCIA ACERO (ERC-AM)
Moltes gràcies Alcaldessa. Des d’Esquerra Republicana de Catalunya, com vam fer
en anteriors mocions que s’han presentat sobre aquest tema, votarem a favor. I
votarem a favor també d’aquesta d’En Comú Podem que és una moció que està
millor explicada i millor concretada.
Respecte a aquest tema de les persones sense llar, el sensellarisme és una de les
formes més extremes de la pobresa que existeixen a la nostra ciutat. I aquesta
problemàtica, tal com diu la moció i tal com hi hagut en diferents mocions en aquest
Plenari, està relacionada amb la problemàtica de l’habitatge que és un tema que
afecta no únicament a L’Hospitalet sinó al conjunt de les poblacions i ciutats.
Per tant, creiem des d’Esquerra Republicana, que és un repte de totes i tots,
millorar l’oferta de recursos habitacionals, tal i com manifesta la moció i també
treballar per desenvolupar polítiques actives per garantir el dret a un habitatge
digne, i això significa destinar més recursos econòmics, més polítiques en aquest
àmbit, de totes les administracions públiques, ja siguin municipals, autonòmiques o
estatal o del color polític que sigui.
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I esperem també que amb aquesta moció que el govern rectifiqui i pugui col·laborar
en aquesta elaboració del cens de persones sense sostre perquè no ens agrada a
Esquerra Republicana de Catalunya que surtin a mitjans de comunicació que
L’Hospitalet és l’única ciutat que no ha col·laborat en la realització d’aquest cens, tal
com va sortir ara fa uns mesos en un diari d’àmbit català i que manifestava que
L’Hospitalet no hi havia col·laborat en l’elaboració d’aquest cens de persones sense
sostre de la fundació Arrels.
I també demanaria a l’equip de govern que col·labori amb aquesta entitat, que està
fent projectes, jo crec que positius en aquest àmbit i està suplantant també moltes
vegades tasques que haurien de fer des de les diferents administracions. Per tant,
votarem a favor d’aquesta moció.

SR. HUSILLOS GUTIÉRREZ (PSC)
Gracias Sra. Alcaldesa. Primero decirle que me siento muy presionado después de
tantos requerimientos y la verdad es que, en fin, me siento presionado como nunca.
En todo caso, vamos a responder a la moción que nos presenta el grupo municipal
d’En Comú Podem. Als canvis de nomenclatura costa d’adaptar-s’hi.
En fin, yo personalmente creo que se recogen adecuadamente reflexiones y
debates, primero de otros plenos y también es verdad, como también dijimos hace
un año, que en esencia se están realizando o en vías de realizarse en esta ciudad
muchas de esas cuestiones. Ahora bien, hay algún elemento que antes de entrar a
posicionar directamente a nuestro grupo, quiero también destacar y poner en valor
el trabajo que se realiza diariamente en L’Hospitalet y también compartir, matizar
alguna afirmación que se hace en la moción. En todo caso, facilitar toda la
información posible a los miembros de este Pleno.
A la ciutat de L’Hospitalet es realitza un còmput constant, un còmput dinàmic,
cadascú que l’anomeni com vulgui, per part de la Guàrdia Urbana, on no només es
detecta la persona i se li assigna un número, per tant, no és un recompte, sinó que
se l’identifica en el sentit positiu, tot i que ho faci Guàrdia Urbana i se l’ofereix la
possibilitat d’accedir a serveis i fer traspàs de la informació i del cas als serveis
socials.
I recentment, des de fa aproximadament un parell de mesos, s’ha iniciat també una
col·laboració en el marc d’aquesta problemàtica, s’ha iniciat un nou projecte que
s’està duent a terme de la mà de Creu Roja, aprofitant recursos que també la pròpia
entitat ha aconseguit fora de la ciutat i complementant-los si calgués, on l’objectiu
és detectar les situacions de persones en situació de sense llar i oferir atenció
directa immediata, així com posterior coordinació amb els serveis públics
d’emergència social.
Per tant, aquest còmput que s’ha anat realitzant en diferents moments, tant per
Guàrdia Urbana com en aquests moments també amb aquesta col·laboració que
els hi explicava, ara mateix no s’estan detectant un número que superi les deu
persones com a molt en les diferents setmanes que la pròpia Creu Roja, a banda
del propi dispositiu de Guàrdia Urbana que ja coneixen, ha vingut realitzant. En tot
cas, a grans trets, són persones itinerants sense un vincle, en termes generals, amb
la ciutat, on estan de pas o venen procedents de ciutats del nostre entorn.
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En tot cas, fer un comentari també sobre la situació del centre d’estada limitada. Ara
mateix disposa de 31 places, les places ordinàries i que tal qual es defineix a la
cartera dels serveis socials, estan destinades a persones en situació de marginació
i 15 places més destinades a cobrir urgències socials que és el que anomenem o el
que s’activa quan anomenem l’operació fred.
També fer partícips a tothom de que fa uns quants dies, amb la baixada de
temperatura que vam tenir a aproximadament fa un parell de setmanes, ja es va fer
un primer episodi d’operació fred, on es van acollir zero persones i com sempre la
pròpia Guàrdia Urbana va anar cas per cas, persona per persona, oferint la
possibilitat d’incorporar-se, de ser acollit en el marc de l’operació fred, però també
dir, que ara mateix no hi ha una situació de sobresaturació, s’ha procedit a fer una
tasca molt individualitzada amb tota la gent que estava utilitzant els Alps en els
darrers mesos i s’ha anat definint el perfil de les persones que han d’accedir a
aquest recurs d’emergència. Així mateix, en fi, les estades han d’estar òbviament
vinculades a un pla de treball que ha de tenir per objectiu la sortida de la situació
que afecta a cada persona.
I en tot cas, el que hem de tenir també present és que no podem barrejar diferents
recursos i per tant, també en l’àmbit dels serveis socials estem treballant amb un
grup de treball purament tècnic per definir nous recursos habitacionals de tot tipus i
que amb l’adequat acompanyament social, doncs permetin millorar la situació, en
aquest cas, d’aquest col·lectiu, però també d’altres que puguin ser susceptibles de
merèixer l’atenció dels serveis socials. I bé, en fi, alguna informació redundant de la
que ja he comentat.
I, en tot cas, per també tornar a aquesta pressió que jo sentia. Yo, Sr. Jesús
Amadeo, si quiere hacemos el análisis morfosintáctico luego. Las horas del refuerzo
las hacemos después, pero sí que hay matices muy notables entre una moción y
otra. Yo creo que, en todo caso, le compete más a la Sra. González indicar esos
matices. Yo le vuelvo a explicar o le vuelvo a reiterar lo que he dicho en la
intervención. Primero, esta moción recoge pues diferentes aportaciones, diferentes
reflexiones que se produjeron en el debate al cual usted alude, pero hay muchas,
muchas diferencias entre una moción y otra, pero sobre todo, las diferencias son de
otra índole. Usted habla de los hechos y como dice aquel, por sus hechos los
conocerán.
Y también preguntaba, o se preguntaba, ¿qué es ser progresista? Pues de entrada
ser progresista es no pactar con Vox.

SRA. GONZÁLEZ MONTES (LHECP-ECG)
Evidentemente existen diferencias entre una moción y otra, el redactado es
diferente y creemos que bastante diferente.
Luego también el propio punto aunque pueda a ustedes parecerles que es igual, no
lo es. No lo es porque no es lo mismo hacer un recuento anual sencillamente
numérico, que lo que nosotros pedimos que es un censo cualitativo. No, no. Un
censo anual lo único que recoge es el número, un censo cualitativo ofrece
muchísimos más datos. Se puede establecer otro tipo de diálogo con la persona
que está en esos momentos en la calle. Habla de sexo, de situación social, de
procedencia. Por lo tanto, se puede trabajar muchísimo mejor en esos ámbitos. Y
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yo creo que aunque a ustedes les parezca que es igual, no es igual.
Y luego después también nosotros lo que pedimos es que se adapte a la situación
de la ciudad. El punto es completamente distinto, visto desde este… si ustedes lo
quieren ver, lo ven, sino cada uno es muy libre, pero realmente la palabra cualitativo
ya cambia absolutamente el sentido de este punto.
Y yo agradecer al resto de grupos municipales y al grupo municipal también de
Ciudadanos si aprueba esta moción, creemos que es un paso adelante porque es
una situación realmente difícil y compleja, de vulnerabilidad absoluta de estas
personas en la calle.
Yo estuve trabajando en un proyecto de economía social en el cual pudimos
constatar cómo unas personas que venían de un albergue o que venían incluso de
la calle directamente, cuando se les ofrecía la oportunidad de tener un trabajo
estable, de hacer pedagogía, un proceso educacional con ellos, en un tiempo
prudencial podían asumir de nuevo las riendas de su vida y normalizar su situación.
Creemos que es imprescindible y que, como sociedad, no podemos dejar caer a
estas personas, sino todo lo contrario, poner todos los recursos necesarios para
que puedan normalizar su vida.
A continuació l’Alcaldessa-Presidenta, obre un segon torn d’intervencions en
el debat.

SR. MARTÍN GONZÁLEZ (Cs)
Muy breve para contestar a la Sra. Ana. De verdad que no entiendo la diferencia
entre pedir realizar un censo y pedir realizar un censo. Y yo les pregunto si ahora
de nuevo se van a posicionar y se van a abstener, igual que lo hicieron en su
momento.
Diferencias, el Sr. Husillos decía diferencias, pero no ha nombrado ninguna. Yo le
he dicho, dígame una, a ver qué es lo diferente entre pedir un censo y pedir un
censo. No me ha dicho ninguna.
Me dice, pactar con no sé quién. Eso es lo que me ha dicho, es que ustedes
progresistas, no progresistas, nosotros no pactamos. Dígame usted en base a qué
medida social están llegando ustedes a acuerdos, dígamelo. Dígame una. En base
a aumentar la sanidad, en base a aumentar la educación, en base a aumentar las
medidas a favor de los autónomos, de las familias, de regeneración democrática.
Díganme una, porque no han pactado ninguna, nosotros sí. Esa es nuestra forma
de hacer los pactos, esa es nuestra forma de hacer los pactos y esa es la forma
diferente, pactar en cuanto a medidas. Ustedes van primero a por los sillones, eso
ya lo sabemos.
Medidas, más de 150 medidas en cada uno de los gobiernos dónde hemos
pactado, y donde gobernamos, es cierto, para más de 20 millones de personas. En
base a medidas, y ¿ustedes en base a qué pactan ustedes? ¿En base a qué
medidas sociales y a qué medidas a favor de la ciudadanía? Ninguna. Eso sí, los
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sillones ya los cogemos. Ustedes van ya a por el poder. Pedro Sánchez ahí, vamos,
está más rápido que el avión que tiene, para coger el sillón. Eso sí, pero medidas,
¿cuáles?
Mesa de diálogo, mesa de partidos. Esto es una mesa de partidos, aquí es donde
nos debemos poner de acuerdo, aquí es donde debemos hablar y en otras
instancias también, dónde podemos hablar fuera de este Pleno, aquí, pero no fuera.
Mesa de partidos, ¿para qué? Eso es lo que deben ustedes explicar.

SRA. GONZÁLEZ MONTES (LHECP-ECG)
Yo, sencillamente no es lo mismo un recuento anual que un recuento cualitativo, se
lo vuelvo a explicar. Lo entiende o no lo entiende. Es sencillamente… exactamente.
Yo ya le he explicado, si no lo quiere aceptar, no lo acepte.

SRA. ALCALDESSA
Un momento, un momento Sra. González. Pediría por favor, que no estamos en
una asamblea, estamos en un Pleno, hagan el favor de callarse y de escuchar a la
Sra. González que es la que tiene la palabra y les pido por favor que dejen de estar
run-run-run, mientras hablan los demás compañeros del consistorio. Sra. González.

SRA. GONZÁLEZ MONTES (LHECP-ECG)
Sencillamente le vuelvo a decir, no es lo mismo un censo anual que solamente
cuenta personas, que un censo cualitativo donde se puede saber el sexo de la
persona, la procedencia, la situación que le ha llevado a esa…
¿No? ¿No es lo mismo? Entonces aunque ustedes crean que este punto es igual
que el de ustedes, es muy diferente y además, vuelvo a insistir, también pedimos
que se adapte a la necesidad de la situación de la ciudad, cosa que el de ustedes
no lo pedía.
Por lo tanto, ya está, yo no lo voy a volver a explicar, creo que ha quedado bastante
claro y ya está. Si es cabezonería de usted insistir, pues insista, pero yo desde
luego creo que es suficiente.

La Sra. Alcaldessa-Presidenta, per al seu posicionament en la moció 18,
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 18, amb el resultat de la votació que es recull a continuació.
MOCIÓ 18.- PER AFAVORIR LA REALITZACIÓ DEL CENS DE PERSONES
SENSE LLAR I MILLORAR L'OFERTA DE RECURSOS HABITACIONALS.
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.
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El text definitiu aprovat de la moció, és el següent:
“El dia 25 de novembre ha sigut el Dia Mundial de les persones sense llar. Aquesta
és una problemàtica que afecta a moltes persones de L’Hospitalet i, per tant, s’han
de treballar estratègies per oferir solucions que són imprescindibles.
Atès que el dret a l’habitatge digne es troba recollit a l’article 25 de la Declaració
Universal dels Drets Humans de 1948 i és un dels drets econòmics, socials i
culturals que afecten de manera decisiva a les condicions d’igualtat social:
“Tota persona te dret a un nivell de vida adequat que li asseguri, així como a la seva
família […] l’habitatge”.
Atès que el maig del 2015 la Generalitat va aprovar la moció 212/X en la qual
s’insta a realitzar recomptes amb certa periodicitat de les persones que dormen al
carrer. Sent L’Hospitalet l’única ciutat del Barcelonès que encara no n’ha realitzat
cap.
Atès que l’habitatge és un element essencial i indispensable per garantir la salut
física i mental de les persones. Havent multitud de motius i circumstàncies pels
quals una persona pot acabar vivint i dormint al carrer.
Atès que és impossible oferir polítiques i recursos socials municipals adequats i
suficients sense conèixer l’abast real de la problemàtica del sensellarisme a la
ciutat.
Atès que les persones sense llar es troben en una situació d’especial vulnerabilitat i
veuen afectats tots el àmbits de la seva vida de forma severa. Des de les
necessitats biològiques, personals (seguretat, intimitat) i socials (relacions de
convivència). Les persones sense llar es troben en situació d’exclusió i davant
l’impossibilitat de tenir una vida “normalitzada”. Per això el Govern de la ciutat ha de
vetllar pel benestar dels més desafavorits i posar en marxa solucions a curt i mig
termini, per a les persones sense llar.
Atès que la Fundació Arrels ofereix una metodologia adequada per realitzar un
recompte acurat de persones sense llar.
Atès que un recompte de persones sense llar contribuiria a conèixer tant el número
de persones que viuen al carrer, com els motius personals o estructurals que els
han portat a aquesta situació.
Atès que davant la manca d’un recompte per part de l’Ajuntament són els ciutadans
i entitats que de forma individual han tractat de fer-ho per la seva pròpia voluntat.
Atès que actualment el padró sense domicili fixe no garanteix una adreça fixa per a
la comunicació a les persones sense llar.
Atès que malgrat la professionalitat i exemplaritat dels tècnics socials municipals i
dels cossos de seguretat, aquests no disposen de recursos suficients per fer front a
reallotjament. A més existeix una barrera entre les persones sense llar i les
institucions. La evident inseguretat que comporta viure al carrer o la desconfiança
que genera viure en una situació no normalitzada i l’estigma social que pateixen les
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persones sense llar fa que sovint aquesta relació amb representants de les
institucions sigui complexa.
Atès que a dia d’avui el Centre Residencial d’Estada Limitada Els Alps és l’únic
recurs existent a la ciutat, que ofereix allotjament alternatiu, d’urgència o temporal,
ja que s’alberga en un mateix espai a persones en circumstàncies i perfils molt
diferents: des de famílies amb menors, persones amb malalties mentals o que han
patit un desnonament. Seria adient poder disposar d’espais diferenciats per cada
perfil de persona. A més, el CREL els Alps, a pesar de l’aprovació de l’ampliació de
places, es troba en una situació de sobresaturació, sent molt insuficients les places
ofertades per respondre a una creixent demanda, que s’agreuja amb l’activació dels
operatius fred o calor, amb la que s’incrementa amb 15 places ubicades al
menjador.
Per això el Ple, a proposta del Grup Municipal de L’Hospitalet En Comú
Podem – En Comú Guanyem,
ACORDA:
Primer.- Instar a l’Ajuntament de l’Hospitalet a facilitar la realització d’un recompte
qualitatiu (cens) i la posterior publicació de les dades de persones sense sostre a la
ciutat, seguint la metodologia que proporciona la Fundació Arrels i adaptant-lo si es
necessari a la situació de la ciutat.
Segon.- Instar a l’Ajuntament de l’Hospitalet a buscar altres formes de detecció i
apropament a les persones sense llar, que no sigui mitjançant les forces de
seguretat, ja que fomenten l’estigma social i la marginació d’aquestes persones com
a delinqüents, sent detectades normalment a la nit, en el moment de màxima
vulnerabilitat.
Tercer.- Instar a l’Ajuntament de l’Hospitalet i a la Generalitat de Catalunya a oferir
alternatives habitacionals supletòries a les del Centre Residencial d’Estada Limitada
Els Alps; com són els pisos tutelats, el pis zero i altres solucions que es puguin
plantejar.
Quart.- Instar a l’Ajuntament de l’Hospitalet a oferir espais diürns de seguretat on
poder establir vincles amb aquestes persones, afavorint el retrobament d’aquestes
persones amb les institucions i els tècnics i que aquests espais serveixin també per
a oferir una adreça fixe per a la comunicació.
Cinquè.- Instar a la Generalitat de Catalunya a dotar de més recursos econòmics i
humans a l’Ajuntament de l’Hospitalet per tal de poder millorar l’oferta de recursos
per assistir a les persones que es troben sense llar i donar les solucions adients.
Sisè.- Traslladar aquests acords a la Fundació Arrels, a la Federació
d’Associacions de Veïns de l’Hospitalet, a la Fundació La Vinya, al Departament de
Treball, Afers Socials i Famílies i al Centre Residencial d’Estada Limitada Els Alps.
PARTIT POPULAR DE L'HOSPITALET
En relació amb les mocions presentades pel grup polític municipal del Partit
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Popular de L’Hospitalet, números 19 i 20, es produeixen les intervencions següents:
SRA. ESPLUGAS GONZÁLEZ (PP)
Gracias Sra. Alcaldesa. Presentaré primero sobre la defensa de la educación.
Desde el grupo Popular, desde el Partido Popular, estamos francamente
preocupados por las consecuencias que el independentismo está provocando en la
sociedad civil catalana, sobre todo, en las referidas a nuestra comunidad educativa
y de aprendizaje.
Debemos recordar que la formación educativa va destinada a desarrollar la
capacidad intelectual, moral y afectiva de las personas de acuerdo con la cultura y
las normas de convivencia de la sociedad a la que pertenecen. Precisamente el
pensamiento único no es la mejor forma de desarrollar la capacidad intelectual,
moral y afectiva de nuestros jóvenes.
La situación que está provocando el conflicto catalán, creando una sociedad
polarizada, dificulta el aprendizaje de la convivencia social en las aulas.
Si el papel de la escuela es transferir conocimientos, valores y hábitos saludables
para que nuestras niñas y nuestros niños sean personas íntegras, responsables de
sus actos y capaces de resolver los problemas de la vida cotidiana, el uso
partidista, doctrinario e ideológico de la institución escolar, no facilita que la escuela
pueda cumplir objetivamente su papel vehicular de transmisor de conocimientos,
valores y hábitos saludables, de su alumnado.
Constatando que el conflicto provocado y alentado por la propia Generalitat ya ha
trascendido a otros ámbitos de la sociedad catalana, muy concretamente a la
comunidad educativa y de aprendizaje de nuestras instituciones educativas.
En las últimas semanas, hemos podido ser testigos de las acciones programadas
por los CDR y Tsunami Democràtic que persiguen alterar gravemente el normal
desarrollo de la actividad en Cataluña y amedrentar a quienes no piensan como
ellos. Esta minoría violenta amparada por el gobierno de la Generalitat, como decía,
y entidades independentistas, imponen sus acciones “democráticas”, cortando las
principales vías de comunicación de la Comunidad Autónoma, incomunicando a
cientos de miles de personas y provocando daños en el mobiliario e infraestructuras
cuyo coste pagarán todos los ciudadanos. Una de las acciones lamentablemente
más reprochables, es como la que decía, la de impedir el desarrollo escolar,
universitario en especial, estos días pasados.
Observamos con gran preocupación, la pasividad por parte de los rectores
universitarios que han aceptado de manera tácita las reivindicaciones de
asociaciones independistas que se dedican a alterar el desarrollo normal de la
actividad, realizando actividades sectarias dentro del campus o destrozándolo
directamente con pintadas o barricadas.
Todo ello con el fin de propagar su mensaje político e intimidar a aquellos miembros
de la comunidad universitaria que, en pleno ejercicio de su libertad, hayan querido
no secundar esas manifestaciones. Consideramos inaceptable que el mobiliario
público de la universidad sea dañado, sin que ninguna institución universitaria
ponga freno a esas acciones.
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Es conveniente destacar la obligación de las universidades públicas catalanas de
desarrollar la actividad académica con normalidad, garantizar la normalidad dentro
del campus y que los objetivos de las asociaciones de estudiantes de la
universidad, son los de cohesionar la comunidad universitaria y ofrecer formación
cívica, solidaria e integral.
Consideramos que la continuada permisividad de estas actuaciones y su
normalización conllevan un déficit democrático intolerable.
Hay pruebas evidentes, que ya han recogido medios, asociaciones de alumnos y de
padres de alumnos de que en algunos centros, gracias a determinado profesorado,
hay tareas, murales, banderas sectarias y pancartas que perfectamente podrían
calificarse de adoctrinamiento escolar y partidista.
Esto se ha conseguido con un largo trabajo que desde hace décadas ha promovido
una concepción identitaria excluyente, supremacista, con la utilización lingüística
del catalán como única lengua vehicular y de comunicación en los centros,
incluyendo en las asignaturas contenidos ideológicos de carácter nacionalista.
Y no solo lo hemos denunciado desde el Partido Popular, de asociaciones que
están en ese sentido denunciando adoctrinamiento en las aulas, sino que incluso
sindicatos de profesores han denunciado adoctrinamiento en los libros de texto,
ocultando de manera sistemática todo aquello que huele a España e intentando
presentar dos realidades bien diferenciadas entre Cataluña y España.
Es absurdo que la mayoría de centros repitan los mismos preceptos aunque las
realidades culturales o lingüísticas sean completamente distintas. Y, lo que es más
grave, ignorando, infringiendo o incumpliendo los derechos amparados en el
ordenamiento educativo o en sentencias judiciales de tribunales superiores, sobre
todo, en lo relativo a una mayor presencia de la otra lengua oficial, el castellano o
español.
Desde el grupo Popular por tanto instamos al Pleno del Ayuntamiento de
L’Hospitalet a condenar los actos violentos y vandálicos que se han venido
desarrollando estas últimas semanas en las universidades catalanas y que han
provocado la coacción y la falta de libertad del alumnado y el profesorado.
También instamos al Pleno del Ayuntamiento a mostrar su solidaridad con los
alumnos y profesores que han visto coartadas sus libertades, al no estar de
acuerdo con las reivindicaciones separatistas y querían dar o impartir clases con
normalidad.
Y en tercer lugar, instamos al departament d’Educació de la Generalitat a garantizar
las libertades educativas consagradas en nuestra Constitución, mediante un
desarrollo armónico del derecho a la educación y a la libertad de enseñanza y
aprendizaje.
Respecto a la moción sobre defensa personal, todos somos conocedores de que en
la ciudad de L’Hospitalet existe una gran preocupación por el tema de la seguridad,
la seguridad ciudadana. No en vano en el barómetro de la ciudad se refleja que es
una de las mayores preocupaciones que tiene nuestra ciudadanía. Como hemos
podido averiguar, existe ya en el polideportivo del Centro, se están ofreciendo
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clases de defensa personal, no dedicadas a personas profesionales, gente que está
dedicada a… en unas facultades deportivas muy específicas para tomar clases de
defensa personal.
Nosotros entendemos que hay un sector, además esta semana que estamos
hablando del día internacional del tema de la violencia de género, colectivos
vulnerables, personas mayores, adolescentes y, como decía, personas que pueden
ser víctimas de violencia de género o pueden tener alguna amenaza.
Nosotros entendemos que desde el Ayuntamiento de manera coordinada con las
entidades de la ciudad, asociaciones de dones, asociaciones estudiantiles o incluso
asociaciones de gente mayor, se puedan ofrecer, se puedan impartir en los
polideportivos municipales clases de defensa personal dirigidas a un público, a
todos los públicos en general, no únicamente, como se puede venir haciendo ahora,
para un público muy específico y con un alto rendimiento deportivo.
Por tanto, nosotros creemos que estas clases pueden ofrecer herramientas técnicas
y poner en práctica situaciones complicadas que pueden ayudar a las posibles
potenciales víctimas a sobresalirse airosas de las situaciones que se pueden
encontrar en un momento dado y por tanto, entendemos que los polideportivos más
allá de ofrecer servicios deportivos y de salud, que evidentemente es su principal
objetivo, pero también entendemos que si además podemos incorporar un servicio
de este tipo en el que se ofrezca a la ciudadanía no solamente salud, sino además
también técnicas, como decía, y ayuda para poder defenderse y adoptar recursos
para salir airosos de esas posibles situaciones complicadas, por tanto creemos que
es positivo.
Nosotros en la moción, lo que pedimos es que se estudie la posibilidad de ampliar
unas clases que se están ofreciendo en algún polideportivo de la ciudad, que se
pueda estudiar la posibilidad de que se pueda extender al resto de polideportivos de
la ciudad. Muchas gracias.
En segundo lugar, también pedimos que esas clases sean consensuadas y sean
coordinadas con las entidades, como decía, de personas de las dones, de gent
gran, colectivos vulnerables y adolescentes. 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 número de membres.

SR. MORENO RUIZ (LHECP-ECG)
Gracias. Adelanto que vamos a votar en contra de las dos mociones que presenta
el Partido Popular y haré el posicionamiento sobre los cursos de defensa personal y
en este caso los motivos son varios.
Primero, creemos que es una vuelta al alarmismo sobre la delincuencia en
L’Hospitalet. Creo que fue el Pleno anterior, que presentasteis una moción para
hacer minicomisarías en los quioscos. No se aprobó. Se presenta ahora una
moción para implantar cursos de defensa personal en los polideportivos. Y en
cualquier caso, los planteamientos de estas mociones, lo que sugieren en cierta
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manera es que parece que en L’Hospitalet no se pueda pasear sin sufrir un acto
violento, algún robo, algún robo intimidatorio, etc.
No negamos evidentemente que los haya y que deban prevenirse, pero se trata
precisamente de eso, de prevenir, no de alentar a los colectivos, como habláis,
vulnerables, a ejecutar técnicas de defensa personal para ahuyentar robos con
violencia.
Segundo, en la propia moción habláis de que los polideportivos son espacios donde
realizar deporte, actividad física, fomentar la vida saludable, y eso es precisamente
lo que deben ser los polideportivos, espacios donde se fomente la actividad física,
no centros de autodefensa personal. Y que no estamos en contra de estos cursos,
evidentemente, pero sí que nos oponemos a que se imparta en todos los
polideportivos de la ciudad como una actividad física, más solo por seguir con el
alarmismo de la delincuencia.
Tercer motivo, quizá es más sutil el matiz, pero no menos importante, es que
entendemos que ante el problema de la inseguridad reiterativa que plantea el
Partido Popular en el Pleno, lo que no podemos hacer es poner el foco en la
víctima. Me refiero, si hay un problema de robos con violencia o hechos de agresión
a víctimas y demás, lo que no podemos decirle a la gente es que haga clases de
defensa personal para defenderse de estos robos o de estas agresiones. Lo lógico
entendemos, es la postura que defiende nuestro grupo municipal, es prevenir que
eso se produzca y no responsabilizar a la víctima, que a fin de cuentas, con esta
moción se traslada la responsabilidad a la propia víctima.
Priorizamos políticas preventivas más que formar a la ciudadanía en autodefensa
en polideportivos. Por poner algún ejemplo sencillo: detectar puntos ciegos en la
ciudad e intervenir mediante políticas urbanísticas, mejorar la iluminación de
algunas calles que puedan ser propensas a robos por su oscuridad o ubicación,
revitalizar zonas de baja afluencia o apostar por modelos de policía de proximidad.
Entendemos que la seguridad de la ciudadanía pasa por políticas preventivas, pasa
por prevenir los ataques que se plantean, por enfrentar el problema en su raíz, por
erradicar la violencia, no por decirles a los ciudadanos que si quieren vivir seguros
en su ciudad lo que tienen que hacer es aprender defensa personal, más aun
cuando lo más prudente además en muchas situaciones es evitar precisamente el
enfrentamiento.
Si nos tomamos en serio la seguridad ciudadana, lo que debemos hablar es de
cuáles son las causas de la violencia y de los robos y hablar qué políticas públicas
pueden ser más efectivas para erradicar estas agresiones, y no de decirle a los
ciudadanos que en ellos recae su responsabilidad de defenderse ante situaciones
que, con intervención pública, pueden minimizarse. Gracias.

SRA. LOZANO MONTOYA (LHECP-ECG)
Jo em referiré a la moció de la defensa de l’educació. Considerem que la moció si
bé inicialment intenta mantenir un fil conductor amb la moció presentada pel grup
socialista, respecte a una possible falta de garantia del dret a l’educació per part de
les universitats catalanes, es tracta d’una simple aparença, ja que la moció que ens
ocupa es limita a fer un plantejament des d’una perspectiva eminentment d’ordre
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públic, que no necessita d’una referència específica a l’àmbit universitari.
I entenem que no resulta necessària perquè de fet al Ple anterior ja se’ns va
traslladar un plantejament semblant, tot i que no posava l’accent a l’àmbit educatiu,
incidia en la idea de reduir el vigent conflicte polític a un mer problema d’ordre
públic i de vandalisme.
No obstant, el plantejament que avui es trasllada a aquest Ple, no és un
plantejament que busqui una solució, sinó al contrari, que pretén aprofundir en una
espiral d’enfrontament, en una mena de totum revolutum, en que es barregen el
rebuig a actes vandàlics al món universitari amb un qüestionament del sistema
educatiu català en la seva totalitat, amb acusacions d’adoctrinament i vulneració
dels drets dels infants, absolutament allunyats de la realitat escolar a Catalunya i
aprofitant per amenaçar novament un sistema, el d’immersió lingüística, una
experiència que cal catalogar com a exitosa i que constitueix una autèntica garantia
d’igualtat d’oportunitats de l’alumnat, de cohesió social i de país, la supressió de la
qual sí que en canvi faria avançar en la direcció que anuncia la moció, malgrat
l’afirmació de que l’educació no ha de ser un assumpte partidista, afirmació que
compartim absolutament d’altra banda, ni objecte de solucions abordades
unilateralment.
Voldríem així mateix reivindicar la gran professionalitat del col·lectiu docent a
Catalunya, que malgrat les retallades al servei públic d’educació i els escassos
recursos humans i materials desenvolupa una tasca extraordinàriament positiva que
cal posar en valor.
Encara més sorprenent resulta si cap, la referència a un sistema de pensament
únic, mentre el seu partit ha promogut iniciatives legislatives com la llei mordassa,
que busquen criminalitzar al discrepant i la resposta social, o té una llarga
trajectòria en la judicialització dels conflictes polítics, en un intent d’imposar
plantejaments que no tenen prou suport social. Segurament, sota el nostre punt de
vista, té molt més a veure la sentència del Tribunal Constitucional sobre l’Estatut,
amb l’arrel de la situació política per la que travessem, més que un suposat
adoctrinament de caràcter escolar.
L’Hospitalet En Comú Podem considerem que com a institució tenim l’obligació
d’entomar els problemes i, des de la política, oferir solucions, solucions que per ser
eficaces cal que siguin construïdes de forma plural des del diàleg, per apel·lar a una
majoria social que no serà possible si els plantejaments que es fan, des de
l’immobilisme, s’adrecen única i exclusivament a una part de la població.
Per aquest motiu votarem en contra de la proposta de moció. Moltes gràcies.

SR. GARCÍA VALLE (Cs)
Muchas gracias. Mire, les confieso que tenía previsto hacer una abstención y una
votación a favor en estas mociones, pero a tenor de lo que oigo, al final me
convencen ustedes que debo votar a favor de las dos, es decir, cuando se niega la
evidencia de las cosas con estos discursos, como digo, que niegan la realidad,
porque aquí ahora mismo no hay que ir muy lejos. Aquí hay una fotografía de
nuestra estimada Alcaldesa, dice: “De izquierda a derecha, Teresa Cunillera, Núria
Marín, José Castro y Miquel Buch, durante la Junta Local de Seguridad de
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L’Hospitalet”, están ustedes todos muy guapos. Dice: “Marín insta al Conseller
d’Interior Miquel Buch”, que está bien, está muy bien, “a ampliar los efectivos de
Mossos d’Esquadra en la ciudad, para hacer frente al aumento de delitos y hace un
llamamiento para mejorar la coordinación con la Guardia Urbana”.
La felicito Núria Marín porque está viendo que hay un problema en la ciudad que va
in crescendo y que, hombre, no somos tampoco, aquí no es Sarajevo tampoco,
pero en definitiva se tiende a intentar frenar eso y eso está muy bien y a mí me
alegra que mi gobierno, el gobierno de mi ciudad haga eso. Pero negar la evidencia
y la realidad, se lo digo de verdad, no es que yo sea muy amigo de cursos para
defensa personal y tal, porque el que quiere ya lo hace y tal, pero cuando se ponen
sobre la mesa una serie de argumentos, estos argumentos pseudoprogresistas,
sinceramente lo tengo que decir así, pues cambio, porque, ¿adónde vamos?,
¿adónde vamos negando la evidencia y la realidad?
Y entonces pienso que a lo mejor había identificado mal el tema y ustedes me
reconducen a que acabe por votar algo que me iba a abstener porque a mí estos…
y lo digo en clave de humor, ni fu ni fa, más bien tirando a fu, porque creo que
tampoco resuelve muchas cosas, pues me voy a abstener, que es la posición que
todos hacemos cuando no tenemos claras las cosas.
A partir de aquí cuando oyes en negar esa evidencia y tal y cual y se mete todo el
totum revolutum este y tal, y esa palabrería que yo puedo respetar, pero no lo
comparto de meterlo todo en el mismo cajón de sastre y al final arrogarse ellos,
nosotros somos aquí los panyjusticieros de los más débiles, no hace falta
ensañarse con la gente, porque si tenemos más lucha o menos lucha, un discurso
que no está mal que la gente sepa defenderse cuando pueda identificar una
agresión.
Lo que no hay que hacer, efectivamente y en eso podemos estar de acuerdo, es
utilizar esa fuerza, que uno pueda tener porque lo haya aprendido, contra gente si
es que de verdad lo hace en defensa propia, pero vamos, negar qué está pasando
en la ciudad y que tenemos un 10% más y que nuestra Alcaldesa, ahí en ese caso
estoy con ella, se ha puesto al frente de, oiga, mándennos más gente, más
recursos para que esto vayamos viendo que no vaya in crescendo, que lo veamos
minimizar si puede ser.
Eso es un hecho real y está ahí, no podemos negarlo y no podemos criminalizar a
la gente que dice a su manera que es bueno que de alguna manera la gente sepa
defenderse. ¿Por qué? Porque lo dicen de buena fe y no intentando agredir a nadie.
Es que me parece absurdo, de verdad, efectivamente que hay distancia, hay mucha
distancia, en el lenguaje sobre todo, y no identificar cosas que son palpables y las
identifica toda la población.
Les agradezco que me abran los ojos para cambiar de opinión y votar las dos a
favor. Ya les digo y lo tengo aquí, que tenía apuntado, por lo que les he explicado
antes, en una de ellas, en el tema de la defensa, abstenerme porque no lo
consideraba pero después de lo que he oído, a favor.
Y la otra, hombre, la de la educación pues evidentemente, y no le busco tres pies al
gato para votar en contra de algo que nada más que el propio título ya te indica que
tienes que votar eso. Podrá estar mejor explicado, peor explicado, pero no hay
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buena voluntad, o sea, votar en contra de una moción. Ustedes pueden hacer
aportaciones, pueden decir, pero votar en contra, pero, ¿por qué?
Porque tenemos que diferenciarlo tanto cuando en el conjunto lo que queremos es
llegar, ustedes tienen por supuesto un modelo de educación, nosotros podemos
tener otro, pero al final cuando se habla de educación, ahí estamos inmersos todos,
la mejor educación. Unas consideraciones que de verdad, yo… y mire que intento a
veces tener toda la tolerancia del mundo y meterme incluso en su discurso, pero es
que no, que me expulsan rápidamente. Lo siento y les agradezco que me hayan
abierto los ojos aunque ya sabemos cuáles son sus ideas y evidentemente estamos
muy en desacuerdo con ellas. Aunque en algunas podemos ir de la mano y se lo he
dicho más de una vez y se lo vuelvo a decir, seguramente en algunos temas que
son buenos y que identificamos con diferentes matices de concepto social, estoy
muchas veces con ustedes, se lo prometo, pero vamos, estos discursos, estas
diferencias tan grandes, dividir entre rojos y azules permanentemente la sociedad,
ya está bien hombre.
Estamos condenados a entendernos por el bien de los vecinos y vecinas, con las
diferencias que tenemos, que son legítimas y que a veces son hasta buenas,
porque desde la diferencia y de la discrepancia a veces salen cosas que uno le
quita un poco y otro le pone, y sale lo mejor.
Pero en fin, es que de verdad, en serio, siempre me decía mi madre, tú no vales
para la política y tenía razón. Tenía mucha razón, porque eres una persona que
actúa con sentimientos y yo no quiero negar los sentimientos a los demás, pero no
haces ejercicios de hipocresía y hay que ser muy hipócrita muchas veces para
hacer según qué tipo de discursos. Yo con eso no trago.
Y sí, claro que me afecta, así está que cuando no me duele una cosa, me duele la
otra. Me dice el médico, el problema no es de aquí porque como te metes tanto en
los temas y lo llevas de corazón, se lo digo, es una confesión que les hago. Ya me
decía mi madre, la política es muy sucia y vive Dios que lo estoy comprobando. Hay
discursos que son vomitivos, vomitivos, y sobre todo no buscan el beneficio de la
sociedad, con las distintas ideas que podamos tener.
En fin, no me quiero extender más, porque yo no quiero darle a nadie lecciones de
nada, pero de verdad que me enfadan estas cosas y lo siento, pero es lo que yo
pienso. Votaremos obviamente a favor de las dos.

SR. MOMBIELA QUINTERO (ERC-AM)
Molt bé, moltes gràcies. La moció sobre la suposada defensa de l’educació, de la
mateixa manera que ho hem fet amb la primera sobre universitats, la votarem en
contra.
Ens trobem de nou amb un text que pretén criminalitzar tot un moviment per les
nostres idees, i, a més, intenta crear problemes on no els hi ha hagut mai, al nostre
sistema educatiu.
Nosaltres no acceptarem mai que es titlli d’adoctrinador un sistema educatiu que
sempre s’ha basat en la cohesió social, en els principis democràtics i en els valors
de la diversitat i del respecte, i davant d’aquesta moció ens posem al costat del
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personal docent, el qual és una peça clau en el nostre sistema educatiu d’èxit i que
sempre ha defensat aquell model en el qual creiem: una escola pública, de qualitat i
en català.

Essent les 14:39 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.

Reiterar que manifestar-se és un dret fonamental, i que les reivindicacions són una
pràctica habitual, pel que exagerar i manipular unes protestes és el que s’hauria de
condemnar.
Ja sabem que al Partit Popular només els agrada reprimir i reprimir. Aquí és on
haurien de veure vostès el dèficit democràtic. Abans citava unes paraules de la
ministra Celaá, ara cito unes paraules del Partit Popular en les que es deia que el
que s’hauria de fer per solucionar el problema era permetre l’entrada dels cossos de
policia dins les universitats.
Seguim amb la repressió, repressió i més repressió. Els demanem que es deixin de
mentides, que es deixin d’amenaces, que deixin d’atacar l’escola catalana, i que
deixin d’enfrontar drets. Que ens deixin exercir-los. Per això la votarem en contra.
Pel que fa la moció de defensa personal, creiem que la promoció d’aquest tipus
d’activitats el que fan és crear un cert alarmisme entre els ciutadans i ciutadanes de
la ciutat, fet que produeix una sensació d’inseguretat sobredimensionada.
El company de L’Hospitalet En Comú Podem feia una descripció d’unes mesures
alternatives que compartim totalment i que crec que no necessitem reiterar.
Sí afegir que el que L’Hospitalet necessita és un cos de policia democràtica i de
proximitat, tal i com venint reclamant en aquest Ple. Cal dotar de mitjans al cos de
la Guàrdia Urbana perquè pugui estar realment al servei de la ciutadania. Pel que
també votarem en contra aquesta moció.

SR. BELVER VALLÉS (PSC)
Sí, gràcies Sr. Alcázar. La primera moció en defensa personal per a tots els públics.
A la moció s’explica com fins i tot hi ha alguns poliesportius i fins i tot algunes
associacions de dones que fan ja aquest tipus de pràctiques i fan elles mateixes
aquestes activitats i que ja es ve fent i s’ha mencionat en un parell d’ocasions que hi
ha algun poliesportiu municipal que té aquesta oferta oberta a tot el públic, no com
a esport de competició, sinó com a esport-salut i com a apropament a l’esport.
Pensem que aquesta és la mesura. S’han dit moltes raons, s’han exposat alguns
arguments, jo crec que no podem fer de la defensa personal, la solució a un
suposat escenari d’inseguretat.
Al llarg de la moció es van fent també esments de diferents col·lectius que es
consideren col·lectius més vulnerables, des del punt de vista d’aquesta seguretat i,
fins i tot, en algun dels acords, malgrat que es diu que es faci per a tota la població,
es fa esments d’alguns col·lectius en concret, com a receptors d’aquesta formació
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per a la seva autodefensa.
Nosaltres pensem que aquest no és el camí, que aquesta no és la solució, que la
solució és educació, sensibilització, formació, mesures preventives que s’han de fer
des de la pròpia administració, perquè no s’arribi a produir l’agressió a les persones
i la seguretat a les persones individualment concebudes els hi ha de donar el
sistema, no el seu coneixement de defensa personal o arts marcials, que això jo
crec que els hi podria donar una falsa sensació de seguretat i fer encara més greu
el problema. Per tant, nosaltres no veiem que aquest hagi de ser el camí.
Essent les 14:43 hores, s’incorpora a la sessió la Sra. Núria Marín Martínez,
Alcaldessa-Presidenta.
Respecte a la moció en defensa de l’educació, vista la moció i una vegada
escoltada la seva exposició, encara ens reafirmem més en no haver-la fet conjunta.
Nosaltres volíem fer una moció, i és el que hem fet, denunciant i posant en
evidència uns fets concrets, en un moment concret, que es va fer un ús concret d’un
estament que creiem que ha de ser inviolable, que és, en aquest cas, tal i com ho
plantejàvem nosaltres, la universitat catalana.
Vostè en la seva moció i en la seva exposició encara més, ho ha barrejat tot, ho ha
barrejat tot. Nosaltres en aquest aiguabarreig no entrem, no participem, no som
coadjuvants i no volem ser-hi, per això no vam voler fer la moció conjunta, perquè
les propostes que vostè ens feia, vaig intentar ser el més educat possible a l’hora
de dir-li, de no fer-la de manera conjunta; els hi vaig dir que, si no recordo
malament, alterava l’esperit de la moció que nosaltres presentàvem. Li vaig dir
d’aquesta manera perquè no era intenció evidentment ofendre a ningú, però crec
que amb l’exposició que vostè avui ha fet, encara ens reafirma més en no haver-la
presentat de manera conjunta.

SRA. ESPLUGAS GONZÁLEZ (PP)
En primer lugar, contestarle al representante de En Comú Podem, Sergio. Decirle
que nosotros lo que hacemos es intentar aportar soluciones a un problema que
existe en L’Hospitalet que ustedes, su grupo lo puede negar, o puede directamente
también aportar soluciones.
Nosotros hemos, en los diferentes Plenos que hemos venido desarrollando en este
mandato, hemos ido presentando mociones con el tema de la seguridad y una de
ellas, una de las propuestas es precisamente esta. Nosotros no queremos ni
pretendemos crear alarmismo, pero existe una realidad en nuestra ciudad y es que
los vecinos y las vecinas de L’Hospitalet consideran que su ciudad es insegura.
Entonces, más allá de que nosotros compartimos que se pueda mejorar el
urbanismo, que se puedan mejorar las zonas de sombra, que se puedan hacer
políticas preventivas, que se puedan hacer trabajos conjuntos desde las
asociaciones de diferentes ámbitos para intentar mejorar la seguridad, todo eso ya
nos parece bien, y nosotros cada vez que ha venido a Pleno una iniciativa de este
tipo, nosotros hemos sido los primeros en votar a favor.
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Pero eso no exime de que hay una herramienta más, que además nosotros lo que
hacemos es pedir, pero que yo sepa la moción del Partido Popular en ningún
momento exige que en los polideportivos municipales se lleve a cabo esas clases
de defensa personal para todos los públicos. Pedimos un estudio coordinado en
este caso por las diferentes asociaciones para que vean si evidentemente hay
idoneidad o no de llevarlas a cabo esas clases. No exigimos que se hagan,
simplemente pedimos el estudio coordinado, porque como ha dicho algún grupo,
existen asociaciones de mujeres que ya están llevando a cabo esas clases y por
tanto pues lo que entendemos es que a lo mejor no el lugar para hacer esas clases
no debería ser un centro de la asociación, sino que a lo mejor se podrían desplazar
y hacerlo en un polideportivo en mejores condiciones, entiendo yo, un polideportivo
municipal.
En cualquier caso, lo que decía, nosotros intentamos aportar soluciones. Que yo
recuerde, el grupo de En Comú Podem, soluciones con el tema de la seguridad,
más allá de dialogar y montar mesas de diálogo y prevención, que eso queda muy
bien, queda muy bien, pero que yo sepa, nos está llevando al lugar que estamos
viviendo y por tanto pocas situaciones y pocas iniciativas en materia de seguridad, y
entiendo yo que con el tema de la policía, Guardia Urbana, cuerpos de seguridad,
ustedes tampoco son muy buenos amigos.
Referente a la moción que nosotros presentamos respecto al tema de educación,
nos dicen lo de siempre los señores de Esquerra Republicana. Que si somos unos
represores, que si exageramos. Es su visión, su realidad de una parte de Cataluña.
Hay otra parte que yo creo que a día de hoy ya es mayoritaria, en la que
interpretamos que se han machacado y se han pisoteado los derechos de gran
parte de los estudiantes que querían hacer clase o profesores que querían impartir
clase y que se les ha impedido.
Usted puede decir que somos exagerados, pero las imágenes están ahí, de
forcejeos, de barricadas, de personas que impedían de manera deliberada hacer
clase a las personas que querían libremente recibir esas clases y que pues sus
amigos pues han considerado que la mejor manera de manifestarse en contra de la
sentencia y además manifestarse de manera ordenada, era simplemente
desordenando y alterando la vida de las personas que no pensaban como ellos.
En cualquier caso, nosotros insistimos, existen los cuerpos y las fuerzas de
seguridad, existen para también evitar situaciones como las que se produjeron en
las universidades y por tanto nosotros nos reafirmamos, evidentemente que debería
haber ido la policía allí y haber puesto, como mínimo haber puesto las condiciones
necesarias para poder facilitar que los alumnos que quisieran entrar en clase, lo
pudieran hacer, y por tanto nosotros nos reafirmamos en esa propuesta.
Respecto al Sr. Belver, del PSC, que hablaba del tema de la moción conjunta y que
no se ha podido presentar, pues bueno, pues no se ha podido presentar, pues
nosotros presentamos la nuestra que también nos parece, en ese sentido nos
parece mucho mejor, porque creo que incide precisamente en el origen de todos los
males de los que ahora estábamos hablando en las universidades, que es el
adoctrinamiento, el arrinconamiento del castellano y en todo aquello que hace que
Cataluña se divida de España.
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A continuació l’Alcaldessa-Presidenta, obre un segon torn d’intervencions en
el debat.

SR. MORENO RUIZ (LHECP-ECG)
Gracias Sonia. Nosotros no negamos los problemas que pueda haber de seguridad
en L’Hospitalet, lo que no hacemos de ello es una bandera en la que
permanentemente en el Pleno plantear mociones, que lo que explican es que
parece que sea imposible pasear tranquilamente por L’Hospitalet.
Después también queremos diferenciar, porque el barómetro es cierto que una de
las mayores preocupaciones de la ciudadanía de L’Hospitalet es el tema de la
percepción de la inseguridad, pero también nos gusta diferenciar entre la
inseguridad real y la percepción de inseguridad, que la percepción de inseguridad
aumenta en muchos casos por mociones precisamente como las que presentáis
reiterativamente en el Pleno.
Después me sorprende el tema que comentas que no somos muy amigos de la
Guardia Urbana y bueno como mantras generalizados sobre la izquierda, cuando lo
hemos dicho siempre, valoramos y apreciamos muchísimo la labor de la Guardia
Urbana, incluso en el Pleno anterior pedimos expresamente que se aumentaran los
efectivos. Incluso una de las medidas que hemos propuesto, que hemos explicado
en el posicionamiento de esta moción, es que se aumente la policía de proximidad,
que creemos que puede ser un modelo mucho más efectivo para acabar con la
delincuencia o con los robos o con las agresiones si hay más policía de proximidad
en los barrios, que no fomentando cursos de defensa personal.
Después otro tema. Personas, por ejemplo, mayores de 75 años, ¿de qué les va a
servir un curso de defensa personal? Creo que es más efectivo que haya más
policía de proximidad en los barrios. Me parece que es más efectivo que zonas de
baja afluencia se intente aumentar la afluencia o se intervenga en políticas
urbanísticas para que esas calles quizás más oscuras, que tengan peores
ubicaciones –finalitza la intervenció perquè s’ha exhaurit el temps-.

SRA. ESPLUGAS GONZÁLEZ (PP)
Sergio, me estás hablando de que quieres evitar… una cosa es la percepción de
inseguridad y otra cosa es la seguridad real, me estás hablando de tema de
urbanismo, me estás hablando de todo eso y todo eso es percepción. Por tanto,
estás viniendo a la mía. ¿Me entiendes?
Entonces nosotros en ningún momento ni siquiera en la moción que presentamos el
mes pasado con el tema de seguridad o hace dos plenos o en esta, nosotros
queremos decir que L’Hospitalet sea inseguro y que no se pueda circular ni se
pueda pasear, porque eso no es real, pero sí que es real que hay un barómetro en
el que los vecinos y las vecinas, como tú mismo acabas de reconocer, que tienen
una sensación de inseguridad y que nosotros interpretamos que esa sensación de
inseguridad se puede paliar con diferentes herramientas, que muy bienvenida la
propuesta que tú decías y en la que nosotros nos hemos sumado siempre que ha
venido una moción al Pleno en ese sentido con el tema de urbanismo, con el tema
de mediación, con el tema de prevención.
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Nosotros estamos de acuerdo, pero nosotros lo que intentamos es aportar ideas y
simplemente lo que hemos querido es que se estudie, a partir de ahí se valora, que
tú me dices, bueno ¿dónde está el límite? ¿Una persona de 75 años puede hacer
un curso de defensa personal? Pues a lo mejor sí. Y a lo mejor una persona de 30
no puede hacerlo. Esto va en función del estado físico de cada persona, el estado
mental y las capacidades y lo que quiera hacer en ese momento. Yo no voy a decir
si unas personas de 70 o de 20 son aptas o no aptas.
En cualquier caso, repito, es un estudio, que lo que nosotros pretendíamos era un
estudio para intentar aportar una solución y para que las personas tengan
herramientas, que luego son exitosas, irá en función de la difusión que se pueda
hacer por parte de estas clases.

La Sra. Alcaldessa-Presidenta, per al seu posicionament en les mocions 19 i
20, 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 número 19 i número 20, amb el resultat de la votació que es recull a
continuació.

MOCIÓ 19.-

CURSOS DEFENSA PERSONAL PER A TOTS ELS PÚBLICS.

Es dóna compte de la moció que sotmesa a votació ha estat rebutjada amb 21
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 d’ERC-AM, Srs./Sres. Antoni Garcia i Acero, 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 20.-

MOCION DEFENSA EDUCACIÓN.

Es dóna compte de la moció que sotmesa a votació ha estat rebutjada amb 21
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 d’ERC-AM, Srs./Sres. Antoni Garcia i Acero, 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
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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.
21.- PRECS I PREGUNTES

a) Respostes prorrogades a preguntes de Plens anteriors:
ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA
- 5083
En relació amb la pregunta presentada pel grup polític municipal d’ERC-AM, RGE
número 94687, d’1 d’octubre de 2019, 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 94687 i amb data 1 d’octubre de 2019, segons preveu l'article 55 de la
Reglament Orgànic del Ple amb la finalitat de ser contestat en el Ple Ordinari 27 de
novembre de 2019 en la que fan preguntes sobre la semaforització del carrer Sant
Roc, us informo del següent:
Des de l’Àrea d’Espai Públic, Urbanisme, Habitatge i Sostenibilitat, fa els treballs
d’execució de les diferents semaforitzacions que es realitzen a la ciutat. No obstant
tant els criteris de realització dels esmenats treballs, així com també l’ordre
execució dels mateixos venen determinats per part del servei de Mobilitat.
El servei de Mobilitat, facilita amb una periodicitat anual un llistat de les diferents
cruïlles i espais de la ciutat sobre el quals s’han de fer actuacions, amb un ordre de
prioritat.
Darrerament s’han dut a terme un seguit de 10 semafotizacions de cruilles, més 9
executades fora de llistats amb caràcter d’urgència, que no és recullen als llistats.
Actulament hi ha 2 en procés pendents de licitació i 7 licitacions en redacció del
plecs de condicions, que respecten l’ordre de l’ultima actualització del llistat del
servei de Mobilitat del 2019. Seguirem desenvolupant les inversions en
semaforització, atès que es destina una quantitat del Pla d’Inversions Municipals
que és distribueix a mesura de les possibilitats i necessitats urgents. Atenent a la
priorització feta pel servei de Mobilitati, per tant, preveiem poder acometre la
semaforització del carrer Sant Roc durant l’any 2020.
Atentament,”
CIUTADANS
- 5108
En relació amb el prec formulat oralment en el Ple ordinari de 23 d’octubre de 2019,
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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:
“Senyor/a,
Respecte al Prec número AJT58194/2019 que vau formular durant el passat Ple, de
data 23 d’octubre de 2019, 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 27 de novembre, en relació a les explicacions del Sr. García Valle referent al
Centre d’Esports de L’Hospitalet, ens donem per assabentats.
Atentament,”

- 5107
En relació amb la pregunta formulada oralment en el Ple ordinari de 23 d’octubre de
2019, 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 a la pregunta formulada en el pasado Pleno de 23 de octubre de 2019,
en relación con la “instalación de pseudociencias en el edificio público de este
ayuntamiento en la antigua fábrica Godó i Trias”, y según lo dispuesto en el artículo
55 (Ruegos y preguntas) del Reglamento Orgánico del Pleno, les informo que este
gobierno municipal no tiene previsto que se instale ningún proyecto de
pseudociencias en ningún equipamiento municipal.
Cordialmente,”

- 5106
En relació amb la pregunta formulada oralment en el Ple ordinari de 23 d’octubre de
2019, 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’Educació,
Esports i Joventut, Sr. Jaume Graells i Veguin, que literalment diu:
“Senyor,
Respecte a la pregunta verbal que veu formular en la sessió plenària de data 23
d’octubre de 2019 i, segons el que disposa l’article 55 del Reglament Orgànic del
Ple, en relació a l’estat en que es troba la construcció de l’Institut Jaume
Botey, quina és la previsió de finalització del mateix i quins terminis tenim
establerts de cara a complir amb aquest compromís, us informo del següent:
El fet que figuri en el web del Departament d’Educació de la Generalitat de
Catalunya que l’institut Jaume Botey encara no té cedit el solar municipal és, sens
dubte, una errada administrativa per part del Departament donat que es tracta d’un
solar cedit a la Generalitat fa dècades. En aquest mateix solar han desenvolupat la
seva acció educativa l’antiga escola Ferrer i Guardia, l’institut Llobregat i, des de
setembre de 2018, el nou institut Jaume Botey. Fins i tot aquest passat estiu el
mateix Departament ja ha executat obres d’ampliació de la capacitat de l’institut
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amb la col·locació de mòduls provisionals en el mateix solar, obres que precedeixen
la construcció definitiva d’un nou edifici.
Ben atentament,”
L’H EN COMÚ PODEM - EN COMÚ GUANYEM
- 5088
En relació amb la pregunta presentada pel grup polític municipal de LHECP-ECG,
RGE número 97853, de 8 d’octubre de 2019, 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 97853 i amb data 8 d’octubre 2019, segons preveu l’article 55 de la
Reglament Orgànic del Ple amb la finalitat de ser contestat en el Ple Ordinari 27 de
novembre de 2019 sobre la retirada del fibrociment en centres educatius, us informo
del següent:
En data 5 de juliol 2017 és va sol·licitar al Departament de Salut l’elaboració de
l’informes tècnics de valoració de riscos laborals i sanitaris, sobre la situació
d’exposició al fibrociment a l’edifici de l’INS Llobregat, com a les naus del seu
voltant.
En data 5 de juliol és va sol·licitar al Departament de d’Ensenyament l’elaboració de
l’informes tècnics de valoració de riscos laborals i sanitaris, sobre la situació
d’exposició al fibrociment tant a l’edifici de l’INS Llobregat, com a les naus del seu
voltant. Així com també la reunificació en un únic edifici de tota l’oferta formativa,
classes i instal·lacions corresponents a l’activitat de l’Institut Llobregat, fins ara amb
dos edificis prou distanciats físicament en actiu. Que actualment tenen un ús
diferent.
És demana també la inclusió de l’INS Llobregat dintre del conveni amb la
Generalitat de Catalunya sobre centres educatius que necessiten reformes urgents.
En data 20 de febrer de 2017 es va signar un Protocol de col·laboració entre
l’Administració de la Generalitat de Catalunya mitjançant el departament
d’Ensenyament, i l’Ajuntament de L’Hospitalet de Llobregat de col·laboració en
matèria d’ensenyament, recull la elaboració d’un pla de treballar per impulsar la
construcció d’edificis escolar necessaris a la ciutat i la inversió en la rehabilitació,
l´adequació i el manteniment dels centres existents.
L’any passat la Generalitat de Catalunya va substituir la teulada de fibrociment del
terrat de l’edifici del Institut Llobregat.
Atentament,”

- 5105
En relació amb el prec formulat oralment en el Ple ordinari de 23 d’octubre de 2019,
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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 al prec formulat al Ple del 23 d’octubre de 2019, expedient
AJT/58187/2019, en relació a la plaga de xinxes a l’avinguda Carrilet 114, us
informo del següent:
L’insecte en qüestió és l’Halyomorpha Halys o Bernat Marbrejat. Es tracta d'un
insecte de grans dimensions, mesura al voltant d'un centímetre l'espècimen adult, i
que està present a les zones verdes.
La seva presència és sobretot a la zona costanera perquè les condicions d'humitat
són bones per aquesta plaga, però encara continua la seva expansió.
Segons les dades recollides pel Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i
Alimentació de la Generalitat de Catalunya, aquest insecte ha estat trobat a
diferents municipis tant de Girona, Tarragona i Barcelona. Inclòs el municipi de
L’Hospitalet de Llobregat on va aparèixer al 2017.
Els experts destaquen que aquests xinxes no pessiguen i no afecta tampoc la salut
dels humans, ni dels animals, però pot provocar molèsties. Quan l'insecte se sent
amenaçat i com a mecanisme de defensa, allibera un líquid que produeix una olor
forta i desagradable.
Actualment no hi ha cap tractament fitosanitari efectiu per al seu control. S’han
col·locat trampes de feromones al barri per tal de reduir la població d’aquest
insecte, que en alguns llocs de la ciutat han resultat efectives, però en altres
ubicacions no han estat efectives.
Des de l’Ajuntament s’ha fet un tríptic informatiu per tal d’informar als veïns de les
mesures preventives per tal d’evitar la propagació del plaga, atès que en el moment
de la hibernació tendeix a buscar refugi a les cases.
Atentament,”

- 5104
En relació amb la pregunta formulada oralment en el Ple ordinari de 23 d’octubre de
2019, 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’Educació,
Esports i Joventut, Sr. Jaume Graells i Veguin, que literalment diu:
“Senyor,
Respecte a la pregunta verbal que veu formular en la sessió plenària de data 23
d’octubre de 2019 i, segons el que disposa l’article 55 del Reglament Orgànic del
Ple, en relació a les incidències que s’han produït els caps de setmana en l’ús del
pati de l’escola Pere Lliscart per part d’adults, escola en la qual es desenvolupa el
projecte de patis oberts, us informo del següent:
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El cas puntual d’aparcament d’un vehicle dins del pati de l’escola Pere Lliscart en
cap de setmana fou un ús inapropiat per part d’un operari de l’empresa constructora
que va realitzar obres dins del centre aquest estiu. Aquest fet va quedar resolt quan
l’Ajuntament en va tenir coneixement.
Ben atentament,”

- 5103
En relació amb la pregunta formulada oralment en el Ple ordinari de 23 d’octubre de
2019, 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 de
Planificació, Projectes Estratègics i Hisenda, Sr. Francesc J. Belver Vallés, que
literalment diu:
“En relació amb la pregunta formulada durant el Ple del passat 23 d’octubre, relatiu
a l’acord de col·laboració entre l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat i Le Cirque
du Soleil, i segons el que disposa l’article 55 (Precs i Preguntes) del Reglament
Orgànic del Ple, es manifesta el següent:
Prec 1.- “Voldríem saber si l’acord signat continua vigent”
Resposta.- Sí, l’acord signat continua vigent
Prec 2.- “Si implica algun tipus d’obligació, per part del Circ du Solei, d’arrendament
de l’espai a la nostra ciutat o senzillament no existeix aquesta obligació”
Resposta.- Cada vegada que Le Cirque du Soleil s’instal·la a la Ciutat ha de
satisfer el pagament de la Taxa per a la utilització privativa o l’aprofitament del sòl,
vol i subsòl de la via pública, d’acord amb l’establert a l’Ordenança Fiscal núm.
2.13.
Cordialment,”
PARTIT POPULAR
- 5096
En relació amb la pregunta presentada pel grup polític municipal del Partit Popular,
RGE número 98226, de 9 d’octubre de 2019, 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 98226, de 9 de octubre de 2019, 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 27 de noviembre
de 2019, en relación con los pisos ocupados, le informo de lo siguiente:
1. La propia naturaleza irregular de una vivienda sin título habilitante
imposibilita la constatación del hecho y por tanto de un censo a tiempo real.
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Sin embargo y a título indicativo, podemos disponer de los datos que se
desprenden del Registre d’Habitatges buits i d’Habitatges ocupats sense títol
habilitant de la Generalitat de Catalunya que se creó al amparo del Decret
Llei 1/2015 de 24 de marzo. Actualmente en este Registro aparecen
inscritos 265 pisos ocupados en nuestra ciudad.
2. El Ayuntamiento de L’Hospitalet de Llobregat se coordina de forma habitual
con las fuerzas policiales, con la Administración de justicia, y con la Agencia
de l‘Habitatge de Catalunya tanto para hacer frente a los problemas de
emergencia habitacional en la suspensión o aplazamiento de lanzamientos
que afecten a las personas en riesgo de exclusión residencial cuando el
propietario es un gran tenedor de vivienda como en la lucha contra la
ocupación delictiva e injustificada en base a criterios de vulnerabilidad.
Se está trabajando en el desarrollo de un protocolo que se activará en el
momento que se tenga constancia que un piso ha estado ocupado, con un
desarrollo del mismo multi-departamental. Dicho protocolo tendrá que ser
aprobado por Junta de Govern Local. También se está acabando la de
elaborar la regularización de las viviendas ocupadas de grandes tenedores
en la ciudad.
3. Los vecinos y comunidades de propietarios pueden dirigirse en caso de
encontrarse con casos de ocupación irregular de una vivienda a los servicios
de la Guardia Urbana, en concreto a la Unidad de Convivencia y Civismo
desde donde serán derivados si resulta conveniente y adecuado al
departamento correspondiente.
4. El Asesoramiento a los vecinos en caso de ocupaciones irregulares, se está
ofreciendo tanto en el Área de Espai Públic, Habitatge, Urbanisme i
Sostenibilitat como en la unidad de Convivencia y Civismo de Guardia
Urbana.
Atentamente,”

- 5102
En relació amb la pregunta formulada oralment en el Ple ordinari de 23 d’octubre 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’Espai
Públic, Habitatge, Urbanisme i Sostenibilitat, Sr. Cristian Alcázar Esteban, que
literalment diu:
“Respecto a la pregunta formulada en el Pleno del 30 de octubre de 2019,
expediente AJT/58178/2019, en relación a los parques infantiles y su adaptación
para niños con diversidad funcional, le informo de lo siguiente:
Desde el 2007 en todos los proyectos de obra, ya se incluyen especificaciones
técnicas de accesibilidad, en las zonas infantiles. En la mayoría de los parques
infantiles ya hay instalaciones adaptadas para niños y niñas con o sin diversidad
funcional, ayudando a la integración de ambos. De los 150 parques existentes, 100
ya se consideran de integración y hay al menos uno por barrio.
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Desde la aprobación de la moción, se han realizado dos nuevos parques infantiles
en la ciudad, en la calle Primavera y el a calle Narcís Monturiol y también se han
remodelado otros dos en Can Trinxet y la calle Rius i Carrió. En todos estos
parques tienen zonas integradas que tienen en cuenta la diversidad de
capacidades.
Cabe destacar que los nuevos proyectos de zonas de infantiles como en el parque
de las Planas, desde el inicio del desarrollo del proyecto se tienen en cuenta todos
los elementos, como color de las puertas, del caucho y la selección de las
diferentes tipologías de los elementos de juego, para que sea un parque con
accesibilidad universal.
Se han valorado el grado de accesibilidad universal de varias zonas infantiles de la
ciudad, como Puig Gairalt, con un 63%, el parque de la Sep con un 66%, Francesc
Macià con un 57% y el parque de las Planas con un 71% de accesibilidad universal.
Atentamente,”
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 7 preguntes per escrit que han tingut entrada
en el Registre General els dies 23, 24 i 30 d’octubre i 6 i 18 de novembre de 2019 i,
per tant, amb més de 6 dies hàbils anteriors a la celebració del Ple.
Aquestes preguntes als efectes de constar a l’acta de la sessió, es transcriuen
literalment:
1.- RGE núm. 102597, de 23 d’octubre de 2019
“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.
Diferents veïns del carrer Enric Prat de la Riba, 210-212 ens expressen el seu
malestar per les molèsties generades per la ubicació d’una bateria de contenidors
de recollida de residus davant de la seva finca. Aquests veïns i veïnes ja han
realitzat múltiples gestions amb l’Ajuntament sobre el tema, fins i tot amb la
intervenció de la Síndica de Greuges.
El Grup Municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya vol saber:
- Quin és el grau de compliment de les recomanacions a l’Àrea d’EPUS que va
efectuar la Síndica en octubre de 2018 sobre aquest tema? En especial les
recomanacions 1c i 1d?
- S’ha comunicat dintre del període establert de tres mesos sobre les mesures que
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s’adoptaran? En cas contrari, quins són els motius que impedeixen prendre en
consideració aquestes recomanacions?”

- 5101
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 102597 i amb data 23 d’octubre de 2019, segons preveu l'article 55 de
la Reglament Orgànic del Ple amb la finalitat de ser contestat en el Ple Ordinari 27
de novembre de 2019 en la que fan preguntes sobre molèsties contenidors Enric
Prat de la Riba 210, us informo del següent:
Des de l’Àrea d’Espai Públic , Urbanisme, Habitatge i Sostenibilitat, en la resposta a
la Sindicatura de Greuges de L’Hospitalet és va donar contesta, en data 8 de febrer
de 2019 a la queixa sobre la ubicació dels contenidors del carrer Enric Prat de la
Riba.
En aquest escrit s’informava que en el nou plec de condicions pel concurs
d’adjudicació de la contracta de neteja de la ciutat, que tindrà una duració de 10
anys i que començarà al gener 2021, durant la redacció del plec hi ha prevista la
realització d’un estudi previ, per la planificació dels sistemes de recollida de residus
de la ciutat, més adients per afavorir el reciclatge i disminuir els residus.
Els contenidors ubicats al carrer Enric Prat de la Riba, front els números 210-212,
estan situats a una distancia de 2,95 metres de la façana de la finca i a una
distancia en el pla vertical de més de 4 metres de les finestres de l’habitatge més
proper, i fora de la línia de l’entrada a l’establiment de farmàcia. Actualment davant
de la porta d’entrada de la farmàcia hi ha una reserva d´estacionament.
La correcta ubicació d’aquesta bateria de contenidors es revisa periòdicament per
tal de garantir que no s’envaeixi l’entrada a la farmàcia. És realitza una neteja dels
mateixos amb una freqüència quinzenal, que s’intensifica segons la necessitat del
moment.
Atentament,”
2.- RGE núm. 103091, de 24 d’octubre de 2019
“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.
Respecte a la seva resposta rebuda el dia 23/10/2019 a la nostra pregunta al Ple de
25 de setembre, sobre la peatonalització del carrer Príncep de Bergara, on ens
informen de la planificació d’unes càmeres de trànsit, però no ens responen a la
pregunta sobre les jardineres i altres obstacles.
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El Grup Municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya vol saber de nou:
-

Quan es col·locaran les jardineres com a element dissuasiu que reclamem
des de que es van inaugurar les obres del carrer.”

- 5099
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 103091 i amb data 24 d’octubre de 2019, segons preveu l’article 55 de
la Reglament Orgànic del Ple amb la finalitat de ser contestat en el Ple Ordinari 27
de novembre de 2019 en la que fan preguntes sobre la peatonització del carrer
Princep de Bergara, us informo del següent:
En el projecte de urbanització del carrer Princep de Bergara, figurava la col·locació
de fites al llarg de tot el carrer. Durant la realització de les obres urbanització del
carrer Princep de Bergara, va tenir lloc una reunió entre l’Associació de veïns,
l’Associació de comerciants, el regidor de l’Àrea d’Espai Públic, Urbanisme
Habitatge i Sostenibilitat i el Regidor del Districte I, on es va acordar la no
instal·lació ni de fites ni de cap altre element a les voreres en el tram de carrer entre
Provença i el carrer Major a petició dels veïns i comerciants, si més no en altres
reunions ens vam demanar valorar la col·locació de jardineres.
En l’actualitat només hi ha instal·lades fites en del carrer Princep de Bergara entre
avinguda Carrilet i Provença, així com quatre jardineres al llarg de tot el carrer, dues
jardineres instal·lades al començament de nou tram urbanitzat, una jardinera al
carrer Josep Prats per impedir el gir i l’última per impedir la col·lisió del camions
amb la cornisa d’un edifici, pactat amb els veïns.
D’altra banda hi ha instal·lades dues fites davant un comerç, demanades
expressament per ell per temes de seguretat.
Atès que no disposem d’aquest element, estem treballant en la redacció d’un plec
de compra i subministrament de jardineres per diferents indrets de la ciutat, per tant
és valorar la seva instal·lació en el carrer Princep de Bergara.
Atentament,”
3.- RGE núm. 104702, de 30 d’octubre de 2019
“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.
Una veïna ens ha fet arribar la seva queixa arran d’un incident de trànsit, en la
carretera del Mig cantonada avinguda de la Fabregada, en el qual s’ha vist implicats
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5 vehicles, entre ells, el seu propi que estava estacionat correctament. El resultat
final ha estat que dos d’aquests vehicles han quedat a sobre de la vorera.
(adjuntem imatge)
La Guàrdia Urbana en lloc d’avisar als propietaris d’aquests vehicles afectats, s’ha
limitat a deixar una notificació en el parabrisa dels vehicles instant-los a personar-se
en les oficines de la G.U.
El Grup Municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya vol saber:
-

Com ha respost l’Ajuntament a la petició que ha realitzat aquesta veïna
mitjançant les xarxes socials de l’Ajuntament?

-

Quin és el procediment que segueix la Guàrdia Urbana en aquests casos per a
informar urgentment als propietaris dels vehicles afectats?

-

Quina és l’actuació prevista per l’Ajuntament en casos com aquest, si els
vehicles queden a sobre de la vorera i dificulten el pas als transeünts?

”

- 5110
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 104702 i data 30 d’octubre de 2019, i segons el que
disposa l’article 55 del Reglament Orgànic del Ple a efectes de que sigui contestada
al Ple Ordinari, en relació a “una veïna ens ha fet arribar la seva queixa arran d’un
incident de trànsit, en la carretera del Mig / Av. Fabregada, en el qual s’han vist
implicats cinc vehicles, entre ells, el seu propi.....” manifestar que:
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Des de la Guàrdia Urbana es van fer els esbrinaments necessaris, respecte la
incidència ressenyada, per poder donar resposta personalitzada a la petició de la
veïna.
L’actuació de la Guàrdia Urbana en els accidents de trànsit en el que es veuen
implicats vehicles estacionats a la via pública, entenent que a la base de dades de
trànsit constin les dades de contacte dels propietaris, consisteix a fer les gestions
oportunes per traslladar a cada implicat la informació de l’incident ocasionat.
En aquest cas, i atenent la franja horària en la que es va produir l’accident, els
agents actuants van procedir registrant les plaques de matricula dels vehicles
afectats i van deixar nota al parabrises per a que es posessin en contacte amb la
Guàrdia Urbana.
Aquell dia en concret no es van retirar els vehicles ja que no impedien el pas dels
vianants ni suposaven cap perill personal ni material.
Atentament,”
4.- RGE núm. 104940, de 30 d’octubre de 2019
“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.
Alguns veïns i veïnes dels carrers Pedraforca, Castellvell i Avinguda Masnou ens
han fet arribar les seves inquietuds respecte les obres del carreró que envolta
aquests 3 carrers.
Aquests veïns i veïnes afirmen que l’espai ha estat cedit a l’Ajuntament de
L'Hospitalet, que pagaria conjuntament les obres de rehabilitació amb els
propietaris i propietàries de les comunitats, perquè posteriorment passi a ser
propietat d’aquest Ajuntament.
El Grup Municipal d’ERC li pregunta al Govern Municipal:
1. El pressupost d’aquestes obres ha estat aprovat per l’Ajuntament?
2. De ser així, quina és la data prevista per l’inici d’aquestes obres?”

- 5111
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 104940 i amb data 30 d’octubre de 2019, segons preveu l’article 55 de
la Reglament Orgànic del Ple amb la finalitat de ser contestat en el Ple Ordinari 23
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d’octubre de 2019 en la que fan preguntes sobre les obres del carreró que envolta
els carrers Pedraforca, Castellvell i Avinguda Masnou, us informo del següent:
El projecte d’execució de les obres es l’expedient 09/2018, i tenia un cost de
455.202,50 € amb IVA inclòs. Del total del cost del projecte l’Ajuntament de
L’Hospitalet de Llobregat assumia la quantitat de 267.769,15€ i els propietaris de
les diferents comunitats de propietaris assumien la diferencia.
El projecte d’execució no ha estat subjecte a la aprovació de la Junta de Govern
Local, atès que no hagut acord entre els veïns de les nou comunitats que
conformen l’espai, per tal d’assumir les depeses d’urbanització i constituir també
una servitud de pas pels espais després de la urbanització i que actualment la
titularitat la ostenten les diferents comunitats de propietaris.
Atentament,”
5.- RGE núm. 104943, de 30 d’octubre de 2019
“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.
Els vehicles elèctrics i d’ús compartit s’han convertit, com podem comprovar només
sortir al carrer, en una alternativa al transport privat, una de les possibles opcions
per combatre la crisi climàtica contra la que lluitem, tanmateix ens preocupa la
seguretat i la millora de la convivència a la nostra ciutat.
Després d’escoltar reiterades les queixes i preocupacions de veïns i veïnes, el Grup
Municipal d’ERC li pregunta al Govern Municipal:
1. A l’espera de la normativa que prepara la DGT, té previst el Govern
Municipal la redacció d’una normativa on, per exemple, es limiti la velocitat o
l’ús en determinades zones, sigui d’ús obligatori el casc o els llums per
permetre una millor visualització, etc. per trobar un equilibri entre els usuaris
de patinets elèctrics i la resta de vehicles i vianants, evitant d’aquesta forma
accidents?
2. En qualsevol cas, l’Ordenança de Mobilitat vigent prohibeix la circulació de
patinets per la calçada. Quines mesures està prenent el Govern i la Guàrdia
Urbana per garantir-ne el compliment?
3. D’altra banda, l’empresa Acciona presta els seus serveis de motosharing a
la nostra ciutat, fent ús de l’espai públic. Des del Grup Municipal d’Esquerra
Republicana volem conèixer com s’està gestionant aquest servei, si existeix
alguna concessió, i si l’empresa paga algun tipus de taxa.
4. A més, preguntem si es preveu ampliar el número de places d’aparcament
per motocicletes, atès que l’empresa Acciona les ocupa, la qual cosa pot
posar en risc l’accessibilitat dels nostres carrers si la resta de motocicletes
envaeix l’espai públic, com fan les bicicletes Mobike.”
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- 5113
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 104943 i data 30 d’octubre de 2019, i segons el que
disposa l’article 55 del Reglament Orgànic del Ple a efectes de que sigui contestada
al Ple Ordinari, en relació a “els vehicles elèctrics i d’ús compartit s’han convertit,
com podem comprovar només sortir al carrer, en una alternativa al transport
privat,....., tanmateix ens preocupa la seguretat i la millora de la convivència a la
nostra ciutat.”
En resposta a les seves preguntes indicar-li:
1. La manca de promulgació de la normativa estatal reguladora dels vehicles de
mobilitat personal (MVP) fa que l’Ajuntament no hagi dictat cap modificació de la
vigent Ordenança de Mobilitat per tal de no incórrer en contradiccions entre
normatives i les limitacions pròpies de l’Ordenança. Per tant, la norma d’aplicació
continua sent la vigent Ordenança de Mobilitat.
2. Des de Guàrdia Urbana es realitzen diàriament serveis i actuacions a diversos
punts de la ciutat, pel compliment de l’Ordenança de Mobilitat.
La Guàrdia Urbana davant la detecció d’infraccions actua denunciant sobre els
preceptes infringits. En particular, respecte a la prohibició de la circulació de
patinets elèctrics per la calçada, durant l’any 2019, s’han tramitat un total de 26
denúncies.
3. La formalització administrativa d’aquest negoci jurídic es va dur a terme
mitjançant la Resolució número 001330/2019 (Exp 513/2018) que es va dictar en
data 25 de febrer de 2019 per la qual es va concedir a ACCIONA MOBILITY S.A.
llicència d’ocupació de la via pública per a portar a terme una “prova pilot de
sistemes de motocicletes compartides” de l’1 de març del 2019 fins l’1 de març del
2020.
L’empresa ACCIONA MOBILITY S.A. ha procedit al pagament de les taxes que
estableix l’Ordenança fiscal 2.11 Reguladora de la taxa per aprofitament especial de
la via pública on, al seu article 9, determina la tarifa “2.2.2. Reserves d’ús especial
motocicletes. Per cada unitat. Al mes o fracció: 4.30 euros”.
4. El nombre de motocicletes autoritzades en el sistema de moto-sharing (o moto
compartida) de la prova pilot que s’està desenvolupant amb l’empresa Acciona, és
de 100.
Les dades estadístiques sobre el parc automobilístic de la ciutat presenten un
nombre de 19.165 motocicletes censades en l’any 2018 i 5.611 ciclomotors, el que
fa un total de 24.776 vehicles de dues rodes, sense comptar tots els vehicles
d’aquestes característiques censats en d’altres municipis que circulen i aparquen a
la nostra ciutat en grans bosses d’aparcament (Ciutat de la Justícia, Pl. d’Europa,
Fira, etc.). El percentatge de motocicletes del sistema de moto-sharing és d’un 0,40
%.
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Atentament,”
6.- RGE núm. 106814, de 6 de novembre de 2019
“Antoni Garcia, Portaveu del Grup Polític d’Esquerra Republicana de Catalunya,
d’acord amb allò que disposa l’article 55 del Reglament del Ple de l’Ajuntament de
L’Hospitalet de Llobregat, presenta al Registre General la següent pregunta, a fi
efecte de que sigui contestada en el proper Ple ordinari.
Alguns veïns i veïnes del carrer Major (tram entre plaça de l’Ajuntament i Remunta)
ens han fet arribar la seva queixa sobre el nou enllumenat. Es queixen de què és
del tot insuficient, especialment en la banda dels números senars. A més, a partir
de l’hora de tancament dels comerços, la situació encara empitjora més.
Aquests veïns també estan preocupats pels efectes que això pot tenir en la
percepció de seguretat durant la nit.
Atès que aquest grup polític ja va presentar una pregunta sobre aquest mateix tema
el dia 11 de febrer amb núm. de registre 15.952/2019 que ja va ser contestada el
dia 22 de febrer.
Atès que el Tinent d’Alcaldia ens informava de la realització d’un estudi posterior
per a prendre les mesures oportunes.
Atès que els veïns i veïnes a dia d’avui continuen manifestant-nos la seva queixa
sobre l’enllumenat.
El Grup Municipal d’ERC li pregunta al Govern Municipal:
1. Ja s’ha realitzat l’estudi posterior que ens va informar el Govern Municipal?
2. En cas de no haver-se realitzat l’informe, quan pensen fer-ho?
3. En cas d’haver-se realitzat l’informe, s’han les pres mesures oportunes?
Quines mesures?
4. En cas negatiu, quan les pensen prendre?”

- 5116
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 106814 i amb data 6 de novembre de 2019, segons preveu l’article 55
de la Reglament Orgànic del Ple amb la finalitat de ser contestat en el Ple Ordinari
27 de novembre de 2019 en la que fan preguntes sobre l’enllumenat del carrer
Major, us informo del següent:
S’ha realitzat l’estudi lumínic de l’estat actual del carrer, detectant nivells lumínics
més baix que els desitjats a les zones més properes a les façanes entre plaça
Remunta i la Plaça Constitució. Per tal de reparar de millorar la il·luminació d’aquest
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espai i d’altres detectats a la ciutat, aquest any s’ha redactat un projecte el qual es
va a provar per Junta de Govern Local del 30 d’octubre de 2019, que actualment es
troba en licitació i la seva execució tindrà lloc durant el any 2020.
Atentament,”

7.- RGE núm. 110519, de 18 de novembre de 2019
“Antoni Garcia, Portaveu del Grup Polític d’Esquerra Republicana de Catalunya,
d’acord amb allò que disposa l’article 55 del Reglament del Ple de l’Ajuntament de
L’Hospitalet de Llobregat, presenta al Registre General la següent pregunta, a fi
efecte de que sigui contestada en el proper Ple ordinari.
Algunes empreses de rehabilitació de façanes de l’Hospitalet ens han fet arribar la
seva queixa amb motiu de la demora en la concessió de llicències d’obra per a la
rehabilitació d’algunes façanes. Es dóna la circumstància que el que habitualment
es tramitava en un termini aproximat d’un mes, en l’actualitat pot arribar a demorarse fins a 4 o 5 mesos.
El Grup Municipal d’ERC li pregunta al Govern Municipal:
1. Coneix aquest problema el Govern Municipal?
2. Quantes llicències per a rehabilitació de façanes s’han tramitat en 2017,
2018 i el que portem de 2019?
3. Quin ha estat el termini mitjà transcorregut entre la data de sol·licitud i la
data de concessió en 2017, 2018 i 2019?
4. Quins són els motius d’aquestes demores?”

- 5122
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 110519 i amb data 18 de novembre de 2019, segons preveu l’article
55 de la Reglament Orgànic del Ple amb la finalitat de ser contestat en el Ple
Ordinari 27 de novembre de 2019 en la que fan referencia a la demora en la
concessió de llicencies d’obra per la rehabilitació d’algunes façanes, us informo del
següent:
Des de l’Àrea d’Espai Públic, Habitatge, Urbanisme i Sostenibilitat no son
conscients arrel de les dades estàtiques que figuren a continuació.
Dades dels expedients de sol·licitud de rehabilitació de façanes des de el any 2017
fins a 31 d’octubre de 2019.
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Any

Exp.
Obre
façanes

2017
2018
2019

182
233
170

Menors

Aquestes son les mitjanes dels dies entre la data de sol·licitud i la data de
concessió d’un llicencia de de rehabilitació de façanes.
Any

Mitjana
aprovació

2017
2018
2019

135
112
97

dies

En les dades anteriors es veu una tendència a la baixa tant en el 2018 com al 2019
en els dies de mitjana de la resolució dels expedients de rehabilitació de façanes.
És per aquesta raó que actualment no existeix cap demora en la tramitació dels
expedients de rehabilitació de façanes i el temps de tramitació es l’habitual. Excepte
algun expedient que en el transcurs del seu tràmit administratiu, hagi tingut alguna
esmena en la seva tramitació, fet que pot dilatar el temps de la seva resolució.
Atentament,”
CIUTADANS
Per part dels/de la regidors/a del grup polític municipal de Ciutadans, d’acord amb
allò que disposa l’article 55.4 del Reglament Orgànic del Ple, s’han formulat en
temps i forma 3 preguntes i 1 prec per escrit que han tingut entrada en el Registre
General el dia 14 de novembre de 2019 i, per tant, amb més de 6 dies hàbils
anteriors a la celebració del Ple.
Aquest/es prec/preguntes als efectes de constar a l’Acta de la sessió, es transcriuen
literalment:
1.- RGE núm. 109655, de 14 de novembre de 2019.
“El regidor de este Grupo Político, Jesús A. Martín González presenta la siguiente
instancia:
EXPOSA:
Ante las quejas recibidas por parte de vecinos residentes en la Calle Riera de la
Creu referentes a malos olores, a suciedad de la calle y a falta de limpieza.
SOL·LICITA:
¿Ha recibido este Gobierno instancias o peticiones de vecinos alertando de los
problemas de malos olores, suciedad y falta de limpieza en dicha calle?
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Si la respuesta es afirmativa, ¿en qué mes ha recibido este Gobierno estas
instancias o peticiones?
¿Qué medidas está tomando este Gobierno para acabar con los problemas de
malos olores, suciedad y falta de limpieza en dicha calle?
En el supuesto de haber tomado medidas para solucionar este problema, ¿ha
informado este Gobierno municipal a los vecinos de la calle de las medidas que
está adoptando?
¿Mediante qué canales informativos está informando este Gobierno a los vecinos
de dicha calle para informarles de las medidas adoptadas para solucionar el
problema de olores, suciedad y falta de limpieza?
¿Cuántas comunicaciones ha realizado este Gobierno a los vecinos para informar
de las medidas adoptadas para acabar con este problema?
¿En qué fecha ha realizado estas comunicaciones a los vecinos?
¿Cuál es la valoración del Gobierno de la situación actual de malos olores,
suciedad y falta de limpieza en esta calle? ¿Cree el Gobierno municipal que se ha
solucionado el problema? Si la respuesta es negativa, ¿qué medidas va a tomar
para solucionarlo?”

- 5118
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 109655, de 14 de noviembre de 2019, 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 27
de noviembre de 2019, en relación con los malos olores, suciedad y falta de
limpieza en la Calle Riera de la Creu, le informo de lo siguiente:
A principios de este verano, se recibieron algunas quejas sobre la emanación del
olor a los peces en el tramo de la vía pública junto a la batería de contenedores
situados frente al número 66 de la calle Riera de la Creu.
Algunos vecinos y los comercios más cercanos a esta batería de contenedores
expresó su queja por esta ubicación de contenedores, y por las prácticas de la
pescadería próxima, en la calle Jaume Blanchart.
No se ha podido realizar el cambio de ubicación de la batería de contenedores,
porque el tramo de la calle Riera de la Creu donde se encuentran actualmente tiene
una amplitud que no tienen otras calles del entorno. En el resto de calles con viales
más anchos como av. de Josep Tarradellas o la calle Bruc, estas ya tienen
ubicadas baterías de contenedores.
Indicar también que desde el mes de mayo de 2019, se instaló en los contenedores
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de recogida de materia orgánica, un sistema diseñado a para los diferentes
comercios de la zona, con una apertura de la puerta mediante una tarjeta, para
cuando se han de depositar grandes bolsas.
En cuanto a la información hay más contenedores de los necesarios, mediante
inspección se certifica que actualmente los contenedores de la ubicación son
necesarios para dar servicio a los vecinos de la zona. La recogida del contenedor
de orgánico se realiza en días alternos, fines de semana incluidos.
Desde la Regidoría del distrito I, se ha informado y han sido contestadas tanto las
llamadas y los correos electrónicos que se han recibido por parte de los vecinos de
la calle Riera de la Creu.
Desde el viernes 9 de noviembre, como prueba, se está haciendo la recogida de
residuos orgánicos de la tienda de pescado en su puerta, en la última hora de la
apertura de los dedos. Este tipo de recogida es una prueba piloto de recogida
puerta a puerta que ha comenzado en la ciudad. No se determina el término de la
prueba antes mencionada.
Atentamente,”

2.- RGE núm. 109661, de 14 de novembre de 2019.
“El regidor de este Grupo Político, Jesús A. Martín González presenta la siguiente
instancia
EXPOSA:
En el Geoportal del Espacio Público, en el apartado "Buscar servicios de limpieza"
es imposible introducir ningún tipo de dirección para conocer los servicios de
limpieza que realiza este Ayuntamiento en una dirección concreta.
SOL·LICITA:
Solicitamos que se repare y se pueda introducir en este apartado una dirección
para poder conocer los servicios de limpieza sobre la dirección introducida.

”
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- 5119
En relació amb aquest prec presentat pel grup polític municipal de Ciutadans,
consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada pel Tinent
d’alcaldia de l’Àrea d’Espai Públic, Habitatge, Urbanisme i Sostenibilitat, Sr. Cristian
Alcázar Esteban, que literalment diu:
“Respecto al ruego que ha presentado en el Registro General de Entrada del
Ayuntamiento, con el número 109661, de 14 de noviembre de 2019, 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 27
de noviembre de 2019, en relación con la Geoportal del Espacio Público en la
búsqueda de servicios de limpieza, le informo de lo siguiente:
Ciertamente, en dicho apartado de búsqueda se presenta un desplegable
desactivado titulado “Calle”, justo sobre el botón titulado “Buscar”.
La razón era que estaba previsto permitir esta búsqueda en un futuro próximo. Sin
embargo, se retardó en el tiempo su implementación porque, indirectamente, la
búsqueda por “calle” se puede realizarse mediante otras opciones:
Opción 1: Acceder a una calle (o una dirección postal), mediante la búsqueda en el
apartado Buscar por direcciones y sitios, que permite escribir no solo un nombre de
calle (que no tiene por qué ser exacto o actual) sino también una dirección postal
(calle, número y, eventualmente, letra).
Opción 2: Acceder a una calle (o una dirección postal), mediante la búsqueda en el
apartado Buscar por lugares, que permite escribir un texto que haga referencia a
algún contenido del Directorio (por ejemplo, el nombre de un equipamiento...).
Existe un error en la versión de lengua castellana, en el título del botón asociado,
que es “Buscar calle” cuando debería ser simplemente “Buscar”. Será corregido en
breve.
Opción 3: Acceder a una calle mediante la navegación por el mapa, si se conoce.
Está planificada la ejecución de los trabajos informáticos de programación para
permitir que el desplegable titulado “Calle” pueda estar operativo próximamente.
Atentamente,”

3.- RGE núm. 109662, de 14 de novembre de 2019.
“El regidor de este Grupo Político, Jesús A. Martín González presenta la siguiente
instancia
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.
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El punto número 2 de la moción aprobada decía lo siguiente "INSTAR a la/s
Tenencia/s de Alcaldía competente/s a que publique en la web de este
Ayuntamiento, de una forma fácil y accesible, la información precisa y concreta de
plano de la ruta-itinerario de los diferentes servicios, horarios de inicio y finalización
de los mismos y calendario semanal; así como, un índice detallado de los informes
diarios de las deficiencias detectadas por los controles efectuados por los servicios
municipales".
SOL·LICITA:
¿Qué ha impedido que, tras 44 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?
¿Cuándo piensan cumplir con este acuerdo aprobado el 18/03/2016 por el Pleno
Municipal?”

- 5120
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 109662, de 14 de noviembre de 2019, 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 27
de noviembre de 2019, en relación con el control diario del servicio de recogida de
residuos, le informo de lo siguiente:
Desde el mes de mayo de 2018, en el geoportal de l’Àrea d’Espai Públic, Habitatge,
Urbanisme i Sostenibilitat, se puede ver los diferentes servicios de limpieza, así
como los recorridos y rutas de los mismos y los horarios de inicio y finalización de
los mismos. Esta información se actualiza diariamente tanto por ámbito como por
calle.
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.
Atentamente,”
4.- RGE núm. 109677, de 14 de novembre de 2019.
“El regidor de este Grupo Político, Jesús A. Martín González presenta la siguiente
instancia
EXPOSA:
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El 22/11/2016 el Pleno Municipal aprobó la "Moción para la transparencia de los
servicios funerarios municipales" presentada por el Grupo Político de Ciudadanos.
El punto número 5 de la moción aprobada decía lo siguiente "INSTAR al Gobierno
municipal a que publicite en el Diari de l'Hospitalet (tanto en formato papel como
digital), como mínimo trimestralmente, los servicios funerarios integrales más
económicos sujetos a precio público. La información ha de ser clara y comprensible
y ha de detallar la totalidad de servicios que se incorporan (Féretro, furgón de
recogida local, personal de recogida, sudario, enferetramiento, preparación del
fallecido, materiales y vestimiento, certificados e impresos, sala velatorio, uso
oratorio, agenciado sepultura, número recordatorios, tanatoestética y furgón de
traslado al cementerio local). Se hará mención en el anuncio de que los ciudadanos
disponen de la información detallada del resto de servicios funerarios y sus precios
en la Web municipal.
SOL·LICITA:
¿Qué motivos están impidiendo a este Gobierno municipal cumplir con este
acuerdo?
¿Cuántos anuncios ha realizado este Gobierno municipal en el Diari de l'Hospitalet
desde la aprobación de esta moción en noviembre de 2016?”

- 5121
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 109677, de 14 de noviembre de 2019, 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 27
de noviembre de 2019, en relación con la moción para la transparencia de los
servicios funerarios, le informo de lo siguiente:
La moción indica dar publicidad de los precios públicos de manera trimestral.
Teniendo en cuanta el elevado precio de la inserción publicitaria en el Diari de
L’Hospitalet de una información que ya consta publicada y actualizada tanto en la
página web municipal, como en las instalaciones del tanatorio de Gran Via y al
tratarse de una información que no cambia o se modifica hasta la nueva aprobación
de la ordenanza.
La publicación de esta información figura publicada anualmente en la página web
municipal desde octubre de 2016. Tras la aprobación de la Ordenanza de precios
públicos y tasas, se publica en la página web municipal de la forma más entendible
posibles las tarifas de los servicios funerarios.
Asegurado así el cumplimiento del artículo 3.2 de la Ley 2/1997 sobre Servicios
Funerarios, donde se recoge que “Las entidades que prestan servicios funerarios
tienen que facilitar al ayuntamiento del municipio donde están establecidas la
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información actualizada sobre prestaciones y precios, a fin de que la puedan
consultar las personas interesadas. Con este objeto, los ayuntamientos tienen que
establecer mecanismos de publicidad actualizada a fin de que las personas que
quieran acceder a los servicios puedan disponer de esta información”.
El anuncio sobre los precios de los servicios fue publicado en el Diari de
L’Hospitalet el 16 de octubre de 2017. A partir de la nueva aprobación de los
Precios Privados por parte de la Junta de Govern Local en aplicación de la
disposición adicional segunda punto 4 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de
Contratos de Sector Público, durante el primer trimestre del 2020 se publicará un
anuncio en el Diari de L’Hospitalet, para dar publicidad de los mismos.
Atentamente,”
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 5 preguntes i 1 prec per escrit que han tingut entrada en el Registre General
els dies 24 i 30 d’octubre i 13 de novembre de 2019 i, per tant, amb més de 6 dies
hàbils anteriors a la celebració del Ple.
Aquest/es prec/preguntes als efectes de constar a l’Acta de la sessió, es transcriuen
literalment:
1.- RGE núm. 103209, de 24 d’octubre de 2019.
“El grupo municipal del Partido Popular en virtud del artículo 55 del
Reglamento del Pleno, presenta al registro la siguiente pregunta para que sea
contestada el próximo pleno del día 27 de noviembre de 2019.
En relación a la huelga del pasado día 18 de octubre, esta regidora y su grupo
municipal solicitan
CONOCER:


Cuantos trabajadores eventuales, laborales y funcionarios han secundado la
Huelga.



En relación a las 2 huelgas anteriores a la del 18 de octubre de 2019,
queremos saber el número total de trabajadores/as eventuales, laborales y
funcionarios a los que ya se les ha descontado de la nómina la huelga,
distribuidos por grupos y el importe total del descuento de nómina.



En caso de que todavía no se le haya descontado, que nos informen de
cuando está previsto su descuento y el motivo por el que todavía no se ha
efectuado.”

- 5100
En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup polític municipal del Partit
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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 l’escrit que heu presentat en el Registre General d’Entrada d’aquest
Ajuntament, amb número E/103209/2019 i data 24 d’octubre de 2019 en relació a la
vaga del passat dia 18 d’octubre, dir-vos que és necessari sol·licitar un ajornament
per respondre de forma més adient a la seva petició.
Atentament,”
2.- RGE núm. 103278, de 24 d’octubre de 2019.
“El grupo municipal del Partido Popular en virtud del artículo 55 del
Reglamento del Pleno, presenta al registro la siguiente pregunta para que sea
contestada el próximo pleno del día 27 de noviembre de 2019.
Hemos podido observar como en la calle Josep Maria de Segarra, hay muchas
farolas que no funcionan, cosa que dificulta la circulación en esta calle durante las
horas nocturnas.
RUEGA:


Se realicen los trabajos de reparación y mantenimiento pertinentes en las
farolas de esta calle.”

- 5109
En relació amb aquest prec presentat pel grup polític municipal del Partit Popular,
consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada pel Tinent
d’alcaldia de l’Àrea d’Espai Públic, Habitatge, Urbanisme i Sostenibilitat, Sr. Cristian
Alcázar Esteban, que literalment diu:
“Respecto a la pregunta que ha presentado en el Registro General de Entrada del
Ayuntamiento, con el número 103278, de 24 de octubre de 2019, 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 27 de noviembre
de 2019, en relación con la reparación y mantenimiento de las farolas de la calle
Josep Maria de Segarra, le informo de lo siguiente:
Desde el día 1 de enero hasta el 30 de octubre de 2109, se han recibido tres
indecencias sobre deficiencias en la iluminación de esta calle, dos en el mes de
enero y una en el mes de mayo.
Tras efectuar una inspección, se comprueba que hay una avería en el cableado
eléctrico en un par de puntos de luz y tres averías en equipos auxiliares, que han
sido resueltos el 19 de noviembre de 2019, por lo que funcionan con normalidad.
Tenemos operativo a disposición de los ciudadanos el teléfono de información 010
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donde pueden comunicar cualquier incidencia en la vía pública.
Atentamente,”
3.- RGE núm. 104941, de 30 d’octubre de 2019.
“El grupo municipal del Partido Popular en virtud del artículo 55 del
Reglamento del Pleno, presenta al registro la siguiente pregunta para que sea
contestada el próximo pleno del día 27 de noviembre de 2019.
En relación a la modificación del reglamento de Quioscos esta regidora y su grupo
municipal solicitan
CONOCER:


Si se ha informado a todos las personas que tienen una concesión de
quiosco en la ciudad, para que pudieran participar en la consulta pública
previa a la modificación del reglamento.



Si se ha llevado alguna campaña de difusión a parte de su inclusión en la
web para maximizar las aportaciones.



A la vista de que solo han participado 2 personas, queremos saber si son del
gremio de quioscos o bien son particulares.”

- 5112
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 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 104941 de data 30/10/2019 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 27 de novembre de 2019, procedim a
continuació a donar-vos resposta.
Pregunta número. 1:
Si se ha informado a todas las personas que tienen una concesión de quiosco en la
ciudad, para que puedan participar en la consulta pública previa a la modificación
del reglamento.
Respuesta:
El artículo 133 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo
común de las administraciones públicas (LPAC), establece la participación de los
ciudadanos en el procedimiento de elaboración de normas con rango de Ley y
reglamentos mediante una consulta pública en la web municipal para pedir la
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opinión de los sujetos y de las organizaciones más representativas potencialmente
afectados por la futura norma.
De acuerdo al artículo 133, la consulta debe centrarse en las siguientes cuestiones:
Los problemas que se pretenden solucionar con la iniciativa.
La necesidad y la oportunidad de su aprobación.
Los objetivos de la norma.
Las posibles soluciones alternativas regulatorias y no regulatorias.
Durante el periodo comprendido entre el 19/09/2019 y el 30/09/2019, ambos
incluidos, se habilitó mediante el portal web de la Sede Electrónica del
Ayuntamiento de L’Hospitalet de Llobregat la consulta pública previa a la
aprobación de la Modificación del Reglamento de Quiscos del Hospitalet
cumpliendo así con los requisitos de la Ley.
El periodo de la consulta pública con motivo de la Modificación del Reglamento de
Quioscos de L'Hospitalet se habilitó durante el periodo comprendido entre el
19/09/2019 y el 30/09/2019, ambos inclusive.
En ese periodo se informó sobre la consulta en la web del Ayuntamiento de
L'Hospitalet, en la web de Participación, Convivencia y en la Sede Electrónica.
Pregunta número 2:
Si se ha llevado alguna campaña de difusión a parte de su inclusión en la web para
maximizar las aportaciones.
Respuesta:
El área gestora responsable de la difusión de la consulta entre los interesados envió
un correo electrónico con fecha 19 de septiembre a las asociaciones de prensa del
municipio (Associació Professional de Venedors de Premsa de Barcelona i
Província i Associació de venedors de premsa de L'H i rodalies) en el que aparecía
el enlace a la sede electrónica. https://seuelectronica.l-h.cat/1110985_1.aspx?id=1
Pregunta número 3:
A la vista de que solo han participado 2 personas, queremos saber si son del
gremio de quioscos o bien son particulares.
Respuesta:
Solo una de las dos aportaciones recibidas, se identifica como representante de
una organización potencialmente afectada por la futura norma.
Los datos personales que se recogen en el formulario de participación están
protegidos por Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos
Personales y garantía de los derechos digitales.
Cordialment,”
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4.- RGE núm. 104954, de 30 d’octubre de 2019.
“El grupo municipal del Partido Popular en virtud del artículo 55 del
Reglamento del Pleno, presenta al registro la siguiente pregunta para que sea
contestada el próximo pleno del día 27 de noviembre de 2019.
En relación al punto 34 de la sesión ordinaria de la Junta de Govern Local,
celebrada el 30 de Octubre de 2019. Esta regidora y su grupo municipal solicitan:
CONOCER:


El coste de organización del PREMI L’H CONFIDENCIAL, de los años 2017,
2018 y 2019.



Cuál ha sido el proceso de selección de la editorial que lo va a organizar
durante el período 2020-2022.



Con cuantas editoriales o empresas de otro tipo se ha contactado para la
solicitar presupuesto, para la organización del citado premio durante el
periodo 2020-2022?”

- 5114
En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup polític municipal del Partit
Popular, consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada
pel Tinent d’alcaldia de l’Àrea d’Innovació i Cultura, Sr. David Quirós Brito, que
literalment diu:
“Senyora,
Respecte a la pregunta que veu presentar en el Registre General d’Entrada
d’aquest Ajuntament, amb codi E/104954/2019 i data 30-10-2019 i, segons el que
disposa l’article 55 Reglament Orgànic del Ple a efectes de que sigui contestada en
el Ple Ordinari que se celebrarà el dia 27 de novembre de 2019, en relació a les
preguntes realitzades sobre la organització del Premi L’H Confidencial, em plau
adjuntar-vos l’informe realitzat per la Cap de Secció de Biblioteques.
Cordialment,
INFORME:
En relació a la informació demanada pel grup municipal del Partit Popular sobre la
organització del Premi L’H Confidencial, informar del següent:
L’Ajuntament de l’Hospitalet des de fa temps ha fet una aposta per la promoció de
la literatura de gènere, que es concreta amb la creació i manteniment d’un fons
especial de gènere negre i policíac a la Biblioteca la Bòbila.
Igualment, l’Ajuntament de l’Hospitalet té l’objectiu de la promoció de la ciutat en
tots els àmbits, en aquest cas, a través de l’àmbit cultural i, en concret,
promocionant la creació literària.
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En aquest context, sorgeix la iniciativa de buscar una editorial col·laboradora, Roca
Editorial de Libros, S.L., per convocar conjuntament el Premio L’H Confidencial.
Premi de Novel·la Negra, relació que es va formalitzar a través de la signatura d’un
conveni de col·laboració des de l’any 2006.
Donat que la vigència del darrer conveni s’exhauria aquest any, i que hi havia la
voluntat per ambdues parts de continuar amb aquesta col·laboració, la Junta de
Govern Local de data 30 d’octubre 2019, ha aprovat l’expedient35792/2019 que
recull el nou acord de col·laboració amb Roca Editorial de Libros S.L. per la
convocatòria i organització del Premi L’H Confidencial pels anys 2020, 2021 i 2022.
•

Cost d’organització


Cost d’organització
2017 Dotació econòmica del premi
Organització i entrega de premis
Total

12.000
13.583,51
25.583,51

2018 Declarat desert
2019 Dotació econòmica del premi
Organització i entrega de premis
Total

12.000
11.456,49
23.456,49

La qual cosa informo als efectes que calgui,”
5.- RGE núm. 104959, de 30 d’octubre de 2019.
“El grupo municipal del Partido Popular en virtud del artículo 55 del
Reglamento del Pleno, presenta al registro la siguiente pregunta para que sea
contestada el próximo pleno del día 27 de noviembre de 2019.
En relación a la contestación a la pregunta de pleno con número de registro 98872
y a la vista de la información facilitada, esta regidora y su grupo municipal solicitan
CONOCER:


El importe que paga de la tasa de vía pública por el uso de las motos
compartidas la empresa Acciona al año.”

- 5115
En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup polític municipal del Partit
Popular, consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada
pel Tinent d’Alcaldia de l’Àrea de 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 104959 de fecha 30 de octubre de 2019, y según lo
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que dispone el artículo 55 del Reglamento Orgánico del Pleno a efectos de que sea
contestada en el Pleno Ordinario, en relación a “El importe que paga de la tasa de
vía pública por el uso de las motos compartidas la empresa Acciona al año”.
En respuesta a su pregunta indicarle:
La Ordenanza fiscal 2.11 Reguladora de la tasa por aprovechamiento especial de la
vía pública establece, en su artículo 9, la tarifa "2.2.2. Reservas de uso especial
motocicletas. Por cada unidad. Al mes o fracción: 4.30 euros".
En cuanto a ACCIONA MOBILITY S.A, de acuerdo con esta tarifa y en función de la
Resolución número 001330/2019 (Exp. 513/2018), por la cual se le concedió una
licencia de ocupación de la vía pública para llevar a cabo una "prueba piloto de
sistemas de motocicletas compartidas" del 1 de marzo del 2019 hasta el 1 de marzo
del 2020, durante el 2019 el importe de las tasas ha ascendido a 4.300,00 euros.
Atentamente,”
6.- RGE núm. 109138, de 13 de novembre de 2019.
“El grupo municipal del Partido Popular en virtud del artículo 55 del
Reglamento del Pleno, presenta al registro la siguiente pregunta para que sea
contestada el próximo pleno del día 27 de noviembre de 2019.
De acuerdo con las necesidades de las personas con las personas invidentes o con
problemas visuales de Hospitalet de Llobregat, esta regidora y su grupo municipal
solicita
CONOCER:


El número de semáforos adaptados para personas invidentes, instalados
actualmente en la Ciudad.



El número de semáforos adaptados para personas invidentes, que disponen
del sistema Passblue de Ilunion.



El número de semáforos adaptados para personas invidentes, que se prevé
instalar durante el año 2020.”

- 5117
En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup polític municipal del Partit
Popular, consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada
pel Tinent d’Alcaldia de l’Àrea d’Espai Públic, Habitatge, Urbanisme i Sostenibilitat,
Sr. Cristian Alcázar Esteban, que literalment diu:
“Respecto a la pregunta que ha presentado en el Registro General de Entrada del
Ayuntamiento, con el número 109138, de 13 de noviembre de 2019, 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 27
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de noviembre de 2019, en relación con los semáforos adaptados para personas
invidentes o con problemas visuales, le informo de lo siguiente:
Actualmente hay un total de 265 cruces semaforizados en funcionamiento en
nuestra ciudad, de estos cruces semaforizados, 263 son con pasos de peatones y
están adaptados con el sistema Ciberpass, 261 cruces. Por lo que queda cubierto el
99.24% de los cruces semaforizados con pasos de peatones de la ciudad.
Cabe hacer constar que desde el año 2003, todas las nuevas semaforizaciones
llevan incluidas el sistema Ciberpass y en el periodo 2007 a 2009 se incluyó el
sistema Ciberpass el casi todos los semáforos ya instalados de la ciudad.
El sistema Ciberpass es el utilizado en toda la ciudad, Por ser el sistema utilizado
por la Fundación Once. Por esta razón no está implementado el sistema Passblue
en ninguna semaforización.
Para el próximo año 2020 está previsto implementar los dos cruces que faltan así
como la entrada en funcionamiento de un nuevo cruce que actualmente está en
construcción, donde se prevé incorporar también los equipos Ciberpass. Con esto
se conseguirá el 100% de cobertura de este sistema la semaforización de todo el
municipio.
En todos los proyectos de semaforización de la Ciudad, se tiene en cuenta su
adaptación para persones con dificultad visual.
Atentamente,”
c) Precs, Preguntes i respostes que s’han formulat oralment en el decurs de
la sessió.
SRA. ALCALDESSA
Suposo que hi haurà algun? D’Esquerra tots? No. Per part de Ciutadans? Dos.
Comença Sra. Esplugas?

SRA. ESPLUGAS GONZÁLEZ (PP)
Gracias Alcaldesa. Nosotros queremos hacer dos preguntas. La primera es relativa
al bloque de pisos de la calle Collblanc, 155. Nosotros presentamos una moción al
inicio del mandato, que dejamos sobre la mesa porque desde el equipo de gobierno
se nos dijo que se estaba intentando ayudar a esta vecindad, a este edificio y a
mejorar sus condiciones arquitectónicas y solucionar los problemas que tenían.
Entonces nos gustaría saber a día de hoy cómo estaba esa mediación y qué pasos
había dado el equipo de gobierno para ayudar a esos propietarios.
Y la segunda pregunta es relativa a la consulta que se hizo el pasado día 23 en
Santa Eulàlia acerca del polideportivo. Desde el Partido Popular nos gustaría saber
que ganó la opción mayoritaria, que fue Gasómetro. Entonces por un lado nos
gustaría saber los plazos, tanto para la ejecución del proyecto, como para la
remodelación del parque de la Alhambra.
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Nos gustaría saber además si el equipo de gobierno, entiendo que sí, va a hacer un
informe de lo que es la propia consulta para saber los puntos fuertes, los puntos
débiles de esa primera consulta, que por primera vez se ha hecho en L’Hospitalet y
por tanto nosotros pedimos una copia de ese informe y por último pedir también el
importe que ha supuesto llevar a cabo esa consulta. Gracias.

SRA. ESTEBAN FERNANDEZ (Cs)
Buenas tardes. Ha llegado conocimiento de este grupo municipal una queja de una
ciudadana del municipio que se quejaba que un familiar suyo fallecido en el hospital
Moisès Broggi la funeraria que gestiona los servicios funerarios municipales no
quiso aplicarle los precios públicos establecidos para el servicio épsilon del que
hablamos algunas veces, ahora llamado con el nuevo nomenclátor.
Si el hospital Moisès Broggi es un hospital de referencia para los ciudadanos de
L’Hospitalet, cómo es posible que la funeraria se niegue a aplicar los precios que se
han pactado para los servicios funerarios municipales a los ciudadanos de
L’Hospitalet?
Y ya volviendo otra vez a este tema, no entendemos porqué se ponen tantas trabas
siempre a los ciudadanos que quieren acogerse a precios públicos de los servicios
funerarios municipales. Siguen con la misma opacidad, con falta de transparencia y
sobre todo que es un hospital de referencia por el momento, entonces también
tendrían que aplicársele los precios públicos. Gracias.

SRA. CARMONA MARTÍNEZ (ERC-AM)
Precisament parlem de patrimoni. Volíem demanar que al final de l’anterior
legislatura es van iniciar les reunions de treball per la revisió del catàleg municipal
de patrimoni, el PEPPA.
En aquestes reunions, que van ser tres, es va constatar la urgència de revisar i
actualitzar aquesta eina que representa aquest catàleg per la preservació del nostre
patrimoni, per tal de que sigui útil. La situació actual de molts dels elements
catalogats, i d’altres que haurien de ser-ho, de manca de conservació i de
rehabilitació, fa que sigui urgent aquesta feina.
Per tant, preguntem a l’equip de govern quan es convocaran les noves reunions de
treball sobre el PEPPA i quin calendari tenen previst de treball per tal de que aquest
treball sigui operatiu, precisament perquè hi ha situacions urgents. Gràcies.

SR. GARCIA MUÑOZ (ERC-AM)
El passat 28 d’octubre es va celebrar a L’Hospitalet el dia de la memòria
democràtica, on es van manifestar diferents qüestions que resten pendents, per
exemple, la instal·lació de llambordins Stolpersteine, que van presentar des
d’Esquerra el juny del 2018, o el tema de la recuperació dels refugis antiaeris, una
altra moció d’Esquerra el novembre del 2018, o la retirada de plaques.
Volíem preguntar al govern en quin estat es troba el compliment d’aquestes
mocions, quina previsió i quin calendari hi ha per executar els acords adoptats i
també pel que fa a la retirada de plaques. Moltes gràcies.

…/…

157

SR. GARCIA ACERO (ERC-AM)
Sí. Dues preguntes. Una ja recurrent que fem aquí habitualment. Una vegada ja
s’ha constituït la nova junta del Centre d’Esports L’Hospitalet, demanem a l’equip de
govern que creï una comissió d’investigació per tal d’esbrinar les possibles
irregularitats en el que és la gestió d’un estadi que és municipal, irregularitats com
podrien ser les del 2000 al 2006, perquè el propi club ens manifesta que no hi ha
cap tipus de factura o document comptable sobre la utilització de l’estadi per a
anuncis publicitaris i tenim constància que es van fer anuncis.
També que s’hagi pogut utilitzar de manera fraudulenta l’estadi municipal en un
període per fer lligues privades vinculades a persones que estaven a la presidència,
o també investigar si es va fer efectiu pagaments per a pares o mares d’entrades
per anar a veure el futbol base, a part d’esbrinar un tema que jo crec que és oportú
que la gent sàpiga la veritat, que és el tema del deute que està arrossegant el
Centre d’Esports L’Hospitalet.
I també un altre aspecte és que el passat 23 de febrer del 2016, aquest Plenari de
l’Ajuntament de L’Hospitalet va aprovar, amb el suport de tots els grups, una moció
que proposava que l’edifici de mitjans de comunicació de L’Hospitalet portés el nom
d’en Francesc Casbas.
Voldríem saber com està aquesta moció i quan es pensa canviar el nom a l’edifici
de mitjans de comunicació perquè porti el nom de Francesc Casbas, un dels
fundadors de Radio Hospitalet.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé. Contestarem per escrit. Majoritàriament li hem encarregat feina al Sr.
Alcázar, a excepció dels temes de participació que comentava la Sra. Esplugas i
també sobre el tema que comentava la Sra. Esteban; no, a excepció del tema del
club de futbol, del Centre d’Esports de L’Hospitalet, que també evidentment
correspon a un altre àmbit.
Contestarem per escrit i si no hi ha res més, aixequem la sessió.

I no havent-hi més assumptes de què tractar, la Sra. Alcaldessa Presidenta aixeca
la sessió essent les quinze hores, del dia vint-i-set de novembre de dos mil dinou,
de tot el qual com a Secretària en dono fe.

L'Alcaldessa Presidenta,

La Secretària General del Ple,

Núria Marín i Martínez

M. Teresa Redondo del Pozo

