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Acta de l'Ajuntament Ple
Sessió ordinària en primera convocatòria
Número de la sessió: 1/2020
Data: vint-i-nou de gener de dos mil vint
Hora: 16:30 hores fins a les 21:15 hores
Lloc: Casa Consistorial

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

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

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

Constatada l’existència del quòrum previst a l’article 46 apartat 2.c) de la Llei
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de las bases de règim local, s’obre la sessió per la
Sra. Alcaldessa-Presidenta.
LECTURA I APROVACIÓ DE L'ESBORRANY DE L’ACTA CORRESPONENT A
LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE 20 DE DESEMBRE DE 2019.
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Per la Sra. Alcaldessa, i en relació a l'esborrany de l’Acta corresponent a la
sessió ordinària del 20 de desembre 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.
SRA. ALCALDESSA
Com comentava, hem fet aquest minut de silenci abans de procedir a la lectura
d’una declaració que hem arribat a aquest acord. Aquesta declaració va començar
com una moció però, en benefici de la unanimitat s’ha convertit en declaració i li
demanaria a la senyora secretària que faci lectura d’aquesta declaració
institucional.
DECLARACIÓ INSTITUCIONAL DE REBUIG A LA SUPRESSIÓ DELS JUTJATS
DE VIOLÈNCIA CONTRA LA DONA
L’Any 2006, l’Assemblea General de les Nacions Unides va reconèixer la violència
masclista com una de les violacions dels drets humans més sistemàtica i
generalitzada al món.
La violència masclista és una forma de violència “que té les seves arrels en les
estructures socials, construïdes sobre la base de gènere i no en accions individuals
o accions a l’atzar; transcendeix l’edat, els límits socioeconòmics, educatius i
geogràfics; afecta totes les societats, i és un obstacle important per eliminar
globalment la desigualtat de gènere i la discriminació”.
Des de l’any 2003, 1035 dones han estat assassinades per violència masclista a
l’Estat espanyol, 162 d’elles a Catalunya (dades recollides de l’INE, a 13 de gener
de 2020).
En els darrers mesos, la violència de gènere ha segat la vida de desenes de dones i
menors, commocionant tota la nostra societat. Un any més, les dades oficials, 55
dones segons el Ministerio de Igualdad, tornen a invisibilitzar la dimensió real de les
víctimes de violència de gènere, que arriben a 99 feminicidis el 2019. No són dades
llunyanes, ni abstractes, tot just a Catalunya ja hi van 9 dones assassinades.
Aquestes dades esfereïdores ens demostren clarament que les violències de
gènere han de ser considerades una prioritat d’Estat, i és per això que tots els
agents socials, polítics i comunitaris s’han de comprometre a lluitar per eradicar-les.
Perquè les violències no són un problema de l’àmbit privat, sinó que es manifesta
com el símbol més brutal de la desigualtat existent en la nostra societat patriarcal.
En l’actualitat comptem amb un marc legal de referència tant a l’Estat com a
Catalunya, que és la Llei Orgànica 1/2004, de 28 de desembre, de mesures de
protecció integral contra la violència de gènere, en el seu capítol IV preveu les
mesures judicials de protecció i seguretat de les víctimes.
Així com la Llei Catalana 5/2008 del 24 d’abril, del Dret de les dones a eradicar la
violència masclista, on es fa esment del dret de les dones a la prevenció, l’atenció,
l’assistència, la protecció, la recuperació i la reparació integral. I, específicament, en
el Capítol 1. Article 30 s’assenyala que “les dones que es troben en risc o en
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situació de violència masclista tenen dret a rebre de forma immediata, de les
administracions públiques de Catalunya, una protecció integral, real i efectiva”.
I el Reial decret llei 9/2018, de 3 d’agost, de mesures urgents per al
desenvolupament del Pacte d’Estat contra la violència de gènere, el qual introdueix
modificacions legislatives en la Llei Orgàniques de mesures de protecció integral
contra la violència de gènere, així com en la Llei de bases del Règim Local i en el
Codi Civil, principalment.
A la Llei orgànica 1/04 de Mesures de Protecció Integral contra la Violència de
Gènere va habilitar jutjats de Violència de Gènere (VIDO) a cada localitat, per tal de
facilitar el procés, comptant que moltes dones acostumen a no denunciar o a retirar
les denúncies.
A més, des de les diferents administracions, com l’Institut Català de les Dones i la
Diputació de Barcelona es destinen recursos específics en l’àmbit de la
sensibilització i prevenció, i en concret per a l’atenció, assistència i protecció de les
víctimes.
Entenem que l’àmbit judicial juga un paper clau per abordar les violències
masclistes, ja que poden trencar amb les situacions de maltractament i
discriminació que viuen moltes dones.
Quan les dones víctimes decideixen denunciar, és un pas molt important, complex i
dolorós, en el qual es precisen d’uns serveis d’acompanyament i suport
professional, per tal d’afrontar el procés amb les condicions pertinents.
Al 2004, a través de la Llei Orgànica es van posar en funcionament els jutjats de
violència sobre la dona amb l’objectiu de treballar específicament, en l’àmbit de les
competències penals i civils, tots aquells assumptes que impliquessin violència
sobre les dones, per part de les seves parelles o exparelles, així com cap als seus
fills i filles. Aquest fet va suposar un avenç legislatiu important en la lluita contra les
violències de gènere, ja que va superar algunes deficiències del sistema judicial i va
adoptar una normativa integral i multidisciplinari, en la protecció de les dones
víctimes de violència, amb altres administracions implicades com educació, sanitat,
serveis socials o els mateixos SIADS dels municipis on estan ubicats els jutjats.
Paradoxalment, el TSJC apunta ara en direcció contrària i proposa comarcalitzar
els jutjats VIDO, fent desaparèixer aquesta competència a escala local amb la
justificació de l’escassa càrrega de treball d’alguns d’aquests jutjats, tot i que
previsiblement comportaria la sobrecàrrega d’altres, i sense resoldre les retallades
que aquests VIDOS locals han estat patint per poder dur a terme la seva tasca.
La proposta del TSJC és suprimir els jutjats VIDO de: L’Hospitalet de Llobregat,
Esplugues de Llobregat, Martorell, Santa Coloma de Gramenet, Mollet del Vallès,
Sant Boi de Llobregat, Cornellà de Llobregat, El Prat de Llobregat, Cerdanyola del
Vallès i Rubí.
Pel que fa a L’Hospitalet de Llobregat constatem que els jutjats de VIDO tenen una
sobrecàrrega de més del 25% en el nombre de casos de violència de gènere, fent
evident la necessitat de seguir comptat amb un servei que ja amb prou feines pot
cobrir les necessitats de la ciutat, i que ha de ser sempre de proximitat.
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Aquesta proposta obre una situació de vulnerabilitat per a les dones víctimes de
violència de gènere, ja que no es té en compte les conseqüències tan negatives,
que suposa per a les dones que decideixen fer el pas de denunciar, el fet de
desplaçar-se des del seu lloc de residència fins a una altra ciutat. Un fet important,
si es té en compte que moltes d’elles, inclòs amb mecanismes legals al seu abast,
decideixen retirar la denuncia per la por i el terror al qual es veuen sotmeses
diàriament pels seus agressors.
Perquè la redistribució del sistema de justícia no pot anar en detriment de I ‘atenció
de proximitat a les víctimes de violència de gènere. Cal establir mesures que no
vagin en detriment de les víctimes, com ara que siguin els òrgans judicials
especialitzats en violència de gènere els que es desplacin pel territori.
Perquè davant d’una situació com l’actual, on són assassinades desenes de dones
cada any al nostre país, calen més recursos que mai per a la protecció i els serveis
especialitzats, com els jutjats de violència sobre la dona, que no poden
desaparèixer de la proximitat de les dones que més ho necessiten, tal com estableix
la Llei Orgànica.
L'Ajuntament de L’Hospitalet de Llobregat, ens oposem a la proposta de
comarcalització dels Jutjats de Violència sobre la Dona del Tribunal de Justícia de
Catalunya a data de l’1 d’Octubre del 2019.
L'Ajuntament de L’Hospitalet de Llobregat sol·licita, al Ministeri de Justícia de l’Estat
Espanyol i la Conselleria de Justícia de la Generalitat de Catalunya, la no suspensió
i trasllat dels jutjats de violència sobre la dona tal com es proposa al document de
“Comarcalització dels Jutjats de Violència sobre la Dona” del Tribunal de Justícia de
Catalunya.
L'Ajuntament de L’Hospitalet de Llobregat sol·licita a ambdós governs la proposta
d'afavorir i augmentar els recursos i mitjans per facilitar l'accés de les víctimes de la
violència de gènere a l'empara judicial, i que aquest extrem en el cas de l'àmbit
judicial implica aproximar els òrgans judicials a les víctimes.
L’Ajuntament de L’Hospitalet de Llobregat sol·licita a les mateixes institucions que
prioritzin la lluita contra la violència masclista per eradicar aquesta xacra.
SRA. ALCALDESSA
Quedaria expressada aquesta declaració i ara procedim a l’inici de l’ordre del dia
ordinari del ple de gener.

I. PART RESOLUTÒRIA

COMISSIÓ PERMANENT DE PRESIDÈNCIA
Es dóna lectura dels punts de l’ordre del dia que han estat dictaminats per la
Comissió Permanent de Presidència.
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En relació amb els dictàmens que han estat informats per la Comissió
Permanent de Presidència, es produeixen les intervencions següents:
SRA. ALCALDESSA
Por favor. Un momento. Quien tenga ganas de silbar por favor que salga fuera del
pleno lo agradeceríamos, y el que no esté dispuesto lo invitaremos muy
amablemente a salir.
Hi ha alguna consideració?. Sinó procedirem al posicionament.
SRA. ESPLUGAS GONZÁLEZ (PP)
Buenos días a todos. Dar la bienvenida a todos los presentes.
Nos damos por enterados del punto del 1 hasta el 7; votaremos a favor del 8
haciendo una consideración.
Dar la bienvenida a los nuevos miembros del consejo, tanto del consejo municipal
como social y el de ciudad. Saludar a los que repiten que ya son veteranos en
mandatos anteriores. Animar a todos ellos a participar de una manera activa no
solamente de las sesiones plenarias, sino también en las mesas sectoriales que se
derivan de estas sesiones e instar al gobierno de la ciudad a llenar de contenidos
útiles para los ciudadanos y dejar de utilizar estos consejos como un canal
unidireccional de propaganda para entretener a las diferentes entidades. Si
queremos avanzar en la participación ciudadana, es preciso que esos consejos
tomen cuerpo, sean de los ámbitos que sean y sean una herramienta de opinión,
ideas, debate, trabajo, para su posterior puesta en marcha en pro de los vecinos de
L’Hospitalet.
Nos damos por enterados del número 9, 10 y 11. Respecto al punto 12, votaremos
a favor, como ya lo hicimos en septiembre. Entendemos que aquí la Generalitat es
quien tiene la competencia para crear plazas de geriatría en nuestra ciudad.
Nuestra ciudad tiene un déficit real de plazas en este sentido. Por tanto
entendemos que ya que no viene de la competencia de la Generalitat con plazas
públicas, pues vemos con buenos ojos que la iniciativa privada lo lleve a cabo.
Gracias.
SRA. GONZÁLEZ MONTES (LHECP-ECG)
Molt bon dia a tots i totes. Sobretot saludar als companys i companyes, treballadors
i treballadores d’aquest ajuntament que porten avui a aquest ple les seves justes
reivindicacions.
Desitgem que els consells de districte, que és una eina de participació de tots els
nostres veïns i veïnes per millorar la ciutat, considerem que son molt necessaris
però ens agradaria molt que fossin realment efectius perquè l’anterior mandat molts
consells no tenien quòrum suficient i no eren suficientment àgils per representar les
reivindicacions dels nostres veïns i veïnes. Voldríem que siguin més participatius i
molt més àgils.
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SRA. LOZANO MONTOYA (LHECP-ECG)
Bona tarda respecte al punt 11, només una petita reflexió, res a objectar respecte a
un ajust imprescindible donat l’escenari de pròrroga pressupostària fins a
l’aprovació definitiva en ple dels corresponents a l’exercici 2020. Simplement
reafirmar-nos en els punts de vista expressats al ple de desembre, davant del fet de
que no se n’havia recollit cap de les al·legacions formulades per LHECP-ECG
respecte a les ordenances fiscals, amb arguments com que el calat de les
aportacions exigia d’un nou informe del TEALH i posterior període d’informació
pública, arguments que perden pes si tenim en consideració que la pròrroga
pressupostària s’ha produït igualment. Moltes gràcies.
SR. GARCÍA VALLE (Cs)
Buenos tardes a todos y todas. Bienvenidos a este pleno de enero. En principio
también, solidarizarnos con los funcionarios que vienen a reclamar algo que parece
ser que se les había prometido y que no se ha cumplido.
Como bien dicen los carteles, hay que pagar lo que se debe. Sobre todo cumplir
con los compromisos que hay. Nuestra solidaridad y esperar que en breve se
solucione este problema y cobréis lo que os pertenece pues así se os prometió.
En cuanto al primer punto del día, nos damos por enterados, el 2 también, el 3
enterados, el 4 enterados, 5 enterados, 6 enterados, 7 también enterados, 8
abstención, 9 enterados, 10 y 11 enterados y el 12 como ya dijimos cuando se trajo
anteriormente, por coherencia seguiremos estando a favor. Abstención en el 13 y
en el 14. Muchas gracias.
SR.GARCIA ACERO (ERC-AM)
En primer lloc voldria saludar als veïns i les veïnes que estan en aquest plenari,
també a la federació de CC.OO. d’ensenyament i com no podria ser d’una altra
manera també als treballadors i treballadores d’aquest ajuntament. Manifestar el
suport d’ERC-AM a les seves demandes justes i esperem que el més aviat possible,
es solucioni aquest conflicte laboral.
Com fem a cada ple començarem la nostra intervenció reclamant la llibertat de tots
els presos polítics i les preses polítiques i el retorn dels exiliats. Persones honestes,
de pau i demòcrates que estan privades de llibertat, segrestades per l’Estat
Espanyol per les seves idees republicanes, per defensar el dret a decidir i per posar
les urnes.
Referent als diferents punts del Consell de districte i de ciutat, ens donem per
assabentats però voldríem posar en evidencia que a l’any 2015 ERC-AM va
proposar una moció que va tenir el suport de totes les forces polítiques per tal de
modificar el Reglament de Participació ciutadana en aquest àmbit.
Un reglament amb mancances, que no és dinàmic i hem vist que els Consells de
Districte no acaben funcionant. Únicament s’han convertit en un espai on l’equip de
govern informa i no hi ha debat d’aquest temes importants que afecten al barri.
A l’anterior mandat vam acordar aquesta moció, es va crear un grup de treball
format per diferents entitats de la nostra ciutat, també pels partits polítics. Vam
acordar un text per modificar aquest tipus de Reglament, però l’equip de govern en
cap moment el va portar per aprovar al plenari.
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A inicis d’aquest mandat vam portar de nou una moció en aquest mateix sentit que
demanava que en el termini màxim de 6 mesos es pogués portar a l’aprovació
d’aquest plenari la reforma del de participació ciutadana.
Han passat sis mesos i encara no tenim aquest reglament de participació ciutadana
modificat. Creiem que és urgent modificar aquest Reglament de participació
ciutadana per tal de fer evident la necessitat que reclama, ja no únicament
organitzacions polítiques sinó que el teixit associatiu, per tenir un model de
participació que sigui més dinàmic, més participatiu i on la ciutadania enlloc d’anar a
escoltar els consells de districte també pugui proposar i decidir temes importants
que afecten al seu barri i municipi.
Sobre el punt número 12, votarem a favor d’aquest dictamen tal i com ja vam fer en
un anterior ple. Aquest és un terreny privat , que des de feia molt de temps estava
abandonat, ple de brutícia, que ha creat moltes molèsties als veïns i veïnes del barri
del centre.
Si comparem aquest projecte amb l'anterior, hem vist que no s'augmenta el sostre
residencial, que es continua reservant un 30% per habitatge social i també es
manté la part destinada a zona verda i jardí que es cedirà al consistori.
I en aquests terrenys, que recalco és privat, es construirà una residència de gent
gran per unes 150 persones. Estem segurs que la Generalitat de Catalunya
realitzarà un conveni per tal que aquestes places puguin ser per la nostra gent gran.
La Sra. Alcaldessa-Presidenta sotmet a votació els punts de l’1 al 12 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 DE LA RESOLUCIÓ DE LA REGIDORA
PRESIDENTA DEL DISTRICTE I, PER LA QUAL ES
DETERMINA LA
COMPOSICIÓ NOMINAL DEL CONSELL DE DISTRICTE I (CENTRE, SANT
JOSEP I SANFELIU). (EXP. 35437/2019).
Es dóna compte de l’acord que es transcriu seguidament, del qual se’n donen per
assabentats els assistents a la sessió.
La Tinent d’Alcaldia de l’àrea de Participació i Relacions Ciutadanes, en exercici de
les facultats de control i fiscalització dels òrgans de govern que corresponen al Ple,
en aplicació del que disposa l’article 34.3 del Reglament Orgànic de Participació
Ciutadana vigent (BOPB 25-02-2013), DONA compte al Ple de la resolució de la
Regidora Presidenta del Districte I, número 8899/2019, de 29 d’octubre, que
literalment diu:
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“RESOLUCIÓ DE LA REGIDORA PRESIDENTA DEL DISTRICTE I (CENTRE,
SANT JOSEP I SANFELIU) PER TAL DE DETERMINAR NOMINALMENT LA
COMPOSICIÓ DEL CONSELL DE DISTRICTE.
ATÈS que per acord de l’Ajuntament en Ple de data 29 de gener de 2013, es va
aprovar definitivament el Reglament Orgànic de Participació Ciutadana d’aquest
Ajuntament, el qual inclou la regulació jurídica dels Consells de Districtes, el qual va
ser publicat en el BOP de 25 de febrer de 2013, i que inicia la vigència, de
conformitat amb la seva disposició final del reglament, el dia 26 de febrer de 2013,
és a dir, el dia següent a la seva publicació en el BOP.
ATÈS que el Ple en sessió de 21 de juny de 2019 va concretar la composició dels
Consells dels Districtes en compliment de les determinacions del Títol Sisè del
Reglament Orgànic abans esmentat.
ATÈS que l’Alcaldia per Decret 5703/2019, de 17 de juny, va nomenar els/les
Presidents/es, Vicepresidents/es, Secretaris/es i membres de la Corporació dels
Districtes de la ciutat.
ATÈS que per Resolució d’aquesta Regidoria Presidència 6217/2019, de 25 de
juliol, de 2019 es va determinar el calendari de designació dels/de les membres del
Consell del Districte que no corresponen a l’alcaldia, els/les quals consten a
l’expedient nomenats/des d’acord amb els procediments que per cadascun dels/de
les membres preveu l’art. 34.4 del Reglament Orgànic de Participació Ciutadana,
correspon ara efectuar la resolució que conté la composició nominal del Consell de
Districte per aplicació de l’art. 34.3 de l’esmentat Reglament.
VISTA la instància presentada el 13 de setembre de 2019 pel Sr. Juan Carlos del
Rio Pin, en representació de Coalición por Hospitalet/ Coalició per L’Hospitalet, amb
número de registre E/89413/2019, en la que sol·licita de conformitat amb l’art.
34.4.g del ROPC la inclusió d’aquesta entitat en el Consell de Districte I, “al ser una
entidad de carácter significativo (Partido Político) en el distrito”.
ATÈS que l’art. 33.B) del vigent ROPC determina que formaran part del consell de
districte fins a un màxim de 5 membres designats entre veïns/nes o entitats que
portin a terme una tasca significativa en l’àmbit territorial del districte. I que l’art.
34.4.g estableix que els/les veïns/es o entitats de caràcter significatiu es designaran
pel Regidor/a President/a del Districte en la resolució que determini la composició
nominal final del Consell.
La Regidoria Presidenta del Districte I (Centre, Sant Josep i Sanfeliu) en exercici de
les facultats que li atorga l’art. 34.3 del Reglament Orgànic de Participació
Ciutadana vigent,
DISPOSO:
PRIMER.- DENEGAR la sol·licitud d’inclusió en el Consell de Districte I (Centre,
Sant Josep i Sanfeliu), presentada pel Sr. Juan Carlos del Rio Pin, en representació
de Coalición por Hospitalet/ Coalició per L’Hospitalet, al no tractar-se d’una entitat
significativa a l’àmbit del districte.
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SEGON.- DESIGNAR com a membres del Consell de Districte I (Centre, Sant
Josep i Sanfeliu) a l’empara de l’art. 33.b) i l’acord del Ple de 21 de juny de 2019,
els/les 5 veïns i entitats per raó de la seva tasca significativa a l’àmbit territorial del
Districte, els següents:
- Sra. Mar Castro Linero
- Sr. Asensi Montoya Martínez
- Sr. José Mosteirin Cadenas
- Sra. Maria Segalà Novell
- Sr. Manuel Piñar López
SEGON.- DETERMINAR la composició nominal del CONSELL DE DISTRICTE I
(CENTRE, SANT JOSEP I SANFELIU) la qual deriva de les actuacions i
resolucions que consten en l’apartat anterior i la part expositiva de la present
Resolució i que és la següent:
a) PRESIDÈNCIA DEL CONSELL DE DISTRICTE: Sra. M. Teresa Revilla
Sánchez
b) VICEPRESIDÈNCIA DEL CONSELL: Sr. Jaume Graells i Veguín
c) VOCALS DEL CONSELL :
















Sr. Jaume Graells i Veguín, Regidor en representació del grup polític
municipal del PSC.
Sra. Lluïsa Carmona i Martínez, Regidora en representació del grup polític
municipal d’ERC-AM.
Sr. Miguel M. García Valle, Regidor en representació del grup polític
municipal de Cs.
Sr. Sergio Moreno Ruiz, Regidor en representació del grup polític municipal
de LHECP-ECG.
Sra. Sonia Esplugas González, Regidora en representació del grup polític
municipal del PP.
Sr. Pedro Ignacio Ruiz-Peinado García-Cervigón, representant de
l’Associació de Veïns de Sanfeliu.
Sr. Pere Meca Rodríguez, representant de l’Associació de Veïns de Sant
Josep.
Sr. Antonio Bisbal Pascual, representant de l’Associació de Veïns del Centre
– L’Hospitalet.
AGRUPAMENT ESCOLTA LOLA ANGLADA, representada pel sr. Javier
García Revilla
AMPA ESCOLA CANIGÓ, representada pel sr. Eduard Arrieta Aymemí
AS. SOCIO-CULTURAL CENTRO CASTELLANO-LEONÉS, representada
pel sr. Ovidio Ríos Peláez
ASOCIACIÓN DE AFECTADOS DE NEUROFIBROMATOSIS (Delegació
L'H),representada per la sra. Lucía Ríos Sánchez
ASOCIACION DE VECINOS LA REMONTA, representada pel sr. Francisco
Tenllado Sánchez
ASS. CATALANA AMICS DEL BONSAI, representada pel sr. Jordi
Doménech Roma
ASS. CENTRE CATÒLIC DE L'H, representada pel ser. Josep M. Chalé
Escudé
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ASS. CENTRE D'ESPLAI XIXELL, representada pel sr. Eloi Cohí Gomar
ASS. CLUB INFANTIL JUVENIL SANFELIU-SANT ILDEFONS,
representada pel sr. Antonia López Barba
ASS. COLLA DIABLES FOLCAT DIABÒLIC, representada pel sr. Xavier
García i Albareda
ASS. DE DIABLES KABRA DE L'H, representada pel sr. Marc Pigüelo
Viñado
ASS. DONES DEL CENTRE, representada per la sra. Carmen Marqués
Franco
ATENEU DE CULTURA POPULAR, representada pel sr. Tomás M. Porta
Calsina
CASINO DEL CENTRE DE L'H, representada pel sr. Josep Miquel Goyta
Vendrell
CLUB D'AEROMODELISME DELTA, representada pel sr. Antonio Sánchez
Maldonado
CLUB PETANCA L'HOSPITALET CENTRE, representada pel sr. Andrés
Fadrique Baena.
CORAL INFANTIL ELS MATINERS, representada per la sra. Rosa M. de
Batlle Tàpies
DONES DE SANT JOSEP, representada per la sra. Montserrat Arroyo
Olivares
GENT DE PAU, representat pel sr. Antonio Sans Guasch
GRUP BOTIGUES DEL CENTRE I SANT JOSEP, representada per la sra.
Pilar Palau Sabater
JUBILADOS Y PENSIONISTAS SANT JOSEP, representada pel sr. Antonio
Cabello González
LA TALAIA. ASS. PER LES FESTES DEL CENTRE, representada pel sr.
Ricard Monrós Audí
SETMANA DE CANT CORAL A L'HOSPITALET, representada pel sr.
Vicenç Adrubau Suñé
-

Sra. Mar Castro Linero
Sr. Asensi Montoya Martínez
Sr. José Mosteirin Cadenas
Sra. Maria Segalà Novell
Sr. Manuel Piñar López

d) SECRETARI DEL CONSELL: Sr. Carles Jordi Lavilla
SEGON.- DONAR COMPTE de la present resolució al Ple municipal en la primera
sessió que tingui lloc.
TERCER.- INSTAR a la Presidenta del Consell del Districte per tal que convoqui la
sessió extraordinària per a la constitució del Consell el proper 4 de novembre de
2019.
QUART.- COMUNICAR aquest Decret al gabinet de l’Alcaldia, a la Secretaria de
l’Ajuntament, als/a les Regidors/es Presidents/es de Districte i fer difusió a totes les
àrees de l’Ajuntament, mitjançant la publicació a la Intranet.
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CINQUÈ.- NOTIFICAR aquest Decret a les persones designades, les quals podran
interposar el recurs que figura a continuació.
Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa, es podrà interposar, de
manera optativa i no simultània, un dels recursos següents:
 Recurs potestatiu de reposició: davant el mateix òrgan que l’ha dictat, en el
termini màxim d’un mes, comptat de l’endemà a la recepció de la seva
notificació. El termini màxim per a la resolució d’aquest recurs és d’un més des
de la seva interposició, transcorregut el qual sense que s’hagi rebut notificació
de la seva resolució expressa, s’entendrà desestimat per silenci administratiu.
Contra la desestimació presumpta es podrà interposar, en el termini de 6
mesos a partir de l’endemà a aquell en què s’entengui desestimat, recurs
contenciós administratiu davant els jutjats contenciosos administratius de
Barcelona, en la forma i amb els requisits establerts a Llei 29/1998, de 13 de
juliol, reguladora de la Jurisdicció contenciós administrativa.


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

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

ACORD 2.- DONAR COMPTE DE LA RESOLUCIÓ DE LA REGIDORA
PRESIDENTA DEL DISTRICTE II, PER LA QUAL ES
DETERMINA LA
COMPOSICIÓ NOMINAL DEL CONSELL DE DISTRICTE II (COLLBLANC-LA
TORRASSA). (EXP. 35437/2019)
Es dóna compte de l’acord que es transcriu seguidament, del qual se’n donen per
assabentats els assistents a la sessió.
La Tinent d’Alcaldia de l’àrea de Participació i Relacions Ciutadanes, en exercici de
les facultats de control i fiscalització dels òrgans de govern que corresponen al Ple,
en aplicació del que disposa l’article 34.3 del Reglament Orgànic de Participació
Ciutadana vigent (BOPB 25-02-2013), DONA compte al Ple de la resolució de la
Regidora Presidenta del Districte II, número 9209/2019, de 7 de novembre, que
literalment diu:
“RESOLUCIÓ DE LA REGIDORA PRESIDENTA DEL DISTRICTE II
(COLLBLANC-LA TORRASSA) PER TAL DE DETERMINAR NOMINALMENT LA
COMPOSICIÓ DEL CONSELL DE DISTRICTE
ATÈS que per acord de l’Ajuntament en Ple de data 29 de gener de 2013, es va
aprovar definitivament el Reglament Orgànic de Participació Ciutadana d’aquest
Ajuntament, el qual inclou la regulació jurídica dels Consells de Districtes, el qual va
ser publicat en el BOP de 25 de febrer de 2013, i que inicia la vigència, de
conformitat amb la seva disposició final del reglament, el dia 26 de febrer de 2013,
és a dir, el dia següent a la seva publicació en el BOP.
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ATÈS que el Ple en sessió de 21 de juny de 2019 va concretar la composició dels
Consells dels Districtes en compliment de les determinacions del Títol Sisè del
Reglament Orgànic abans esmentat.
ATÈS que l’Alcaldia per Decret 5703/2019, de 17 de juny, va nomenar els/les
Presidents/es, Vicepresidents/es, Secretaris/es i membres de la Corporació dels
Districtes de la ciutat.
ATÈS que per Resolució d’aquesta Regidoria Presidència 6218/2019, de 25 de juliol
es va determinar el calendari de designació dels/de les membres del Consell del
Districte que no corresponen a l’alcaldia, els/les quals consten a l’expedient
nomenats/des d’acord amb els procediments que per cadascun dels/de les
membres preveu l’art. 34.4 del Reglament Orgànic de Participació Ciutadana,
corresponent ara efectuar la resolució que conté la composició nominal del Consell
de Districte per aplicació de l’art. 34.3 de l’esmentat Reglament.
ATÈS que es dona per extingit el Pla Integral Collblanc Torrassa.
VISTA la instància presentada el 13 de setembre de 2019 pel Sr. Juan Carlos del
Rio Pin, en representació de Coalición por Hospitalet/ Coalició per L’Hospitalet, amb
número de registre 89.416 en la que sol·licita de conformitat amb l’art. 34.4.g del
ROPC la inclusió d’aquesta entitat en el Consell de Districte II (Collblanc – La
Torrassa), “al ser una entidad de carácter significativo (Partido Político) en el
distrito”.
ATÈS que l’art. 33.B) del vigent ROPC determina que formaran part del consell de
districte fins a un màxim de 5 membres designats entre veïns/nes o entitats que
portin a terme una tasca significativa en l’àmbit territorial del districte. I que l’art.
34.4.g estableix que els/les veïns/es o entitats de caràcter significatiu es designaran
pel Regidor/a President/a del Districte en la resolució que determini la composició
nominal final del Consell.
Aquesta Regidoria Presidència del Districte II (Collblanc-La Torrassa) en exercici de
les facultats que li atorga l’art. 34.3 del Reglament Orgànic de Participació
Ciutadana vigent,
DISPOSO:
PRIMER.- DENEGAR la sol·licitud d’inclusió en el Consell de Districte II,
presentada pel Sr. Juan Carlos del Rio Pin, en representació de Coalición por
Hospitalet/ Coalició per L’Hospitalet, al no tractar-se d’una entitat significativa a
l’àmbit del districte.
SEGON.- DESIGNAR com a membres del Consell de Districte II a l’empara de l’art.
33.b) i l’acord del Ple de 21 de juny de 2019, els/les 5 veïns i entitats per raó de la
seva tasca significativa a l’àmbit territorial del Districte els següents:
- Sra. Carme Morro Ferreiro
- Sr. Salvador Fernández Pompas
- Sr. Fritman Enrique Cuesta Pérez
- Sra. Saima Zameer Syed
- Sra. Isamart Montserrat Merino Zerpa
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TERCER.- DETERMINAR la composició nominal del CONSELL DE DISTRICTE II
la qual deriva de les actuacions i resolucions que consten en l’apartat anterior i la
part expositiva de la present Resolució i que és la següent:
a) PRESIDÈNCIA DEL CONSELL DE DISTRICTE: Sr. Francesc J. Belver Vallés
b) VICEPRESIDÈNCIA DEL CONSELL: Sra. Olga Gómez Fernández
c) VOCALS DEL CONSELL:
 Regidora en representació del grup polític municipal del PSC: Sra. M.
Angeles Sariñena Hidalgo.
 Regidor en representació del grup polític municipal d’ERC-AM: Sr. Jorge
García i Muñoz.
 Regidora en representació del grup polític municipal de Cs: Sra. M. Carmen
Esteban Fernández.
 Regidor/a en representació del grup polític municipal de LHECP-ECG: Sra.
Ana M. González Montes.
 Regidor/a en representació del grup polític municipal del PP: Sra.Sonia
Esplugas González.
 Representant de l’Associació de Veïns del barri Collblanc : Sra. Dolores
Colas Villanueva.
 Representant de l’Associació de Veïns del barri la Torrassa : Sr. Jofre
Ernesto Rojas Salazar.
 En representació de l’entitat Comissió de Festes “la Gresca” Collblanc-la
Torrassa, la Sra. Pepa Gásquez i Gil.
 En representació de l’entitat Associació Educativa Itaca, el Sr. Felipe Rubio
Campos.
 En representació de l’entitat AFA Escola Pere Lliscart, el Sr. Javier Ventura
Alegre
 En representació de l’entitat Ateneu Cultural Catalonia, el Sr. Rafael
Camarasa Gargallo
 En representació de l’entitat Penya Petanca Terra Alta, el Sr. Agustin
Navarro Sendra
 En representació de l’entitat Joves per la Igualtat i la Solidaritat, la Sra.
Antonia Mercader Pinel
 En representació de l’entitat Ajedrez Jake Club, el Sr. Jaime Ventura
Montero
 En representació de l’entitat Comissió d’actes Culturals i Recreatius Mare
de Déu dels Desemparats, el Sr. Josep Fernández Dalfó
 En representació de l’entitat Club Esportiu Escola Collblanc-la Torrassa, el
Sr. Miguel Gómez Muñoz
 En representació de l’entitat Fundació Privada Akwaba, la Sra. Daniela
Vilarasau Mitjans
 En representació de l’entitat Club Basquetbol Santiago, la Sra. Monica
Núñez Farre
 En representació de l’entitat Asociación Amigos del Camino de Santiago de
l’Hospitalet, Sr. Jordi Font Lasa
 En representació de l’entitat Grup de Dones Collblanc Torrassa, la Sra.
Montserrat Parejo Nievas
 En representació de l’entitat ARA Associació de Serveis i Formació SocioEducativa, la Sra. Antonia Mercades Pinel
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 En representació de l’entitat Centro Cristiano “la Roca” L’Hospitalet, el Sr.
Angel Alcarria Fresneda
 En representació de l’entitat Associació Catalana de Solidaritat i
Cooperació Internacional pel Desenvolupament ONGD Alkaria, el Sr.
Xavier Barreda Cortiella
 En representació de l’entitat Associació Almouna, la Sra. Loubna Zerrouki
Lahmame
 En representació de l’entitat Casal Gent Gran de la Torrassa, el Sr. Ramón
Viol Albalat
 En representació de l’entitat Associació Sardanista Collblanc-Torrassa, el
Sr. Jaume Gubert Gubert
 En representació de l’entitat APA Santiago Ramón y Cajal, la Sra. Yvanne
Eva Alcón Villanueva
 En representació de l’entitat AMPA Escola Ernest Lluch, el Sr. Ivan
Rodríguez García
 En representació de l’entitat Associació Aturats Majors de 50 anys de
L’Hospitalet de Llobregat, la Sra. Hilda López Pérez
 En representació de l’entitat APA pon una Patita en tu Corazón, la Sra.
Francisca Alcalde Fernández
 En representació de l’entitat Asociación Sociocultural Cristiana 3C, el Sr.
Miguel Ángel Alcarria Gómez
 En representació de l’entitat Asociación de Artistas L’H Drapaire Art, el Sr.
Ernest Mico Samuel
 En representació de l’entitat Asociación de Jubilados y Pensionistes Casal
Progrés, la Sra. Antonia Cardenas García
 En representació de l’entitat AMPA Escola Sant Jaume de la FEP, la Sra.
M. Beatriz Fernández Gensana.
 Sra. Carme Morro Ferreiro
 Sr. Salvador Fernandez Pompas
 Sr. Fritman Enrique Cuesta Pérez
 Sra. Saima Zameer Syed
 Sra. Isamart Montserrat Merino Zerpa
d) SECRETARI DEL CONSELL: Sr. Ferran Liesa Esteban
QUART.- DONAR COMPTE de la present resolució al Ple municipal en la primera
sessió que tingui lloc.
CINQUÈ.- INSTAR al President del Consell del Districte per tal que convoqui la
sessió extraordinària per a la constitució del Consell del Districte II el dia 19 de
novembre de 2019.
SISÈ.- COMUNICAR aquest Decret al gabinet de l’Alcaldia, a la Secretaria de
l’Ajuntament, als/a les Regidors/es Presidents/es de Districte i fer difusió a totes les
àrees de l’Ajuntament, mitjançant la publicació a la Intranet.
SETÈ.- NOTIFICAR aquest Decret a les persones designades i al Sr. Juan Carlos
del Rio Pin, en representació de Coalición por Hospitalet/ Coalició per L’Hospitalet.
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 més
des de la seva interposició, transcorregut el qual sense que s’hagi rebut
notificació de la seva resolució expressa, s’entendrà desestimat per silenci
administratiu. Contra la desestimació presumpta es podrà interposar, en el
termini de 6 mesos a partir de l’endemà a aquell en què s’entengui
desestimat, recurs contenciós administratiu davant els jutjats contenciosos
administratius de Barcelona, en la forma i amb els requisits establerts a Llei
29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la Jurisdicció contenciós
administrativa.



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

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

ACORD 3.- DONAR COMPTE DE LA RESOLUCIÓ DEL REGIDOR
PRESIDENT DEL DISTRICTE III, PER LA QUAL ES
DETERMINA LA
COMPOSICIÓ NOMINAL DEL CONSELL DE DISTRICTE III (SANTA EULÀLIAGRAN VIA SUD). (EXP. 35437/2019)
Es dóna compte de l’acord que es transcriu seguidament, del qual se’n donen per
assabentats els assistents a la sessió.
La Tinent d’Alcaldia de l’àrea de Participació i Relacions Ciutadanes, en exercici de
les facultats de control i fiscalització dels òrgans de govern que corresponen al Ple,
en aplicació del que disposa l’article 34.3 del Reglament Orgànic de Participació
Ciutadana vigent (BOPB 25-02-2013), DONA compte al Ple de la resolució del
Regidor President del Districte III, número 8583/2019, de 24 d’octubre, que
literalment diu:
“RESOLUCIÓ DEL REGIDOR PRESIDENT DEL DISTRICTE III (SANTA EULÀLIAGRAN VIA SUD) PER TAL DE DETERMINAR NOMINALMENT LA COMPOSICIÓ
DEL CONSELL DE DISTRICTE.
ATÈS que per acord de l’Ajuntament en Ple de data 29 de gener de 2013, es va
aprovar definitivament el Reglament Orgànic de Participació Ciutadana d’aquest
Ajuntament, el qual inclou la regulació jurídica dels Consells de Districtes, el qual va
ser publicat en el BOP de 25 de febrer de 2013, i que inicia la vigència, de
conformitat amb la seva disposició final del reglament, el dia 26 de febrer de 2013,
és a dir, el dia següent a la seva publicació en el BOP.
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ATÈS que el Ple en sessió de 21 de juny de 2019 va concretar la composició dels
Consells dels Districtes en compliment de les determinacions del Títol Sisè del
Reglament Orgànic abans esmentat.
ATÈS que l’Alcaldia per Decret 5703/2019, de 17 de juny, va nomenar els/les
Presidents/es, Vicepresidents/es, Secretaris/es i membres de la Corporació dels
Districtes de la ciutat.
ATÈS que per Resolució d’aquesta Regidoria Presidència 6488/2019, de data 1
d’agost de 2019 es va determinar el calendari de designació dels/de les membres
del Consell del Districte que no corresponen a l’alcaldia, els/les quals consten a
l’expedient nomenats/des d’acord amb els procediments que per cadascun dels/de
les membres preveu l’art. 34.4 del Reglament Orgànic de Participació Ciutadana,
corresponent ara efectuar la resolució que conté la composició nominal del Consell
de Districte per aplicació de l’art. 34.3 de l’esmentat Reglament.
VISTA la instància presentada el 13 de setembre de 2019 pel Sr. Juan Carlos del
Rio Pin, en representació de Coalición por Hospitalet/Coalició per L’Hospitalet, amb
número de registre E/89420/2019, en la que sol·licita de conformitat amb l’art.
34.4.g del ROPC la inclusió d’aquesta entitat en el Consell de Districte III, “al ser
una entidad de carácter significativo (Partido Político) en el distrito”.
ATÈS que l’art. 33.B) del vigent ROPC determina que formaran part del consell de
districte fins a un màxim de 5 membres designats entre veïns/nes o entitats que
portin a terme una tasca significativa en l’àmbit territorial del districte. I que l’art.
34.4.g estableix que els/les veïns/es o entitats de caràcter significatiu es designaran
pel Regidor President del Districte en la resolució que determini la composició
nominal final del Consell.
El Regidor President del Consell de Districte III (SANTA EULÀLIA-GRAN VIA SUD)
en exercici de les facultats que li atorga l’art. 34.3 del Reglament Orgànic de
Participació Ciutadana vigent,
DISPOSO:
PRIMER.- DENEGAR la sol·licitud d’inclusió en el Consell de Districte III (SANTA
EULÀLIA-GRAN VIA SUD), presentada pel Sr. Juan Carlos del Rio Pin, en
representació de Coalición por Hospitalet/ Coalició per L’Hospitalet, al no tractar-se
d’una entitat significativa a l’àmbit del districte.
SEGON.- DESIGNAR com a membres del Consell de Districte III (SANTA
EULÀLIA-GRAN VIA SUD) a l’empara de l’art. 33.b) i l’acord del Ple de 21 de juny
de 2019, els 4 veïns per raó de la seva tasca significativa a l’àmbit territorial del
Districte següents:
•
•
•
•

Francisco del Río Ballesta
Tomás Rodríguez Meroño
Roberto Villafáfila Robles
Luís Coll Taberner

TERCER.- DETERMINAR la composició nominal del CONSELL DE DISTRICTE III
(SANTA EULÀLIA-GRAN VIA SUD) la qual deriva de les actuacions i resolucions
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que consten en l’apartat anterior i la part expositiva de la present Resolució i que és
la següent:
a) PRESIDÈNCIA DEL CONSELL DE DISTRICTE: Sr. David Quiros Brito
b) VICEPRESIDÈNCIA DEL CONSELL: Sr. Jesús Husillos Gutiérrez
c) VOCALS DEL CONSELL :
 Regidor/a en representació del grup polític municipal del PSC.
Sr. Jesús Husillos Gutiérrez
 Regidor/a en representació del grup polític municipal d’ERCAM. Sra. Rosa Batalla i Pascual.
 Regidor/a en representació del grup polític municipal de Cs.
Sra. Mª Carmen Esteban Fernández
 Regidor/a en representació del grup polític municipal de
LHECP-ECG. Sr. Sergio Moreno Ruiz
 Regidor/a en representació del grup polític municipal del PP.
Sra. Sonia Esplugas González
 Representant de l’Associació de Veïns i Veïnes SOM SANTA
EULÀLIA, Sr. Cristobal Jaume Ortega Adell.
 Representant de l’Associació de Veïns ILDEFONS CERDÀ DE
GRAN VIA SUD, Sr. Bartomeu Fité Colomar.
 Representant del Consell Escolar Municipal, Sra. Mª Dolors Pijuan
Trilla.
 Representant de l’ASOCIACIÓN ANDALUZA CCR AMIGOS DE
SANTA EULÀLIA Sr. José Mª García Calvillo Fernández.
 Representant de l’ASOCIACIÓN CULTURAL SANTA EULÀLIA
2002 Sra. Antonia Sánchez Ramírez.
 Representant de l’ASSOCIACIÓ DINÀMICA ARTESANAL
INTEL·LECTUAL (ADAI) Sra. Pilar Santos.
 Representant del CENTRE DE CULTURA POPULAR LA
ASUNCIÓN Sra. Carme Cortés i Martínez.
 Representant del COL·LECTIU DE PINTURA SANTA EULÀLIA
Sra. Montse Serra.
 Representant de l’AGRUPACIÓ ESPORTIVA SANTA EULÀLIA
(AESE) Sr. Fernando Leiva Camacho.
 Representant del CLUB DE FUTBOL SANTA EULÀLIA Sr. José
Manuel Banderas Vozmediano.
 Representant de la FUNDACIÓ PRIVADA SANTA EULÀLIA Sr.
Jofre Fuguet Gonzano.
 Representant de l’ASSOCIACIÓ JUBILATS I PENSIONISTES
PROVENÇANA Sr. Antonio Luque Domínguez.
 Representant de l’entitat ASOMOBE. AS. SOLIDÀRIA MONTSE
BERNAT Sra. Mª Jesús López Reseco.
 Representant de l’entitat SKAMOT DIABÒLIC DE SANTA
EULÀLIA Sr. Eduardo Dolado Gómez.
 Representant del GRUP DE COMERCIANTS DE SANTA EULÀLIA
Sr. Daniel Burgos Jover.
 Representant de l’entitat ACA REAL COFRADIA VIRGEN DE LA
CABEZA Sr. José Ortiz Cobo.
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Representant de l’ASSOCIACIÓ PLÀUDITE TEATRE Sra. Eugenia
Delgado Mata.
Representant de l’AMPA IES SANTA EULÀLIA Sr. Juan Antonio
Castillo Fontanet.
Representant de l’ASSOCIACIÓ DE FAMÍLIES D’ALUMNES
PACO CANDEL Sr. Cristian Gil Martínez.
Representant de l’entitat ASPROSEAT (ASS. PROMOTORA
SERVEIS ESPECIALS I ATENCIONS TERAPÈUTIQUES) Sr.
Joaquín Octavio Izquierdo Marín.
Representant del CLUB INGYM Sra. Noemí Irurtia Amigo.
Representant de l’entitat GRAN VIA CLUB PETANCA Sra. Angela
Escudero.
Representant del CASAL GENT GRAN SANTA EULÀLIA Sr.
Claudio Burgos.
Representant del CLUB PETANCA SANTA EULÀLIA Sr. Joaquín
Fernández Reyes.
Veí a títol individual. Sr. Francisco del Río Ballesta.
Veí a títol individual. Sr. Tomás Rodríguez Meroño.
Veí a títol individual. Sr. Roberto Villafáfila Robles.
Veí a títol individual. Sr. Luís Coll Taberner.

d) SECRETARI DEL CONSELL: Sr. Antonio Vegara Martínez
QUART.- DONAR COMPTE de la present resolució al Ple municipal en la primera
sessió que tingui lloc.
CINQUÈ.- INSTAR al President del Consell del Districte per tal que convoqui la
sessió extraordinària per a la constitució del Consell el dia 29 d’octubre de 2019.
SISÈ.- COMUNICAR aquest Decret al gabinet de l’Alcaldia, a la Secretaria de
l’Ajuntament, als/a les Regidors/es Presidents/es de Districte i fer difusió a totes les
àrees de l’Ajuntament, mitjançant la publicació a la Intranet.
SETÈ.- NOTIFICAR aquest Decret a les persones designades, les quals podran
interposar el recurs que figura a continuació i al Sr. Juan Carlos del Rio Pin.
Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa, es podrà interposar, de
manera optativa i no simultània, un dels recursos següents:
 Recurs potestatiu de reposició: davant el mateix òrgan que l’ha dictat, en el
termini màxim d’un mes, comptat de l’endemà a la recepció de la seva
notificació. El termini màxim per a la resolució d’aquest recurs és d’un més des
de la seva interposició, transcorregut el qual sense que s’hagi rebut notificació
de la seva resolució expressa, s’entendrà desestimat per silenci administratiu.
Contra la desestimació presumpta es podrà interposar, en el termini de 6
mesos a partir de l’endemà a aquell en què s’entengui desestimat, recurs
contenciós administratiu davant els jutjats contenciosos administratius de
Barcelona, en la forma i amb els requisits establerts a Llei 29/1998, de 13 de
juliol, reguladora de la Jurisdicció contenciós administrativa.
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Recurs contenciós administratiu: directament, davant els jutjats contenciosos
administratius de Barcelona, en el termini de dos mesos a partir de l’endemà a
la seva notificació, en la forma i amb els requisits establerts a la Llei 29/1998,
de 13 de juliol, reguladora de la Jurisdicció contenciosa administrativa.

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

ACORD 4.- DONAR COMPTE DE LA RESOLUCIÓ DE LA REGIDORA
PRESIDENTA DEL DISTRICTE IV, PER LA QUAL ES DETERMINA LA
COMPOSICIÓ NOMINAL DEL CONSELL DE DISTRICTE IV (LA FLORIDA-LES
PLANES). (EXP. 35437/2019)
Es dóna compte de l’acord que es transcriu seguidament, del qual se’n donen per
assabentats els assistents a la sessió.
La Tinent d’Alcaldia de l’àrea de Participació i Relacions Ciutadanes, en exercici de
les facultats de control i fiscalització dels òrgans de govern que corresponen al Ple,
en aplicació del que disposa l’article 34.3 del Reglament Orgànic de Participació
Ciutadana vigent (BOPB 25-02-2013), DONA compte al Ple de la resolució de la
Regidora Presidenta del Districte IV, número 8919/2019, de 30 d’octubre, que
literalment diu:
“RESOLUCIÓ DE LA REGIDORA PRESIDENTA DEL DISTRICTE IV ( LA
FLORIDA – LES PLANES ) PER TAL DE DETERMINAR NOMINALMENT LA
COMPOSICIÓ DEL CONSELL DE DISTRICTE IV.
ATÈS que per acord de l’Ajuntament en Ple de data 29 de gener de 2013, es va
aprovar definitivament el Reglament Orgànic de Participació Ciutadana d’aquest
Ajuntament, el qual inclou la regulació jurídica dels Consells de Districtes, el qual va
ser publicat en el BOP de 25 de febrer de 2013, i que inicia la vigència, de
conformitat amb la seva disposició final del reglament, el dia 26 de febrer de 2013,
és a dir, el dia següent a la seva publicació en el BOP.
ATÈS que el Ple en sessió de 21 de juny de 2019 va concretar la composició dels
Consells dels Districtes en compliment de les determinacions del Títol Sisè del
Reglament Orgànic abans esmentat.
ATÈS que l’Alcaldia per Decret 5703/2019, de 17 de juny, va nomenar els/les
Presidents/es, Vicepresidents/es, Secretaris/es i membres de la Corporació dels
Districtes de la ciutat.
ATÈS que per Resolució d’aquesta Regidoria Presidència 6292/2019, de 26 de
juliol, es va determinar el calendari de designació dels membres del Consell del
Districte que no corresponen a l’alcaldia, els/les quals consten a l’expedient
nomenats/des d’acord amb els procediments que per cadascun del/de les membres
preveu l’art. 34.4 del Reglament Orgànic de Participació Ciutadana, corresponent
ara efectuar la resolució que conté la composició nominal del Consell de Districte
per aplicació de l’art. 34.3 de l’esmentat Reglament.
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VISTA la instància presentada el 13 de setembre de 2019 pel Sr. Juan Carlos del
Rio Pin, en representació de Coalición por Hospitalet/ Coalició per L’Hospitalet, amb
número de registre 89422/2019, en la que sol·licita de conformitat amb l’art. 34.4.g
del ROPC la inclusió d’aquesta entitat en el Consell de Districte IV “al ser una
entidad de carácter significativo (Partido Político) en el distrito”.
ATÈS que l’art. 33.B) del vigent ROPC determina que formaran part del consell de
districte fins a un màxim de 5 membres designats entre veïns/nes o entitats que
portin a terme una tasca significativa en l’àmbit territorial del districte. I que l’art.
34.4.g estableix que els/les veïns/es o entitats de caràcter significatiu es designaran
pel Regidor/a President/a del Districte en la resolució que determini la composició
nominal final del Consell.
Aquesta Regidoria Presidència del Districte IV (La Florida-Les Planes) en exercici
de les facultats que li atorga l’art. 34.3 del Reglament Orgànic de Participació
Ciutadana vigent,
DISPOSO:
PRIMER.- DENEGAR la sol·licitud d’inclusió en el Consell de Districte IV,
presentada pel Sr. Juan Carlos del Rio Pin, en representació de Coalición por
Hospitalet/ Coalició per L’Hospitalet, al no tractar-se d’una entitat significativa a
l’àmbit del districte.
SEGON.- DESIGNAR com a membres del Consell de Districte IV (La Florida-Les
Planes) a l’empara de l’art. 33.b) i l’acord del Ple de 21 de juny de 2019, els/les 5
veïns i entitats per raó de la seva tasca significativa a l’àmbit territorial del Districte
els següents:
- Sr. Vicente Ibáñez Bou
- Sr. Francisco Ladera Noriega
- Sr. Salvador Martín Blanco
- Sr. Nemesio Martínez Fernández
- Sr. Antonio Diéguez Diéguez
TERCER.- DETERMINAR la composició nominal del CONSELL DE DISTRICTE IV
(La Florida – Les Planes) la qual deriva de les actuacions i resolucions que
consten en l’apartat anterior i la part expositiva de la present Resolució i que és la
següent:
a) PRESIDÈNCIA DEL CONSELL DE DISTRICTE: Sra. Rocio Ramírez Pérez
b) VICEPRESIDÈNCIA DEL CONSELL:. Sra. Lola Ramos Zafra
c) VOCALS DEL CONSELL:




Sr. Cristian Alcazar Esteban Regidor en representació del grup polític municipal
del PSC.
Sr. Jorge García Muñoz Regidor en representació del grup polític municipal
d’ERC-AM.
Sr. Jesús Amadeo Martín González Regidor en representació del grup polític
municipal de Cs.
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Sra. Ana M. González Montes Regidora en representació del grup polític
municipal de LHECP-ECG.
Sra. Sonia Esplugas González Regidora en representació del grup polític
municipal del PP.
Sr. Pedro Luna Antúnez representant de l’Associació de Veïns del barri de La
Florida.
Sr. Ángel Cervera Sanz representant de l’Associació de Veïns del barri de Les
Planes.
Sr. Oriol Pérez Ibáñez en representació de l’entitat AMPA ESCOLA PAU
CASALS.
Sr. José Ramón Carrillo Yeste en representació de l’entitat ASOCIACIÓN DE
DISCAPACITADOS FÍSICOS DE L’HOSPITALET.
Sr. Fermín Marzo Salas en representació de l’entitat ASOCIACION DE
VENDEDORES MERCADO TORRENTE GORNAL (PARADES INTERIOR).
Sra. Beatriz Martínez Rodríguez en representació de l’entitat ASSOCIACIÓ
CULTURAL RECREATIVA CAPGROSSOS LA FLORIDA.
Sra. Laura Crespo Mera en representació de l’entitat ASSOCIACIO PER LA
JOVENTUT, ADOLESCENTS I PROJECTES PER LA INFANCIA (JAPI).
Sra. Almudena Fernández Polaino en representació de l’entitat ASSOCIACIÓ
ACCIÓ SOCIOEDUCATIVA I D’ESPLAI LA FLORIDA.
Sr. Alejandro Roldán Ortega en representació de l’entitat ASSOCIACIÓ CIVIL
SOCIAL CIUTAT SOLIDARIA.
Sr. Carlos Clemares Sáez en representació de l’entitat ASSOCIACIÓ D’AJUDA
COMUNITARIA I FAMILIAR.
Sr. Fernando Benito Osuna en representació de l’entitat ASSOCIACIÓ LA
FLORIDA GENT GRAN.
Sra. Cristina Navarro de Diego en representació de l’entitat ASSOCIACIÓ
SOLIDARIA LA LLUMENETA.
Sra. Pilar Martínez Rodríguez en representació de l’entitat COLLA DE DIABLES
I DIABLESSES DE LA FLORIDA.
Sra. Inmaculada Martos López en representació de l’entitat COMISSIÓ DE
FESTES LA FLORIDA-1983.
Sr. Joan Subirà Crehuet en representació de l’entitat COORDINADORA DE
INDUSTRIALES FERIANTES DE L’HOSPITALET I BAIX LLOBREGAT.
Sr. José Manuel Reinoso Cano en representació de l’AMPA ESCOLA PAU
VILA.
Sr. Joan Noguera i Segura en representació del GRUP SARDANISTA LA
FLORIDA.
Sr. Antonio González Álvarez en representació de la HERMANDAD ROCIERA
ANDALUZA PASTORA ALMONTEÑA.
Sra. Laura Atoche Ibáñez en representació de la HERMANDAD ROCIERA
ANDALUZA ROCIEROS DE CARMONA.
Sr. Pedro García Centeno en representació de la PEÑA CULTURAL
FLAMENCA RECREATIVA ANDALUZA ANTONIO MAIRENA.
Sr. Vicente Ibáñez Bou
Sr. Francisco Ladera Noriega
Sr. Salvador Martín Blanco
Sr. Nemesio Martínez Fernández
Sr. Antonio Diéguez Diéguez
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d) SECRETARI DEL CONSELL: Sr. Manuel Ramón Ortiz Marchena.
QUART.- DONAR COMPTE de la present resolució al Ple municipal en la primera
sessió que tingui lloc.
CINQUÈ.- INSTAR al/a la President/a del Consell del Districte IV per tal que
convoqui la sessió extraordinària per a la constitució del Consell del Districte
IV el proper dia 12 de novembre de 2019 a les 18:00 hores al Centre Municipal
La Florida Ana Díaz Rico.
SISÈ.- COMUNICAR aquest Decret al gabinet de l’Alcaldia, a la Secretaria de
l’Ajuntament, als/a les Regidors/es Presidents/es de Districte i fer difusió a totes les
àrees de l’Ajuntament, mitjançant la publicació a la Intranet.
SETÈ.- NOTIFICAR aquest Decret a les persones designades, les quals podran
interposar el recurs que figura a continuació.
Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa, es podrà interposar, de
manera optativa i no simultània, un dels recursos següents:
 Recurs potestatiu de reposició: davant el mateix òrgan que l’ha dictat, en el
termini màxim d’un mes, comptat de l’endemà a la recepció de la seva
notificació. El termini màxim per a la resolució d’aquest recurs és d’un més des
de la seva interposició, transcorregut el qual sense que s’hagi rebut notificació
de la seva resolució expressa, s’entendrà desestimat per silenci administratiu.
Contra la desestimació presumpta es podrà interposar, en el termini de 6
mesos a partir de l’endemà a aquell en què s’entengui desestimat, recurs
contenciós administratiu davant els jutjats contenciosos administratius de
Barcelona, en la forma i amb els requisits establerts a Llei 29/1998, de 13 de
juliol, reguladora de la Jurisdicció contenciós administrativa.


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

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

ACORD 5.- DONAR COMPTE DE LA RESOLUCIÓ DE LA REGIDORA
PRESIDENTA DEL DISTRICTE V, PER LA QUAL ES DETERMINA LA
COMPOSICIÓ NOMINAL DEL CONSELL DE DISTRICTE V (PUBILLA CASESCAN SERRA). (EXP. 35437/2019)
Es dóna compte de l’acord que es transcriu seguidament, del qual se’n donen per
assabentats els assistents a la sessió.
La Tinent d’Alcaldia de l’àrea de Participació i Relacions Ciutadanes, en exercici de
les facultats de control i fiscalització dels òrgans de govern que corresponen al Ple,
en aplicació del que disposa l’article 34.3 del Reglament Orgànic de Participació
Ciutadana vigent (BOPB 25-02-2013), DONA compte al Ple de la resolució de la
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Regidora Presidenta del Districte V, número 8920/2019, de 30 d’octubre, que
literalment diu:
“RESOLUCIÓ DE LA REGIDORA PRESIDENTA DEL DISTRICTE V (PUBILLA
CASES - CAN SERRA) PER TAL DE DETERMINAR NOMINALMENT LA
COMPOSICIÓ DEL CONSELL DE DISTRICTE V.
ATÈS que per acord de l’Ajuntament en Ple de data 29 de gener de 2013, es va
aprovar definitivament el Reglament Orgànic de Participació Ciutadana d’aquest
Ajuntament, el qual inclou la regulació jurídica dels Consells de Districtes, el qual va
ser publicat en el BOP de 25 de febrer de 2013, i que inicia la vigència, de
conformitat amb la seva disposició final del reglament, el dia 26 de febrer de 2013,
és a dir, el dia següent a la seva publicació en el BOP.
ATÈS que el Ple en sessió de 21 de juny de 2019 va concretar la composició dels
Consells dels Districtes en compliment de les determinacions del Títol Sisè del
Reglament Orgànic abans esmentat.
ATÈS que l’Alcaldia per Decret 5703/2019, de 17 de juny, va nomenar els/les
Presidents/es, Vicepresidents/es, Secretaris/es i membres de la Corporació dels
Districtes de la ciutat.
ATÈS que per Resolució d’aquesta Regidoria Presidència 6293/2019, de 26 de juliol
de 2019 es va determinar el calendari de designació dels membres del Consell del
Districte V que no corresponen a l’alcaldia, els/les quals consten a l’expedient
nomenats/des d’acord amb els procediments que per cadascun del/de les membres
preveu l’art. 34.4 del Reglament Orgànic de Participació Ciutadana, corresponent
ara efectuar la resolució que conté la composició nominal del Consell de Districte
per aplicació de l’art. 34.3 de l’esmentat Reglament.
VISTA la instància presentada el 13 de setembre de 2019 pel Sr. Juan Carlos del
Rio Pin, en representació de Coalición por Hospitalet/ Coalició per L’Hospitalet, amb
número de registre 89422/2019, en la que sol·licita de conformitat amb l’art. 34.4.g
del ROPC la inclusió d’aquesta entitat en el Consell de Districte V “al ser una
entidad de carácter significativo (Partido Político) en el distrito”.
ATÈS que l’art. 33.B) del vigent ROPC determina que formaran part del consell de
districte fins a un màxim de 5 membres designats entre veïns/nes o entitats que
portin a terme una tasca significativa en l’àmbit territorial del districte. I que l’art.
34.4.g estableix que els/les veïns/es o entitats de caràcter significatiu es designaran
pel Regidor/a President/a del Districte en la resolució que determini la composició
nominal final del Consell.
Aquesta Regidoria Presidència del Districte V (Pubilla Cases – Can Serra) en
exercici de les facultats que li atorga l’art. 34.3 del Reglament Orgànic de
Participació Ciutadana vigent,
DISPOSO:
PRIMER.- DENEGAR la sol·licitud d’inclusió en el Consell de Districte V,
presentada pel Sr. Juan Carlos del Rio Pin, en representació de Coalición por
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Hospitalet/ Coalició per L’Hospitalet, al no tractar-se d’una entitat significativa a
l’àmbit del districte.
SEGON.- DESIGNAR com a membres del Consell de Districte V (Pubilla Cases –
Can Serra) a l’empara de l’art. 33.b) i l’acord del Ple de 21 de juny de 2019, els/les
5 veïns i entitats per raó de la seva tasca significativa a l’àmbit territorial del Districte
els següents:
- Sr. Jaume Barris Ballestín
- Sr. Francisco Utrilla Garrido
- Sra. Marisa Pozo García
- Sr. Antonio Prieto Bogas
- Sr. Alberto Valdunciel Martín
TERCER.- DETERMINAR la composició nominal del CONSELL DE DISTRICTE V
(Pubilla Cases – Can Serra) la qual deriva de les actuacions i resolucions que
consten en l’apartat anterior i la part expositiva de la present Resolució i que és la
següent:
a) PRESIDÈNCIA DEL CONSELL DE DISTRICTE: Sra. Rocio Ramírez Pérez
b) VICEPRESIDÈNCIA DEL CONSELL:. Sra. Lola Ramos Zafra
c) VOCALS DEL CONSELL:
 Sr. José Castro Borrallo Regidor en representació del grup polític
municipal del PSC.
 Sr. Xabier Mombiela i Quintero Regidor en representació del grup polític
municipal d’ERC-AM.
 Sr. Jesús Amadeo Martín González Regidor en representació del grup
polític municipal de Cs.
 Sra. Nuria Lozano Montoya Regidora en representació del grup polític
municipal de LHECP-ECG.
 Sra. Sonia Esplugas González Regidora en representació del grup
polític municipal del PP.
 Sr. Gregorio Martínez Cruz representant de l’Associació de Veïns del
barri de Can Serra.
 Sr. Daniel Giménez Barbey representant de l’Associació de Veïns del
barri de Pubilla Cases.
 Sra. Mª Carmen Jiménez Cruz en representació de l’entitat A.C.A.
MARISMAS DE GUALDALQUIVIR.
 Sra. Andrea Villamarte de García en representació de l’entitat AMPA
CEIP FOLCH I TORRES.
 Sra. Neus Cano Fite en representació de l’entitat ASOCIACION ALPI.
 Sra. Elisa Benítez López en representació de l’entitat ASOCIACION DE
FAMILIARES DE ENFERMOS MENTALES DE L’HOSPITALET AFEMHOS.
 Sra. Alcira Alicia Vanni Cabral en representació de l’entitat
ASOCIACION PARA EL DESARROLLO Y PROTECCION DE LA
INFANCIA PARAGUAYA “MIRAMI”.
 Sr. Celestino Raya Rivas en representació de l’entitat ASSOCIACIÓ
CATALANA DE FIBROSI QUÍSTICA.
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 Sr. Estefania Grima Saavedra en representació de l’entitat
ASSOCIACIÓ EGIPCIA A CATALUNYA.
 Sra. Anabel Rodríguez Escobar en representació de l’entitat CENTRE
D’ESPLAI CAN SERRA.
 Sr. Manuel Zurera Berlanga en representació de l’entitat CLUB DE
BASQUET SANT JOSEP OBRER.
 Sra. Sheila Beltran Árias en representació de l’entitat CLUB D’ESPLAI
PUBILLA CASES-CAN VIDALET.
 Sra. Rosa García Abella en representació de l’entitat EL CIRCULO –
Microempresarial y profesional.
 Sra. Sandra Tatay Quintás en representació de l’entitat FUNDACIÓ
SALUT I COMUNITAT.
 Sra. Mª Carmen Gómez Pinedo en representació de l’entitat GLOBAL
CENTRE D’ESPLAIS – L’ACADEMIA.
 Sr. Juan Carrillo Cañete en representació de GRUP DE FESTES DE
CAN SERRA.
 Sra. Concepción Almécija Hernández en representació del SOMNIS –
Associació Catalana de Teatre a L’Hospitalet.
 Sr. Jaume Barris Ballestín
 Sr. Francisco Utrilla Garrido
 Sra. Marisa Pozo García
 Sr. Antonio Prieto Bogas
 Sr. Alberto Valdunciel Martín
d) SECRETARI DEL CONSELL: Sr. Manuel Ramón Ortiz Marchena
QUART.- DONAR COMPTE de la present resolució al Ple municipal en la primera
sessió que tingui lloc.
CINQUÈ.- INSTAR al/a la President/a del Consell del Districte per tal que convoqui
la sessió extraordinària per a la constitució del Consell V el proper dia 13 de
novembre de 2019 a les 18:00 hores a les dependències de la Regidoria dels
Districtes IV-V.
SISÈ.- COMUNICAR aquest Decret al gabinet de l’Alcaldia, a la Secretaria de
l’Ajuntament, als/a les Regidors/es Presidents/es de Districte i fer difusió a totes les
àrees de l’Ajuntament, mitjançant la publicació a la Intranet.
SETÈ.- NOTIFICAR aquest Decret a les persones designades, les quals podran
interposar el recurs que figura a continuació.
Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa, es podrà interposar, de
manera optativa i no simultània, un dels recursos següents:
 Recurs potestatiu de reposició: davant el mateix òrgan que l’ha dictat, en el
termini màxim d’un mes, comptat de l’endemà a la recepció de la seva
notificació. El termini màxim per a la resolució d’aquest recurs és d’un més des
de la seva interposició, transcorregut el qual sense que s’hagi rebut notificació
de la seva resolució expressa, s’entendrà desestimat per silenci administratiu.
Contra la desestimació presumpta es podrà interposar, en el termini de 6
mesos a partir de l’endemà a aquell en què s’entengui desestimat, recurs
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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 6.- DONAR COMPTE DE LA RESOLUCIÓ DE LA REGIDORA
PRESIDENTA DEL DISTRICTE VI, PER LA QUAL ES DETERMINA LA
COMPOSICIÓ NOMINAL DEL CONSELL DE DISTRICTE VI (BELLVITGEGORNAL). (EXP. 35437/2019)
Es dóna compte de l’acord que es transcriu seguidament, del qual se’n donen per
assabentats els assistents a la sessió.
La Tinent d’Alcaldia de l’àrea de Participació i Relacions Ciutadanes, en exercici de
les facultats de control i fiscalització dels òrgans de govern que corresponen al Ple,
en aplicació del que disposa l’article 34.3 del Reglament Orgànic de Participació
Ciutadana vigent (BOPB 25-02-2013), DONA compte al Ple de la resolució de la
Regidora Presidenta del Districte VI, número 9688/2019, de 20 de novembre, que
literalment diu:
“RESOLUCIÓ DEL/DE LA REGIDOR/A PRESIDENT/A DEL DISTRICTE VI
(BELLVITGE - GORNAL) PER TAL DE DETERMINAR NOMINALMENT LA
COMPOSICIÓ DEL CONSELL DE DISTRICTE.
ATÈS que per acord de l’Ajuntament en Ple de data 29 de gener de 2013, es va
aprovar definitivament el Reglament Orgànic de Participació Ciutadana d’aquest
Ajuntament, el qual inclou la regulació jurídica dels Consells de Districtes, el qual va
ser publicat en el BOP de 25 de febrer de 2013, i que inicia la vigència, de
conformitat amb la seva disposició final del reglament, el dia 26 de febrer de 2013,
és a dir, el dia següent a la seva publicació en el BOP.
ATÈS que el Ple en sessió de 21 de juny de 2019 va concretar la composició dels
Consells dels Districtes en compliment de les determinacions del Títol Sisè del
Reglament Orgànic abans esmentat.
ATÈS que l’Alcaldia per Decret 5703/2019, de 17 de juny, va nomenar els/les
Presidents/es, Vicepresidents/es, Secretaris/es i membres de la Corporació dels
Districtes de la ciutat.
ATÈS que per Resolució d’aquesta Regidoria Presidència 6554/2019, de 6 de
setembre, es va determinar el calendari de designació dels/de les membres del
Consell del Districte que no corresponen a l’alcaldia, els/les quals consten a
l’expedient nomenats/des d’acord amb els procediments que per cadascun dels/de
les membres preveu l’art. 34.4 del Reglament Orgànic de Participació Ciutadana,
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corresponent ara efectuar la resolució que conté la composició nominal del Consell
de Districte per aplicació de l’art. 34.3 de l’esmentat Reglament.
ATÈS que l’art. 33.B) del vigent ROPC determina que formaran part del consell de
districte, entre d’altres, un/a representant d’una associació de veïns/es de cadascun
dels barris que s’integren en el Districte. I que l’art. 34.4.d estableix que els/les de
les associacions de veïns de cada barri, cas que existeixi més d’una, seran
determinades per acord majoritari entre elles, trametent a l’efecte a la Secretaria del
Consell el document que acrediti la designació. L’article continua dient que en cas
que no s’arribi a un acord correspondrà la representació a l’entitat que figuri inscrita
amb més antiguitat en el registre municipal d’entitats.
VIST que en data 09/09/2019 es va convocar a l’Ass. de Veïns de Bellvitge i a l’Ass.
de Veïns Independent de Bellvitge, ambdues del barri de Bellvitge, a una
compareixença a la Regidoria del Districte, per tal de determinar l’associació que
s’havia d’integrar al Plenari del Consell de Districte.
VISTOS els certificats d’inscripció al registre municipal d’entitats de les dues
associacions que consten a l’expedient.
ATÈS que cap de les dues associacions va comparèixer i a falta d’acreditació de
l’acord, de conformitat amb el que determina l’art. 34.4.d del ROPC, correspon la
representació de les associacions de veïns, a l’Ass. de Veïns de Bellvitge, per ser la
que figura amb major antiguitat al Registre Municipal d’Entitats.
VISTA la instància presentada el 13/09/2019 pel Sr. Juan Carlos del Rio Pin, en
representació de Coalición por Hospitalet/ Coalició per L’Hospitalet, amb número de
registre E/89426/2019, en la que sol·licita de conformitat amb l’art. 34.4.g del ROPC
la inclusió d’aquesta entitat en el Consell de Districte VI, “al ser una entidad de
carácter significativo (Coalición por Hospitalet / Coalició per L’Hospitalet) en el
distrito”.
ATÈS que l’art. 33.B) del vigent ROPC determina que formaran part del consell de
districte fins a un màxim de 5 membres designats entre veïns/nes o entitats que
portin a terme una tasca significativa en l’àmbit territorial del districte. I que l’art.
34.4.g estableix que els/les veïns/es o entitats de caràcter significatiu es designaran
pel Regidor/a President/a del Districte en la resolució que determini la composició
nominal final del Consell.
Aquesta Regidoria Presidència del Districte VI ( Bellvitge - Gornal ) en exercici de
les facultats que li atorga l’art. 34.3 del Reglament Orgànic de Participació
Ciutadana vigent,
DISPOSO:
PRIMER.- DENEGAR la sol·licitud d’inclusió en el Consell de Districte VI,
presentada pel Sr. Juan Carlos del Rio Pin, en representació de Coalición por
Hospitalet/ Coalició per L’Hospitalet, al no tractar-se d’una entitat significativa a
l’àmbit del districte.
SEGON.- DESIGNAR com a membres del Consell de Districte VI (Bellvitge Gornal) a l’empara de l’art. 33.4.b i l’acord del Ple de 21 de juny de 2019, els/les 5
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veïns/es i entitats per raó de la seva tasca significativa a l’àmbit territorial del
Districte els següents:
- Sr. Xavier Castellano Girós
- Sra. Juliana Carballeira Pascual
- Sr. Josep Anguera Saez
- Sr. Joaquin Villaverde Ramos
- Sra. Rosa Corral Martí
TERCER.- DETERMINAR la composició nominal del CONSELL DE DISTRICTE VI
(BELLVITGE – GORNAL) la qual deriva de les actuacions i resolucions que
consten en l’apartat anterior i la part expositiva de la present Resolució i que és la
següent:
a) PRESIDÈNCIA DEL CONSELL DE DISTRICTE: Sr. Cristóbal Plaza Lao
b) VICEPRESIDÈNCIA DEL CONSELL: Sr. Jaume Graells i Veguín
c) VOCALS DEL CONSELL:
 Sr. Jaume Graells i Veguín, Regidor en representació del grup polític
municipal del PSC.
 Sr. Antoni García i Acero, Regidor en representació del grup polític
municipal d’ERC-AM.
 Sr. Rainaldo Ruiz Narvaez, Regidor en representació del grup polític
municipal de Cs.
 Sra. Nuria Lozano Montoya, Regidora en representació del grup polític
municipal de LHECP-ECG.
 Sra. Sonia Esplugas González, Regidora en representació del grup
polític municipal del PP.
 Sr. Roque Fernández Fernández, representant de l’Associació de Veïns
del barri de Bellvitge.
 Sr. Antonio Yañez Monteagudo, representant de l’Associació de Veïns
del barri de Gornal.
 COORDINADORA DE ENTIDADES Y VECINOS DEL GORNAL
representada per Pedro Bergillos
 COLLA DE DIABLES DE BELLVITGE representada per Flora Helguera
 GRUP DE TEATRE INDEPENDENT DE GORNAL per Concepción
González
 GRUP DE DONES DEL GORNAL representada per Núria Farré Pallarés
 JUBILADOS Y PENSIONISTAS CASAL ERMITA representada per
Cancio Ramírez
 ASSOCIACIO ESPORTIVA BELLSPORT representada per Maria
Dolores Rivodigo
 AS. DE VEÏNS INDEPENDENT DE BELLVITGE representada per
Montse Abolafia
 AMPA ESCOLA PARE ENRIC D’OSSÓ representada per Susana Gil
 RUGBY CLUB L’HOSPITALET representada per Jenny Merino
 AMPA ESCOLA BERNAT METGE representada per Almudena
Cuadrado
 AMIGOS DE LA MUSICA DE BELLVITGE representada per Angela
Carmona
 COMISSIO DE FESTES BELLVITGE – LA MARINA representada per
Vicente Jorge
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CLUB DEPORTIVO PETANCA GORNAL representada per Ramon
Echepares
AS. DE COMERCIANTES I PETITS EMPRESARIS DE BELLVITGE
representada per Daniel González Lucas
ASS. EDUCATIVA NOU QUITXALLES representada per Maria Luisa
Rodríguez
CLUB ESPORTIU ALHENYA representada per José Antonio Montoya
SABOGA. MEDI AMBIENT, SOCIETAT I CULTURA representada per
Natividad Vicente
AS. JUVENIL PLA DE LLOBREGAT representada per Mónica Tena
Sánchez
Sr. Xavier Castellano Girós
Sra. Juliana Carballeira Pascual
Sr. Josep Anguera Saez
Sr. Joaquin Villaverde Ramos
Sra. Rosa Corral Martí

d) SECRETÀRIA DEL CONSELL: Sra. Yolanda Ruiz Muñoz
QUART.- DONAR COMPTE de la present resolució al Ple municipal en la primera
sessió que tingui lloc.
CINQUÈ.- INSTAR al President del Consell del Districte per tal que convoqui la
sessió extraordinària per a la constitució del Consell el proper 4 de desembre de
2019.
SISÈ.- COMUNICAR aquest Decret al gabinet de l’Alcaldia, a la Secretaria de
l’Ajuntament, als/a les Regidors/es Presidents/es de Districte i fer difusió a totes les
àrees de l’Ajuntament, mitjançant la publicació a la Intranet.
SETÈ.- NOTIFICAR aquest Decret a les persones designades, les quals podran
interposar el recurs que figura a continuació
Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa, es podrà interposar, de
manera optativa i no simultània, un dels recursos següents:
 Recurs potestatiu de reposició: davant el mateix òrgan que l’ha dictat, en el
termini màxim d’un mes, comptat de l’endemà a la recepció de la seva
notificació. El termini màxim per a la resolució d’aquest recurs és d’un més des
de la seva interposició, transcorregut el qual sense que s’hagi rebut notificació
de la seva resolució expressa, s’entendrà desestimat per silenci administratiu.
Contra la desestimació presumpta es podrà interposar, en el termini de 6
mesos a partir de l’endemà a aquell en què s’entengui desestimat, recurs
contenciós administratiu davant els jutjats contenciosos administratius de
Barcelona, en la forma i amb els requisits establerts a Llei 29/1998, de 13 de
juliol, reguladora de la Jurisdicció contenciós administrativa.


Recurs contenciós administratiu: directament, davant els jutjats contenciosos
administratius de Barcelona, en el termini de dos mesos a partir de l’endemà a
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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.- DONAR COMPTE DEL DECRET DE L’ALCALDIA PEL QUAL ES
DESIGNEN MEMBRES DEL PLENARI DEL CONSELL MUNICIPAL DE SERVEIS
SOCIALS DE L’HOSPITALET DE LLOBREGAT. (EXP. 64469/2019)
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 del que disposa l’article 34.3
del Reglament Orgànic de Participació Ciutadana vigent (BOPB 25-02-2013),
DONA compte al Ple del Decret de l’Alcaldia número 68/2020, de 7 de gener, que
literalment diu:
“DECRET RELATIU A LA DESIGNACIÓ DE MEMBRES DEL PLENARI DEL
CONSELL MUNICIPAL DE SERVEIS SOCIALS DE L'HOSPITALET DE
LLOBREGAT
ATÈS que el 15 de juny de 2019 va tenir lloc la celebració del ple constitutiu de la
nova corporació municipal nascuda de les eleccions del 26 de maig de 2019 en el
qual va resultar proclamada alcaldessa d’aquest Ajuntament l’Excm. Sra. Núria
Marín Martínez qui va prendre possessió del seu càrrec, en la mateixa sessió
plenària, junt amb la resta de regidors i regidores que integren la corporació, de
conformitat amb el que preveuen els articles 195 i 196 de la Llei Orgànica 5/1985,
de 19 de juny, de Règim Electoral General.
VIST el reglament del Consell Municipal de Serveis Socials de L’Hospitalet de
Llobregat, que va ser aprovat definitivament pel Ple en sessió de 24 de juliol de 2012 i
publicat al BOP de 16 d’agost de 2012, entrant en vigor al dia següent de la seva
publicació, pel qual i de conformitat amb l’article 1, es constitueix el Consell Municipal
de Serveis Socials de L’Hospitalet de Llobregat.
VIST que l’article 4 del reglament estableix els òrgans en els que s’estructura el
Consell: Presidència, Vicepresidència, Plenari, Comissió Permanent, Taules Sectorials
i la Secretaria del Consell.
VIST que l’article 5 determina que la presidència del Consell correspon a l’Alcaldia o a
la persona membre de la Corporació en qui es delegui. I que l’article 6 estableix que la
vicepresidència correspon al Tinent/a d’Alcaldia o al/a la Regidor/a de Govern en
matèria de serveis socials.
VIST que l’article 7 regula la composició del Plenari, com a màxim òrgan col·legiat de
deliberació del Consell en el qual estaran representats tots els agents socials implicats
en l’àmbit dels serveis socials i que entre els vocals hi ha una persona en
representació de cadascun dels grups polítics municipals constituïts en el si de la
corporació municipal i els/les Tinents/es d’Alcaldia i Regidors/es de Govern, que
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ostentin la delegació en matèria d’immigració i nova ciutadania, salut, transport,
educació, cultura, esports, joventut, habitatge, accessibilitat i ocupació, seguretat, així
com els/les Regidors/es Presidents/es de Districte.
VIST que l’article 8 del reglament estableix que les persones en representació dels
grups polítics municipals seran designades pel/per la portaveu, per mitjà d’escrit,
sense que necessàriament hagin de tenir la condició de regidor/a.
ATESOS els escrits dels/de les portaveus dels grups polítics municipals on designen
el/la seu/va respectiu/va representant.
VIST que l’article 11 del mateix reglament determina que la Secretaria del Consell
correspondrà a la persona que ocupi el càrrec de Secretari/a General del Ple, que
podrà delegar les funcions en un/a lletrat/da al servei de l’àrea de serveis socials.
ATESA la provisió de la Secretaria General del Ple, que proposa delegar les funcions
de Secretaria del Consell en un/a funcionari/a lletrat/da al servei de l’àrea d’equitat,
drets socials i recursos humans i proposa també el nomenament d’un suplent.
L’Alcaldessa-Presidenta, en exercici de les facultats conferides per l’article 124.4. g)
de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local i els articles 5 i 6
del Reglament del Consell Municipal de Serveis Socials,
DISPOSO:
PRIMER.- DELEGAR la Presidència del Consell Municipal de Serveis Socials en el
Tinent d’Alcaldia de l’àrea d’Equitat, Drets Socials i Recursos Humans, Sr. Jesús
Husillos Gutiérrez.
SEGON.- DESIGNAR Vicepresidenta del Consell Municipal de Serveis Socials a la
Regidora de Govern d’Igualtat, Sra. Laura García Manota.
TERCER.- DESIGNAR els/les Tinents d’Alcaldia, Regidors/es de Govern i Regidors/es
Presidents/es de Districte següents com a vocals del Plenari del Consell Municipal de
Serveis Socials:
Tinent d’Alcaldia d’Espai Públic, Habitatge,Urbanisme i Sr. Cristian Alcázar Esteban
Sostenibilitat
Tinent d’Alcaldia de Convivència i Seguretat
Sr. José Castro Borrallo
Tinent d’Alcaldia d’Ocupació, Empresa, Turisme i Sra. Rocio del Mar Ramírez
Economia Social
Pérez
Tinent d’Alcaldia d’Educació, Esports i Joventut
Sr. Jaume Graells Veguin
Tinent d’Alcaldia d’Innovació i Cultura
Sr. David Quirós Brito
Regidora Presidenta del Districte I
Sra. M. Teresa Revilla Sánchez
Regidora Presidenta del Districte II
Sra. Olga Gómez Fernández
Regidora Presidenta dels Districtes IV i V
Sra. M. Dolores Ramos Zafra
Regidor President del Districte VI
Sr. Cristobal Plaza Lao
QUART.- DESIGNAR les persones en representació dels grups polítics municipals al
Plenari del Consell Municipal de Serveis Socials, en atenció a les designes efectuades
pels/per les respectius/ves portaveus:
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a)
b)
c)
d)

Per part del grup polític municipal del PSC: Sra. Laura García Manota.
Per part del grup polític municipal d’ERC-AM: Sra. Rosa Batalla i Pascual.
Per part del grup polític municipal de Cs: Sr. Jesús Amadeo Martín González.
Per part del grup polític municipal de LHECP-ECG: Sra. Laura Alzamora
Merino
e) Per part del grup polític municipal del PP: Sra. Sonia Esplugas González.
CINQUÈ.- DELEGAR la Secretaria del Consell Municipal, a proposta de la Secretària
General del Ple de conformitat amb l’article 11 del reglament, en la funcionaria lletrada
Sra. Sonia Martin del Villar i com a suplent el funcionari lletrat Sr. Teo Altés Calvo.
SISÈ.- PUBLICAR al BOP la delegació de la presidència del Consell, en compliment
del que determina l’article 9.3 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, del règim jurídic del
sector públic i l’article 8.8 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de
procediment de les administracions públiques de Catalunya.
SETÈ.- DONAR COMPTE al Ple en la primera sessió que tingui lloc per al seu
coneixement de conformitat amb el que preveu l’article 123.1 a), de la Llei 7/1985, de
2 d’abril, reguladora de les bases de règim local.
VUITÈ.- COMUNICAR aquest Decret al Gabinet de l’alcaldia, a la Secretària General
del Ple, a la Gerència, i fer difusió a totes les Àrees de l'Ajuntament, mitjançant la
publicació a la Intranet.
NOVÈ.- NOTIFICAR aquest Decret als/a les regidors/es designats/des, als/a les
regidores de la corporació, i a la resta de persones designades, els quals poden
interposar el recurs que figura a continuació.
Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa, es podrà interposar, de
manera optativa i no simultània, un dels recursos següents:
 Recurs potestatiu de reposició: davant el mateix òrgan que l’ha dictat, en el
termini màxim d’un mes, comptat de l’endemà a la recepció de la seva
notificació. El termini màxim per a la resolució d’aquest recurs és d’un més des
de la seva interposició, transcorregut el qual sense que s’hagi rebut notificació
de la seva resolució expressa, s’entendrà desestimat per silenci administratiu.
Contra la desestimació presumpta es podrà interposar, en el termini de 6
mesos a partir de l’endemà a aquell en què s’entengui desestimat, recurs
contenciós administratiu davant els jutjats contenciosos administratius de
Barcelona, en la forma i amb els requisits establerts a Llei 29/1998, de 13 de
juliol, reguladora de la Jurisdicció contenciós administrativa.


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

Tot això, sense perjudici de la interposició de qualsevol altre recurs o de l’exercici
de qualsevol acció que es considerin adients.”
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ACORD 8.- RELATIU A L’ESMENA I MODIFICACIÓ DE L’ACORD DE PLE DE
20 DE DESEMBRE DE 2019, QUE VA DETERMINAR LA COMPOSICIÓ DEL
PLENARI DEL CONSELL DE CIUTAT DE L’HOSPITALET DE LLOBREGAT
(MANDAT 2019-2023). (EXP. 37781/2019)
Es dóna compte de l’acord que es transcriu seguidament, i sotmès a votació
s'aprova amb 23 vots a favor dels representants del PSC, Srs./Sres. Núria Marín
Martínez, Francesc J. Belver Vallés, Cristian Alcázar Esteban, José Castro Borrallo,
Rocío del Mar Ramírez Pérez, Jesús Husillos Gutiérrez, Jaume Graells Veguin,
David Quirós Brito, M. Ángeles Sariñena Hidalgo, M. Teresa Revilla Sánchez, Laura
García Manota, Olga Gómez Fernández, M. Dolores Ramos Zafra i Cristóbal Plaza
Lao; dels representants d’ERC-AM, Srs./Sres. Antoni Garcia i Acero, Rosa Batalla
Pascual, Jorge García Muñoz, Lluïsa Carmona Martínez i Xavier Mombiela
Quintero; dels representants de LHECP-ECG, Sres./Sr. Ana M. González Montes,
Sergio Moreno Ruiz i Núria Lozano Montoya i de la representant del PP, Sra. Sonia
Esplugas González i amb 4 vots d’abstenció dels representants de Cs, Srs./Sra.
Miguel Manuel García Valle, M. Carmen Esteban Fernández, Rainaldo Ruiz
Narváez i Jesús Amadeo Martín González; assistents presents en el moment de la
votació, adoptant-se l’acord següent:
“ATÈS que en compliment del que disposa l’article 49 del vigent reglament orgànic
de participació ciutadana (BOPB 25.02.2013), per Decret de l’Alcaldia número
5771/2019, de 5 de juliol, es van determinar els tràmits necessaris per a la
constitució del Consell de Ciutat, mandat 2019-2023, i es va nomenar la Secretaria
del Consell.
ATÈS que per acord del Ple de l’Ajuntament, en sessió ordinària de 20 de
desembre de 2019, es van nomenar els/les membres del Plenari del Consell de
Ciutat.
VIST que l’article 48.b. del referit reglament determina que formaran part com a
vocals del Consell de Ciutat “Els/les tinents/es d’alcaldia, regidors/es de govern i
regidors/es presidents/es de Districte”.
ATÈS que al referit acord, s’ha apreciat un error material en el sentit de que no s’ha
fet constar com a membre al Tinent d’alcaldia, Sr. Jesús Husillos Gutiérrez.
ATÈS que l’article 109.2 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment
administratiu comú de les administracions públiques, disposa que l’Administració en
qualsevol moment pot rectificar d’ofici els errors materials, de fet o aritmètics
existents en els seus actes.
VIST 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.
VIST que l’article 48 del reglament orgànic de participació ciutadana estableix la
composició del Plenari del Consell de Ciutat que inclou a l’apartat j) un/a
representant de cada una de les entitats, fins a un màxim de 75, presents a
l’Hospitalet, inscrites al Registre Municipal d’Entitats.
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VIST l’escrit enviat a la Secretaria del Consell de Ciutat, pel Sr. Juan Felipe
Guevara Lozada, en representació de l’Associació d’Estudiants de L’Hospitalet
(AELH), en el que notifica el canvi de la seva representant al plenari del Consell de
Ciutat.
ATÈS que l’article 49.1 del reglament orgànic de participació ciutadana determina
que s’elevarà al Ple municipal la proposta de nomenament dels/de les membres del
Consell de Ciutat.
El Ple, a proposta de l’Alcaldia-Presidència i amb el dictamen previ de la comissió
permanent de presidència,
ACORDA:
PRIMER.- ESMENAR l’error material existent a l’apartat primer de la part dispositiva
de l’acord del Ple de 20 de desembre de 2019, relatiu al nomenament dels/de les
membres del plenari del Consell de Ciutat, mandat 2019-2023, en el sentit
d’incorporar com a membre el Tinent d’alcaldia Sr. Jesús Husillos Gutiérrez.
SEGON.- NOMENAR membre del Plenari del Consell de Ciutat, en representació
de l’Associació d’Estudiants de L’Hospitalet (AELH), al Sr. Juan Felipe Guevara
Lozada.
TERCER.- DECLARAR vigent el nomenament de la resta de membres del plenari
del Consell de Ciutat, determinat pel Ple de l’Ajuntament en sessió de 20 de
desembre de 2019.
QUART.- COMUNICAR aquest acord a l’Alcaldia-Presidència, a la Secretaria del
Consell de Ciutat, al servei de participació ciutadana i FER-HO al portal web
municipal.
CINQUE.- COMUNICAR aquest acord a les persones designades significant-les
que poden interposar el recurs que figura a continuació.”
PLANIFICACIÓ, PROJECTES ESTRATÈGICS I HISENDA
ACORD 9.- DONAR-SE PER ASSABENTAT DELS INFORMES DE LA
TRESORERIA I LA INTERVENCIÓ GENERAL, D’ACORD AMB L’ART. 5 DE LA
LLEI 15/2010, DE 5 DE JULIOL, QUE MODIFICA LA LLEI 3/2004, DE 29 DE
DESEMBRE, I L’ARTICLE 10 DE LA LLEI 25/2013, DE 27 DE DESEMBRE
SOBRE ELS TERMINIS DE PAGAMENT ALS PROVEÏDORS I LA GESTIÓ DE
LES FACTURES, REFERITS AL 30.06.2019 I 30.09.2019 (2N I 3R TRIMESTRE
2019). (EXP. 25289/2019)
Es dóna compte de l’acord que es transcriu seguidament, del qual se’n donen per
assabentats els assistents a la sessió.
“El Tinent d’Alcaldia, titular de l’Àrea de Planificació, Projectes Estratègics i
Hisenda, en exercici de les facultats que li atorga els Decrets d’Alcaldia 5700 i 5703
de 17 de juny de 2019, aquest darrer publicat en el BOPB de 1 de juliol de 2019,
sotmet a dictamen de la Comissió Permanent de Presidència, donar compte al Ple
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per al seu coneixement dels informes de Tresoreria i d’Intervenció emesos
respectivament d’acord amb l’establer en l’article 4.3 de la Llei 15/2010, de 5 de
juliol, que modifica la Llei 3/2004, de 29 de desembre i d’acord amb el que disposa
l’article 10 de la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d’impuls de la factura electrònica
i creació del registre de factures del sector públic, referits a 30 de juny i 30 de
setembre de 2019.
L’article 4.3 de la Llei 15/2010 estableix que els tresorers i en el seu defecte els
interventors de les corporacions locals elaboraran trimestralment un informe sobre
el compliment dels terminis establerts en la normativa per al compliment de les
obligacions de cada Entitat Local, que inclourà el nombre i quantia global de les
obligacions pendents en les que s’està incomplint el termini.
L’article 10 de la Llei 25/2013 estableix que l’òrgan que tingui atribuïda la funció de
comptabilitat efectuarà requeriments periòdics d’actuació respecte de les factures
pendents de reconeixement d’obligació que seran dirigides als òrgans competents.
L’apartat segon del mateix article estableix que aquest mateix òrgan elaborarà
trimestralment una relació amb les factures respecte les quals hagi transcorregut
més de tres mesos des que van ser anotades i no s’ha procedit al reconeixement de
les obligacions per part dels òrgans competents, informe que ha de ser remès a
l’òrgan de control intern.
En compliment de l’establer en el paràgraf anterior, la Viceintervenció ha remès a la
Intervenció General aquests informes trimestrals corresponents al segon i tercer
trimestre de 2019.
D’acord amb l’exposat en els paràgrafs precedents i vistos els informes de la
Tresoreria i de la Intervenció General de l’Ajuntament.
El Ple, a proposta del Tinent d’Alcaldia de l’Àrea de Planificació, Projectes
Estratègics i Hisenda, i amb el dictamen previ de la Comissió Permanent de
Presidència,
PRIMER. Es dóna per assabentat de l’informe elaborat pel Tresorer municipal
sobre el compliment dels terminis de pagament de les obligacions de l’Ajuntament
de l’Hospitalet de Llobregat, així com el relatiu als ens dependents, efectuat sobre la
informació facilitada pels responsables dels mateixos, d’acord amb el que disposa
l’article 4.3 de la Llei 15/2010, de 5 de juliol, així com de la incorporació al mateix de
la relació de factures o documents justificatius presentats pels contractistes,
elaborada per la Intervenció General, respecte dels quals hagi transcorregut més de
tres mesos des de l’anotació a l’esmenta registre i no s’hagin tramitat els
corresponents expedients de reconeixement de l’obligació, a 30 de juny i 30 de
setembre de 2019 (2n i 3r Trimestre 2019).”

ACORD 10.- DONAR-SE PER ASSABENTAT DE LA MODIFICACIÓ DEL PLA
ANUAL DE CONTROL FINANCER PER L’ANY 2019, REFERIT A L’ACTIVITAT
ECONOMICO-FINANCERA DE L’EXERCICI 2018 DE L’AJUNTAMENT I ELS
SEUS ENS DEPENENTS. (EXP. 7625/2019)
Es dóna compte de l’acord que es transcriu seguidament, del qual se’n donen per
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assabentats els assistents a la sessió.
El Tinent d’alcaldia, titular de l'Àrea de Planificació, Projectes Estratègics i Hisenda,
en exercici de les facultats que li atorga els Decrets de l’alcaldia 5700 i 5703 de 17
de juny de 2019, aquest darrer publicat en el BOPB de 1 de juliol de 2019, previ
dictamen de la Comissió Permanent de Presidència, dona compte al Ple de la
resolució núm. 242/2020, de la Intervenció General, de data 14 de gener, que
literalment diu:
“RESOLUCIÓ RELATIVA A LA MODIFICACIÓ DEL PLA ANUAL DE CONTROL
FINANCER
PER
A
L’ANY
2019,
REFERIT
A
L’ACTIVITAT
ECONOMICOFINANCERA DE L’EXERCICI 2018 DE L’AJUNTAMENT DE
L’HOSPITALET DE LLOBREGAT I ELS SEUS ENS DEPENDENTS
Atès el que disposa l’article 130 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de Bases de Règim
Local i les competències que atorga a la Intervenció General Municipal el Reial
Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei
Reguladora de les Hisendes Locals, així com els articles 28 i 29 del Reglament de
Govern i Administració de l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat.
Per resolució de la Intervenció General Municipal núm. 615/2019, de 4 de febrer de
2019, s’aprovà el Pla anual de Control Financer de l’activitat economicofinancera de
d’exercici 2018 de l’Ajuntament de l’Hospitalet i dels seus ens dependents, en
compliment del que disposen els articles 213 i següents del Reial decret legislatiu
2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de els
hisendes locals i el Reial Decret 424/2017, de 28 d’abril, pel qual es regula el règim
jurídic del control intern de les entitats del Sector Públic Local.
El Ple municipal en sessió del 26 de febrer de 2019 restà assabentat de la resolució
Intervenció General Municipal per la qual s’aprovà el Pla anual de control financer
2019.
L’article 31.4 del Reial decret 424/2017, de 28 d’abril, estableix que el Pla anual de
control financer podrà ser modificat com a conseqüència de l'execució de controls
en virtut de sol·licitud o mandat legal, variacions en l'estructura de les entitats
objecte de control, insuficiència de mitjans o per altres raons degudament
ponderades i que la modificació del Pla anual de control financer modificat serà
remès a efectes informatius al Ple.
Vist l’informe de la Interventora General Municipal número 1/2020, de 13 de gener
de 2020, en el qual s’exposen els motius que justifiquen la modificació del Pla anual
de control financer de l’exercici 2019 referit a l’activitat economicofinancera de
l’Ajuntament de l’Hospitalet i els seus ens dependents de l’exercici 2018, en
aplicació de l’article 31.4 del Reial Decret 424/2017, de 28 d’abril, pel qual es regula
el règim jurídic del control intern de les entitats del Sector Públic Local.
La Interventora General Municipal, fent ús de les facultats que li reconeix l’article 29
del reglament de Govern i Administració de l’Ajuntament de l’Hospitalet de
Llobregat, en virtut del que disposen els articles 130, 133 i 134 de la Llei 7/1985, de
2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local,
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RESOL:
PRIMER.- APROVAR la modificació del Pla Anual de Control Financer 2019 referit
a l’activitat economicofinancera de l’exercici 2018 de l’Ajuntament de l’Hospitalet de
Llobregat i els seus ens dependents i aprovat mitjançant la Resolució de la
Intervenció General Municipal 615/2019, de 4 de febrer de 2019, de la qual se’n
donà compte al Ple Municipal en sessió del 26 de febrer de 2019, en el sentit d’:
1. ESTABLIR el 31/01/2020 com a termini d’execució previst per a l’emissió dels
informes definitius següents:


Informe de control financer permanent referent a la fiscalització posterior
dels contractes menors de l’exercici 2018.



Informe de control financer de la Intervenció General sobre l’auditoria de
sistemes del circuit de factures prevista a l’article 12.3 de la llei 25/2013,
de 27 de desembre, corresponent a l’exercici 2018.

2. ESTABLIR el 28/02/2020 com a termini d’execució previst per a l’emissió de
l’informe definitiu següent:


Informe d’auditoria de compliment de la societat municipal La Farga,
Gestió d’Equipaments Municipals SA que abasta l’anàlisi del compte
d’explotació per línies d’activitat de la societat, la verificació del
compliment en matèria de contractació i personal, i de les liquidacions
econòmiques de les encomanes de gestió.

3. EXCLOURE del Pla Anual de Control Financer 2019, per incorporar-los en el
PACF 2020, els treballs següents:


Informe de control financer sobre la verificació dels procediments de
gestió dels ingressos del capítol 3 i 5, amb contret simultani o contret
previ, no inclosos en la informes de fiscalització plena posterior.



Informe de control financer sobre la fiscalització posterior de les nòmines
del primer semestre de l’exercici 2019.

SEGON.- PROPOSAR al Tinent d’Alcalde de l’Àrea de Planificació, Projectes
Estratègics i Hisenda que sotmeti a coneixement del Ple la modificació del “Pla
Anual de Control Financer per l’any 2019” referit a l’activitat economicofinancera de
l’exercici 2018 de l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat i els seus ens
dependents.
TERCER.- COMUNICAR els presents acords al Tinent d’Alcalde de l’Àrea
Planificació, Projectes Estratègics i Hisenda i al Servei de Control Intern de la
Gestió Econòmica i Financera de la Intervenció General Municipal”.
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ACORD 11.- DONAR COMPTE AL PLE DEL DECRET D’ALCALDIA
11326/2019, DE 20 DE DESEMBRE, REFERENT A L’APROVACIÓ DELS
AJUSTOS NECESSARIS DEL PRESSUPOST DE L’AJUNTAMENT DE
L’HOSPITALET DE LLOBREGAT DE L’EXERCICI 2019, PER TAL DE
PRORROGAR LA SEVA VIGÈNCIA DES DE L’1 DE GENER DE 2020, FINS A
L’APROVACIÓ DEFINITIVA I ENTRADA EN VIGOR DEL PRESSUPOST
GENERAL PER A L’EXERCICI 2020. (EXP. 1777/2020)
Es dóna compte de l’acord que es transcriu seguidament, del qual se’n donen per
assabentats els assistents a la sessió.
El Tinent d’Alcaldia de Planificació, Projectes Estratègics i Hisenda, en exercici de
les facultats de control i fiscalització dels òrgans de govern que corresponen al Ple,
en aplicació de l’article 123.1.a) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les
bases de règim local, previ dictamen de la Comissió Permanent de Presidència,
DONA COMPTE AL PLE del Decret de l’Alcaldia número 11326/2019, de 20 de
desembre, amb el tenor literal següent :
“DECRET DE L’ALCALDIA PER A L’APROVACIÓ DELS AJUSTOS A LA BAIXA
EN ELS CRÈDITS INICIALS DE DESPESES DEL PRESSUPOST GENERAL DE
L’AJUNTAMENT DE L’HOSPITALET DE LLOBREGAT DE L’EXERCICI 2019 DES
DE L’1 DE GENER DE 2020 I FINS L’APROVACIÓ I ENTRADA EN VIGOR DEL
PRESSUPOST GENERAL DE L’EXERCICI 2020, A L’EMPARA DEL QUE
PREVEU L’ARTICLE 169.6 DEL REIAL DECRET LEGISLATIU 2/2004, DE 5 DE
MARÇ, PEL QUE S’APROVA EL TEXT REFÒS DE LA LLEI REGULADORA DE
LES HISENDES LOCALS I L’ARTICLE 21 DEL REIAL DECRET 500/1990, DE 20
D’ABRIL
El Tinent d'Alcaldia, en exercici de les facultats que li han estat delegades per
l’Alcaldia-Presidència per Decret núm. 5703, de 17 de juny de 2019 apartat primer,
b), publicat en el BOP l’1 de juliol de 2019, en relació amb el procediment que es
segueix per a l’aprovació dels ajustos a la baixa en els crèdits inicials de despeses
del Pressupost General de l’Ajuntament de L’Hospitalet de Llobregat de l’exercici
2019 des de l’1 de gener de 2020 i fins l’aprovació i entrada en vigor del pressupost
general de l’exercici 2020.
La Junta de Govern Local en sessió celebrada el dia 11 de desembre de 2019, va
aprovar de conformitat amb l’article 127.1 b) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
Reguladora de les Bases de règim local (LBRL) el projecte de pressupost general
de l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat per a l’exercici de 2020, integrat pel
pressupost de l’Ajuntament, i per les previsions d’ingressos i despeses de la
Societat Mercantil de capital íntegrament municipal La Farga, Gestió d’Equipaments
Municipals S.A. i el pressupost consolidat, de conformitat amb el que preveuen els
articles 162 a 168 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que
s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals (TRLHL), els
articles 2 al 19 del Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, que desenvolupa el Capítol
I, títol VI de la Llei 39/1988, de la Llei 39/1988, en matèria de pressupostos (RP) i
l’article 2 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i
sostenibilitat financera (LOEPSF).
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En compliment de l’article 123.1 h) de la LBRL, el Ple municipal en sessió del dia 20
de desembre de 2019 aprovarà inicialment el pressupost general de l’Ajuntament de
l’Hospitalet de Llobregat per a l’exercici de 2020 (acord U060206/1015), informat
per la Comissió permanent de Presidència en sessió del 13 de desembre de 2019.
El calendari que es dedueix de les dades de les sessions assenyalades en els
paràgrafs anteriors fa que no sigui possible complir amb els terminis assenyalats en
els articles 162 a 171 del TRLHL i en els articles 18 a 23 del RP perquè el
Pressupost General de l’Ajuntament per a l’exercici 2020 estigui aprovat
definitivament abans del 31 de desembre de 2019 i pugui entrar en vigor el dia 1 de
gener de 2020.
Per resoldre situacions com l’expressada, l’article 169.6 del TRLRHL preveu que: Si
al iniciar-se l’exercici econòmic no hagués entrat en vigor el pressupost
corresponent, es considerarà automàticament prorrogat l’anterior, amb els seus
crèdits inicials, sens perjudici de les modificacions que es realitzin de conformitat
amb els articles 177, 178 i 179 d’aquesta Llei i fins l’entrada en vigor del nou
pressupost. La pròrroga no afectarà als crèdits per serveis o programes que hagin
de concloure en l’exercici anterior o que estiguin finançats amb crèdit o altres
ingressos específics o afectats”.
El Pressupost General de l’Ajuntament per a l’exercici 2019, aprovat pel ple
municipal en sessió de 21 de desembre de 2018, haurà de ser objecte de pròrroga
per a l’exercici 2020.
L’article 21 del RP desenvolupa les previsions dels articles 169.6, 177, 178 i 179 del
TRLHL reafirmant la naturalesa no prorrogable de les modificacions de crèdit, la
realització obligatòria d’ajustos a la baixa d’aquells crèdits destinats a finançar
serveis o programes que hagin finalitzat l’exercici 2019 o que estiguin finançats amb
crèdits o altres ingressos específics o afectats −que s’hagin percebut de forma
exclusiva durant l’exercici 2019 i no tinguin continuïtat pel 2020− així com els
possibles ajustos a l’alça a efectuar en el Pressupost prorrogat, sempre que es
compleixin els requisits que en el mateix s’expressen.
El Pressupost general de l’Ajuntament per a l’exercici 2019, que té el caràcter
d’únic, conforme al que determina l’article 168.5 del TRLHL va ser aprovat pel Ple
municipal en sessió del 21 de desembre de 2018, i, atès que al mateix no es van
presentar reclamacions, es declarà definitivament aprovat en data 18 de gener de
2019, mitjançant resolució núm. 398/2019, de 23 de gener; amb les següents
previsions inicials consolidades, d’acord amb el previst a l’article 164.1 del TRLHL i
a l’article 2 de la LOEPSF.
PRESSUPOST CONSOLIDAT DE L’AJUNTAMENT DE L’HOSPITALET DE
LLOBREGAT DE L’EXERCICI 2019, SEGONS ARTICLE 164.1 TRLHL.
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Total

INGRESSOS PER CAPITOLS

Ajuntament

La Farga GEM SA

1. Impostos directes
110.276.484,33
2. Impostos indirectes
11.086.965,66
3. Taxes, preus públics i altres ingressos
27.851.070,00
4. Transferències corrents
86.998.794,99
5. Ingressos patrimonials
2.621.380,00
Operacions corrents (cap.1 a 5)
238.834.694,98
6. Alienació inversions reals
0,00
7. Transferències de capital
2.065.305,02
Operacions de capital (cap.6 i 7)
2.065.305,02
Operacions no financeres (cap. 1 a 7)
240.900.000,00
8. Actius financers
0,00
9. Passius financers
7.000.000,00
Operacions financeres (cap. 8 i 9)
7.000.000,00
TOTAL
247.900.000,00
Subvencions de capital transferides a resultats
TOTAL
247.900.000,00

0,00
0,00
4.210.290,74
2.532.055,27
10.872,00
6.753.218,01
0,00
0,00
0,00
6.753.218,01
0,00
0,00
0,00
6.753.218,01
267.494,95
7.020.712,96

sense
consolidar
110.276.484,33
11.086.965,66
32.061.360,74
89.530.850,26
2.632.252,00
245.587.912,99
0,00
2.065.305,02
2.065.305,02
247.653.218,01
0,00
7.000.000,00
7.000.000,00
254.653.218,01
267.494,95
254.920.712,96

Total

DESPESES PER CAPITOLS

Ajuntament

La Farga GEM SA

1. Despeses de personal
2. Despeses corrents en béns i serveis
3. Despeses financeres
4. Transferències corrents
5. Fons de contingència i altres imprevistos
Operacions corrents (cap.1 a 5)
6. Inversions reals
7. Transferències de capital
Operacions de capital (cap.6 i 7)
Operacions no financeres (cap. 1 a 7)
8. Actius financers
9. Passius financers
Operacions financeres (cap. 8 i 9)
TOTAL
Amortitzacions
TOTAL

87.382.846,31
108.942.861,85
3.007.000,00
16.881.186,82
500.000,00
216.713.894,98
9.065.305,02
6.355.800,00
15.421.105,02
232.135.000,00
0,00
15.765.000,00
15.765.000,00
247.900.000,00
247.900.000,00

4.582.684,90
2.084.318,07
0,00
0,00
0,00
6.667.002,97
0,00
0,00
0,00
6.667.002,97
0,00
0,00
0,00
6.667.002,97
353.709,99
7.020.712,96

sense
consolidar
91.965.531,21
111.027.179,92
3.007.000,00
16.881.186,82
500.000,00
223.380.897,95
9.065.305,02
6.355.800,00
15.421.105,02
238.802.002,97
0,00
15.765.000,00
15.765.000,00
254.567.002,97
353.709,99
254.920.712,96

Transferències
internes

Total
consolidat

0,00
0,00
2.550.352,70
2.532.055,27
0,00
5.082.407,97
0,00
0,00
0,00
5.082.407,97
0,00
0,00
0,00
5.082.407,97

110.276.484,33
11.086.965,66
29.511.008,04
86.998.794,99
2.632.252,00
240.505.505,02
0,00
2.065.305,02
2.065.305,02
242.570.810,04
0,00
7.000.000,00
7.000.000,00
249.570.810,04
267.494,95
5.082.407,97 249.838.304,99

Transferències
internes

Total
consolidat

0,00
2.550.352,70
0,00
2.532.055,27
0,00
5.082.407,97
0,00
0,00
0,00
5.082.407,97
0,00
0,00
0,00
5.082.407,97

91.965.531,21
108.476.827,22
3.007.000,00
14.349.131,55
500.000,00
218.298.489,98
9.065.305,02
6.355.800,00
15.421.105,02
233.719.595,00
0,00
15.765.000,00
15.765.000,00
249.484.595,00
353.709,99
5.082.407,97 249.838.304,99

PRESSUPOST CONSOLIDAT DE L’AJUNTAMENT DE L’HOSPITALET DE
LLOBREGAT A 1 DE GENER DE 2019 EN TERMES SEC.
Total

INGRESSOS PER CAPITOLS
Ajuntament
1. Impostos directes

110.276.484,33

La Farga, GEM, SA
0,00

Fundació Privada

sense

Transferències

Arranz Bravo

consolidar

internes

0,00

110.276.484,33

Total
consolidat

0,00

110.276.484,33

2. Impostos indirectes

11.086.965,66

0,00

0,00

11.086.965,66

0,00

11.086.965,66

3. Taxes, preus públics i altres ingressos

27.851.070,00

4.210.290,74

200,00

32.061.560,74

2.550.352,70

29.511.208,04

4. Transferències corrents

86.998.794,99

2.532.055,27

69.450,00

89.600.300,26

2.587.055,27

5. Ingressos patrimonials

87.013.244,99

2.621.380,00

10.872,00

12.000,00

2.644.252,00

0,00

2.644.252,00

238.834.694,98

6.753.218,01

81.650,00

245.669.562,99

5.137.407,97

240.532.155,02

6. Alienació inversions reals

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7. Transferències de capital

2.065.305,02

0,00

0,00

2.065.305,02

0,00

2.065.305,02

Operacions de capital (cap. 6 i 7)

2.065.305,02

0,00

0,00

2.065.305,02

0,00

2.065.305,02

240.900.000,00

242.597.460,04

Operacions corrents (cap. 1 a 5)

Operacions no financeres (cap. 1 al 7)

6.753.218,01

81.650,00

247.734.868,01

5.137.407,97

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9. Passius financers

7.000.000,00

0,00

0,00

7.000.000,00

0,00

7.000.000,00

Operacions financera (cap. 8 i 9)

7.000.000,00

0,00

0,00

7.000.000,00

0,00

7.000.000,00

247.900.000,00

6.753.218,01

81.650,00

254.734.868,01

5.137.407,97

249.597.460,04

Subvencions de capital transferides a resultats
TOTAL
247.900.000,00

267.494,95
7.020.712,96

81.650,00

267.494,95
255.002.362,96

5.137.407,97

267.494,95
249.864.954,99

8. Actius financers

TOTAL
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Total

DESPESES PER CAPITOLS
Ajuntament
1. Despeses de personal
2. Despeses corrents en béns i serveis
3. Despeses financeres
4. Transferències corrents
5. Fons de contingència i altres imprevistos

La Farga, GEM, SA

Fundació Privada

sense

Transferències

Total

Arranz Bravo

consolidar

internes

consolidat

87.382.846,31

4.582.684,90

108.942.861,85

2.084.318,07

91.965.531,21

0,00

91.965.531,21

81.650,00 111.108.829,92

0,00

2.550.352,70

108.558.477,22

3.007.000,00

0,00

0,00

3.007.000,00

0,00

3.007.000,00

16.881.186,82

0,00

0,00

16.881.186,82

2.587.055,27

14.294.131,55

0,00

500.000,00

0,00

500.000,00

81.650,00 223.462.547,95

5.137.407,97

218.325.139,98
9.065.305,02

500.000,00

0,00

216.713.894,98

6.667.002,97

6. Inversions reals

9.065.305,02

0,00

0,00

9.065.305,02

0,00

7. Transferències de capital

6.355.800,00

0,00

0,00

6.355.800,00

0,00

6.355.800,00

15.421.105,02

0,00

0,00

15.421.105,02

0,00

15.421.105,02

232.135.000,00

6.667.002,97

81.650,00 238.883.652,97

5.137.407,97

233.746.245,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15.765.000,00

0,00

0,00

15.765.000,00

0,00

15.765.000,00

0,00

15.765.000,00

0,00

15.765.000,00

81.650,00 254.648.652,97

5.137.407,97

249.511.245,00

5.137.407,97

249.864.954,99

0,00

0,00

Operacions corrents (cap. 1 a 5)

Operacions de capital (cap. 6 i 7)
Operacions no financeres (cap. 1 al 7)
8. Actius financers
9. Passius financers
Operacions financeres (cap. 8 i 9)
TOTAL

15.765.000,00

0,00

247.900.000,00

6.667.002,97
353.709,99

353.709,99

247.900.000,00

7.020.712,96

81.650,00 255.002.362,96

0,00

0,00

Amortitzacions
TOTAL

Dif. Ingressos-despeses

0,00

0,00

353.709,99

L’apartat 4 de l’esmentat article 21 del RP estableix que en qualsevol cas, els
ajustos de crèdit determinats en els articles 169.6, 177, 178 i 179 del TRLHL i en els
apartats 1, 2, 3 i 4 de l’esmentat article 21 del RP, hauran de ser objecte
d’imputació a les corresponents partides del Pressupost prorrogat mitjançant
resolució motivada dictada pel President de la Corporació, previ informe de
l’Interventor.
Els ajustos a efectuar en les crèdits inicials del pressupost de l’exercici 2019 estan
explicitats i justificats en els informes del Servei de Programació i Pressupostos de
data 12 de desembre de 2019, i de la Intervenció General núm. 91 i 92/2019, de
data 19 de desembre de 2019 els quals posen de manifest que:
a) És necessari efectuar ajustos negatius dels crèdits inicials de l’estat de
despeses del pressupost l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat per a
l’exercici 2019, per un import global de 10.134.502,00 euros, per estar destinats
a serveis, programes i actuacions que tenien una vigència temporal limitada al
31 de desembre de 2019, o per estar finançats amb crèdits o altres ingressos
específics o afectats que estaven previstos exclusivament per l’exercici 2019,
segons el detall següent:

…/…

42

CRÈDITS INICIALS DEL PRESSUPOST 2019 NO PRORROGATS AL 2020
Aplicació pressupostària

Descripció

Crèdit inicial

2019 02

9222 2270602 ESTUDIS I TREBALLS T. COFINANÇAMENT APORTACIO FEDER PECT 2019

2019 04

3333 2279900 PRESTACIÓ DE SERVEIS ORGANITZACIÓ I FUNCIÓ DOCENT ESCOLA MUSICA

2019 04

3420 2100000 ADEQUACIO PISTA POLIESPORTIVA TORRAS I BAGES

245.000,00

2019 04

3420 2279902 PRESTACIÓ SERVEIS GESTIO POLIESPORTIU SERGIO MANZANO

715.650,00

2019 03

1340 6090060 SUBM. I COL.LOCACIO PANELLS INFORMACIO VARIABLE AL BARRI DE CAN SERRA

2019 04

3230 6220060 CONVENI ESCOLES GENERALITAT (HONORARIS PACO CANDEL)

2019 04

3230 6320000 ADEQUACIO ESPAIS PER A VESTIDORS PERSONLA NO DOCENT ESCOLES

2019 04

3230 6320003 PROJ REFORMA I EQUIPAMENT DE LA CUINA ESCOLA JOAQUIM RUYRA

2019 04

3230 6320060 ADEQUACIO ESPAIS PER A VESTIDORS PERSONLA NO DOCENT ESCOLES

18.115,00

2019 04

3333 6290060 ADQUISICIO INSTRUMENTS MUSICALS

10.000,00

2019 04

3371 6220060 NOU CASAL GENT GRAN BELLVITGE

2019 04

3371 6220061 NOU CASAL CAN SERRA

2019 04

3420 6220060 PROJECTE EXECUTIU CONSTRUCCIO CAMP DE FUTBOL I VESTIDORS AL PARC DE LA TORRASSA

2019 04

3420 6290000 SUBM MATERIAL TECNIC ESPORTS

300.000,00

2019 04

3420 6320002 PROJ EXECUTIU REFORMA POLIESPORTIU FUM D'ESTAMPA

600.000,00

2019 04

3420 6320003 REDACCIO PROJ EXECUTIU I DIRECCIO OBRES REFORMA POLIESPORTIU FUM D'ESTAMPA

2019 04

3420 6320004 PROJ EXECUTIU SUBSTITUCIO VESTIDORS AMB MODULS PREFABRICATS C F GORNAL

2019 05

1523 6420000 ADQUISICIO HABITATGES CEDITS USDEFRUIT BBVA

2019 05

1533 6190005 ACTUACIONS CONDICIONAMENT ESPAI PUBLIC

2019 05

9331 6320003 HONORARIS REDACCIO PROJ, DIRECCIO OBRES I CONSULTORIA AMBIENTAL EDIFICI B AJUNTAMENT

2019 05

9331 6320060 HONORARIS REDACCIO PROJ, DIRECCIO OBRES I CONSULTORIA AMBIENTAL EDIFICI B AJUNTAMENT

2019 06

9203 6230000 SUBM MAQUINARIA DEPENDENCIES MUNICIPALS

400.000,00

2019 06

9203 6250000 SUBM MUNTATGE I COL.LOCACIO MOBILIARI OFICINA, SENYALITZACIO, ACCES I COMPLEMENTS

145.200,00

2019 06

9203 6250001 SUBM MOBILIARI DEPENDENCIES MUNICIPALS

2019 06

9205 6260000 ADQ EQUIPS PROCESSOS INFORMACIO (SERVICE DESK)

332.750,00

2019 06

9205 6410000 ADQUISICIO SOFTWARE INFORMATIC: GESTIO ECONOMICA, FINANCERA I PATRIMONIAL

632.830,00

2019 06

9205 6410060 ADQUISICIO SOFTWARE INFORMATIC

814.000,00

2019 06

9330 6220000 ADQUISICIO HABITATGES PASSATGE PONS

2019 06

9331 6320000 REHABILITACIO I ADEQUACIO EDIFICIS MUNICIPALS

2019 04 3340 7800000 TRANS CAPITAL ASSOC CORAL I HUMORISTICA EL DRAC D'OR, PROJECTE L'IRA DE LA DEESSA HERA
TOTAL AJUSTOS A LA BAIXA SOBRE CRÈDITS INICIALS PRESSUPOST EXERCICI 2019

64.746,98
35.000,00

20.000,00
266.520,87
63.840,44
159.465,30

91.355,24
782.998,60
1.404.866,94

9.303,00
199.871,83
60.000,00
500.000,00
88.487,76
62.315,31

54.800,00

115.000,00
1.933.584,73
8.800,00
10.134.502,00

b) Les previsions inicials d’ingressos del pressupost de l’Ajuntament l’exercici
2019, es veuen disminuïdes en un import global de 9.856.351,80 euros, segons
el detall següent:
PREVISIONS INICIALS DEL PRESSUPOST 2019 NO PRORROGADES AL 2020
Codi econòmic
Descripció

Previsió inicial

2019 34307

PREUS PUBLICS POLIESPORTIU SERGIO MANZANO

2019 45051

GENERALITAT GAH/815/2018 PROJECTE PECT L'H ECOSISTEMA INNOVADOR SALUT I CULTURA

2019 48000

APORTACIO FUNDACIO DANIEL & NINA CARASSO

2019 75030

GENERALITAT-ENSENYAMENT ESCOLA PACO CANDEL

266.520,87

2019 76100

DIPUTACIO XGL 2016-2019 PROGR. COMPLEM SUPORT INTEGRAL DESENVOLUPAMENT LOCAL

814.000,00

2019 76101

DIPUTACIO XGL 2016-2019 PROGRA. COMPLEM. DE REFORMA I MILLORA D'EQUIPAMENTS LOCALS

2019 76402

AMB PROGRAMA D'ACTUACIONS DE COHESIO TERRITORIAL (PACTE 2016-2019)

2019 76425

AMB IMPLANTACIO ZONES URBANES D'ATMOSFERA PROTEGIDA (ZUAP)

20.000,00

2019 78000

APORTACIO FUNDACIO DANIEL & NINA CARASSO

10.000,00

2019 79100

FEDER CATALUNYA 2014-2020, EIXOS PRIORITARIS 4 I 6

2019 91300

PRESTECS REBUTS A LLARG TERMINI D'ENS FORA DEL SECTOR PUBLIC

TOTAL AJUSTOS A LA BAIXA SOBRE PREVISIONS INICIALS PRESSUPOST EXERCICI 2019

691.300,00
64.746,78
35.000,00

18.115,00
874.353,84

62.315,31
7.000.000,00

9.856.351,80

c) Efectuats els ajustos esmentats els crèdits inicials del pressupost prorrogat de
l’exercici 2019 a l’exercici 2020 ascendeixen a 237.765.498,00 euros, i els
ingressos inicials pugen a 238.043.648,20 euros, per la qual cosa el pressupost
prorrogat per a l’any 2019 es presenta amb un superàvit de 278.150,20 euros.
d) Que els estats de previsions de despeses i d’ingressos de la Societat Mercantil
amb capital 100% municipal la Farga GEM SA, aprovats amb el pressupost
general de l’exercici 2019, no es veuen afectats per cap ajust ja que les
previsions d’aportacions de despeses del pressupost prorrogat de l’Ajuntament
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en favor la Societat es mantenen en les mateixes quanties aprovades pel
pressupost inicial de l’exercici 2019.
Les Bases d’execució del Pressupost de l’exercici 2019 queden també prorrogades
atesa la unitat de l’expedient assenyalada l’article 168.5 del TRLHL.
A la vista del que s’exposa i dels informes del Servei de Programació i
Pressupostos i de la Intervenció General, en ús de les facultats que m’atorga
l’article 21.4 del RP.
El Tinent d'Alcaldia, en exercici de les facultats que li han estat delegades per
l’alcaldia al Decret núm. 5703, de 17 de juny de 2019 apartat primer, b), publicat en
el BOP l’1 de juliol de 2019,
RESOL:
PRIMER.- Aprovar els ajustos a la baixa en els crèdits inicials de despeses per
import de 10.134.502,00 euros i de les previsions d’ingressos per import de
9.856.351,80 euros del pressupost general de l’Ajuntament de l’Hospitalet de
Llobregat l’exercici 2019 des de l’1 de gener de 2020 i fins l’aprovació i entrada en
vigor del pressupost general de l’exercici 2020, a l’empara del que preveu l’article
169.6 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el text
refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals i l’article 21 del Reial Decret
500/1990, de 20 d’abril, corresponents a les aplicacions pressupostaries i previsions
d’ingressos següents:
a) Estat de despeses
CRÈDITS INICIALS DEL PRESSUPOST 2019 NO PRORROGATS AL 2020
Aplicació pressupostària

Descripció

Crèdit inicial

2019 02

9222 2270602 ESTUDIS I TREBALLS T. COFINANÇAMENT APORTACIO FEDER PECT 2019

2019 04

3333 2279900 PRESTACIÓ DE SERVEIS ORGANITZACIÓ I FUNCIÓ DOCENT ESCOLA MUSICA

2019 04

3420 2100000 ADEQUACIO PISTA POLIESPORTIVA TORRAS I BAGES

245.000,00

2019 04

3420 2279902 PRESTACIÓ SERVEIS GESTIO POLIESPORTIU SERGIO MANZANO

715.650,00

2019 03

1340 6090060 SUBM. I COL.LOCACIO PANELLS INFORMACIO VARIABLE AL BARRI DE CAN SERRA

2019 04

3230 6220060 CONVENI ESCOLES GENERALITAT (HONORARIS PACO CANDEL)

2019 04

3230 6320000 ADEQUACIO ESPAIS PER A VESTIDORS PERSONLA NO DOCENT ESCOLES

2019 04

3230 6320003 PROJ REFORMA I EQUIPAMENT DE LA CUINA ESCOLA JOAQUIM RUYRA

2019 04

3230 6320060 ADEQUACIO ESPAIS PER A VESTIDORS PERSONLA NO DOCENT ESCOLES

18.115,00

2019 04

3333 6290060 ADQUISICIO INSTRUMENTS MUSICALS

10.000,00

2019 04

3371 6220060 NOU CASAL GENT GRAN BELLVITGE

2019 04

3371 6220061 NOU CASAL CAN SERRA

2019 04

3420 6220060 PROJECTE EXECUTIU CONSTRUCCIO CAMP DE FUTBOL I VESTIDORS AL PARC DE LA TORRASSA

2019 04

3420 6290000 SUBM MATERIAL TECNIC ESPORTS

300.000,00

2019 04

3420 6320002 PROJ EXECUTIU REFORMA POLIESPORTIU FUM D'ESTAMPA

600.000,00

2019 04

3420 6320003 REDACCIO PROJ EXECUTIU I DIRECCIO OBRES REFORMA POLIESPORTIU FUM D'ESTAMPA

2019 04

3420 6320004 PROJ EXECUTIU SUBSTITUCIO VESTIDORS AMB MODULS PREFABRICATS C F GORNAL

2019 05

1523 6420000 ADQUISICIO HABITATGES CEDITS USDEFRUIT BBVA

2019 05

1533 6190005 ACTUACIONS CONDICIONAMENT ESPAI PUBLIC

2019 05

9331 6320003 HONORARIS REDACCIO PROJ, DIRECCIO OBRES I CONSULTORIA AMBIENTAL EDIFICI B AJUNTAMENT

2019 05

9331 6320060 HONORARIS REDACCIO PROJ, DIRECCIO OBRES I CONSULTORIA AMBIENTAL EDIFICI B AJUNTAMENT

2019 06

9203 6230000 SUBM MAQUINARIA DEPENDENCIES MUNICIPALS

400.000,00

2019 06

9203 6250000 SUBM MUNTATGE I COL.LOCACIO MOBILIARI OFICINA, SENYALITZACIO, ACCES I COMPLEMENTS

145.200,00

2019 06

9203 6250001 SUBM MOBILIARI DEPENDENCIES MUNICIPALS

2019 06

9205 6260000 ADQ EQUIPS PROCESSOS INFORMACIO (SERVICE DESK)

332.750,00

2019 06

9205 6410000 ADQUISICIO SOFTWARE INFORMATIC: GESTIO ECONOMICA, FINANCERA I PATRIMONIAL

632.830,00

2019 06

9205 6410060 ADQUISICIO SOFTWARE INFORMATIC

814.000,00

2019 06

9330 6220000 ADQUISICIO HABITATGES PASSATGE PONS

2019 06

9331 6320000 REHABILITACIO I ADEQUACIO EDIFICIS MUNICIPALS

2019 04 3340 7800000 TRANS CAPITAL ASSOC CORAL I HUMORISTICA EL DRAC D'OR, PROJECTE L'IRA DE LA DEESSA HERA
TOTAL AJUSTOS A LA BAIXA SOBRE CRÈDITS INICIALS PRESSUPOST EXERCICI 2019

64.746,98
35.000,00

20.000,00
266.520,87
63.840,44
159.465,30

91.355,24
782.998,60
1.404.866,94

9.303,00
199.871,83
60.000,00
500.000,00
88.487,76
62.315,31

54.800,00

115.000,00
1.933.584,73
8.800,00
10.134.502,00
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El resum per capítols de l’estructura econòmica de l’estat de despeses del
pressupost prorrogat del pressupost de l’Ajuntament de l’Hospitalet, una vegada
efectuats els ajustos dels crèdits inicials del pressupost de l’exercici 2019,
ascendeix a 237.765.498,00 euros, sent el seu detall el següent:
PRESSUPOST PRORROGAT 2019 A 2020 AJUNTAMENT DE L'HOSPITALET
DESPESES
Classificació econòmica
Pressupost prorrogat

Pressupost
2019
Capítol

2019 a 2020

Crèdits inicials

1 Despeses de personal
2 Despeses corrents en béns i serveis
3 Despeses financeres
4 Transferències corrents
5 Fons de contingència i altres imprevistos

Ajustos

Crèdits inicials

87.382.846,31

0,00

87.382.846,31

108.942.861,85

-1.060.396,98

107.882.464,87

3.007.000,00

0,00

3.007.000,00

16.881.186,82

0,00

16.881.186,82

500.000,00

0,00

500.000,00

216.713.894,98

-1.060.396,98

215.653.498,00

6 Inversions reals

9.065.305,02

-9.065.305,02

0,00

7 Transferències de capital

6.355.800,00

-8.800,00

6.347.000,00

Operacions corrents (Cap. 1 a 5)

Operacions de capital (Cap. 6 i 7)
Operacions no financeres (Cap. 1 a 7)

15.421.105,02

-9.074.105,02

6.347.000,00

232.135.000,00

-10.134.502,00

222.000.498,00

8 Actius financers

0,00

0,00

0,00

9 Passius Financers

15.765.000,00

0,00

15.765.000,00

Operacions financeres (Cap. 8 i 9)

15.765.000,00

0,00

15.765.000,00

247.900.000,00

-10.134.502,00

237.765.498,00

Total despeses

b) Estat d’ingressos
PREVISIONS INICIALS DEL PRESSUPOST 2019 NO PRORROGADES AL 2020
Codi econòmic
Descripció

Previsió inicial

2019 34307

PREUS PUBLICS POLIESPORTIU SERGIO MANZANO

2019 45051

GENERALITAT GAH/815/2018 PROJECTE PECT L'H ECOSISTEMA INNOVADOR SALUT I CULTURA

2019 48000

APORTACIO FUNDACIO DANIEL & NINA CARASSO

2019 75030

GENERALITAT-ENSENYAMENT ESCOLA PACO CANDEL

266.520,87

2019 76100

DIPUTACIO XGL 2016-2019 PROGR. COMPLEM SUPORT INTEGRAL DESENVOLUPAMENT LOCAL

814.000,00

2019 76101

DIPUTACIO XGL 2016-2019 PROGRA. COMPLEM. DE REFORMA I MILLORA D'EQUIPAMENTS LOCALS

2019 76402

AMB PROGRAMA D'ACTUACIONS DE COHESIO TERRITORIAL (PACTE 2016-2019)

2019 76425

AMB IMPLANTACIO ZONES URBANES D'ATMOSFERA PROTEGIDA (ZUAP)

20.000,00

2019 78000

APORTACIO FUNDACIO DANIEL & NINA CARASSO

10.000,00

2019 79100

FEDER CATALUNYA 2014-2020, EIXOS PRIORITARIS 4 I 6

2019 91300

PRESTECS REBUTS A LLARG TERMINI D'ENS FORA DEL SECTOR PUBLIC

TOTAL AJUSTOS A LA BAIXA SOBRE PREVISIONS INICIALS PRESSUPOST EXERCICI 2019

691.300,00
64.746,78
35.000,00

18.115,00
874.353,84

62.315,31
7.000.000,00

9.856.351,80

Les previsions d’ingressos que financen els crèdits prorrogats de l’exercici 2019
deduïts aquells la vigència dels quals finalitzarà el 31 de desembre de 2019,
ascendeixen a 238.043.648,20 euros el detall dels quals resumit per capítols és el
següent:
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PRESSUPOST PRORROGAT 2019 A 2020 AJUNTAMENT DE L'HOSPITALET
INGRESSOS
Classificació econòmica
Pressupost prorrogat

Pressupost
2019
Capítol
1 Impostos directes

2019 a 2020

Previsions inicials

Ajustos

Previsions inicials

110.276.484,33

0,00

110.276.484,33

2 Impostos indirectes

11.086.965,66

0,00

11.086.965,66

3 Taxes, preus públics i altres ingressos

27.851.070,00

-691.300,00

27.159.770,00

4 Transferències corrents

86.998.794,99

-99.746,78

86.899.048,21

5 Ingressos patrimonials

2.621.380,00

0,00

2.621.380,00

238.834.694,98

-791.046,78

238.043.648,20

Operacions corrents (Cap. 1 a 5)
6 Alienació d'inversions reals

0,00

0,00

0,00

7 Transferències de capital

2.065.305,02

-2.065.305,02

0,00

Operacions de capital (Cap. 6 i 7)

2.065.305,02

-2.065.305,02

0,00

240.900.000,00

-2.856.351,80

238.043.648,20

Operacions no financeres (Cap. 1 a 7)
8 Actius Financers

0,00

0,00

0,00

9 Passius Financers

7.000.000,00

-7.000.000,00

0,00

Operacions financeres (Cap. 8 i 9)

7.000.000,00

-7.000.000,00

0,00

247.900.000,00

-9.856.351,80

238.043.648,20

Total ingressos

El pressupost prorrogat per a l’any 2020 presenta un marge de 278.150,20 euros,
per la qual cosa s’aprova amb superàvit.
Previsions/crèdits

Import

Previsions inicials prorrogades

238.043.648,20

Crèdits inicials prorrogats

237.765.498,00

Marge

278.150,20

El detall dels crèdits inicials de despeses i de les previsions d’ingressos del
pressupost de l’exercici 2019 prorrogat per al 2020, consta a l’annex del Pressupost
Prorrogat de l’Ajuntament de l’Hospitalet de l’exercici 2019 per a l’exercici 2020.
SEGON. Àmbit d’aplicació de la pròrroga del pressupost de l’exercici 2019
L’àmbit de la pròrroga del pressupost de l’exercici 2019, serà a partir de l’1 de gener
de 2020 el següent:
a. Pressupost de l’Ajuntament de L’Hospitalet.
b. Estats de previsió de despeses i ingressos de la societat mercantil de capital
íntegrament municipal La Farga, Gestió d’equipaments municipals, SA.
La Societat haurà d’ajustar l’execució de les previsions de despeses i
ingressos aprovades pel seu Consell d’Administració per l’exercici 2020 a la
disponibilitat dels crèdits prorrogats del pressupost de l’Ajuntament de
l’Hospitalet de Llobregat en el termes establerts en aquest Decret.
c. Bases d’execució del Pressupost general de l’exercici 2019.
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TERCER.- Regles especials de funcionament comptable del pressupost
prorrogat
a. Reflex comptable del pressupost prorrogat
El reflex comptable del pressupost prorrogat s’efectuarà mitjançant assentaments
globals directes a la comptabilitat financera que incorporin els crèdits de despeses
prorrogats i la previsió dels ingressos que els financen d’acord amb l’estructura de
comptes aprovada per l’Ordre HAP/1781/2013, de 20 de setembre.
b. Documents comptables en el pressupost prorrogat
L’elaboració dels documents comptables de despeses en el pressupost prorrogat
corresponents a autoritzacions i disposicions de despeses adquirides en exercicis
anteriors tindran l’abast i límits que, en cada cas, determini la Intervenció General.
QUART. Execució del pressupost prorrogat. Modificacions pressupostàries
Disposar que d’acord amb el previst als articles 21.5 del Reial Decret 500/1990, de
20 d’abril, mentre no es disposi de pressupost definitiu per a l’exercici 2020, es
procedeixi, si s’escau, a l’aprovació de qualsevol de les modificacions
pressupostàries previstes en la llei.
CINQUÈ. Pressupost prorrogat consolidat
Determinar que el pressupost prorrogat de l’exercici 2019 consolidat de
l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat a partir de l’1 de gener de 2020, d’acord
amb el previst a l’article 164.1 del TRLHL, és el següent:
PRESSUPOST PRORROGAT CONSOLIDAT DE L’AJUNTAMENT DE
L’HOSPITALET DE LLOBREGAT DE L’EXERCICI 2019 PER A L’EXERCICI 2020,
SEGONS ARTICLE 164.1 TRLHL.
INGRESSOS PER CAPITOLS
1. Impostos directes
2. Impostos indirectes
3. Taxes, preus públics i altres ingressos
4. Transferències corrents
5. Ingressos patrimonials
Operacions corrents (cap.1 a 5)
6. Alienació inversions reals
7. Transferències de capital
Operacions de capital (cap.6 i 7)
Operacions no financeres (cap. 1 a 7)
8. Actius financers
9. Passius financers
Operacions financeres (cap. 8 i 9)
TOTAL

Ajuntament
La Farga, GEM, SA
110.276.484,33
0,00
11.086.965,66
0,00
27.159.770,00
4.210.290,74
86.899.048,21
2.532.055,27
2.621.380,00
10.872,00
238.043.648,20
6.753.218,01
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
238.043.648,20
6.753.218,01
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
238.043.648,20

Subvencions de capital transferides a resultats
TOTAL

238.043.648,20

Total
sense
Transferències
consolidar
internes
110.276.484,33
0,00
11.086.965,66
0,00
31.370.060,74
2.550.352,70
89.431.103,48
2.532.055,27
2.632.252,00
0,00
244.796.866,21
5.082.407,97
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
244.796.866,21
5.082.407,97
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

6.753.218,01

244.796.866,21

267.494,95

267.494,95

7.020.712,96

245.064.361,16

Total
consolidat
110.276.484,33
11.086.965,66
28.819.708,04
86.899.048,21
2.632.252,00
239.714.458,24
0,00
0,00
0,00
239.714.458,24
0,00
0,00
0,00

5.082.407,97

239.714.458,24

5.082.407,97

239.981.953,19

267.494,95
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DESPESES PER CAPITOLS
1. Despeses de personal
2. Despeses corrents en béns i serveis
3. Despeses financeres
4. Transferències corrents
5. Fons de contingència i altres imprevistos
Operacions corrents (cap.1 a 5)
6. Inversions reals
7. Transferències de capital
Operacions de capital (cap.6 i 7)
Operacions no financeres (cap. 1 a 7)
8. Actius financers
9. Passius financers
Operacions financeres (cap. 8 i 9)
TOTAL

Ajuntament
La Farga, GEM, SA
87.382.846,31
4.582.684,90
107.882.464,87
2.084.318,07
3.007.000,00
0,00
16.881.186,82
0,00
500.000,00
0,00
215.653.498,00
6.667.002,97
0,00
0,00
6.347.000,00
0,00
6.347.000,00
0,00
222.000.498,00
6.667.002,97
0,00
0,00
15.765.000,00
0,00
15.765.000,00
0,00
237.765.498,00

Dif. Ingressos-despeses

Total
consolidat
91.965.531,21
107.416.430,24
3.007.000,00
14.349.131,55
500.000,00
217.238.093,00
0,00
6.347.000,00
6.347.000,00
223.585.093,00
0,00
15.765.000,00
15.765.000,00

6.667.002,97

244.432.500,97

5.082.407,97

353.709,99

353.709,99

0,00

353.709,99

237.765.498,00

7.020.712,96

244.786.210,96

5.082.407,97

239.703.802,99

278.150,20

0,00

278.150,20

0,00

278.150,20

Amortitzacions
TOTAL

Total
sense
Transferències
consolidar
internes
91.965.531,21
0,00
109.966.782,94
2.550.352,70
3.007.000,00
0,00
16.881.186,82
2.532.055,27
500.000,00
0,00
222.320.500,97
5.082.407,97
0,00
0,00
6.347.000,00
0,00
6.347.000,00
0,00
228.667.500,97
5.082.407,97
0,00
0,00
15.765.000,00
0,00
15.765.000,00
0,00

239.350.093,00

Establir que el pressupost prorrogat de l’exercici 2019 consolidat de l’Ajuntament de
l’Hospitalet de Llobregat, a partir de l’1 de gener de 2020 en els termes assenyalats
per l’article 2 de la LOEPSF i als efectes del càlcul del compliment dels objectius
d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, així com de la remissió de la
informació pressupostària i comptable al Ministeri d’Hisenda i Administracions
Públiques prevista en l’Ordre EHA 2105/2012, d’1 d’octubre, és el següent.
PRESSUPOST PRORROGAT CONSOLIDAT DE L’AJUNTAMENT DE
L’HOSPITALET DE LLOBREGAT DE L’EXERCICI 2019 PER A L’EXERCICI 2020,
EN TERMES SEC.
INGRESSOS PER CAPITOLS
1. Impostos directes
2. Impostos indirectes
3. Taxes, preus públics i altres ingressos
4. Transferències corrents
5. Ingressos patrimonials
Operacions corrents (cap. 1 a 5)
6. Alienació inversions reals
7. Transferències de capital
Operacions de capital (cap. 6 i 7)
Operacions no financeres (cap. 1 al 7)
8. Actius financers
9. Passius financers
Operacions financera (cap. 8 i 9)
TOTAL
Subvencions de capital transferides a resultats
TOTAL

Ajuntament
La Farga, GEM, SA
110.276.484,33
0,00
11.086.965,66
0,00
27.159.770,00
4.210.290,74
86.899.048,21
2.532.055,27
2.621.380,00
10.872,00
238.043.648,20
6.753.218,01
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
238.043.648,20
6.753.218,01
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
238.043.648,20

6.753.218,01

238.043.648,20

267.494,95
7.020.712,96

Total
sense
Transferències
consolidar
internes
110.276.484,33
0,00
11.086.965,66
0,00
31.370.260,74
2.550.352,70
89.500.553,48
2.587.055,27
2.644.252,00
0,00
244.878.516,21
5.137.407,97
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
244.878.516,21
5.137.407,97
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Total
consolidat
110.276.484,33
11.086.965,66
28.819.908,04
86.913.498,21
2.644.252,00
239.741.108,24
0,00
0,00
0,00
239.741.108,24
0,00
0,00
0,00

81.650,00

244.878.516,21

5.137.407,97

239.741.108,24

81.650,00

267.494,95
245.146.011,16

5.137.407,97

267.494,95
240.008.603,19

Fundació Privada
Arranz Bravo

200,00
69.450,00
12.000,00
81.650,00

0,00
81.650,00

0,00
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DESPESES PER CAPITOLS
1. Despeses de personal
2. Despeses corrents en béns i serveis
3. Despeses financeres
4. Transferències corrents
5. Fons de contingència i altres imprevistos
Operacions corrents (cap. 1 a 5)
6. Inversions reals
7. Transferències de capital
Operacions de capital (cap. 6 i 7)
Operacions no financeres (cap. 1 al 7)
8. Actius financers
9. Passius financers
Operacions financeres (cap. 8 i 9)
TOTAL

Ajuntament
La Farga, GEM, SA
87.382.846,31
4.582.684,90
107.882.464,87
2.084.318,07
3.007.000,00
0,00
16.881.186,82
0,00
500.000,00
0,00
215.653.498,00
6.667.002,97
0,00
0,00
6.347.000,00
0,00
6.347.000,00
0,00
222.000.498,00
6.667.002,97
0,00
0,00
15.765.000,00
0,00
15.765.000,00
0,00
237.765.498,00

Amortitzacions
TOTAL

Dif. Ingressos-despeses

6.667.002,97

Fundació Privada
Arranz Bravo
81.650,00

81.650,00

0,00
81.650,00

0,00
81.650,00

353.709,99

Total
sense
Transferències
consolidar
internes
91.965.531,21
0,00
110.048.432,94
2.550.352,70
3.007.000,00
0,00
16.881.186,82
2.587.055,27
500.000,00
0,00
222.402.150,97
5.137.407,97
0,00
0,00
6.347.000,00
0,00
6.347.000,00
0,00
228.749.150,97
5.137.407,97
0,00
0,00
15.765.000,00
0,00
15.765.000,00
0,00

Total
consolidat
91.965.531,21
107.498.080,24
3.007.000,00
14.294.131,55
500.000,00
217.264.743,00
0,00
6.347.000,00
6.347.000,00
223.611.743,00
0,00
15.765.000,00
15.765.000,00

244.514.150,97

5.137.407,97

239.376.743,00

353.709,99

0,00

353.709,99

237.765.498,00

7.020.712,96

81.650,00

244.867.860,96

5.137.407,97

239.730.452,99

278.150,20

0,00

0,00

278.150,20

0,00

278.150,20

SISÈ.- DONAR COMPTE al Ple en la propera sessió que celebri.
SETÈ.- COMUNICAR el present Decret als Tinents d’Alcalde i Regidors Delegats, a
la Gerència Municipal, a la Intervenció General, a la Tresoreria General, a la
Secretaria General, als Districtes i a totes les Àrees de l’Ajuntament, mitjançant la
publicació en Intranet, i a la Gerència de la Societat Municipal La Farga GEM., SA.;
als efectes legals oportuns.”
ACORD 12.- PER A L’APROVACIÓ PROVISIONAL DE LA MODIFICACIÓ
PUNTUAL DE PLA GENERAL METROPOLITÀ A L’ÀMBIT DISCONTINU QUE
CONFORMEN LES FINQUES SITUADES AL CARRER FRANCESC MORAGAS
NÚM. 20 I 22-28, NÚM. 11B I NÚM. 13 D’AQUESTA CIUTAT. (EXP. 18792/2019)
Es dóna compte de l’acord que es transcriu seguidament, i sotmès a votació
s'aprova amb 24 vots a favor dels representants del PSC, Srs./Sres. Núria Marín
Martínez, Francesc J. Belver Vallés, Cristian Alcázar Esteban, José Castro Borrallo,
Rocío del Mar Ramírez Pérez, Jesús Husillos Gutiérrez, Jaume Graells Veguin,
David Quirós Brito, M. Ángeles Sariñena Hidalgo, M. Teresa Revilla Sánchez, Laura
García Manota, Olga Gómez Fernández, M. Dolores Ramos Zafra i Cristóbal Plaza
Lao; dels representants d’ERC-AM, Srs./Sres. Antoni Garcia i Acero, Rosa Batalla
Pascual, Jorge García Muñoz, Lluïsa Carmona Martínez i Xavier Mombiela
Quintero; dels representants de Cs, Srs./Sra. Miguel Manuel García Valle, M.
Carmen Esteban Fernández, Rainaldo Ruiz Narváez i Jesús Amadeo Martín
González i de la representant del PP, Sra. Sonia Esplugas González i amb 3 vots
en contra dels representants de LHECP-ECG, Sres./Sr. Ana M. González Montes,
Sergio Moreno Ruiz i Núria Lozano Montoya; assistents presents en el moment de
la votació, adoptant-se, amb el quòrum de la majoria absoluta que exigeix l’article
123.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local,
l’acord següent:
El Tinent d'Alcaldia, titular de l'Àrea de Planificació, Projectes Estratègics i Hisenda,
en exercici de les facultats que li atorga els Decrets de l’alcaldia 5700 i 5703 de 17
de juny de 2019, aquest darrer publicat en el BOPB de 1 de juliol de 2019, sotmet a
dictamen de la Comissió Permanent de Presidència el present acord per a la seva
aprovació pel Ple:
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“ATÈS que el Ple de l’Ajuntament en sessió de data 25 de setembre de 2019 va
adoptar, amb el quòrum de la majoria absoluta, l’aprovació inicial de la Modificació
puntual de Pla General Metropolità a l’àmbit discontinu que conformen les finques
situades al carrer Francesc Moragas núm. 20 i 22-28, núm. 11B i núm. 13 d’aquesta
ciutat.
ATÈS que l’anunci de l’aprovació inicial va publicar-se mitjançant Edictes en el
DOGC nº 7978 de data 10 d’octubre de 2019; al Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona de data 8 d’octubre de 2019; al diari “El Periódico de Catalunya” de 7
d’octubre de 2019, a la pàgina web de l’Ajuntament i al Taulell d’anuncis d’aquest
Ajuntament.
ATÈS que el Vicesecretari-secretari tècnic de la Junta de Govern Local de
l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat, ha emès, en data 13 de novembre de
2019, certificat on fa constar que en el període d’exposició pública no han estat
presentades al·legacions contra l’esmentat planejament.
ATÈS que de conformitat amb el què disposa l’art. 85.5 DL 1/2010 del 3 d’agost,
Text Refós de la Llei d’Urbanística de Catalunya han estat sol·licitats informes als
organismes afectats per raó de llurs competències sectorials, en concret:


Ministerio de Fomento, Secretaria General de Transportes, Dirección
General de Aviación Civil. de data 16 d’octubre de 2019.

El resultat del qual és el següent:


Informe favorable emès per la Dirección General de Aviación Civil de data
2/12/2019, RGE ME/115799/2019.

VIST l’informe emès pels Serveis Tècnics de l’Agència de Desenvolupament Urbà,
on es posa de manifest que s’ha considerat oportú en el document de la Modificació
puntual de PGM aprovat inicialment, un nou annex, assenyalat amb el núm. 5, en el
que es reflecteix un estudi comparatiu del valor de mercat del sòl segons PGM i
segons la modificació de PGM, que es proposa en l’àmbit del carrer Francesc
Moragas de l’Hospitalet de Llobregat. També s’aprofita per corregir una petita
errada de transcripció, en el quadre de l’apartat 8 de la memòria (subapartat 8.4:
Quadre comparatiu de superfície de sostre) i el plànol d’ordenació O.05
(comparativa de qualificacions inicials i proposades) on figura un total m2 de sostre
de 7.155,31m2 i on hauria de figurar la quantitat de 7.156,31 m2, conforme preveu
l’article 109.2 de la Ley 39/2015, de 1 de Octubre, Ley del Procedimiento
Administrativo Común.
També fa constar que aquests afegits i correccions no varien les determinacions i
paràmetres del document aprovat inicialment i no suposen cap modificació
substancial al mateix, d’acord amb allò que assenyala l’article 112 del Decret
305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’Urbanisme.
VIST que les incorporacions del nou document no son de caràcter substancial i per
tant no es requereix un nou tràmit d’informació pública, segons preveu l’art. 112 del
RU.
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VIST l’informe favorable emès per la Cap de Servei de Gestió i Assessorament
Jurídic de l’Agència de Desenvolupament Urbà.
VISTOS els articles 96 i 97 del DL 1/2010, del 3 d’agost, TRLU, article 4.2 de les
normes urbanístiques del PGM, article 112 del Reglament d’Urbanisme i article
109.2 de la Ley 39/2015, de 1 de Octubre, Ley del Procedimiento Administrativo
Común.
VIST l’informe preceptiu emès per la Secretaria General del Ple de l’Ajuntament de
l’Hospitalet de Llobregat, en virtut del que disposa l’article 122.5.e) 2on de la Llei
7/1985, de 2 d’abril, Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local.
ATÈS que la competència per a l’adopció de l’acord municipal d’aprovació
provisional de la Modificació puntual del Pla General Metropolità, recau en el Ple de
l’Ajuntament amb el quòrum de la majoria absoluta, que requereix l’article 123.1.i) i
2) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Llei Reguladora de les Bases de Règim Local.
El Ple, a proposta del Tinent d’Alcaldia, titular de l’Àrea de Planificació, Projectes
Estratègics i Hisenda, i amb el dictamen previ de la Comissió Permanent de
Presidència,
ACORDA:
PRIMER.- APROVAR PROVISIONALMENT, amb el quòrum de la majoria absoluta
que requereix l’article 123.2, de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Llei Reguladora de les
Bases de Règim Local, la Modificació puntual del Pla General Metropolità a l’àmbit
discontinu que conformen les finques situades al carrer Francesc Moragas núm. 20
i 22-28, núm. 11B i núm. 13 d’aquesta ciutat.
SEGON.- TRAMETRE el projecte aprovat en l’anterior acord a la Direcció General
d’Ordenació del Territori i Urbanisme del Departament de Territori i Sostenibilitat de
la Generalitat de Catalunya, per a la seva aprovació definitiva.”

COMISSIÓ PERMANENT DE DRETS I TERRITORI
Es dóna lectura dels punts de l’ordre del dia que han estat dictaminats per la
Comissió Permanent de Drets i Territori.
La Sra. Alcaldessa-Presidenta pregunta als presents si existeix alguna
intervenció en relació al punt anterior. No existint cap pronunciament al respecte,
dóna pas als assumptes de la resta de l’ordre del dia.
La Sra. Alcaldessa-Presidenta sotmet a votació els punts del 13 al 14 de
l’ordre del dia, que s’aproven amb el resultat de les votacions que es recullen en
cada un d’ells en aquesta acta.
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EQUITAT, DRETS SOCIALS I RECURSOS HUMANS
ACORD 13.- RELATIU AL RECONEIXEMENT DE LA COMPATIBILITAT
SOL·LICITADA PER LA FUNCIONÀRIA INTERINA H.A.;E. PER EXERCIR
ACTIVITAT PRIVADA. (EXP. 57009/2019)
Es dóna compte de l’acord que es transcriu seguidament, i sotmès a votació
s'aprova amb 19 vots a favor dels representants del PSC, Srs./Sres. Núria Marín
Martínez, Francesc J. Belver Vallés, Cristian Alcázar Esteban, José Castro Borrallo,
Rocío del Mar Ramírez Pérez, Jesús Husillos Gutiérrez, Jaume Graells Veguin,
David Quirós Brito, M. Ángeles Sariñena Hidalgo, M. Teresa Revilla Sánchez, Laura
García Manota, Olga Gómez Fernández, M. Dolores Ramos Zafra i Cristóbal Plaza
Lao i dels representants d’ERC-AM, Srs./Sres. Antoni Garcia i Acero, Rosa Batalla
Pascual, Jorge García Muñoz, Lluïsa Carmona Martínez i Xavier Mombiela Quintero
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 en data 18 d’octubre de 2019 la Sra. H. A.; E., funcionària interina
d’aquest Ajuntament, adscrita a l’Àrea d’Equitat, Drets Socials i Recursos Humans
com a educadora social, mitjançant instància núm. E/101614/2019, fórmula
sol·licitud de compatibilitat de l’activitat privada com a professora col·laboradora de
la Universitat Oberta de Catalunya, durant el curs acadèmic 2019/2020, del 18 de
setembre de 2019 al 14 de febrer de 2020, per una dedicació de dilluns, dimecres i
divendres de 18 a 20 hores.
Atès que el dia 18 de setembre de 2019, el Sr. D. L. D. R.; J. M. en nom i
representació de la Universitat Oberta de Catalunya i la Sra. H. A. formalitzen un
contracte d’arrendament de serveis professionals, on està previst que la Sra. H. A.
col·labori amb la Universitat mitjançant relació de naturalesa civil com a professora
col·laboradora de la UOC, durant el període del 18 de setembre de 2019 al 4 de
febrer de 2020, del curs acadèmic 2019/2020, 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.
Atès que s’especifica en el contracte que la minuta dels seus honoraris dependrà de
la següent fórmula:
-

Atenció grupal de pràcticum i pràctiques externes:


Entre 3 i 4 crèdits: 300€ + (9,5* estudiants) + (15€ *crèdits* estudiants
que segueixen AC).
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Més de 4 crèdits: 300€+ (15,4*estudiants) + (15€ *crèdits*estudiants
que segueixen AC).

Atès que la Cap de Servei de Benestar Social, en data 28 de novembre de 2019,
emet informe favorable ja que l’activitat de la referida funcionària no interfereix en el
seu horari laboral, l’activitat es realitza fora del municipi on treballa i no es relaciona
directament amb les tasques de treball.
Atès que el Cap de Serveis d’Administració de Recursos Humans i Prevenció de
Riscos Laborals, fa constar que la funcionària interina Sra. H. A.; E. presta els seus
serveis en aquest Ajuntament amb una jornada de 1.537 hores anuals, 35
setmanals, i no percep cap complement salarial en concepte d’horari especial,
factor d’incompatibilitat ni plena disponibilitat, només percep el complement salarial
de “factor tardes de Serveis Socials”.
Atès que el règim jurídic aplicable al règim de compatibilitats de l’Administració
Local el conforma la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’incompatibilitats del
personal al servei de les administracions públiques com a norma bàsica, la Llei
21/1987, de 26 de novembre d’incompatibilitats del personal al servei de
l’Administració de la Generalitat de Catalunya LIPC i els articles 331 a 344 del
Decret 214/1990, de 30 de juliol per la qual s’aprova el Reglament del personal al
servei de les entitats locals (RPEL).
Atès que l’article 11 LI estableix quines són les activitats que el personal al servei
de l’Administració no podrà exercir entre les quals no es troba l’activitat a dalt
referenciada.
Atès que aquesta activitat tampoc es troba dins de les activitats permeses i que no
necessiten reconeixement de compatibilitat previstes a l’article 2 de la LIPC ni de
l’article 322 del RPEL.
Respecte de la limitació de la jornada horària l’article 12 LIPC i l’article 329.2 RPEL
disposen que en cap cas la suma de jornades de l’activitat pública i privada no pot
superar la jornada ordinària de l’Administració incrementada en un 50%.
Atès que, en conseqüència, es pot atorgar la compatibilitat tenint en compte les
previsions dels articles 11 a 15 de la LI, 11 a 21 LIPC i 321 a 344 del RPEL, que
determinen que la compatibilitat amb la segona activitat no pot ser absoluta i que
s’ha de reconèixer, però atenent a les següents limitacions:
- Que no impedeixi o menyscabi l’estricte compliment dels seus deures.
- Que no quedi compromès amb la seva imparcialitat i independència.
- No pot treballar en aquells assumptes relacionats amb la seva activitat a
l’Ajuntament.
- No pot modificar la jornada de treball i l’horari quedant condicionada a l’estricte
compliment de la jornada i horari.
- L’interessat no podrà invocar o fer ús de la seva condició pública per a l’exercici de
l’activitat privada.
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- 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.
Vist l’informe de la Cap de Benestar Social.
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 18 d’octubre de 2019, a la Sra. H. A.;
E. la compatibilitat per exercir l’activitat privada de professora col·laboradora a la
Universitat Oberta de Catalunya, corresponent al curs acadèmic 2019/2020, del 18
de setembre de 2019 al 14 de febrer de 2020, per una dedicació de dilluns,
dimecres i divendres de 18 a 20 hores.
SEGON.- L’exercici de l’activitat declarada compatible resta sotmesa a les
limitacions legals, i en concret, al compliment de les següents condicions:
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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) 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 a la funcionària interessada i a la Junta de
Personal Funcionari.
CINQUÈ.- Traslladar el present acord al Servei de Benestar Social i al Servei
d’Organització i Projectes de Millora.

ACORD 14.- RELATIU AL RECONEIXEMENT DE LA COMPATIBILITAT
SOL·LICITADA PEL FUNCIONARI INTERÍ I. U., R. PER EXERCIR ACTIVITAT
PRIVADA. (EXP. 61660/2019)
Es dóna compte de l’acord que es transcriu seguidament, i sotmès a votació
s'aprova amb 19 vots a favor dels representants del PSC, Srs./Sres. Núria Marín
Martínez, Francesc J. Belver Vallés, Cristian Alcázar Esteban, José Castro Borrallo,
Rocío del Mar Ramírez Pérez, Jesús Husillos Gutiérrez, Jaume Graells Veguin,
David Quirós Brito, M. Ángeles Sariñena Hidalgo, M. Teresa Revilla Sánchez, Laura
García Manota, Olga Gómez Fernández, M. Dolores Ramos Zafra i Cristóbal Plaza
Lao i dels representants d’ERC-AM, Srs./Sres. Antoni Garcia i Acero, Rosa Batalla
Pascual, Jorge García Muñoz, Lluïsa Carmona Martínez i Xavier Mombiela Quintero
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:
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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 30 d’octubre de 2019, amb codi E/104745/2019 de registre
general d’entrada, el Sr. I. U.; R., funcionari interí, formula declaració d’activitats
mitjançant la qual sol·licita poder exercir l’activitat de professor col·laborador, a la
Universitat Oberta de Catalunya, en la següent dedicació:
Dia
Divendres
Dissabtes
Total hores setmana

Dedicació
2 hores
1,5 hores
3,5

Horari
18.00 – 20.00
10.00 – 11.30

Atès que el Sr. I. U.; R. és funcionari interí adscrit a l’Àrea d’Alcaldia-Presidència.
Atès que el dia 16 d’octubre de 2019, el Sr. D. L. D. R.; J. M. en nom i representació
de la Universitat Oberta de Catalunya, certifica, en data 26 d’octubre de 2019, que
el Sr. I. U.; R. té un contracte d’arrendament de serveis professionals, on està
previst que col·labori amb la Universitat mitjançant relació de naturalesa civil com a
professor col·laborador de la UOC, durant el període del 16 d’octubre del 2019 al 12
de febrer de 2020 del curs acadèmic 2019/2020, col·laboració que es desenvolupa
de forma no presencial, amb autonomia organitzativa i d’acord a la resta dels
termes establerts en el contracte.
Atès que per altra banda es certifica que el Sr. I. U.; R. col·labora amb la UOC en la
impartició de l’assignatura “Obtenció d’evidència per a la intervenció
psicopedagògica”, establint que els seus honoraris s’establiran en funció del
nombre d’estudiants assignats per la Universitat, preveient a data de 25 d’octubre
l’assignació de 64 estudiants, que comporta un import semestral de 4.000€.
Atès que la Cap del Servei del Gabinet d’Alcaldia i Open Data, emet informe, el 4 de
desembre 2019, en el que manifesta que la jornada de treball del Sr. I. és de 1.647
hores anuals, amb una mitjana de 7 hores i 29 minuts, amb horari obert autoritzat.
Aquesta jornada, es desenvolupa en horari de matí, de dilluns a divendres, de 7.45
a 15 hores i en horari de tarda, els dijous de 16 a 18 hores, aproximadament, per tot
això conclou que no s’aprecia cap inconvenient per tal de que dit funcionari
desenvolupi una segona activitat sempre i quan el desenvolupament de la mateixa
s’ajusti a la legalitat i no alteri o afecti a l’horari i a les funcions que té assignades.
Atès que el Cap de Serveis d’Administració de Recursos Humans i Prevenció de
Riscos Laborals, fa constar que el funcionari interí referenciat presta els seus
serveis en aquest Ajuntament amb una jornada de 1647 hores anuals, equivalent a
37 hores i 51 minuts setmanals, i no percep cap complement salarial en concepte
d’horari especial, factor d’incompatibilitat ni plena disponibilitat.
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Atès que el règim jurídic aplicable al règim de compatibilitats de l’Administració
Local el conforma la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’incompatibilitats del
personal al servei de les administracions públiques com a norma bàsica, la Llei
21/1987, de 26 de novembre d’incompatibilitats del personal al servei de
l’Administració de la Generalitat de Catalunya LIPC i els articles 331 a 344 del
Decret 214/1990, de 30 de juliol per la qual s’aprova el Reglament del personal al
servei de les entitats locals (RPEL).
Atès que l’article 11 LI estableix quines són les activitats que el personal al servei
de l’Administració no podrà exercir entre les quals no es troba l’activitat a dalt
referenciada.
Atès que aquesta activitat tampoc es troba dins de les activitats permeses i que no
necessiten reconeixement de compatibilitat previstes a l’article 2 de la LIPC ni de
l’article 322 del RPEL.
Respecte de la limitació de la jornada horària l’article 12 LIPC i l’article 329.2 RPEL
disposen que en cap cas la suma de jornades de l’activitat pública i privada no pot
superar la jornada ordinària de l’Administració incrementada en un 50%.
Atès que, en conseqüència, es pot atorgar la compatibilitat tenint en compte les
previsions dels articles 11 a 15 de la LI, 11 a 21 LIPC i 321 a 344 del RPEL, que
determinen que la compatibilitat amb la segona activitat no pot ser absoluta i que
s’ha de reconèixer, però atenent a les següents limitacions:
- Que no impedeixi o menyscabi l’estricte compliment dels seus deures.
- Que no quedi compromès amb la seva imparcialitat i independència.
- No pot treballar en aquells assumptes relacionats amb la seva activitat a
l’Ajuntament.
- No pot modificar la jornada de treball i l’horari quedant condicionada a l’estricte
compliment de la jornada i horari.
- L’interessat no podrà invocar o fer ús de la seva condició pública per a l’exercici de
l’activitat privada.
- La dedicació de la jornada no pot ser superior al 50% de la jornada ordinària de
l’Administració.
- Qualsevol altre que derivi de la normativa que sigui d’aplicació al règim
d’incompatibilitats.
Atès que els articles 14 LI, 17 LIPC i 339 RPEL disposen que l’exercici d’una
segona activitat requerirà previ reconeixement exprés de compatibilitat.
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,
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legitima a l’interessat per entendre estimada la seva sol·licitud per silenci
administratiu, llevat de que una norma amb rang de llei o una norma de Dret
Comunitari de Dret Internacional aplicable a Espanya estableixi el contrari.
Atès que l’article 8.1 g) de Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés
a la informació pública i bon govern determina que les resolucions d’autorització o
reconeixement de compatibilitat que afectin als empleats públics s’ha de fer
públiques.
Vist l’informe de la Cap del Servei del Gabinet d’Alcaldia i Open Data.
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
Presidència,
ACORDA:
PRIMER.- RECONÈIXER amb efectes del dia 30 d’octubre de 2019, al Sr. I. U.; R.
la compatibilitat per exercir l’activitat de professor col·laborador a la Universitat
Oberta de Catalunya, corresponent al curs acadèmic 2019/2020, del 16 d’octubre
del 2019 al 12 de febrer de 2020, en l’horari abans exposat.
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 en el cas que el funcionari canvi de lloc de treball o es
modifiquin les condicions del que ocupa actualment.
d) El funcionari no podrà invocar o fer ús de la seva condició pública per a l’exercici
de l’activitat privada.
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e) Qualsevol altre que es derivi del compliment de la normativa aplicable sobre
incompatibilitats del personal funcionari al servei d’aquesta administració.
TERCER.- Fer públic aquest acord de conformitat amb el que preveu l’art. 8.1.g) de
la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i
bon govern.
QUART.- Notificar el present acord al funcionari interessat i a la Junta de Personal
Funcionari.
QUART.- Notificar el present acord a la funcionari interessat i a la Junta de
Personal Funcionari.
CINQUÈ.- Traslladar el present acord al Servei del Gabinet d’Alcaldia i Open Data i
al Servei d’Organització i Projectes de Millora.”

II. CONTROL I FISCALITZACIÓ DELS ORGANS DE GOVERN, PRECS I
PREGUNTES
DESPATX OFICIAL DE DECRETS I RESOLUCIONS
ACORD 15.- DONAR COMPTE DELS DECRETS D’ALCALDIA I LES
RESOLUCIONS DICTADES PER DELEGACIÓ, CORRESPONENTS AL PERÍODE
DEL 11 DE DESEMBRE AL 21 DE GENER DE 2020, QUE COMPRENEN ELS
NÚMEROS DEL 10641 AL 546. (EXP. 2380/2020)
En compliment del que determina l’article 52.1 del Reglament Orgànic del Ple de
l’Ajuntament de L’Hospitalet, aprovat en sessió de 20 de desembre de 2011 i
publicat en el Butlletí Oficial de la Província de 12 de gener de 2012, es dóna
compte dels decrets dictats per l’alcaldia i les resolucions dictades pels tinents
d’alcaldia i regidors de govern en l’exercici de les competències delegades que
comprenen del número 10641 de data 11 de desembre de 2019 al número 546 de
data 21 de gener de 2020.
Les relacions dels decrets i resolucions corresponents han estat trameses als
diferents grups polítics municipals. Del seu contingut se’n donen per
assabentats/des els membres de la corporació presents a la sessió.

DESPATX OFICIAL JUNTA DE GOVERN LOCAL
ACORD 16.- DONAR COMPTE DELS ACORDS APROVATS PER LA JUNTA DE
GOVERN LOCAL CORRESPONENTS A LES SESSIONS 47, 48, 49, 50 i 51 DE
18, 19, 20 i 30 DE DESEMBRE DE 2019 i A LES SESSIONS 1, 2 i 3 DE 8, 15 i 22
DE GENER DE 2020. (EXP. 2403/2019)
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
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compte dels acords adoptats per la Junta de Govern Local des de l’últim Ple
ordinari. Les sessions són les corresponents als números 47, 48, 49, 50 i 51 de 18,
19, 20 i 30 de desembre de 2019 i als números 1, 2 i 3 de 8, 15 i 22 de gener de
2020.
L’Alcaldessa pregunta als presents si existeix alguna intervenció en relació als
dos punts anteriors.

SRA. ESPLUGAS GONZÁLEZ (PP)
Hemos visto que se da un traslado de un decreto en el que se hace hijo adoptivo de
L’Hospitalet al señor John Hoffman, delegado del Mobile. Queríamos saber cuáles
eran los criterios por los cuales finalmente se otorgaba esta concesión.
SRA. ALCALDESSA
Tendremos que contestar por escrito. De todas maneras es un decreto de inicio de
procedimiento, la resolución definitiva vendrá al pleno. Por tanto es un inicio.
Daremos cuenta, hablaremos con todos los grupos para comentar esta cuestión.
SR. RUIZ NARVÁEZ (Cs)
Hablaremos del punto 16 del orden del día. Evidenciamos un año más la necesidad
del gobierno municipal de aprovechar las juntas de gobierno extraordinarias del
mes de diciembre para aprobar los expedientes de reconocimiento extrajudicial de
crédito. En las cuatro juntas de gobierno, extraordinarias y urgentes que han tenido
para cerrar el año 2019, hemos contabilizado que han aprobado hasta 13
reconocimientos o convalidaciones de contrataciones irregulares.
Nos sumamos a las recomendaciones que les reitera la Intervención General de
este ayuntamiento de, cito textualmente, “implantar procedimientos de gestión
adecuados que aporten garantías necesarias para iniciar la tramitación de los
expedientes con el tiempo suficiente y evitar la ejecución de gastos sin la
necesaria y exigida cobertura contractual” e “identificar las causas estructurales y
organizativas y las prácticas de gestión que permitan una programación de la
contratación adecuada a las necesidades de la organización”.
En relación con esto, nos ha llamado la atención un expediente en concreto, el
acuerdo del reconocimiento extrajudicial de crédito a favor de la entidad “TRO,
entitat de foc de L’Hospitalet”. Como venimos reiterando y ya les he leído la
valoración de la Intervención General, ustedes vienen improvisando contratos de
forma absolutamente ilegal. Todos sabemos que los contratos verbales son
ilegales, reitero, ilegales, no irregulares. Llama la atención, la forma adoptada para
establecer esta vinculación porque se me escapa, estamos hablando de una
federación de entidades sin ánimo de lucro, con la finalidad de promover la cultura
popular, que nos parece perfecto.
¿No hubiera sido más razonable la figura de un convenio?. Les recuerdo que los
propios estatutos de la entidad, en concreto el capítulo 8, establecen que los
recursos económicos se nutrirán de, cuotas de sus miembros, subvenciones,
donaciones y ventas de su propio patrimonio.
Resulta difícil de imaginar que una entidad con estas características pueda ser
sujeto de un contrato de los regulados en la ley de contratos del sector público.
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Pero su capacidad para sorprendernos parece inagotable. Aprovecho para
preguntarles y si tienen a bien contestarnos. ¿Tienen previsto mejorar la
organización y gestión de la contratación o van a seguir con los mismos vicios
adquiridos? Muchas gracias.
(interrupció del ple per xiulets i moviment de fulletons)
SRA. ALCALDESSA
A ver, las cosas me gusta decirlas claramente, antes les he pedido por favor que se
mantengan en silencio, si ustedes no saben estar de la forma que hay que estar en
el pleno, les invito a salir. Y si no salen porque no les apetece, pues les vamos a
invitar a que salgan para que puedan permitir que el pleno se desarrolle de la
manera que tiene que proceder.
Por tanto, si ustedes tienen incontinencia de pitos y movimiento
(interrupció de crits i xiulets)
Queda constancia de que ustedes están reivindicando, tienen todo el derecho
legítimo a reivindicar aquello que convengan. Saben perfectamente cuál es la
situación, no voy ahora a reiterar lo que ustedes han ido hablando con el teniente
de alcalde de forma reiterada y repito, si no saben estar en esta sala de pleno
procederé, no lo voy a decir otra vez, a pedir a los cuerpos de seguridad que
acompañen a estas personas fuera del pleno.
(interrupció de crits i xiulets)
Pido por favor a los cuerpos de seguridad que ayuden a estas personas que
quieran realizar escandalo fuera del pleno, por favor.
¿Hay alguna cuestión con el tema que ha salido de TRO?. En todo caso señor
Rainaldo Ruiz, yo en este momento no tengo la información a la cual se hace
referencia. En todo caso le digo públicamente, que este gobierno tiene toda la
voluntad de cumplir estrictamente las normas y las leyes y en este caso,
desconozco el motivo por el cual se ha tenido que realizar un reconocimiento a una
entidad de reconocido prestigio, al menos en esta ciudad, como es TRO, en la que
hace un papel importante desde el punto de vista de la cultura. Si tenemos que
aportar alguna explicación, lo haremos, pero entienda que se está comentando
varios decretos, varios acuerdos de junta de gobierno, los cuales evidentemente, no
tengo el conocimiento profundo para poder contestar.
Es dóna pas a l’apartat de participació i relacions ciutadanes.
PARTICIPACIÓ I RELACIONS CIUTADANES
ACORD 17.- PETICIÓ
DE
PARAULA
DE
L’ENTITAT
CC.OO.
DE
L’HOSPITALET, SOL·LICITANT INTERVENIR AL PLE EN RELACIÓ A LA
SITUACIÓ D’EMERGÈNCIA DE L’ESCOLARITZACIÓ DE LA MATRÍCULA VIVA.
(EXP. 3163/2020)
En relació a la petició de paraula sol·licitada per l’entitat CCOO de
L’Hospitalet, es produeixen les intervencions següents:
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SRA. L. R. (CC.OO)
Hola bon dia a tothom, sóc la L. R. coordinadora de CC.OO. de L’Hospitalet.
He vingut a expressar la nostra preocupació sobre la situació d’emergència de
l’escolarització de la matricula viva, la que s’ha produït fins ara i per la seva
tendència creixent.
Partint del fet que l’ús de l’escola pública, en la seva majoria, és de i per les filles i
fills de les treballadores i treballadors d’aquesta ciutat, en molts casos dels sectors
més precaris. El dret a l’educació, és un dret que consta a la declaració universal de
drets humans com a dret fonamental i inalienable, i no s’estan garantint les
condicions d’igual a la ciutat de L’Hospitalet. Partint de que tots i totes, sense
distinció, han de rebre una educació amb les màximes garanties, i partint també que
hem de defensar les condicions laborals de les treballadores i els treballadors del
sector de l’educació de la ciutat.
Amb el suport de l’AFAPAC i “El Casalet”, vull expressar i denunciar la situació
d’emergència atenent al fet que la matricula viva durant el curs ja ascendeix a més
de 2.000 alumnes nous escolaritzats i amb unes perspectives creixents en els
propers mesos.
Volem demanar que s’incrementin els recursos i suports necessaris des del
departament d’educació i des de l’Ajuntament de L’Hospitalet per als centres que
han escolaritzat a l’alumnat nouvingut per garantir la continuïtat de l’atenció en
qualitat de tot l’alumnat.
Afegir que l’any passat en data 26 de març de 2019 en aquest mateix ple ja es va
aprovar una moció sobre la planificació educativa a L’Hospitalet. Transcorregut el
temps no s’observen avenços. Denunciem que no s’estan complint les condicions
d’igualtat i qualitat educativa a la ciutat de L’Hospitalet, per això exigim la creació de
nous centres escolars, ràtios normalitzades a les aules, personal allà on hi ha un
ràtio superior, aturar els sobreràtios de manera immediata, incrementar el
finançament de l’escola inclusiva i que s’incrementi el personal de serveis educatius
a L’Hospitalet, així com de menjadors.
SRA. ALCALDESSA
Agrair a L. R. en nom de,...
...... (interrupció de crits i xiulets)
SRA.ALCALDESSA
Agrair les paraules i la moció presentada per CC.OO.
A ver me parece que los sindicatos de este ayuntamiento no respeten a su propios
sindicatos, me parece una falta de respeto por parte vuestra impresentable. Si no
sabéis comportaros delante de vuestros compañeros de sindicato que han venido a
defender los intereses de los más pequeños, de las aulas, de la educación, dice
muy poco de los que estáis de pie reivindicando una cosa que podéis tener toda la
razón pero con la forma, la estáis perdiendo.
Si no sabéis comportaros, me parece mentira que hagáis esto por un motivo que
sabéis perfectamente cuál es la razón. Si no sabes comportarte por favor, sal del
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pleno. Si no sabéis comportaros, me da mucha pena decir esto, si no sabéis
comportaros saliros del pleno. Tenéis formas de hablar con el gobierno de la ciudad
para buscar una solución a un tema que sabéis…
...... (interrupció de crits i xiulets)
No voy a entrar como si esto fuera una asamblea. Voy a respetar la palabra que
tiene CC.OO. Ellos han hecho uso de la palabra, porque así lo han pedido, vosotros
no habéis tenido ni el interés de pedir la palabra en este pleno para expresar
aquella reivindicación legitima que tenéis y como no lo habéis hecho, no tenéis
ningún derecho a intervenir en el pleno y por tanto, vuelvo a reiterar que
mantengáis las formas y respetéis a los representantes municipales que estamos
aquí y a los representantes sindicales que han pedido legítimamente la palabra.
Por tanto ahora vamos a proceder a presentar la moción que también vosotros
desde Comisiones, desde educación, nos habéis hecho llegar y que hemos
presentado conjuntamente con LHECP-ECG y que de forma concreta presentará el
señor Jaume Graells, responsable de educación del ayuntamiento de L’Hospitalet.

MOCIONS DELS GRUPS POLÍTICS
MOCIONS CONJUNTES GRUPS POLÍTICS
En relació amb les mocions presentades pels Grups Municipals del PSC i
ERC, i del PSC i LHECP-ECG, números 18 i 19, es produeixen les intervencions
següents:
SRA. ALCALDESSA
El senyor García d’ERC-AM m´havia demanat la paraula per presentar una
esmena.
SR.GARCIA ACERO (ERC-AM)
És la moció número 19 que demanaríem suprimir els punts 2 i 4 i fer el següent
redactat: “Instar a la comissió bilateral de la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament
de L’Hospitalet i a la taula mixta a millorar la programació de l’oferta de places
escolars i a impulsar per l’administració competent un pla de nous centres escolars
públics que ha de ser l’instrument bàsic de planificació per donar resposta a les
noves necessitats d’escolarització i a les polítiques educatives.”
SRA. ALCALDESSA
Per part de LHECP-ECG Sra. González
SRA. GONZÁLEZ MONTES (LHECP-ECG)
Aquesta proposta que fa ERC-AM, és una proposta que ja va fer arribar CC.OO, el
Casalet, AFAPAC i que no havia estat rebuda per lo tant, nosaltres aquesta moció
pertany a aquest col·lectiu i respecten la moció i no la podem acceptar. Gràcies.
SRA. ALCALDESSA
No s’accepta l’esmena i per tant presentarem les dues mocions sense cap esmena
aprovada.
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SR. GRAELLS (PSC)
Gràcies. En primer lloc saludar a la representació de CC.OO, com la seva federació
d’educació, el moviment d’ensenyants del Casalet i la representació de l’AFAPAC,
que d’alguna manera, ens han proposat un text que hem tingut l’oportunitat i agraïm
que se’ns hagi donat aquesta oportunitat, tant per LHECP-ECG com al propi PSC
de poder presentar aquesta moció a proposta del vostre text, treballat prèviament.
Per nosaltres realment ha estat molt oportú, pensem que si volem avanços
significatius a l’educació a la nostra ciutat necessitem del suport de tots plegats...
...... (interrupció de crits i xiulets)
SRA. ALCALDESSA
Senyor Graells, un moment. No ho tornaré a dir. Si us plau demanaré que, qui no
pugui estar callat i escoltant que surti. Sembla que és bastant senzill. Fins que no hi
hagi silenci no continuarem. Si hem de procedir a desocupar el ple per poder fer el
ple en les condicions raonables, així ho faré.
Per tant, crec que és un tema prou important, com és el tema educatiu. Per
respecte a un sindicat que a lo millor no és el sindicat de tots, però és un sindicat
important a la nostra ciutat i a Catalunya. Entenc que per respecte a ells i atenen a
la seva proposta val la pena que ens escoltem, per tant, si hi ha algú que no pugui
estar callat, tranquil·lament surt del ple i continuarem amb el ple ordinari.
SR. GRAELLS (PSC)
Bàsicament la representant de CC.OO ja situava el fet del desbordament de les
nostres aules. Hi ha una ràtio per sobre de la norma, tant en els centres de màxima
complexitat com en els centres ordinaris, i això és com a resposta de la manca
d’inversió del departament d’educació.
A partir d’aquí, les propostes que es plantegen en la moció, és que el departament
incrementi de manera immediata el recursos per donar resposta a aquest
creixement del alumnat com a conseqüència de la matricula viva que estem donant
resposta any darrera any per sobre de 2000 alumnes que s’escolaritzen fora de
termini. I que per tant requereix de que això es tradueixi en un increment de
recursos per donar resposta a això. I això no s’està fent.
La immediata planificació de nous centres docents. Hi ha alguns que ja estan
acordats però ja anuncio aquí que, en base a les nostres previsions cal una nova
escola de primària més enllà de la de Ernest Lluch, que ara comença la seva
construcció al barri de Collblanc-Torrassa-Florida.
Per tal, cal una nova escola de manera immediata. Després una altra de les
qüestions que es planteja, és que, evidentment es trasllada obligacions a
l’ajuntament. Nosaltres bàsicament el que hem de fer, i així se’ns mana, és buscar
espais per poder construir els equipaments que calguin a la ciutat. Evidentment
també participar en la planificació. Hem de poder avançar-nos en base a les noves
construccions, en base al creixement vegetatiu. Tenim grans dificultats en preveure
la matricula viva, grans, és impossible, no sabem quina població ens pot venir
d’arreu del món any darrera any, però evidentment el nostre paper en ajudar al
departament d’educació en planificar és evident i en facilitar espais per poder donar
resposta als equipaments que calguin.
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El punt 4 ens parla evidentment de que aquestes noves edificacions han de
permetre eliminar de manera àgil els mòduls provisionals, els barracots,
evidentment també hem de garantir la rehabilitació integral de les escoles que
calen.
Vam signar un acord aquest ajuntament amb el departament d’educació per la
reforma dels cinc plans d’urgència que haurien de ser equivalents a obres noves i
això s’ha produït petits avenços, però seguim en una situació de paràlisi en aquest
sentit i evidentment d’incompliment.
També es parla de la necessitat d’ajuts de transport i menjador pels alumnes que
durant la matricula viva s’han traslladat de barri.
El punt 6 ens parla de que hem d’evitar que la solució sigui, quan una família,
evidentment quan és matricula ordinària, que vulgui escola pública, s’ha de garantir
sempre, l’alumne ha tingut escola pública; però a mig curs la comissió de garanties
ha arribat a assignar escoles concertades. Això s´ha de intentar evitar quan un
alumne vol escola pública ha de poder anar a escola pública.
Ens parla també del nou decret de escola intrusiva, que vol dir, donar respostes a
les necessitats dels alumnes que requereixen una atenció especial. I evidentment,
calen els recursos per garantir això. S´ha fet un decret que és fantàstic, però no
s’estan donant els recursos per poder donar resposta a totes aquestes necessitats.
També es parla de l’increment dels professionals dels serveis educatius. Tenim més
alumnes, però en canvi els equips d’assessorament psicopedagògic, els assessors,
tot el personal de suport de diagnosi dels alumnes nouvinguts és el mateix i per
tant, estan absolutament també desbordats i es demana més personal en aquest
sentit.
Es fa al·lusió també a la necessitat d’una nova escola d’educació especial que
evidentment des d’aquest ajuntament ja hem dit que cal una nova escola d’educació
especial a la ciutat i això també es demana.
Finalment, i això si no ho hem de subscriure al cent per cent en el sentit de que
s’han de respectar els acords que aquest ajuntament va signar amb el departament
d’educació i evidentment, seguir també endavant amb tot el que es va aprovar en el
pacte local per l’educació.
La segona moció fa referencia al compromís de L’Hospitalet amb la Fira de
Barcelona i els seus esdeveniments. Perquè plantegem aquesta moció en aquests
moments? Doncs perquè evidentment es van produir declaracions fora de la nostra
comunitat autònoma d’altres responsables polítics que semblava que generava
dubtes respecte a la qualitat del que s’ofereix tant a Barcelona com a L’Hospitalet
en relació a la Fira.
Pensem que aquesta és una molt mala pràctica, si volem competir totes les ciutats
de Catalunya, d’Espanya amb altres ciutats que estan en el món global, hem de ser
capaços de tenir lleialtat mútua entre ciutats, entre administracions i anar plegats.
En aquest cas des de l’ajuntament de L’Hospitalet i la nostra ciutat sempre hem
intentat i aconseguit anar plegats, tant en la reivindicació de les infraestructures que
ens calen, com en la reivindicació en aquest cas de la Fira, de la ampliació de la
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Fira, que en el seu moment gràcies a la iniciativa d’un socialista com Pascual
Maragall es va decidir que l’ampliació de la Fira fos a la ciutat de L’Hospitalet i no
on volia en aquells moments l’Honorable President de la Generalitat, senyor Jordi
Pujol, que volia que la Fira es fes a un altra ciutat.
Bé, des d’aquell moment hem anat plegats, anem plegades totes les institucions,
tots els grups polítics per tal, que un esdeveniment que és fonamental per al nou
model d’economia basat en el coneixement en el valor afegit per d’alguna manera
les repercussions positives econòmiques, que té la celebració de la Fira de Mòbils
(MWC) que és d’alguna manera un dels esdeveniments més importants que celebra
la ciutat i que té una repercussió econòmica per sobre dels 3.000 milions d’euros. A
banda de l’efecte multiplicador que tenen aquestes activitats. Es produeix
creixement en el sector però també es produeix creixement en el comerç, en el
sector serveis i per tant és un element que ens projecta també internacionalment,
que ens beneficia econòmicament i precisament aquest superàvit és el que després
ens permet fer polítiques socials, al servei de la ciutadania.
Per tot això, el que plantegem és pronunciar-nos de moment ERC-AM i PSC, però
que hi hagi unanimitat de tots els grups polítics, per tal de dir refermen el nostre
compromís perquè el MWC es segueixi celebrant a la ciutat de L’Hospitalet i
evidentment donar tot el suport per tal de que es celebri amb el màxim de qualitat i
evidentment que la ciutat ho visqui plenament.
El MWC és un exemple de com es fan activitats a tota la ciutat i per tant la Fira és
viscuda per tota la ciutat. Per tant, els efectes positius en aquest sentit es
multipliquen.
Anem junts, anem plegats, evitem polèmiques. Garantirem que el màxim de fires es
puguin celebrar a la ciutat de L’Hospitalet.
...... (interrupció de crits i xiulets)
SRA. ALCALDESSA
Un momento.
SRA. ESPLUGAS (PP)
Desde el PP vamos a votar a favor de esta moción porque es un modelo económico
que nosotros compartimos, genera oportunidades para nuestra ciudad, crea
puestos de trabajo y da posibilidades de negocio a nuestros emprendedores. Dicho
lo cual, desde el PP queremos hacer unas consideraciones porque
lamentablemente en este tema nuestro futuro está ligado al de Barcelona.
Lo que se está intentando es buscar amenazas externas y son nuestros propios
compañeros de viaje quienes ponen en cuestión la continuidad de este modelo. Sin
ir más lejos, la alcaldesa Ada Colau, activista disfrazada de abeja Maya, en tiempos
no muy lejanos y ahora sin disfraz pero con un activismo de salón, es quien pone
en el ojo del huracán de manera reiterada los eventos como el Mobile World
Congress y el resto de eventos que se acogen en ella, especialmente el Mobile
World Congress.
A pocas semanas de ser escogida alcaldesa de Barcelona, en el año 2015 anunció
que quería el Mobile World Congress fuera de Barcelona, que suponía un modelo
económico que no compartía, lo calificaba de insostenible y pidió auditarlo. Es Ada
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Colau de una manera velada directa o indirectamente quien apoya las innumerables
huelgas que se dan cita cuando se inicia el Mobile World Congress, huelgas del
metro, taxi, que perjudican la imagen de L’Hospitalet y ponen en riesgo su
continuidad.
Es Ada Colau actuando una vez más como activista de salón, quien protagoniza
desplantes al propio Rey junto con los independentistas.
Es Ada Colau y su gobierno quien a pocas semanas para iniciarse la feria, esta
próxima edición, publica en la web del ayuntamiento una columna de una
plataforma que pide frenar el 5G, “stop 5G”. Cuando precisamente este año el
Mobile World Congress centra su atención comercial en el 5G. Su última ocurrencia
es la de eliminar el puente aéreo, hecho que perjudicaría las conexiones con
Barcelona y a los miles de viajeros que vienen a la feria Mobile World Congress o
cualquier otra feria.
Ninguno de estos episodios que yo sepa, se ha presentado ninguna moción
socialista de apoyo para estos eventos, en concreto para el Mobile World Congress
y ni mucho menos se ha pretendido hacer una declaración institucional.
También nos sorprende por parte de ERC-AM que presente esta moción máxime
cuando ellos y su gobierno ponen seriamente dudas y turbulencias económicas al
desarrollo económico de nuestra ciudad. El perjuicio del procés económico es
devastador y por ende del Mobile World Congress. Ponen en riesgo la celebración,
ser jurídicamente inseguros para muchos visitantes ante el proceso de amenaza de
la independencia de manera unilateral. Sin ir más lejos el propio consejero
delegado del Mobile World Congress explicó a puertas del año 2019 que se
sintieron amenazados y con una gran preocupación por la situación económica y
política de Cataluña, hasta tal punto que se diseñó un plan B.
Por tanto no busquemos amenazas fuera. Están aquí entre nosotros. Las
declaraciones que se están haciendo de manera reiterada tanto del gobierno de la
Generalitat con su manera de obrar, como por parte de la alcaldesa de Barcelona,
son los principales culpables para que se ponga en peligro este modelo.
Por último, referido a este tema. Queremos aprovechar para reivindicar más
visibilidad de nuestra ciudad en estas ferias. Hemos presentado mociones en este
pleno para maximizar como decía la presencia más allá de la marca Barcelona.
Poniendo en la fachada y haciendo referencia a la ciudad de L’Hospitalet. A día de
hoy nosotros entendemos que una vez más, muchísimos visitantes que vienen al
Mobile World Congress y a otras ferias que se celebran en nuestra ciudad ni
siquiera saben que están en nuestra ciudad. Por tanto nosotros pedimos más
ambición al equipo de gobierno para visibilizar nuestra ciudad ante el mundo. No
sabemos si el decreto que ahora se inicia de hacer hijo predilecto al delegado John
Hoffman servirá de algo pero en cualquier caso, queremos que sea visible.
Entendemos además que la instalación de stands en la feria no son suficientes pero
en cualquier caso exigimos que ya que se ponen, se pongan de una forma legal y
atendiendo a la ley de contratos.
Apoyamos la moción que se presenta desde el equipo de gobierno y ERC-AM,
apoyamos esta moción pero también pedimos ambición para poner en valor nuestra
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ciudad.
Respecto a la moción sobre la oferta educativa que presenta LHECP-ECG y
también el PSC, el PP votará a favor. Ciertamente estamos en una situación muy
complicada para nuestros alumnos. L’Hospitalet se ha convertido desde hace unos
años en ciudad receptora para muchas personas que buscan un futuro mejor y en
ese sentido es responsabilidad de la administración y los gobernantes gestionar
esas llegadas de la mejor manera posible y sin que eso represente un deterioro de
los servicios públicos.
La realidad que tenemos es que un gobierno autonómico paralizado y sólo
preocupado por temas que no tienen que ver con las políticas reales del día a día y
sigue manteniendo su pulso sobre el procés.
Desde hace tiempo, diferentes fundaciones dedicadas a la enseñanza vienen
alertando de la baja inversión en educación en Catalunya, estamos a la cola del
resto de España y de Europa y por tanto es necesario invertir más en educación.
Miestras tanto, el Govern de Catalunya ni está ni se le espera y la masificación de
nuestras aulas va en detrimento de la calidad de nuestra enseñanza, y por lo tanto
de futuro de nuestros alumnos.
En este sentido, nos parece sorprendente que el PSC presente esta moción cuando
muy pocos meses, mes de octubre, el PP presentó una moción muy parecida para
mejorar la calidad de la enseñanza en nuestra ciudad, pidiendo más recursos a la
Generalitat y hablando de eliminar los barracones, en concreto el PP pedía: “instar
al Ayuntamiento de L’Hospitalet de Llobregat a reclamar al Govern de la Generalitat
el incremento los recursos económicos destinados a Educación.
Instar al Ayuntamiento de L’Hospitalet de Llobregat a reclamar al Govern de la
Generalitat a mejorar de la financiación de las escuelas bressol”.
También pedíamos, instar al Ayuntamiento de L’Hospitalet de Llobregat a reclamar
al Govern de la Generalitat a presentar un nuevo Plan de infraestructuras
educativas dentro del plazo de dos mes que modificara la actual, resolviera las
carencias de financiación y las imprecisiones temporales, e incluyera aquellos
centros educativos que fueron olvidados y recojiera las necesidades que se han
puesto en evidencia al inicio del curso escolar.
“Instar nuevamente al Ayuntamiento de L’Hospitalet de Llobregat a que reclamara al
Govern de la Generalitat a presentar en el plazo máximo de dos meses, una
planificación temporal exhaustiva para la eliminación de los barracones escolares
de los centros educativos de nuestra Ciudad”.
Y los señores socialistas votaron en contra.
Por tanto, nos sorprende que hace unos meses nos voten en contra una moción en
la que pedíamos la mejora de la calidad de la enseñanza, eliminar barracones y
pedir más dinero para Hospitalet y votaron en contra. Ahora ustedes nos traen una
moción muy parecida, en la que nosotros no seremos como ustedes, y lo que
haremos es votar a favor. Muchas gracias.
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SRA. ALCALDESSA
Simplement dir-li que hem presentat una moció que ha estat proposta per un
sindicat. Ve com a conseqüència d’una proposta d’un sindicat, en aquest cas de
CC.OO., perquè ells no poden presentar directament aquesta moció i nosaltres
estem totalment a favor del que diu la moció.
SR. MORENO RUIZ (LHECP-ECG)
En primer lloc agrair la intervenció de CC.OO., de L., on ha fet una anàlisi precisa
de la precarietat que avui dia tenim a moltes de les aules de la nostra ciutat.
M’agradaria posicionar i reforçar algunes dades que ja s’han comentat i que
suposen, al nostre entendre, una situació que no ens podem permetre.
No ens podem permetre que al 2020, a la segona ciutat de Catalunya prop de 1.000
alumnes estiguin estudiant en barracons. No ens podem permetre que a la segona
ciutat de Catalunya sis escoles hagin de fer ús de barracons per proveir un servei
públic de primer ordre com es l’educació.
No ens podem permetre que prop del 50% de les aules a la nostra ciutat tinguin un
increment de ràtio, amb la creació de 19 grups extraordinaris per fer front a la
demanda educativa pública. Fa poc més d’un any, el propi Conseller
d’Ensenyament va reconèixer un “dèficit històric d’inversions” a la nostra ciutat; la
situació, com tots coneixem, lluny de resoldre’s, es continua agreujant.
Cada curs escolar son més els alumnes que no hi caben a les aules, que es troben
estudiant en condicions precàries i que s’han de desplaçar, sobretot joves de la
zona nord, a altres barris de la ciutat per poder estudiar.
Per això, el que reclamem en aquesta moció conjunta son recursos, son inversions,
infraestructures; sobretot professionals, que puguin atendre les necessitats
educatives a la nostra ciutat.
SRA. LOZANO MONTOYA (LHECP-ECG)
Més enllà de que es confirma que el Mobile World Congress té bona salut i una
continuïtat vinculada a Fira Barcelona, fins i tot generant noves sinèrgies amb un
altre esdeveniment molt vinculat a la nostra ciutat com és el cas del Sònar,
entrarem al fons del que planteja la moció.
Vagi per endavant que LH ECP compartim la voluntat i el compromís de donar
suport institucional a la continuïtat del Mobile World Congress, així com de treballar
conjuntament per consolidar Fira Gran Via com a referent internacional en
l’organització d’esdeveniments d’aquesta rellevància. Qui en l’horitzó de contribuir,
no tant al creixement, com al desenvolupament econòmic sostenible del territori
podria estar en contra?
Ara bé, s’invoca tot sovint per part de l’equip de govern municipal el protocol per
impulsar infraestructures de Fira de Barcelona, signat per les administracions
integrants del Consorci.
Del que potser no es parla tan sovint és de la diferència de compromisos adquirits
pels dos municipis al territori del qual s’ubiquen els seus recintes. Si la principal
novetat a les instal·lacions de l'Hospitalet serà la construcció d'una nova illa de
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40.000 metres quadrats, les actuacions a la capital en canvi, implicaran elements
com la peatonalització de l’Avinguda Maria Cristina o la recuperació d'espais per
diversos usos ciutadans, com la creació d'una zona per a l'emprenedoria, el
cotreball (del que LH no em disposen) o el espais d'exposició per a empreses, o
destinar el Palau de Victòria Eugènia a usos culturals.
Aquesta, si em permeten és la qüestió principal, la diferència de models de ciutat
que traspuen els diversos compromisos continguts al protocol. Mentre Barcelona
aprofundeix al que considera que són les necessitats de la seva ciutadania, i jo m´hi
referiré a la qüestió des del punt de vista de L’Hospitalet, dedicant atenció als
serveis adequats per al teixit productiu local, en canvi L’Hospitalet continua un
model econòmic i urbanístic de ciutat que el que fa fonamentalment és explotar el
seu territori canviant elements que tenen un dubtós impacte econòmic sobre la
nostra ciutat difícil de calibrar.
A Barcelona s’ha anat configurant progressivament un autèntic clúster tecnològic,
un teixit productiu propi vinculat a la indústria de la comunicació digital, que
augmenta l’arrelament del Mobile i contribueix a garantir la seva continuïtat, quantes
d’aquestes empreses estan radicades a L’Hospitalet? Quin impacte econòmic tenen
a la ciutat?
I pensant en termes de volum d’ocupació, quants d’aquests 115.000 llocs de treball
a que fa referencia la moció no temporals, sino en la seva major part eventualíssims
corresponen a empreses radicades a la nostra ciutat?
Parlen vostès de projecció internacional de la ciutat, i la pregunta que ens hem de
formular és, quantes de les empreses que participen als salons de Fira Gran Via en
general, i del Mobile en particular, saben que venen a la ciutat de L’Hospitalet.
Fa pocs dies el director del Mobile, John Hoffmann, en una entrevista, deia que la
gent no deia ni tan sols que venia al Mobile, sinó que venia a Barcelona, perquè
Barcelona té una dimensió de marca global que suposa un gran impuls per aquest
esdeveniment. El mateix John Hoffmann respecte al qual al Decret d’Alcaldia del
passat 22 de gener, d’inici del procediment d’instrucció de la declaració de fill
adoptiu de la nostra ciutat, s’afirmava literalment “(...) que ha prestat especial
atenció al reconeixement de L’Hospitalet, contribuint així a la projecció internacional
de la nostra ciutat.”.
Deia al principi que LHECP-ECG compartim els objectius generals d’aquesta moció,
tan debò fóssim capaces entre totes d’assolir-los, aquí ens hi trobaran, ara bé, de
moment malauradament no podem compartir les receptes.
En conseqüència expressem la nostra abstenció respecte a la moció proposada.
Moltes gràcies.
SR. GARCÍA VALLE (Cs)
Respecto a la moción 18 nosotros hemos venido afirmando aquí siempre que el
modelo de ciudad no es un modelo de generación de riqueza, de trabajo y
evidentemente, identificamos la fira en nuestro territorio como un elemento
dinamizador de la economía y que como bien dice a veces el gobierno y en eso le
tengo que dar la razón, aunque a veces discrepe en las formas, en este caso
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estamos de acuerdo en que, hay que generar riqueza para poder distribuir entre los
ciudadanos.
Esto genera obviamente una riqueza indudable, y además unos impuestos, una
serie de cuestiones que en definitiva nos servirán para paliar las carencias que
muchas veces tenemos en otros temas que preocupan a los ciudadanos y a este
consistorio.
Por lo tanto, como no puede ser de otra manera estaremos a favor de esa moción,
reivindicando y haciendo fuerza para que siga estando aquí cuanto más años
mejor, en cuanto a elemento dinamizador de la economía de Barcelona, en
definitiva de Cataluña porque es una feria de orden mundial. Por supuesto a
nuestro pueblo le genera una riqueza importante.
Es cierto que hay también efectos colaterales que pueden hacer daño por ejemplo
la emisión de partículas, de polución, es complicado resolverlo pero sí que habría
que ver la manera de minimizar de alguna manera que ese binomio, cómo se puede
arreglar para que el efecto colateral sea menor. Al mismo tiempo que nos da esa
riqueza, ese daño colateral, de partículas en la atmosfera a ver si se puede otro tipo
de transporte, en fin que, los que saben de esto piensen como podemos minimizar
ese efecto colateral.
Estaremos a favor de esa moción y como no puede ser de otra manera votaremos a
favor.
SR. MARTIN GONZALEZ (Cs)
Sobre la moción por el incremento de la oferta y la calidad educativa pública aquí
en L’Hospitalet, estamos absolutamente de acuerdo con el texto de la moción, de
hecho desde Cs llevamos tiempo denunciando las carencias de la oferta educativa
en l’Hospitalet, aquí se ha dicho. Más de 1.000 niños de l'Hospitalet estudian en
barracones, estamos retrocediendo, es un mal dato que pasemos de tener 2 a 6
escuelas con barracones en nuestra ciudad, denota falta de responsabilidad por
falta de inversión de la Generalitat y no priorizan en esta cuestión. Se demuestra
con este dato de pasar de tener 2 a 6 escuelas con barracones. No es que sea una
tónica habitual sólo de esta ciudad sino del resto de Cataluña, que
lamentablemente tenemos más de 20.000 niños estudiando en barracones en toda
Cataluña. Y a ver si los que nos gobiernan de momento toman nota.
Quería hacer unas consideraciones sobre afirmaciones del PSC, grupo que lleva
gobernando en esta ciudad durante los últimos 40 años. El PSC a la hora de dar
discursos se pone muy grandilocuente hablando de la educación pública, pero a la
hora de ofrecer recursos desde el gobierno, vemos que está escatimando y sus
políticas no ayudan a mejorar la calidad educativa en esta ciudad, más bien todo lo
contrario, y les pondré ejemplos para constatar que creemos a nuestro modo de ver
que no están ayudando a fomentar esta calidad educativa.
Por ejemplo, en el anterior mandato nosotros denunciamos que el gobierno del PSC
renunciaba a una línea de educación primaria en la escuela Ernest Lluch,
precisamente la que ha salido aquí, porque ofrecía al Departament d’Ensenyament
un espacio insuficiente. Esto se afirmaba aquí.
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Las excusas que ponía el gobierno municipal, el PSC era que en Collblanc el
espacio disponible era insuficiente. Pero es incongruente que sí hayan encontrado
un nuevo espacio para construir un nuevo campo de fútbol, cuando en la ciudad ya
teníamos 8 campos de fútbol municipales.
Lo que nosotros opinamos y creemos desde Cs es que gobernar es priorizar, es
intentar buscar las necesidades de los vecinos, intentar priorizar a la hora de
asimilar y destinar recursos. En este caso el PSC priorizó un campo de fútbol en
ese barrio sobre un colegio público con mayores líneas educativas. Eso es lo que
nosotros denunciamos aquí.
Otro ejemplo, también en el anterior mandato el PSC también renunció a que la
Escuela Paco Candel pudiera ser Instituto Escuela, también, porque ofreció un
espacio insuficiente para ser un Instituto Escuela.
Mientras tanto, a escasos metros de la Escuela Paco Candel, el gobierno municipal,
el PSC cedía el formidable recinto modernista de la antigua fábrica Godó i Trias, de
más de 15.000 metros cuadrados, a esto si le damos bola, si nos gastamos el
dinero también, no a una escuela que hacía falta al barrio, sino a una corporación
china de medicina tradicional, medicina privada. Y no lo priorizaban que es lo que
nosotros le decimos. No priorizan en aquellas necesidades que sí que creemos que
son las primeras. En este caso de la educación.
¿Y ahora vienen aquí a proponer que se busquen terrenos para equipamientos
educativos? Lo que decíamos al principio. Lo que pasa es que ustedes no han dado
los espacios suficientes para hacer colegios. No los están dando. Les he puesto
dos ejemplos muy claros donde podían haber cogido esos espacios, tampoco
hablaron con nosotros cuando les proponíamos de utilizar estos espacios para
equipamientos sociales. Lo venimos diciendo en este pleno durante los últimos 4
años. En general su política, es la de no buscar nuevos espacios para
equipamientos sociales, es fomentar nuevas construcciones en la ciudad con mayor
densidad de población de Europa. Y siguen generando una especie de burbuja, en
lugar de priorizar espacios para equipamientos sociales y educativos.
El último ejemplo para sustentar este argumento es Cosmetoda. Se prevén
construir 1000 viviendas más. ¿Cuántos institutos han planificado para construir
ahí? ¿Guarderías? A parte de otros equipamientos como residencias para personas
mayores que también nos hacen falta.
Cs apoya esta moción, apoyamos que la calidad educativa tiene que mejorar.
Estamos comprometidos con ello porque así lo hemos defendido en los últimos 4
años y lo seguiremos haciendo. Que nos pongamos todos de acuerdo para priorizar
en esta cuestión antes que en otras cuestiones que no son las necesidades
educativas de los niños y las niñas de l’Hospitalet.
SR.GARCIA ACERO (ERC-AM)
Una qüestió, crec que quan es presentant les mocions, haurien de fer les
intervenció envers aquelles mocions que no son signants i crec que hem fet
intervenció de totes, les signants i no signants.
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SRA.ALCALDESSA
És possible. En tot cas ha estat LHECP-ECG, m´ha passat és cert. Faria ja la
intervenció de les dues mocions. Ha estat una errada i al proper ple ho farem com
veníem fent-ho ara.
SR.GARCIA ACERO (ERC-AM)
Sobre la moció de CC.OO, nosaltres votarem a favor, excepte el punt 2 i 4 que ens
abstindrem.
Al nostre país, a la nostra ciutat tenim una educació de qualitat, que té deficiències i
aspectes que han de millorar. Abans parlava el regidor de subscriure un pacte
d’educació que vam signar i consensuar partits polítics amb la comunitat educativa
per marcar el camí per afrontar en els reptes del l’Hospitalet en l’àmbit educatiu.
Un pacte que té com objectiu garantir el dret a l’educació de tots els ciutadanes,
ciutadans i garantir també la igualtat d’oportunitats i les millores i polítiques que
s’han d’anar desenvolupant en el nostre municipi.
Tot i que en els darrers anys s’ha avançat, en inversions i en el desplegament de
polítiques per part de la Generalitat de Catalunya, per exemple posaré l’exemple del
parc en el pla d’urgències, s´han invertit des del 2017 més d’un milió i mig d’euros
en diferents centres. Podem dir que no avança al ritme esperat perquè és evident
que el Govern la Generalitat en aquest moments no té Pressupostos, esperem que
els tingui en els propers mesos.
Hi ha un element que planteja també planteja la moció, la problemàtica de la
matricula viva. Quan comencem el curs, la normativa estableix que el ràtio de grups
d’infantil i primària és de 25 i de 30 per l’ ESO. Aquesta normativa es compleix a la
nostra ciutat. El problema el tenim quan portem des de setembre 2019 amb més de
2000 alumnes nous escolaritzats. Alumnes que estan a la nostra ciutat per efecte
de la mobilitat territorial o persones nou vingudes.
Tot i aquests elements, a les xifres generals de les escoles es continua mantenint la
mitjana de ciutat dins dels paràmetres establerts en la normativa vigent però si que
es veritat que hi ha aules i centres que ens trobem que hi ha un alumne o 2 dos i
unes poques en 3 alumnes.
Aquesta situació afecta especialment a barris de la zona Nord ( Pubilla Casas, Can
Serra, Collblanc, La Torrassa, i la Florida)
Conscients de que hi ha una problemàtica, hem de buscar solucions per pal·liar
aquesta situació des del Departament de la Generalitat de Catalunya , s’està
treballant en donar solucions aquesta situació amb l’increment d’alguns grup a
diferents zones del municipi principalment de la Florida, Collblanc, la Torrassa, i
Pubilla Cases. També el Departament d’Educació està sistematitzant la
programació tant de l’oferta de places escolars com de necessitats d’actuacions en
obres per a escolarització amb un pla a mig termini .
Com deia abans ens manquen uns pressupostos del Govern de la Generalitat de
Catalunya per tal d’impulsar aquestes polítiques.
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I l’acord del Govern de Catalunya amb els Comuns a nivell dels pressupostos de la
Generalitat de Catalunya, si finalment s’aproven hi haurà un pla d’inversions en els
centres educatius de 103 milions d’euros durant el 2020. També pal·liaran les
deficiències que hi ha en aquesta ciutat a l’àmbit de l’ensenyament.
Per tant com deia al començament votarem a favor de la Moció excepte dels punts
2 i 4.
Respecte a la moció de suport a la Fira, ens hagués agradat que hagués sigut una
declaració Institucional.
Perquè més enllà de les diferencies polítiques que puguem tenir les diferents
organitzacions polítiques amb representació a l’ajuntament sí que al nostre país, hi
ha un ampli consens de les diferents administracions,(Ajuntament Barcelona,
L’Hospitalet, patronat de diferent signe, organitzacions sindicals) que la fira és un
motor econòmic de Catalunya, de Barcelona però també de L’Hospitalet de
Llobregat.
Davant de les males maneres de la presidenta de la Comunitat de Madrid, la seva
actitud provocativa, provocativa, partidista, era necessari reafirmar el nostre
compromís amb la fira i els esdeveniments que hi ha.
Per molt que volguessin treure des de PP amb aquestes males maneres, aquest
congrés del mòbil de gran reconeixement internacional, malauradament per el PP,
aquest congres es quedarà a Catalunya i es quedarà durant molts anys.
Creiem que és important també reafirmar el compromís d’aquesta ciutat per
continuar treballant en potenciar la Fira, com un motor econòmic del nostre país
però també com una de les millors plataformes que és millor per fer negocis, per
projectar la petita i mitjana empresa i la economia del nostre país i també per crear
riquesa i coneixement. Lamentem doncs que no hagi sigut una declaració
institucional perquè crec que aquest concents que hi ha a nivell del país també es
tindria que haver reflectit a la nostra ciutat.
SR. GRAELLS (PSC)
Jo em sumo al representant d’ERC-AM en el sentit de lamentar que la moció que
pretenia ser una moció de suport institucional per refermar el nostre compromís
amb la celebració de la fira de mòbils i suport al que representa la fira a
L’Hospitalet. Que l’argument hagi estat, fer una comparativa a com relaciona la fira
amb la ciutat de Barcelona, crec que a més a més amb informacions que ignoren
moltes de les iniciatives que estem fent per lligar la fira amb els sectors productius.
Per cert, hem de dir que el 40% dels llocs de treball que es generen a la ciutat, es
generen al districte econòmic i que la fira és un motor importantíssim. Estem
treballant evidentment des de l’àrea de promoció econòmica, des de l’àrea de
planificació estratègica per vincular la celebració de la fira amb el comerç, el teixit
productiu de la pròpia ciutat directament. Fins i tot aprofitant els materials que es
generen a la fira per reciclar, etc.
Exemples evidents que no són tangibles com aquest últim però evidents dels
vincles que estem generant.
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L’urbanisme en relació a la fira a Montjuic respecte a la ciutat de Barcelona, no es
pot comparar amb L’Hospitalet, on precisament estem treballant en millores que són
barreres urbanístiques i evidentment en molts projectes per exemple el districte
cultural quan es concep, ho fa precisament per lligar el que ha de ser un turisme de
qualitat, que per cert cada vegada ens estan avalant com una ciutat de turisme de
qualitat, lligar precisament el que passa en el districte econòmic també a la fira amb
la pròpia ciutat. Sectors culturals, innovació, el que ve a la ciutat són empreses de
valor afegit. Per tant, aquesta comparativa, per exemple el YoMo, que vinculen tota
la població escolar. Si que és veritat que venent escoles d’altres municipis, però les
escoles nostres de la ciutat participen activament amb una activitat molt lligada
també a la fira de mòbils.
Conferencies que fem prèvies en relació a la celebració de la fira, i molts altres
exemples que podríem situar.
Dir que, a partir d’aquí ens abstenim, el que tocaria és fer suport institucional i
deixar-nos de picabaralles i avalem el que ha de ser la força que representa la
unanimitat de tots els grups polítics per donar suport a un projecte importantíssim
per la ciutat.
En relació a lo que es plantejava d’educació. Ho lligo a la intervenció de Cs amb el
que deia la representant del PP. Per què no vam votar la moció del PP? Perquè no
la vam treballar conjuntament i perquè se’ns adreçava totes les responsabilitats a
l’ajuntament respecte els dèficits educatius que té la ciutat.
Això és un exercici de demagògia brutal. Jo signo contundentment que no ha
paralitzat cap falta de solar la construcció de cap escola a la nostra ciutat. Es a dir,
el problema de que l’ajuntament no té espais a disposició per part del departament,
que se’ns digui un sol cas que hagin parat cap iniciativa. Sempre que se’ns demana
un solar el departament d’educació ha tingut un solar.
Lògicament no pensem que el barri de Collblanc-Torrassa puguem oferir solars de
10000 metros quadrats. Perquè això seria mig barri. Per tant, pensar i fer
demagògia respecte a que determinats barris que formen part de l’urbanisme del
franquisme, no del urbanisme democràtic, puguem tenir espais com altres ciutats de
més nova construcció seria absurd.
A la escola Paco Candel, diu que no hi ha espai suficient per fer un institut-escola,
doncs miri, la senyora alcaldessa tindrà una reunió amb el conseller per demanar
que en aquell solar hi hagi un institut escola. Per tant, el solar no és cap problema.
Quin ha estat el problema? Que el departament d’educació no va voler fer institutescola. Però és que el departament d’educació ja va dir en el seu moment que no
calia una escola Paco Candel, com tampoc calia l’Ernest Lluch, i això va ser així. Va
ser la insistència de l’ajuntament el que va permetre que es poguessin fer aquestes
escoles.
O per exemple, l’acord amb el departament d’educació de que en els llocs on hi ha
una sobre ràtio hi hagués més plantilla. Subscrivim aquest acord amb el
departament, els primers mesos s’aplica i després es deixa d’aplicar. Quina
responsabilitat té l’ajuntament en això? Per tant, no es pot fer demagògia i per
aquest motiu en la moció del PP no vam donar suport, no anava dirigida a la
administració responsable.
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SRA. ESPLUGAS (PP)
Gracias señora Alcaldesa. Hacer dos referencias, la primera a ERC-AM cuando
habla de malas formas por parte de la presidenta de la Comunidad autónoma de
Madrid, la Sra. Ayuso negar la mayor, evidentemente cuando Diaz Ayuso es
preguntada acerca de las posibilidades de Madrid a la hora de emprender nuevos
retos, en este caso, intentando captar la atención de los organizadores de Mobile,
evidentemente y como no puede ser de otra manera, la presidenta de la
comunidad de Madrid de acuerdo con la ambición que se le presupone como cargo,
es intentar conseguir el mayor ´de ferias que se puedan celebrar en Madrid.
Evidentemente eso no es malas formas, es simplemente ambición positiva. Quiero
lo mejor para la ciudad, ojalá todas las ferias y eventos que se hacen en otros
puntos de España se pudieran hacer aquí. Ojalá yo lo pudiera conseguir para
L’Hospitalet. Por tanto no creo que la ambición de cualquier gobernante es
conseguir lo mejor para su ciudad o comunidad autónoma. Entiendo que es lo que
está haciendo Isabel Diaz Ayuso. En cualquier caso, el Mobile está garantizado
hasta el 2023. Entonces lo que les pido en este caso a los representantes de ERCAM y al gobierno de Cataluña, que no sabemos si ustedes formaran parte en un
futuro próximo, es que por favor dejen su deriva independentista y no malmetan
més a la imatge de Catalunya i perjudiquin doncs la economia Catalana. En aquest
cas com pot ser el fet de que pugui venir el Mobile o qualsevol altra fira aquí a
Barcelona, en aquest cas a L’Hospitalet.
Respecto a los comentarios del señor Graells sobre la moción que presentamos,
decirle que es mentira. Queremos trabajar la moción con el equipo de gobierno,
sino quieren trabajar con nosotros no podemos hacer más.
SRA. LOZANO MONTOYA (LHECP-ECG)
Una primera consideració és que, ens hagués agradat que fos possible treballar
conjuntament la moció amb caràcter previ al ple amb l’afany d’arribar al màxim
d’acords possibles.
Una segona consideració, no aspirem a tenir coneixement enciclopèdic del
contingut de l’acció de govern però, vostès tampoc poden pretendre que compartim
completament tot allò que decideixen dur a la practica. Que de fet obeeix a un
model diferent de ciutat que no és la primera vegada que expressem en aquest ple
municipal. Ho hem fet en debats entorn al planejament urbanístic. Aquest mateix
sector econòmic i a més a més tenint en consideració que com molt bé vostès
situava la seva intervenció inicial, el fet de que es creï ocupació en aquest sector de
la ciutat no implica que necessàriament sigui en aquest sector de la ciutat, no
implica que necessàriament sigui en el sector tecnològic, ni industrial. Sinó que en
bona part obeeix al sector hoteler. Per tant des d’aquest punt de vista nosaltres
aspirem a que aquest impacte econòmic sigui diferent al que té en aquests
moments.
Des d’aquesta perspectiva crec que no es tracta d’una picabaralla sinó de la
legitima expressió d’una discrepància política que no plantegem en termes de
picabaralla, perquè sinó no els hi estaríem traslladant que estem disposats a
debatre d’allò que es consideri oportú.
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SR. GARCIA VALLE (Cs)
Señora Nuria Marín dicho esto en cierto tono irónico y si me permite en clave de
humor. Me da la sensación de que está perdiendo un poco de olfato desde que está
en la Diputación. Viendo que al final, todo lo que la señora Colau expulsa de su
ciudad porque no le gusta, porque sus políticas son las que son, aquí, tenemos una
oportunidad extraordinaria.
El museo Hermitage que han dicho que no lo quieren y ahora me extraña a mí que
no haya salido a la palestra con lo que le gusta darse paseos por las televisiones
explicando proyectos de este tipo y se le haya pasado por alto. La verdad que eso,
ligado con el distrito cultural no hubiera estado mal. Ahí la hubiéramos apoyado.
Entendemos que si debemos dinamizar el distrito cultural que usted le da mucho
bombo pero está semidesaparecido, hubiera sido buen momento para hablar de
eso.
No sabemos si el tener tantos cargos a veces hace que no pueda estar uno en
todo. Tiene usted aquí personas muy válidas como el Señor Fran Belver, con una
carga excesiva de trabajo y a veces por eso tiene también los problemas que tiene
el hombre de salud porque el trabajo cuando es tan voluminoso. En definitiva, lo
que quería decirle es que, me da la sensación de que ha perdido olfato o está muy
entretenida en otras cuestiones o no sé.
Esto le hubiera dado un perfecto escaparate primero, bueno para la ciudad y para
usted. Que sé que le gusta. Le animo a si está todavía a tiempo, lo reivindique para
traerlo al distrito cultural que nos vendría muy bien. Muchas gracias.
SR. JESUS AMADEO (Cs)
Lo único que quería comentar es que, desde Cs lo que hacemos es pedir
responsabilidades a quien toca en lo que toca.
En este caso el ayuntamiento de L’Hospitalet tiene la responsabilidad de ceder
espacios y así se lo pedimos. Y así les hemos puesto algunos ejemplos de
espacios mucho mejores para las escuelas de esta ciudad.
Lo que estamos viendo es que, ustedes no lo ceden para las necesidades sociales
que creemos importantes. Por eso lo reclamamos.
SR.GARCIA ACERO (ERC-AM)
A la portaveu del PP, el PP treballa de males maneres, de molt males maneres per
treure el Mobile de Catalunya, de L’Hospitalet. Nosaltres treballem per amplis
consensos, treballem perquè aquest acord entre les diferents administracions, tot i
que les diferencies polítiques que hi ha en diferents àmbits, continuï sent el motor
econòmic de Catalunya. Un motor econòmic també de la nostra ciutat.
Com fa referencia al tema de la economia catalana, que funciona malament per els
independentistes, doncs únicament una dada, el PIB a Catalunya creix un 3.4%, a
l’estat espanyol creix un 3% per tant, l’economia catalana funciona bé
independentment de que vostès quan governen no fan les inversions necessàries
per exemple, com el correu del mediterrani que reclamen els empresaris.
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SRA.ALCALDESSA
Voldria comentar un tema. S´ha parlat i explicat per part del senyor Graells, però
crec que és important. A veure senyora Esplugas, no és el mateix que venga quien
sea desde Frankfurt y que ofrezca Frankfurt para hacer una feria como el Mobile.
Me parecería razonable. Ahora, hacernos la competencia, falsa competencia
porque tal como el señor Hoffmann explicó, no había ninguna relación con la señora
Ayuso ni ningún tipo de interés, ni intención de irse el Mobile a Madrid. En todo
caso, creo que es como si yo o la señora Colau, propusiéramos que Fitur, o
insinuáramos, que Fitur está en conversaciones con L’Hospitalet o con la Fira de
Barcelona para que Fitur, se venga a L’Hospitalet.
Creo que no sería razonable. Se hace tradicionalmente en Madrid, una feria de gran
éxito, y que lo que tenemos que hacer entre nosotros, entre las ciudades españolas
es intentar ayudarnos y sumar. No intentar estirarlo con toda la ambición que
tengamos. Nuestra competencia no está a nivel nacional, sino internacional.
Hablamos de ferias que están en un nivel que nuestro adversario no está aquí, sino
fuera. Por eso era importante que esta moción pudiera tener el máximo suporte,
usted como PP ha expresado su total soporte, yo lo agradezco. Tampoco creo que
sea una moción para poner de relieve aquello que nos separa. Ni poner
fantásticamente a la señora Colau, como ha hecho LHECP-ECG ni decir que es un
desastre. En todo caso me preocupa lo que pasa aquí, en L’Hospitalet. Tenemos
que procurar que funcione lo mejor posible y decir que, ambición, toda la del mundo
y más. Para que el Mobile no sólo esté hasta el 2023 sino que continúe, saben
perfectamente que depende de muchos factores, entre ellos pues el ambiente
político, de sentirse cómodo, buen funcionamiento y en eso vamos a trabajar.
La gracia de Fira, creo que esto también es algo importante. L’èxit de Fira és que,
independentment de qui governi a qualsevol de les institucions. Fira ha tirat
endavant i hem estat governats a la Generalitat de Catalunya per diferents forces
polítiques, a l’ajuntament de Barcelona per diferents forces polítiques, a la Diputació
de Barcelona, a l’AMB i sempre, totes les forces polítiques que hem estat, sempre
hem estat sumant i remant en la mateixa direcció. Per això l’èxit de la Fira i
l’impacte important i econòmic que té per els interessos de la pròpia ciutat i dels
ciutadans i ciutadanes.
Señor García, en tono de humor. No sé preocupe porque yo estoy con el olfato
fantásticamente, muy animada. Le agradezco el apoyo pero en fin, no me hace falta
que nadie me anime porque estoy muy animada. No se preocupe y creo que
estamos todos después de las navidades con las pilas cargadas y la fuerza
necesaria para tirar adelante cada uno en su papel.
No quiero alargarme, todavía en el pleno queda muchos puntos y mociones. Si
vamos a proceder a la votación de las dos mociones.
De totes maneres, tal com ha dit el tinent d’alcalde d’educació i també com ha
comentat arrel d’una reunió que vam tenir aquesta setmana passada amb l’escola
Paco Candel, després de reiterades reunions. Hem convingut que el més raonable
era ja demanar una reunió amb el conseller, parlarem concretament del tema de
l’escola Paco Candel però evidentment, ja que hem aprovat quasi per unanimitat
pràcticament aquesta moció, faré arribar directament al conseller el contingut.
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Espero que en aquesta entrevista puguem desencallar algunes qüestions que
portem reivindicant des de fa temps. Que en aquests moments encara estan
bloquejades. Crec que es molt adequat aquesta petició que vam formular i espero
que sigui realitzada el més aviat possible. Passem a les mocions individuals.
La Sra. Alcaldessa-Presidenta, finalitzat el debat, declara aprovades les
mocions números 18 i 19, amb el resultat de la votació que es recull a continuació
en cadascuna d’elles.
MOCIÓ 18.- REFERMANT EL COMPROMÍS DE L’HOSPITALET AMB LA FIRA
DE BARCELONA I ELS SEUS ESDEVENIMENTS.
Es dóna compte de la moció que es transcriu seguidament, i sotmesa a votació
s'aprova amb 24 vots a favor dels representants del PSC, Srs./Sres. Núria Marín
Martínez, Francesc J. Belver Vallés, Cristian Alcázar Esteban, José Castro Borrallo,
Rocío del Mar Ramírez Pérez, Jesús Husillos Gutiérrez, Jaume Graells Veguin,
David Quirós Brito, M. Ángeles Sariñena Hidalgo, M. Teresa Revilla Sánchez, Laura
García Manota, Olga Gómez Fernández, M. Dolores Ramos Zafra i Cristóbal Plaza
Lao; dels representants d’ERC-AM, Srs./Sres. Antoni Garcia i Acero, Rosa Batalla
Pascual, Jorge García Muñoz, Lluïsa Carmona Martínez i Xavier Mombiela
Quintero; dels representants de Cs, Srs./Sra. Miguel Manuel García Valle, M.
Carmen Esteban Fernández, Rainaldo Ruiz Narváez i Jesús Amadeo Martín
González i de la representant del PP, Sra. Sonia Esplugas González i amb 3 vots
d’abstenció dels representants de LHECP-ECG, Sres./Sr. Ana M. González
Montes, Sergio Moreno Ruiz i Núria Lozano Montoya; assistents presents en el
moment de la votació.
El text definitiu aprovat de la moció, és el següent:
“Davant les declaracions aparegudes les ultimes setmanes als mitjans de
comunicació,
El Ple de l’Ajuntament, a proposta dels grups polítics municipals ERC i PSC acorda:
Primer: La ciutat, està definint durant els darrers, un nou model de
desenvolupament territorial, sostenible i integrador basat en la innovació, la recerca
i el coneixement com nous paradigmes de creixement, i en el qual l’economia, en
totes les seves vessants i amb tots els seus actors, ha de jugar un paper
fonamental per tal de que aquest creixement tingui un impacte positiu i
cohesionador en les persones, les empreses i en l’ocupació. La participació dels
principals agents socioeconòmics, i altres institucions i entitats locals, ha estat
fonamental en la seva definició.
L’aposta clara, per disposar d’un entorn que afavoreixi la creació d’ocupació, el
creixement i la competitivitat de les empreses, ha estat una de les prioritats de
treball d’aquest ajuntament. La cooperació interinstitucional, el consens i l’acord,
han estat fites fonamentals per la creació de noves infraestructures, que juguen un
paper cabdal i que contribueixen en gran mesura al creixement i generació de
noves i millors oportunitats per la creació d’ocupació, l’atracció de talent i de noves
inversions i nous recursos al territori.
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La realització a la ciutat d’un event d’impacte mundial com es el Mobile World
Congress, contribueix a assolir els objectius descrits, i a donar projecció
internacional a una ciutat que vol contribuir amb la seva aportació, a la potenciació
de la metròpolis de Barcelona, de tal manera, que permeti consolidar la realització
del congres mundial de mòbils al territori, mes enllà del 2023.
Fruit d’aquesta voluntat, el mes de febrer del 2019 es va signar el protocol entre la
Generalitat de Catalunya, l’Ajuntament de Barcelona, la cambra de Comerç, la
Diputació de Barcelona, l’Àrea Metropolitana de Barcelona i l’Ajuntament de
L’Hospitalet, per impulsar l’ampliació del recinte firal Granvia, per situar aquest
equipament entre els més importants d’Europa i poder captar nous esdeveniments i
consolidar els ja existents, com el Mobile World Congress, a partir del 2023.
Des de la primera edició del congres de mòbils a la ciutat, l’any 2013, fins la pasada
edició de l’any 2019, s’estima que l’impacte econòmic del Mobile World Congress
en el territori, ha estat de 3.022 mil.lions d’euros, als que cal sumar els 1.361
mil.lions d’euros estimats durant la realització del congrés al recinte de Montjuic els
anys 2006 al 2012. Aquest impacte de 4.383 mil.lions d’euros des de l’any 2006 que
suposa acollir el Mobile World Congress, cal afegir l’impacte en l’ocupació,
estimada en mes de 115.000 llocs de treball temporals, i la dinamització de
l’activitat econòmica.
Ser capital mundial de mòbil, suposa una gran oportunitat per la ciutat per generar
propostes que refermin l’aposta de la ciutat per consolidar un ecosistema basat en
la recerca i de suport a la industria innovadora, creativa, l’emprendiment i la
capacitat per impulsar nous projectes.
En aquest sentit, el Govern de la ciutat, així com de la resta de forces polítiques que
composen el Ple municipal, i dels principals agents socioeconòmics, patronals i
sindicats, constatada la importància que suposa pel territori i l’economia local la
continuïtat del Mobile World Congress, declarem la nostra voluntat i el nostre
compromís de recolzar institucionalment la continuïtat d’aquest esdeveniment a la
ciutat i de treballar juntament amb les altres institucions que composen Fira de
Barcelona, per consolidar Fira Gran Via com a referent internacional en
l’organització d’esdeveniments d’impacte global.
Continuarem treballant conjuntament amb les institucions per tal de que Mobile
World Congress, i altres esdeveniments firals similars, puguin trobar a la nostra
ciutat el millor entorn pel seu desenvolupament i projecció internacional, amb la
raonable ambició de contribuir al creixement i desenvolupament econòmic del
territori, i de consolidar la ciutat com un referent global en l’organització d’aquests
tipus d’actes, que merescudament i amb la participació de tothom, ha assolit.
Segon.- Traslladar el precedent acord als grups polítics municipals, a Fira 2000 i a
Fira de Barcelona.”
MOCIÓ 19.- PER L’INCREMENT D’OFERTA
PÚBLICA A L’HOSPITALET DE LLOBREGAT.

I

QUALITAT

EDUCATIVA

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

Acords PRIMER, TERCER, CINQUÈ, SISÈ, SETÈ, VUITÈ, NOVÈ, DESÈ i
ONZÈ: han estat aprovats per unanimitat dels assistents presents en el
moment de la votació.

a)

Acords SEGON i QUART han estat aprovats amb 22 vots a favor dels
representants del PSC, Srs./Sres. Núria Marín Martínez, Francesc J. Belver
Vallés, Cristian Alcázar Esteban, José Castro Borrallo, Rocío del Mar Ramírez
Pérez, Jesús Husillos Gutiérrez, Jaume Graells Veguin, David Quirós Brito, M.
Ángeles Sariñena Hidalgo, M. Teresa Revilla Sánchez, Laura García Manota,
Olga Gómez Fernández, M. Dolores Ramos Zafra i Cristóbal Plaza Lao; dels
representants de Cs, Srs./Sra. Miguel Manuel García Valle, M. Carmen
Esteban Fernández, Rainaldo Ruiz Narváez i Jesús Amadeo Martín González;
dels representants de LHECP-ECG, Sres./Sr. Ana M. González Montes, Sergio
Moreno Ruiz i Núria Lozano Montoya i de la representant del PP, Sra. Sonia
Esplugas González i amb 5 vots d’abstenció dels representants d’ERC-AM,
Srs./Sres. Antoni Garcia i Acero, Rosa Batalla Pascual, Jorge García Muñoz,
Lluïsa Carmona Martínez i Xavier Mombiela Quintero; assistents presents en el
moment de la votació.

El text definitiu aprovat de la moció, és el següent:
“Atès que la matrícula viva en el que portem de curs ja ascendeix a més de 2000
alumnes nous escolaritzats, i amb unes perspectives creixents els propers mesos.
Atès que la normativa vigent a Catalunya estableix que la ràtio als grups d’infantil i
primària és de 25 alumnes per grup a infantil i primària, i de 30 a l’ESO.
Atès que a la ciutat de L’Hospitalet hi ha actualment 817 alumnes amb increment de
ràtio a 354 aules d’Educació Infantil, Primària i Secundària Obligatòria.
Atès que això significa que un 40% del total d’aules de la ciutat tenen increment de
ràtio.
Atès que a la ciutat s’han creat els darrers anys un total de 19 grups extraordinaris
(bolets) en els centre públics d’Educació Infantil i Primària, per atendre l’augment de
la demanda de places escolars.
Atès que la sobre ocupació dels centres públics de primària i de secundària ha
contribuït a la derivació d’alumnes a centres concertats de forma important i que el
80% d’aquests centres també presenten una taxa d’ocupació mitjana del 103% a la
zona nord.
Atès que la demanda de llocs escolars supera amb escreix l’oferta educativa de la
zona nord de la ciutat i que hi ha alumnes als quals se’ls assigna un lloc escolar
fora de la seva zona educativa, cap d’altres amb menys ocupació i que els obliga a
assumir unes despeses obligades en transport públic i menjadors escolars.
Atès que els darrers anys l’augment de la demanda de places públiques ha estat
gestionada pel Departament d’Educació amb un increment de l’oferta basat en la
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instal·lació de mòduls prefabricats, en la incorporació de grups extraordinaris i en
els augments de ràtio d’alumnes per aula.
Atès que a la ciutat cada vegada hi ha més precarietat i provisionalitat, més mòduls
prefabricats, més de 30 grups extraordinaris, i gairebé 600 alumnes augmentant les
ràtio d’aula, representant un volum d’alumnat equivalent a 3 centres complets.
Atès que segons s’estableix a l’article 48.2 de la LEC el Departament pot autoritzar
d’una manera excepcional i motivada, una reducció i, exclusivament per a
atendre necessitats immediates d’escolarització d’alumnes d’incorporació tardana,
un increment de fins al 10% del nombre de llocs escolars per grup. I atès que a
l’Hospitalet no es respecta aquest principi d’excepcionalitat sinó que és una situació
àmpliament desplegada a la majoria de centres.
Atès que la qualitat educativa i la capacitat dels docents per atendre adequadament
l’alumnat es veu sensiblement afectada per l’augment constant de ràtio i la manca
de suports per a cobrir les necessitats educatives especifiques, ja que les hores de
vetlladores són escasses a tots els centres.
Atès que els centres educatius han perdut espais d’aprenentatge comuns per a ser
transformats en aules que encabeixin grups extraordinaris, que els patis, els
menjadors, el gimnàs, els lavabos i tots els equipaments pateixen una sobre
utilització que genera un ambient inadequat per al desenvolupament de l’activitat
educativa.
Atès que la ciutat experimenta un creixement de població dels darrers anys, amb
saldos migratoris positius, que només l’any 2018 es va incrementar el padró en
4000 habitants i la previsió pel 2019 és d’un increment superior als 5000 habitants.
Atès que la intenció del Departament d’Educació no és altre que continuar amb
aquesta dinàmica d’adjudicació de places a costa de més augments de ràtio i de
grups.
Atès de la necessitat que els alumnes amb necessitats educatives especials rebin
una escolarització amb l’atenció adequada i específica que cal i no en la
sobresaturació actual que obliga a moltes famílies a escolaritzar-les fora de la
ciutat.
Atès que els poders públics són els responsables de la planificació educativa i com
a tals han de vetllar de forma prioritària per la qualitat i l’oferta de l’escola pública.
Atès el Pacte Local per a l’Educació de l’Hospitalet compromet els signants en una
Educació Pública de qualitat i de dotar dels recursos imprescindibles al servei d’una
educació garant de de la cohesió social i la igualtat d’oportunitats i d’una
escolarització equilibrada.
Per tot això, el Ple de l’Ajuntament, a proposta dels grups polítics LHECP-ECG i
PSC, d’acord amb el text presentat per la FAPAC, la Federació d’Educació de
CCOO i CCOO de l’Hospitalet i el Cassalet Moviment d’Ensenyants de l’Hospitalet,
acorda:
Primer.- Sol·licitar a les Administracions els increments de recursos i suports
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necessaris als centres que han escolaritzat el nou alumnat, per a garantir la
continuïtat de l’atenció amb qualitat de tot l’alumnat. Cal dotar dels espais, recursos,
personal i les eines necessàries als centres educatius ja que la previsió es tanca
abans d’inici de curs, i posteriorment s’han produït aquestes noves escolaritzacions
i increments de ràtios.
Segon.- Instar el Departament d’Educació i al Govern de la Generalitat a aprovar la
immediata planificació de nous centres escolars públics com a instrument bàsic de
gestió de les noves necessitats d’escolarització i polítiques educatives. Aquesta
planificació contribuirà a que tots els centres puguin abaixar les ràtios a les xifres
ordinàries i ordenar el trasllat del grups extraordinaris als nous centres, permetent
així la recuperació dels espais educatius perduts.
Tercer.- Sol·licitar al Govern de la ciutat, la recerca de terrenys on edificar nous
centres educatius i en cas de no trobar-ne planificar la readaptació d’altres edificis o
dels centres actuals.
Quart.- Instar la taula mixta de planificació la programació de noves edificacions a
curt i mig termini, així com treballar per la eliminació de barracots i la rehabilitació
integral de centres que ho necessiten.
Cinquè.- La gestió d’ajuts escolars (transport i menjador) a l’alumnat que es
desplaci del seu districte de residència per adjudicació de lloc escolar fora de la
zona educativa corresponent.
Sisè.- Regular l’assignació de nous alumnes a centres concertats si el seu desig és
estudiar en una escola pública. Tot i així evitant les sobreràtios a les escoles
públiques.
Setè.- Instar el Departament d’Educació el desplegament i el finançament
progressiu i suficient del nou decret d’escola inclusiva, i augmentar els recursos que
manquen a les escoles per a garantir-lo. Dotar dels espais, recursos, personal i les
eines necessaris a les escoles d’educació especial.
Vuitè.- Incrementar el nombre de professionals dels serveis educatius a la ciutat,
adequant-lo al nombre de centres i alumnes, amb la finalitat d’oferir una atenció
educativa de qualitat a tots els alumnes i, específicament, als alumnes amb
necessitats educatives especials i a les seves famílies. I si cal fins la construcció
d’una escola d’Educació Especial que pugui escolaritzar convenientment tot
l’alumnat que requereixi aquesta atenció.
Novè.- Seguir treballant en el desplegament dels acords signats entre l’Ajuntament
de l’Hospitalet i el Departament d’Ensenyament en matèria educativa.
Desè.- Donar compliment a tot el consensuat entre la Comunitat Educativa i els
grups polítics en el Pacte per l’Educació de l’Hospitalet i redactat en els punts 1 i 3
de l’esmentat Pacte.
Onzè.- Donar Trasllat d’aquests acords
centres educatius de titularitat pública
l’Hospitalet, al Consell de Ciutat, als grups
Federació de Municipis de Catalunya,

al Departament d’Educació, a tots els
del municipi, al Consell educatiu de
polítics del Parlament de Catalunya, a la
a l’Associació Catalana de Municipis
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d’aquesta moció perquè iniciïn les accions necessàries per a donar solució urgent a
les demandes.”
MOCIONS INDIVIDUALS
ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA
En relació amb les mocions presentades pel grup polític municipal
d’Esquerra Republicana de Catalunya-Acord Municipal, números 20, 21, 22 i 23, es
produeixen les intervencions següents:
SRA. SARIÑENA (PSC)
Respecte a la moció 20, al punt segon faria una esmena “in voce”, on posa que
incloguin actuacions urbanístiques, substituir-lo per “que s’inclogui l’estudi
d’actuacions urbanístiques, fiscals i tota mena de mesures que correspongui”.
SR.HUSILLOS (PSC)
En relació a la moció 22, dues petites esmenes, una a l’inici del tercer paràgraf, en
comptes de dir “elaborar i posar en marxa un pla municipal”, proposem que digui
“actualitzar el pla municipal”. I a l’acord quart, que on diu “impulsar una política
comunicativa”, digui “aprofundir en una política comunicativa”.
SRA.ALCALDESSA
S’accepten les esmenes?
SR.GARCIA ACERO (ERC-AM)
Sí acceptem les esmenes.
SR.GARCIA ACERO (ERC-AM)
Respecte a la moció 23, moció pel retorn social del rescat bancari i per garantir
l’accés a l’habitatge social. Tots sabem que garantir el dret a l’habitatge digne és un
dels principals reptes que tenim les diferents administracions.
Les conseqüències de la crisi, de l’especulació urbanística, també de la precarietat i
l’atur està provocant que molts ciutadans i ciutadanes del nostre país i ciutat, no
puguin accedir a l’habitatge degut als preus abusius de lloguer o de compra.
També veiem malauradament a la nostra vida quotidiana com augmenten els
desnonaments que expulsen a les famílies de les seves cases per no poder pagar
els preus abusius del lloguer i l’hipoteca.
Tots vostès compartiran que malauradament és massa habitual trobar cases sense
gent i gent sense cases. També és molt preocupant que les persones que sí poden
accedir a l’habitatge, hagin de destinar gairebé un 40% del seu sou al lloguer o
l’hipoteca.
Aquests són clars exemples de la dura realitat que viuen els nostres ciutadans i
ciutadanes, i l’accés a l’habitatge ha esdevingut un factor de desigualtat a la nostra
ciutat. Els ciutadans i ciutadanes no van provocar aquesta crisi que avui continuen
patint. Va haver un govern que va decidir rescatar a 14 entitats financeres injectant
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54.000 milions d’euros. El banc d’Espanya va reconèixer que dóna per perduts més
de 42.000 milions d’euros d’aquest rescat.
Ens trobem que hi ha entitats financeres que tenen un deute amb els ciutadans i
ciutadanes perquè aquest rescat ha estat pagat amb els seus impostos.
Per tant des d’Esquerra Republicana demanem el retorn social del rescat bancari
per garantir el dret a l’habitatge social, i promoure polítiques d’habitatge publiques.
Per aquest motiu instem al Ple la modificació de les respectives lleis per tal que el
banc dolent, cedeixi un 30% dels seus immobles al lloguer social i per a la creació
d’un parc d’habitatge públic.
Respecte a la moció 28, del rebuig a la resolució de la JEC i el Tribunal Suprem, és
un element més que a Espanya no hi ha separació de poder, el que hi ha és
repartiment del poder. Al Consell General del Poder Judicial, el Tribunal Suprem,
Tribunal Constitucional tenen majoria del PP i aquests organismes estan a les
ordres d’aquesta formació.
El procés contra l’independentisme ha posat al descobert les mancances del
sistema democràtic espanyol que vulnera tot tipus de drets, que promou muntatges
policials i que criminalitza ja no només a l’independentisme, si no també a
qualssevol tipus de protesta social.
Ara també veiem com qüestiona i s’enfronta a l’actual govern del PSOE i Podemos.
El Tribunal de Justícia de la Unió Europea va sentenciar que Oriol Junqueras té
immunitat i és eurodiputat. I el Tribunal Suprem espanyol en lloc d’acatar aquesta
sentència europea, el que fa és mantenir segrestat a Oriol Junqueras. El mateix
passa amb el President Torra, quan li treuen l’acta de diputat des d’un organisme
com la Junta Electoral, un organisme administratiu i no judicial i quan encara no hi
ha cap sentència ferma.
Per tant demanem a l’ajuntament de L’Hospitalet el rebuig a la resolució de la Junta
Electoral i del Tribunal Suprem. Que es doni suport a les resolucions aprovades al
Parlament de Catalunya del 4 de gener. També instem al diàleg i a la fi de la
judicialització de la política i la repressió. Reclamem la posada en llibertat dels
presos i les preses polítiques i en aquest cas, d’Oriol Junqueres que continua
segrestat pel govern de l’Estat espanyol.
SR.CARMONA I MARTINEZ (ERC-AM)
Bona tarda en primer lloc a totes i tots, presentaré la moció sobre la presentació
d’un catàleg del comerç emblemàtic de la nostra ciutat.
El comerç és una activitat econòmica fonamental, històricament i en l’actualitat,
però és també una eina de relació social i d’expressió de singularitat d’un comerç
en concret, d’una època o d’una cultura. Actualment també sabem que l’existència
del comerç, sobretot del petit comerç, de barri és una eina per prevenir la
gentrificació de les ciutats i l’aïllament social.
El comerç a la nostra ciutat també representa tot això, mostra els rastres de la
nostra llarga història, usos i costums que han anat canviant en una adaptació sovint
complexa als canvis socials i culturals, alguns d’ells han pogut sobreviure als canvis
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i tant en el tipus de comerç com l’edificació, la façana, la decoració etc., encara ens
permeten recórrer aquesta història.
Els nostres comerços emblemàtics han estat guardonats diferents vegades, l’última
al 2011 i per tant hi ha aquest reconeixement formal de la vàlua de la seva
presència a la nostra ciutat i de la seva aportació cultural, malgrat això creiem que
no és suficient aquest reconeixement.
Entenem que cal preservar-los, donar-los suport i fer-los visibles a la ciutadania,
reivindicant el valor del patrimoni comercial immaterial que tenen alguns d’aquests
comerços i parades de mercats en la preservació de les tècniques o productes
artesanals i de proximitat en la seva tasca social en el manteniment de vincles
veïnals.
Han de ser identificats, catalogats correctament i protegits atenent no tan sols a
criteris de patrimoni artístic estrictament, sinó també a criteris socials, estètics,
històrics. Han de ser protegits en front la pressió urbanística i d’altres
problemàtiques per tal de prevenir la seva desaparició.
Per tant proposem, realitzar un estudi sobre els comerços emblemàtics de
L’Hospitalet, amb la participació d’entitats i experts del comerç, dels mercats i del
patrimoni. Amb l’objectiu de realitzar el catàleg d’establiments emblemàtics de
l’Hospitalet basant-se en criteris de patrimoni arquitectònic, històric o immaterial.
Un cop realitzat l’estudi de l’acord anterior, proposar de forma consensuada amb
entitats de comerç i de patrimoni, un pla municipal de mesures directes de protecció
al comerç emblemàtic de L’Hospitalet, que inclogui actuacions urbanístiques,
fiscals, ajuts econòmics, mediació i assessorament.
Iniciar una campanya de promoció del comerç emblemàtic a la ciutadania amb
l’edició d’una guia i amb la seva divulgació per a tota la ciutadania. Gràcies.
SR.MOMBIELA I QUINTERO (ERC-AM)
Bona tarda, jo acabaré amb la moció sobre el racisme. Des del Jovent Republicà
considerem imprescindible plantar cara al racisme. Els Països Catalans som terra
d’acollida i volem que tothom tingui una vida digna, és per això que cal donar les
gràcies a la societat civil qui, amb iniciatives com Volem Acollir o Open Arms, han
encapçalat la defensa dels drets i les llibertats de la nova ciutadania, davant de la
manca de voluntat del govern espanyol desbordat i amb una Llei d’estrangeria
xenòfoba, i dels estats membres de la Unió Europea.
Estem farts de les situacions difícils i burocràtiques que pateixen les persones que
arriben per exemple, pel Mediterrani, del continent africà o d’Orient Mitjà.
Davant del que exposem, defensem que L’Hospitalet ha de ser una ciutat lliure de
racisme, una ciutat que garanteixi una acollida digna i integradora per aquelles
persones migrades que abandonen la seva llar per garantir la seva pròpia
supervivència. Persones que són nous ciutadans i noves ciutadanes de
L’Hospitalet.
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Per tal d’aconseguir-ho, proposem l’elaboració i la posada en marxa d’un pla
municipal d’acollida que amb la participació del teixit associatiu de la nostra ciutat,
es focalitzi en l’adequada integració de les persones en aquest.
I com no podem oblidar tampoc els discursos i els continus atacs de l’extrema dreta
a qualsevol mena de multiculturalitat, demanem impulsar una política comunicativa
que ajudi a combatre els falsos rumors sobre seguretat que criminalitzen i
estigmatitzen les persones migrades, com es fa ara amb els menors no
acompanyats.
Com també demanem el compromís dels grups polítics municipals representats en
aquest Ple a no assumir els discursos i la narrativa de l’extrema dreta, com també a
no pactar i aïllar institucionalment aquells partits que la representen.
SRA. ESPLUGAS (PP)
Gracias señora Alcaldesa, respecto a la moción sobre los establecimientos
emblemáticos de L’Hospitalet, el PP se va a abstener.
Consideramos que nuestros comercios son los grandes héroes que dan vida y
cohesionan nuestros barrios. Una ciudad sin comercio es una ciudad muerta por lo
que desde la administración local debemos apoyarles. Autónomos y pequeños
empresarios han arriesgado su patrimonio y han hecho frente a la crisis económica
que ha sobrevenido, con mucho esfuerzo y se merecen por parte del ayuntamiento
toda la ayuda posible.
Por tanto, nos parece bien que se estudien medidas de apoyo al comercio aunque
creemos que el equipo de gobierno socialista debería haber llevado mucho antes
un plan de protección del comercio no solo de los establecimientos emblemáticos
sino de todo el comercio en general y el comercio tradicional, porque seguramente
ahora estaríamos hablando de un catálogo de comercios emblemático mucho más
amplio de lo que se puede presentar ahora.
La desprotección de comerciantes se ha hecho evidente con la problemática de los
quioscos que hay en la ciudad. Más de la mitad de los quioscos y ahora nos
encontramos con una realidad difícil de resolver.
Si bien es cierto que algunos establecimientos tradicionales están ubicados en
lugares que tienen además un valor patrimonial, arquitectónico o histórico, creemos
que centrar y focalizar únicamente el apoyo a los establecimientos emblemáticos se
queda cojo, podría dejar fuera muchos comerciantes que, como dice la moción,
aquí parece que se hable de un centenar posteriores a los años 40 y que también
necesitan la protección por parte del ayuntamiento. Por tanto, apostamos por el
comercio tradicional pero sin dejar a nadie en la cuneta. Por tanto nos vamos a
abstener.
Respecto a la moción 21, votaremos evidentemente en contra sobre la resolución
de la Junta Electoral Central presentada por ERC-AM. La resolución de la Junta
Electoral parte de una denuncia del Partido Popular, frente a la permisividad del
gobierno de Pedro Sánchez, que mira para otro lado para no incomodar a sus
socios de investidura.
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La inhabilitación de Torra se produce por el desafío que mantuvo con la Junta
Electoral. El ya exdiputado y expresidente de la Generalitat se negó a retirar los
signos independentistas que inundaron los edificios públicos, se pidió por parte de
la Junta Electoral su retirada.
Los jueces como digo, le advirtieron reiteradas veces que se enfrentaría a
sanciones administrativas o penales si no cumplía, ante lo que suponía el
incumplimiento. Finalmente, Torra no cumplió. Reconoció la desobediencia ante el
Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, y finalmente fue inhabilitado.
La justicia ha vuelto a actuar y ha dado la razón al Partido Popular, y al Parlament
de Cataluña no le ha quedado más remedio que acatar y retirar a Torra su
condición de diputado y por lo tanto ya no es presidente.
Hoy mismo el expresident Torra ha dado por acabada la legislatura y ha anunciado
la convocatoria de elecciones en las próximas semanas. Desde el Partido Popular,
lamentamos que siga alargando esta agonía y que no convoque de manera
inmediata elecciones autonómicas.
Lo penoso de toda esta situación, al final, es la batalla a navajazo limpio por parte
del independentismo. Ahora podemos comprobar lo que veníamos advirtiendo por
parte del Partido Popular, el camino hacia Ítaca no era la independencia, sino el
Palau de la Generalitat. Era una lucha de poder. Quisieron romper España, no lo
han conseguido y finalmente se han roto ellos.
Creo firmemente en el estado de derecho y creo que hoy estamos más cerca de
conseguir cerrar este mal sueño que se llama procés. No podemos bajar la guardia
y debemos seguir unidos para combatir definitivamente este mal sueño. Por eso
pedimos a Pedro Sánchez que se ponga del lado de la legalidad y deje de ser
rehén de sus socios independentistas. Le pedimos que rompa todo tipo de relación
que mantiene con ellos porque ya no ostenta además, el título del presidente de los
catalanes.
Por la dignidad de todos los españoles, le pedimos que no lleve a cabo ninguna
reunión y no mantenga contactos con quien ya no tiene la legitimidad porque ya
está inhabilitado. Sánchez no puede, en nombre de los españoles, ni tratar con él,
porque no reúne ya condiciones para ser el presidente, que nunca lo ha sido, de
todos los catalanes. Por tanto, votaremos a dos manos en contra de esta moción.
Respecto la moción sobre el racismo votaremos a favor. Los partidos catalanes en
abril de 2019 firmaron un acuerdo unánime contra el racismo, los compromisos
adquiridos obligan a los partidos a emitir mensajes que den a conocer los beneficios
de la inmigración y de la diversidad, y a no atribuir comportamientos individuales a
colectivos, entre otros acuerdos.
Queremos recordar también a los señores de ERC que existen declaraciones por
parte del president Torra, insultando de manera supremacista a quienes no
pensamos como él, y por tanto también eso, lo consideramos racismo.
Entrando en materia de la moción que finalmente se centra en los Menas, desde el
Partido Popular creemos que es una realidad que se debe gestionar bien por parte
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de la administración porque de lo contrario podemos vivir situaciones muy
complicadas.
Todos recordamos este verano, en el barrio de Sanfeliu, los altercados que hubo
violentos por la llegada de los Menas. Un grupo se enfrentó a vecinos con vallas y
palos de hierro después de que unos Menas intentaran acosar sexualmente a una
adolescente.
No queremos decir que los Menas sea sinónimo de problemas, pero sí queremos
dejar claro que la administración, especialmente la Generalitat que es quien tiene la
competencia, debe actuar de manera responsable y no debe tirar y volcar la
responsabilidad en los ayuntamientos en este tema. Queremos que se pongan
medidas, tenemos que ser valientes entre todos y por tanto en este sentido
nosotros votaremos a favor.
Respecto a la moción 23 sobre el tema del rescate bancario, nos vamos a abstener.
Podemos estar de acuerdo con la necesidad urgente de vivienda social que
sufrimos en L’Hospitalet, pero nos parece también muy cínico, que ustedes que
tienen la competencia en materia de vivienda vuelvan a volcar la responsabilidad en
el ayuntamiento de L’Hospitalet y todo el peso de la responsabilidad en tema de los
ayuntamientos.
El gobierno de la Generalitat no cumple una vez más con L’Hospitalet. Hoy hemos
visto varios ejemplos de ello como la moción de educación, pero mientras tanto se
dedican a seguir con el proceso independentista, a gastar el dinero en embajadas,
estructuras de Estado, o los 4 millones de euros que se han hecho públicos de la
malversación por parte del gobierno de la Generalitat para la celebración del 1 de
Octubre.
Por tanto en ese sentido nos vamos a abstener. Gracias.
SRA. GONZALEZ MONTES (LHECP-ECG)
Jo em posicionaré respecte de la moció 20, la creació del catàleg d’establiments
emblemàtics.
Evidentment cal protegir el comerç de proximitat i catalogar els comerços
emblemàtics i que han perdurat en el temps i que per les seves característiques son
singulars i ofereixen un producte i una atenció amb valor afegit. Caldria també ferne difusió d’aquests establiments, que la gent de la ciutat els pugui conèixer i tot el
que puguin oferir.
Dubtàvem molt en el punt segon ja que podria suposar un greuge comparatiu amb
la resta d’establiments comercials de proximitat que també tenen dificultats per tirar
endavant els seus projectes comercials, que també pateixen l’alçada de lloguers i
lluiten contra grans superfícies i plataformes digitals per exemple. Però despès de la
esmena que ha fet el PSC que demana un estudi que serà valorat per tècnics,
considerem que seria lo més adient en aquest sentit i votarem a favor d’aquesta
moció.
En posicionaré també sobre la moció 23 del retorn social del rescat bancari i per
garantir l’accés a l’habitatge social.
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Debemos contemplar la vivienda como derecho constitucional, eso de entrada. Y
como tal derecho es obligación de las instituciones y administraciones públicas
plantear todas las medidas para paliar la grave situación que afecta a muchas
familias sin acceso a la vivienda digna.
Nuestro agradecimiento a la “PAH ciudad de L’H” y a todas las entidades que
luchan cada día en la calle por una vivienda digna para sus vecinos y vecinas y por
defender este derecho constitucional desde el compromiso ciudadano y la
solidaridad. Sin ellos muchas familias de esta ciudad hubieran sido desahuciadas
de sus casas y no tendían hoy un techo donde vivir. Votaremos a favor.
SR. MORENO RUIZ (LHECP-ECG)
Gràcies, jo faré posicionament de la moció 22. Gràcies, particularment a Xavi, per
portar aquest tema al Ple i evidentment el nostre grup votarà a favor d’aquesta
moció.
El nostre espai polític, evidentment, s’oposa a tota forma de racisme. Tant de bo, el
consens polític i social vers aquest tema sigues tan ampli que no fes falta presentar
mocions reclamant el que hauria de ser la normalitat democràtica de qualsevol
societat: no permetre discursos ni actituds racistes, no discriminar a ningú pel seu
origen i garantir una acollida digna a qui ve d’una altra part del mon, en condicions
prou dures com per enfrontar-se al rebuig i als discursos d’odi cada cop més
recurrents.
És evident que aquests discursos racistes estan proliferant amb la irrupció de
l’extrema dreta a l’escenari polític, cada cop més freqüents i amb el respectiu
blanquejament d’alguns mitjans i sectors socials.
Des del nostre grup tenim molt clar que aquests debats han de tornar a ser
superats, no ens podem permetre que l’extrema dreta incorpori a les nostres
agendes debats que empobreixen la qualitat democràtica de les institucions.
Hem de dir no, i hem de dir no de forma unitària. No podem acceptar que
l’ultradreta qüestioni els drets de les persones migrades, del col·lectiu LGTBI o de
les dones. Respostes unitàries i conjuntes de tots aquells qui defensem la
convivència i el respecte a l’altre com a principis per a regir les nostres societats.
Es un vot a favor de l’acollida digna, la integració i la convivència, però també és un
vot en contra de totes les formes d’odi al diferent. Gràcies.
SRA. LOZANO MONTOYA (LHECP-ECG)
Jo expressaré el posicionament respecte a la moció 21, de rebuig a la resolució de
la Junta Electoral Central.
En primer lloc voldríem plantejar els nostres dubtes sobre la vigència d’una moció
que ha quedat absolutament superada pel passat Ple del Parlament, o per la
declaració institucional del President de la Generalitat d’avui mateix.
Ja no es tracta de que hi hagi una resolució de la Junta Electoral, confirmada
posteriorment pel Tribuna Suprem, sinó de que la Secretaria General del Parlament
ha fet efectiva la pèrdua de la condició de diputat del Sr. Torra, i el President del
Parlament, Roger Torrent, diputat d’ERC, ha ordenat que no es comptabilitzi el seu
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vot. Per tant, ens sembla contradictori dur a aquest Ple municipal el rebuig d’una
resolució que vostès mateixos han aplicat al Ple.
Deixant de banda aquesta qüestió, diverses consideracions. Considerem que la
Junta Electoral s’ha extralimitat en les seves funcions. Es tracta d’una aberració
jurídica que un òrgan administratiu i no judicial que inaplica l’Estatut d’Autonomia de
Catalunya i el Reglament del Parlament, hagi pogut adoptar una resolució
d’inhabilitació, que es fonamenta en un precepte legal pensat per casos de
terrorisme i corrupció, que no és el cas, i vulnera la resolució del TJUE, amb la
conseqüència d’infringir els drets de sufragi actiu i passiu consagrats a la
Constitució.
En aquest sentit i en la línia de posicionament ja expressat en plens anteriors, per a
LHECP-ECG sembla manifesta la necessitat de desbloquejar la situació política
amb una majoria de govern progressista i plurinacional que permeti canalitzar, per
la via del diàleg i la negociació, el conflicte polític i recuperar drets civils i drets
socials, tant a Catalunya com a l’Estat.
Defensem i defensarem la dignitat de les institucions de Catalunya i considerem
que qualsevol decisió sobre la Presidència de la Generalitat, s’ha de fer amb
respecte escrupolós a l’Estatut d’Autonomia i al Parlament de Catalunya.
Ara bé, dit això, cal una altra reflexió. Considerem també absolutament necessari
substituir Torra a la presidència de la Generalitat, i no per motius jurídics, sinó
estrictament polítics, donada la seva manifesta incapacitat de fer front a les
obligacions pròpies del càrrec, i la degradació de la institució durant la seva
presidència, que ha exercit d’esquenes al 50% de la població i a les seves
necessitats, en una flagrant falta de respecte als seus drets polítics i cívics.
No ens trobaríem davant d’una inhabilitació, ni judicial ni administrativa, si hagués
demostrat una mica més de respecte, el mateix que ara reclama, per a la institució
que presideix, entestant-se en no retirar una pancarta d’un edifici públic durant un
procés electoral a requeriment de la Junta Electoral, per acabar fent-ho;
autoinculpant-se davant del TSJ, per després recórrer una sentència basada en els
fets provats sobre la base de la seva pròpia inculpació. No defensem ni la gestió ni
la paràlisi que Torra provoca al nostre país, però per damunt de les persones estan
les institucions catalanes i l’autogovern.
En atenció a les consideracions anteriors, passo a detallar el nostre vot per punts.
Expressem abstenció al punt 1, en contra punt 3, i favorablement als punts 2, 4, 5,
6, 7 i 8. Moltes gràcies.
SR. GARCÍA VALLE (Cs)
Muchas gracias Alcaldesa. Esto de los estudios, señores de ERC, por mucho que
quieran era Monrós y no se lo van a quitar ustedes. Pedía siempre estudios,
permanentemente. Al final, no servían para mucho. Porque al final o se quedaba en
el cajón de los recuerdos o no se ponían en marcha. Me parece absurdo.
Si hay que ponerse a hacer estudios que sean en todo caso para ayudar a todo el
sector del comercio minorista en la ciudad y no a las ocurrencias de ustedes. Esta
moción confunde conceptos, confunde patrimonio artístico con el cultural y material.
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Cuando se habla de preservar un establecimiento emblemático, es porque conserva
una decoración artística y significativa. No se habla de preservar técnicas
comerciales o preservar la venta de un tipo de producto. No existe el patrimonio
comercial. Es un concepto que se han inventado. No queda claro si hablan de
preservar establecimientos con elementos decorativos, valor antiguo, que llevan
más de 80 años en activo, lo cual nos parece una medida arbitraria que fomentaría
la competencia desleal. Por tanto la moción la vamos a votar en contra.
En cuanto la 21, señores de ERC, vuelven a traer fake news contra el estado de
derecho y la independencia del poder judicial. Elementos básicos en una
democracia. ERC sigue con su estrategia de repetir mil veces una mentira para
convertirla en realidad. Aprovecho para contestarle, ha metido la matraca de los
presos políticos y aquí mismo le contesto como vengo haciendo durante todo el
tiempo. Ya se lo hemos dicho, cada vez que repitan sus mentiras, les replicaremos
lo mismo, no hay persecución de electos, no hay presos políticos. No están en la
cárcel por sus ideas, son presos que están por haberse saltado la ley, por encima
del estado de derecho y las leyes y por eso están en la cárcel. Y otros huidos
vergonzosamente.
Mire, tal como ustedes pretenden la impunidad para quien se salta la ley, nunca
estaremos de acuerdo. Estamos cansados de esta matraca. Aburre a los indios. El
monotema y siempre la misma historia. Cuando apelan a Europa, no es verdad,
leen lo que les conviene de Europa y se saltan muchos párrafos, que luego se
ratifica por los tribunales españoles.
Así que, no hay que saltarse las leyes impunemente y miedo nos da señores de
ERC, el régimen dictatorial que imperaría con ERC en Cataluña si consiguieran su
ansiada república, miedo nos da.
En cuanto la moción 21, L’Hospitalet libre de racismo, miren, señores de ERC, en
marzo de 2019, no hace ni un año, ERC ya presentó una moción con un propósito
tan loable cómo prevenir hechos y situaciones de odio, discriminación y racismo.
Ahora ERC recupera la cuestión y presenta una moción para reclamar L’Hospitalet
libre de racismo. Nos llama la atención que ERC insista en el racismo cuando se
trata del partido con mayor territorio racista de este Pleno. Como le recordamos el
año pasado. Se lo volvemos a recordar, no se dan por enterados. ERC suele
presumir de su historia y del papel en la Segunda República, no lo discutiremos
porque es desviarnos del tema. Recordaremos sólo figuras como el diputado de
ERC Pere Rosell, teórico del racismo pseudocientífico que en 1930 escribió en su
obra “La raza”, el peligro del matrimonio mixto entre catalanes y castellanos, tomen
nota. Conduciría a aberraciones mentales, degeneración biológica y
descomposición moral.
Al año siguiente ustedes lo premiaron con hacerlo diputado. También podemos
recordar al conseller de gobernación Josep Dencàs, famoso por su papel en el
golpe de la republica de 1934. No sólo declaraba abiertamente su simpatía con el
nazismo, sino que organizó grupos paramilitares de inspiración fascista.
La trayectoria racista de ERC ha continuado en los últimos 40 años al más alto
nivel. Barrera, máxima autoridad de ERC de 1976 a 1995, decía cosas como, “en
América los negros tienen un coeficiente inferior al de los blancos”, o “la inmigración
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es la principal amenaza de Cataluña. Conseguimos superar las oleadas de
andaluces pero ahora está en peligro, seguía diciendo, a mí me gustaría una
Cataluña como la república, sin inmigrantes”. Tomen nota.
Ha continuado esta trayectoria racista con Oriol Junqueras, ha publicado
consideraciones racistas de tipo: “los catalanes tienen más proximidad genética con
los franceses que con los españoles, más con los italianos que con los
portugueses, y un poco más con los suizos. Mientras, los españoles presentan más
proximidad con portugueses que con catalanes y muy poca con los franceses”.
Curioso. Hacer consideraciones racistas para ser un mérito de ERC y se
promocionan con ellas sus dirigentes, a través de las masas adoctrinadas.
Lo digo con conocimiento de causa y con lo que dice la historia. Están ahí las
frases, no las he inventado aquí. El racismo en ERC, no es antisemita como el
nazismo, ni supremacista blanco, como el Ku Klux Klan. Su odio se focaliza en los
españoles y nos da la impresión que señalan otros racismos para disimular el suyo
propio.
Piden colaboración con la Generalitat para la acogida de los jóvenes cuando ERC
es quien gestiona esas políticas. En los últimos presupuestos recortaron más de 7
millones la partida para la atención a los inmigrantes y corporaciones locales.
C’s propuso una enmienda a los presupuestos para aumentar la partida y ustedes
votaron en contra. Cinismo el justo. Pero miren, votaremos a favor porque a pesar
de la hipocresía de ERC, C’s sí quiere un L’Hospitalet libre de racismo. Por eso
votaremos con las dos manos a favor, pero sin hipocresía. Si algún partido hay aquí
racista a lo largo de la historia, son los dirigentes de frases como las que les he
contado en esta intervención.
La moción 23, ERC trae el retorno social bancario para garantizar el acceso a la
vivienda. La traen como si no estuvieran ustedes gobernando. La Generalitat es
quien hace la administración. Fíjense que desde que gobiernan intentan descargar
la responsabilidad en los ayuntamientos.
¿Qué han hecho para cumplir con la ley catalana del 18 de 2017? ¿Han conseguido
el 15% que decía la ley? No. No han hecho absolutamente nada. Embajadas sí. No
hacen nada. Miren, postureo sí. Si de verdad se dedicaran a los asuntos que piden
aquí, como el parque público de vivienda, con el dinero que lo manejan ustedes. En
vez de dedicarse a dividir a los catalanes, igual, señores otro gallo nos cantaría.
Muchas gracias.
SRA. SARIÑENA HIDALGO (PSC)
Jo defensaré la 20. Com no podia ser d’una altra manera, votarem a favor i
l’Ajuntament impulsarà un programa de mesures per protegir i promocionar els
establiments emblemàtics i singulars. Unes mesures que enfortiran l’activitat
comercial urbana des d’una visió molt més àmplia i transversal, que connecti amb la
cultura, amb la història, també amb el patrimoni de la nostra ciutat i ho farem a partir
del disseny tot seguit d’una sèrie de mesures que posin en valor els comerços
singulars de la nostra ciutat.
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Aquestes actuacions, i vosaltres també a la vostra moció comentàveu els diferents
punts, què pretenem amb aquestes mesures i aquestes línies d’actuació? Catalogar
i censar els establiments comercials emblemàtics a partir d’uns criteris acordats.
Això també ve pel que deia el Sr. Miguel García, haurem de crear una comissió,
evidentment, per detallar què és un comerç emblemàtic. Hi ha diferents ciutats que
sí que ja tenen aquest catàleg i s’han regit per diferents mesures.
Tenim Barcelona, és veritat, tenim Olot, tenim Girona, molts municipis no ho tenen,
però sí que és veritat, hem de marcar ja si són a partir de 75 anys, els que es van
crear abans de 1940, els que estan dins d’un edifici catalogat. És veritat, aquests
criteris són una cosa que hauríem de marcar en aquesta comissió.
Després també amb aquestes mesures el que volem és redactar un pla d’acció, que
també ho posàveu vosaltres a la moció que marqui els objectius a assolir. Altra
cosa que també nosaltres voldríem en aquestes mesures és analitzar i proposar la
protecció dels diferents establiments, alguns, és veritat, alguns estaran reconeguts
pel temps i altres pel patrimoni, i alguns hem de mirar que han continuat la mateixa
activitat o no.
He de dir que nosaltres ja tenim un cens d’establiments, sí que ho tenim, no
emblemàtics, però ho tenim, perquè fa molts anys que estem fent també aquest
reconeixement als comerços més antics de la ciutat. Vam començar al 2001, he de
dir també a la regidora d’Esquerra que hem continuat fins ara, que comentàveu em
sembla que s’havia deixat un any de fer els guardons. No, fins i tot aquest any
vosaltres vau compartir, no és que siguin emblemàtics però són antics i tenim ja
comerços des de l’any 1933 que estan vigents i jo penso que aquest catàleg sí que
el tenim, però no d’emblemàtics, sinó de comerços antics de la nostra ciutat.
I també vosaltres posàveu als diferents punts aquestes mesures que facin
d’assessorament, ja ho fem, però a aquests comerços emblemàtics també és molt
important fer aquest assessorament, orientació, atenció empresarial per a la
transmissió, per a la cessió, tot això ho hem de contemplar quan concretem
aquestes mesures de protecció.
El nostre repte quin és? Trobar solucions per garantir la continuïtat del comerç, no
només en els espais, sinó també de la seva activitat. Gràcies.
SR. GRAELLS VEGUIN (PSC)
Em referiré a la moció que fa referència a la resolució de la Junta Electoral Central i
al Tribunal Suprem en relació al President Torra i al Sr. Oriol Junqueras.
Evidentment nosaltres votem en contra d’aquesta moció, tant pel to com pel
contingut de la moció. Nosaltres no podem compartir una moció que posa en dubte
la qualitat democràtica del nostre país. En el nostre país hi ha separació de poders,
no hi ha persecució judicial, els tribunals són independents. Lògicament, com a
qualsevol altra democràcia, tot és millorable.
Pensàvem sincerament que retirarien la moció, perquè la pròpia mesa del
Parlament i el President Torrent li han retirat l’acta de diputat al President Torra per
una sentència que és claríssima, senzilla, simple, no té cap complexitat. Des del
moment que tu penges propaganda política, i així s’ha d’interpretar per molt que
dolgui als qui se senten molt ferits per l’empresonament de companys, però era
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propaganda política i si tu et negues a complir la resolució de la Junta Electoral, el
que saps és que t’inhabilitaran i això ho sabia el President Torra i per què ho va fer?
Per estratègia, un màrtir més, guanyarem les eleccions i això està provocant una
picabaralla política entre vostès.
Passem plana anem a construir un futur millor, deixem d’utilitzar els tribunals per fer
política i fem política de veritat, des del respecte a les lleis i a les sentències dels
nostres tribunals, que són plenament democràtiques.
SR. HUSILLOS GUTIÉRREZ (PSC)
Gràcies. Jo posicionaré al grup municipal socialista respecte de la moció 22.
Tot i discrepar d’alguna afirmació que conté tant la moció com la que el Sr.
Mombiela pròpiament també ha manifestat, però en termes generals la moció la
entenem com a valuosa. Evidentment, tot acceptant aquestes petites esmenes que
es poden entendre com una qüestió molt puntual, però per a nosaltres són
importants.
Perquè jo sí vull aprofitar aquesta moció per reivindicar el treball històric, diria, que
el teixit associatiu d’aquesta ciutat ha fet en quant a l’acollida de persones
nouvingudes des de fa pràcticament 20 anys, i del propi consistori i per això aquests
matisos en quant als verbs a utilitzar, perquè no som davant d’un ajuntament que
no hagi dut a terme o tirat endavant plans al respecte de qüestions com l’acollida, la
integració o fins i tot la ciutadania, sinó que estem davant d’una ciutat i un
ajuntament que compta des de fa més de 15 anys, per exemple, amb una xarxa
d’acollida, molt abans que fins i tot les altres administracions, com ve sent una
constant, posessin diners, posessin política i posessin atenció en tot el que té a
veure amb la immigració.
Jo pensava francament que seria una moció que passaria sense més, però jo crec
que avui mateix en el Ple es demostra que és plenament vigent i plenament útil. I és
que Sra. Esplugas, jo li demanaria que no parli d’oïdes en temes tan sensibles,
perquè, i li dic amb la mà al cor, vostè, m’estic referint a la moció número 22, moció
per declarar L’Hospitalet ciutat lliure de racisme, li demano amb la mà al cor i amb
total sinceritat, sense cap tipus de vehemència, li insto a no parlar d’oïdes en temes
tan sensibles.
Perquè vostè ha fet una afirmació que directament no és correcta, és falsa, no s’ha
produït cap tipus d’incident com vostè relatava comès per cap dels joves que són
ubicats en aquesta ciutat, en relació a cap dona, a cap noia d’aquesta ciutat. Això
no s’ha produït, ha estat fins i tot desmentit pels propis veïns. Per tant, li insto a tenir
aquest contacte amb la pròpia entitat que gestiona l’equipament i per tant pregar, en
la línia de la pròpia moció, a ser especialment rigorosos amb segons quins
comentaris i segons quines informacions compartim. Gràcies.
SR. ALCÁZAR ESTEBAN (PSC)
Sí, gràcies Alcaldessa. Per respondre la moció sobre l’accés a l’habitatge social.
Nosaltres votarem en contra i no perquè no compartim l’objecte de la moció, sinó
perquè com ha dit algun altre grup ens sobta, ens sembla massa casualitat que
cada vegada que venim a parlar aquí d’alguna cosa relacionada amb l’habitatge o
amb alguna competència de la Generalitat, vostès s’obliden de citar-la en algun
acord i de demanar que facin alguna cosa, ja que tenen la competència, haurien
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d’exercir un cert lideratge en aquest aspecte.
I venen a demanar-nos que els ajuntaments ens gastem els diners del superàvit de
la nostra escassa capacitat de recaptació en coses que no són competències
municipals. Per tant, no estem d’acord que aquesta sigui la solució a l’accés a
l’habitatge pels ciutadans i ciutadanes.
Després tampoc estem d’acord en que vostès fixin el 30%. Compartim la base de
que si l’Estat ha fet un rescat bancari i ha donat uns diners que al final han servit
perquè els actius tòxics que tenien els bancs passin a la SAREB, això s’ha de
retornar, però s’hauria de retornar el 100%, per què el 30%? Perquè aquests pisos
ja els hem pagat entre tots i totes. Per tant, com a mínim, siguem ambiciosos en
aquest aspecte.
I per últim, l’Estat sí que s’ha mogut. Es va moure l’any 2018 amb l’arribada del Sr.
Pedro Sánchez al govern de l’Estat, aprovant unes mesures d’acord amb el grup
d’Unidas Podemos i es va moure presentant uns pressupostos per a l’any 2019, on
s’incloïen mesures per arribar a posar de peu un parc d’habitatges socials de
20.000 habitatges a les zones de més demanda de tot l’Estat. I aquests
pressupostos van ser rebutjats entre altres grups, pel seu.
Ara que vostès han col·laborat en el naixement del nou govern d’Espanya, jo els hi
demanaria que quan es presenti el pressupost del 2020, que de ben segur
incorporarà mesures per continuar tirant endavant aquest accés a l’habitatge social,
vostès l’aprovin, li donin suport i que puguem entre tots treballar plegats per
solucionar aquest tema.
Perquè només des de la concertació entre les tres administracions que podem fer
alguna cosa en aquest aspecte, serem capaços de donar una resposta real a
aquesta problemàtica tan greu. Anant cadascú pel seu compte o proposant idees
que no estan concertades, que no estan pactades, és impossible.
Per tant, l’Estat, les comunitats autònomes i els ajuntaments en la nostra petita part,
hem de concertar les polítiques d’habitatge perquè siguin realment una solució al
problema greu que hi ha.
SR. GARCIA ACERO (ERC-AM)
Sí, de manera molt ràpida. El Partit Popular, per a vostès votar és un cop d’estat i la
repressió per a vostès és democràcia? Vostès encara mantenen molt ADN
franquista i vostès sempre intenten instrumentalitzar la justícia, s’inventen delictes
per inhabilitar polítics i inhabilitar idees. I en això, sí que coincideixen moltes
vegades amb el Partit dels Socialistes.
I que vostès votin en contra de la moció del rescat social i que els bancs paguin el
deute del retorn social que vam fer en el seu moment, doncs és evident, vostès
sempre han defensat les entitats financeres. Vostès a través del govern d’Aznar van
crear la liberalització del sòl per promoure l’especulació urbanística i vostès en cap
moment han afavorit garantir el dret a l’habitatge, sinó que han promogut moltes
vegades lleis per afavorir els desnonaments de molts ciutadans i ciutadanes.
Respecte a les intervencions de Ciutadans, la veritat és que a aquest partit polític
no el respondré perquè és el partit de la crispació, és el partit de la bronca, és el
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partit de l’odi i per sort, cada vegada és més evident que pinta menys en aquesta
ciutat, pinta menys a l’Estat espanyol i pinta menys a Catalunya.
Respecte a la moció que presentàvem sobre... i va resposta conjunta al partit dels
socialistes i als comuns, era una moció de rebuig a la sentència del Tribunal
Suprem i de la Junta Electoral que vulnera drets polítics de persones escollides
democràticament. Aquí no hi ha separació de poders i ho hem vist durant la
campanya electoral, quan el Pedro Sánchez es ventava de controlar la fiscalia, ho
veiem quan vostès, el Partit Popular i el Partit Socialista, nomenen els membres del
Tribunal Constitucional, del Consejo del Poder Judicial, entre moltes altres esferes
judicials.
I nosaltres, més enllà de la seva repressió, més enllà de la seva retallada de drets i
llibertats, continuem apostant pel diàleg i esperem que aquest diàleg avanci i
esperem que compleixin els compromisos que han adquirit amb Esquerra
Republicana de Catalunya perquè sinó possiblement no tindran prou suport per
poder governar aquest país.
I ens sorprèn també que el partit dels socialistes voti en contra de la moció que
presentem sobre el tema del pisos socials, del rescat bancari, perquè aquesta és
una moció que jo crec que en gran part podria compartir el seu govern del PSOE i
Podemos al govern de l’Estat espanyol, que podrien incorporar aquestes mesures,
perquè vostès amb el PP es van posar d’acord que s’havia de modificar la
Constitució per tal de destinar recursos dels ciutadans i ciutadanes per salvar els
bancs.
Vostès també podrien fer que existís la dació en pagament i vostès també el que
podrien començar a aplicar ja és les modificacions i crear un decret de mesures
urgents per millorar l’accés a l’habitatge, que sí que ha fet la Generalitat de
Catalunya, conjuntament amb la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca i el sindicat
de llogaters.
Per tant, vostès el que poden fer són polítiques d’habitatges des del govern, quan
han governat no les han fet perquè no han aprovat la dació en pagament, no han
promogut polítiques per tal de sol·licitar als bancs que van ser rescatats amb diner
públic de tots els ciutadans, perquè fossin retornats i esperem que ho facin.
I també som conscients que la política de l’habitatge depèn de moltes
administracions, de la local, de la catalana i de l’estatal. Vostès han de fer els
canvis adients a la legislació. Comencin per tal de promoure la dació en pagament,
comencin per limitar els preus del lloguer. La Generalitat ha de fer també polítiques i
aquest ajuntament també ha de fer polítiques, perquè amb el pressupost d’aquest
ajuntament que vam aprovar al mes de desembre, únicament destinen 60.000
euros a les polítiques d’habitatge de L’Hospitalet, quan és un dels principals
problemes que té la nostra ciutat i la nostra societat.
SR. MOMBIELA QUINTERO (ERC-AM)
Bé, molt ràpid. Dir que el Jovent Republicà volem venir a canviar la història i que es
demostra que sí, com deia el Sr. Husillos, que cal portar aquestes mocions al Ple,
perquè tot i que hi ha grups que hi voten a favor, utilitzen termes com és el terme
MENAS, que deshumanitzen i estigmatitzen als menors no acompanyats.

…/…

97

SRA. CARMONA MARTÍNEZ (ERC-AM)
També molt breument. Només clarificar que quan parlem –finalitza la intervenció
perquè s’ha exhaurit el temps-.
A continuació l’Alcaldessa-Presidenta, obre un segon torn d’intervencions en
el debat.
SRA. ESPLUGAS GONZÁLEZ (PP)
Gracias Sra. Alcaldesa. Dir-li al Sr. Toni García que nosaltres respecte a la moció
del rescat, ens hem abstingut i ens hem abstingut per la senzilla raó que ja veiem
bé que es facin pisos de lloguer a la ciutat, però també vostès estan eludint la seva
responsabilitat, o sigui, “consejos doy, consejos vendo, pero para mí no tengo”.
Per tant, jo crec que vostès com a Generalitat de Catalunya tenen la responsabilitat
i per tant tirar la pedra als ajuntaments em sembla una mica irresponsable. En
aquest cas també li insto a que es posin a governar en lloc de fotre’s ganivetades
entre uns i altres, i posin fil a l’agulla en temes socials com aquest o en el tema
d’educació. Tanquin ambaixades, tornin els diners de la malversació de l’1
d’octubre, llavors sí que tindrem més diners per fer lloguer públic.
Respecte al tema de la inhabilitació de Torra, decirle que los que están en la cárcel
no están por pensar cómo piensan, sino por cometer delitos. Por tanto, si todo el
mundo que no piensa como ustedes estuviera en la cárcel, usted mismo estaría en
la cárcel ahora mismo. Por tanto, no se mete en la cárcel piensen como piensen,
sino por hacer unos actos ilegales, punto pelota. El Sr. Torra ha sido ilegalizado por
cometer, inhabilitado por cometer, una ilegalidad es poner en plena campaña
electoral símbolos partidistas en instituciones públicas, punto pelota. Si a usted no
le gusta, pues yo lo entiendo, pero forma parte de nuestro ordenamiento jurídico.
Por tanto, es lo que hay. Así que le guste o no le guste, las leyes están para
cumplirlas.
SRA. GONZÁLEZ MONTES (LHECP-ECG)
Yo quería comentarle al Sr. García que ha hecho una afirmación de que no existe el
patrimonio inmaterial y sí que existe. Hay un listado de… que sí hombre que sí. Son
elementos simbólicos y emocionales que no son tangibles y que son importantes
para muchas culturas y evidentemente también esto es un patrimonio inmaterial y la
verdad es que yo le quería rectificar porque me ha parecido que no era correcta la
afirmación que usted estaba haciendo.
Si el flamenco es por ejemplo un patrimonio inmaterial o el silbo gomero, pues
también lo puede ser un establecimiento, no es tangible, es un establecimiento
porque tiene un tipo de artesanía o fabrica un tipo de artesanía que es muy
específico, muy especial o se alarga en el tiempo. Es un patrimonio inmaterial.
SR. GARCÍA VALLE (Cs)
No, simplemente porque estoy escuchando con mucha atención como se dirigía a
ustedes Esquerra Republicana y habla de diálogo y fíjense al mismo tiempo
amenaza. Fíjense lo que les ha dicho. Dice o cumplen ustedes lo que hemos
pactado o a la calle. No esas palabras pero similares.
Es decir, como se puede hablar bajo la premisa de una amenaza, ¿de qué diálogo
estamos hablando aquí? ¿Pero dónde van los de Esquerra Republicana así
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amenazando como chulos de bolera? ¿Pero esto qué es?
¿O sea estamos hablando de un diálogo sincero o no? Yo me puedo creer, que no
me lo creo, pero en cualquier caso podría hacerme el tonto y creerme que van a
conseguir ustedes algo con estos señores dialogando, pero si están ustedes
dialogando bajo la premisa de una amenaza y se acaba de ver aquí. ¿A dónde
vamos así? ¿Cómo se puede negociar bajo una amenaza permanente que es la
quinta o la sexta vez que lo oigo decir a Junqueras y a toda la tropa separatista? Y
perdóneme la expresión.
No es de recibo que se hable de diálogo en una mesa y estén diciendo a ustedes,
oiga, y mucho cuidado que lo echo a la calle, pero como va usted a dialogar con
libertad bajo el miedo. Eso es lo que venimos diciendo al Partido Socialista, con
estos señores no hay nada que hablar, porque lo que quieren en última instancia,
primero que es imposible como decía el torero, lo que no puede ser no puede ser y
además es imposible, pues pasa eso.
Sí hombre sí, entonces yo me quedo, como se suele decir, un poco anonadado
cuando oigo decir quiero dialogar y al mismo tiempo te suelta una amenaza.
Ustedes no pueden dialogar con estos señores bajo la amenaza y están ustedes
ahora mismo por el arco de triunfo por estos señores. Ustedes sabrán lo que han
pactado, porque también hacen alusión a eso. O cumplen lo que hemos pactado o
a la calle. No es de recibo.
Despierten de una vez, que está muy bien, que es muy bonito, que todos
quisiéramos que hubiera diálogo, pero con quien esté dispuesto a dialogar de
verdad, en un plano de igualdad, no con decir, o consigo lo que quiero o juego yo o
rompo la pelota. Por ahí no vamos bien.
SR. ALCÁZAR ESTEBAN (PSC)
Per respondre al Sr. García d’Esquerra Republicana. Li llegiré dos articles de
l’Estatut d’Autonomia de Catalunya:
“Article 84, al respecte de les competències de les administracions locals: “la
planificació, la programació i la gestió d’habitatge públic i la participació en la
planificació en sòl municipal d’habitatge de protecció oficial”. “Article 137: correspon
a la Generalitat la competència exclusiva en matèria d’habitatge”.
I desenvolupar tot el que haurien de fer per part del govern de la Generalitat que
moltes coses no es fan. Per tant, jo per aprovar una moció d’aquest tipus, demano
que incorpori la necessitat de lideratge de la Generalitat de Catalunya en les
polítiques d’habitatge al nostre país, la voluntat de concertació entre les tres
administracions i aquí sí que nosaltres ens posem a treballar sense cap tipus de
problema i per tant també en aquest mateix sentit deixar que el govern de l’Estat
que acaba de néixer, pugui també prendre mesures que ens ajudin a tots plegats a
tirar endavant polítiques d’accés a l’habitatge que garanteixin aquest accés a les
persones que més ho necessiten, però el lideratge de la Generalitat és necessari i a
més és de llei.
SRA. CARMONA MARTÍNEZ (ERC-AM)
Només clarificar que per suposat el fet de que puguem dur a terme aquest catàleg,
no representa cap mena de discriminació respecte a la resta de comerç, només és
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tractar l’abordatge de un tipus d’activitat que si no es mira d’una forma específica
com passa amb altres temes respecte al patrimoni, malauradament es va perdent.
Només clarificar aquest fet.
SR. GARCIA ACERO (ERC-AM)
De manera molt ràpida. Aspectes molt concrets que demanava la portaveu del
Partit Popular.
El decret de mesures per millorar l’accés a l’habitatge s’ha fet d’acord amb la
Plataforma d’Afectats per la Hipoteca i el Sindicat de llogaters. La llei d’emergència
habitacional que vostès van recórrer al Tribunal Constitucional.
I també ens sorprèn el posicionament de vot del Partit dels Socialistes perquè
aquesta mateixa proposta s’ha presentat al Parlament de Catalunya i vostès hi van
donar suport. Jo espero que accelerin aquestes propostes a nivell del govern, com
seria regular els preus del lloguer que vostès van votar en contra a nivell de
Catalunya i també la dació en pagament i per tant que també facin efectiu que
aquest rescat bancari es retorni als ciutadans i ciutadanes en habitatge social.
Esperem que això ho facin, igual que nosaltres farem i continuarem treballant des
del govern de la Generalitat de Catalunya per tal d’implementar aquestes polítiques
que s’han pactat amb la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca i amb el Sindicat de
llogaters, com és per exemple el decret que abans anomenava de les mesures
urgents per millorar l’accés a l’habitatge i com em queda poc temps m’agradaria
anomenar, però no tinc temps suficient per fer-ho.
SRA. ALCALDESSA
Ara procedirem a... però jo crec que ja per finalitzar, perquè evidentment s’ha parlat
de les quatre mocions, però el tema de l’habitatge és un tema que amb tot el
respecte, més que parlar de vostès, d’ells i dels altres, hauríem de parlar de com
sumem des del govern d’Espanya, des de la Generalitat de Catalunya i des dels
municipis com actuem en una direcció i com som capaços de donar resposta a un
problema que és real, que és el preu de l’habitatge que és un dels pilars que hem
de tenir resolts com a societat i que en definitiva jo crec que estem més d’acord del
que pot semblar, però és difícil posar-se d’acord quan un parla parcialment dels
temes.
Aquí jo crec que és un tema de conjunt, del govern de l’Estat, del govern de la
Generalitat, repeteixo, dels municipis, de les pròpies diputacions, de l’Àrea
Metropolitana i de totes les administracions que puguin ajudar en definitiva, en una
qüestió que qui està patint són els ciutadans i per tant, independentment del vot de
la moció, crec que seria bo que deixem de parlar d’uns i altres i que parlem de tots.
La Sra. Alcaldessa-Presidenta, per al seu posicionament en les mocions 20, 21, 22 i
23, demana el vot a mà alçada dels/de les portaveus dels diferents grups polítics,
detallant-se el resultat de dita votació a continuació.
La Sra. Alcaldessa-Presidenta, finalitzat el debat, declara aprovades les
mocions números 20 i 22 i rebutjades les mocions números 21 i 23, amb el
resultat de la votació que es recull a continuació en cadascuna d’elles.
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MOCIÓ 20.- PER LA CREACIÓ
EMBLEMÀTICS DE L’HOSPITALET.

DEL

CATÀLEG

D’ESTABLIMENTS

Es dóna compte de la moció, que incorpora l’esmena “in voce” formulada per
la Sra. M. Ángeles Sariñena Hidalgo, regidora del grup polític municipal del PSC, i
acceptada pel grup proponent, que es transcriu seguidament, la qual ha estat
aprovada amb esmenes.
La moció ha estat aprovada amb 22 vots a favor dels representants del
PSC, Srs./Sres. Núria Marín Martínez, Francesc J. Belver Vallés, Cristian Alcázar
Esteban, José Castro Borrallo, Rocío del Mar Ramírez Pérez, Jesús Husillos
Gutiérrez, Jaume Graells Veguin, David Quirós Brito, M. Ángeles Sariñena Hidalgo,
M. Teresa Revilla Sánchez, Laura García Manota, Olga Gómez Fernández, M.
Dolores Ramos Zafra i Cristóbal Plaza Lao; dels representants d’ERC-AM,
Srs./Sres. Antoni Garcia i Acero, Rosa Batalla Pascual, Jorge García Muñoz, Lluïsa
Carmona Martínez i Xavier Mombiela Quintero i dels representants de LHECPECG, Sres./Sr. Ana M. González Montes, Sergio Moreno Ruiz i Núria Lozano
Montoya; amb 4 vots en contra dels representants de Cs, Srs./Sra. Miguel Manuel
García Valle, M. Carmen Esteban Fernández, Rainaldo Ruiz Narváez i Jesús
Amadeo Martín González i amb 1 vot d’abstenció de la representant del PP, Sra.
Sonia Esplugas González; assistents presents en el moment de la votació.
El text definitiu aprovat de la moció, és el següent:

“La diversitat en l’activitat comercial de l’Hospitalet és clau pel correcte
desenvolupament d’un model de ciutat que potencia uns valors com la convivència
veïnal, la identitat, les relacions ciutadanes i que generi un entorn de cohesió,
seguretat i solidaritat.
El comerç ha estat un element bàsic de desenvolupament econòmic i social al llarg
de la història de la humanitat. També en ciutats com la nostra, el comerç ha estat
determinant en el desenvolupament urbà, la formació de la personalitat i el caràcter
dels barris de l’Hospitalet. Aquestes botigues i parades dels mercats donen vida al
comerç de proximitat i ajuden a la convivència ciutadana.
Aquests comerços són testimoni de la vida de la ciutat i formen part de la memòria
històrica comercial de l’Hospitalet que cal conservar. Alguns d’aquests comerços i
parades de mercats són autèntics referents en el seu àmbit i mantenen determinats
estils de certes èpoques anteriors de la ciutat que destaquen per la seva qualitat.
El comerç emblemàtic ocupa un lloc decisiu vertebrant els barris, en alguns casos
generant paisatge urbà i en alguns altres aportant un valor cultural i històric únic a
l’abast de tothom.
Atès que periòdicament l’Ajuntament ja fa un homenatge a alguns comerços
destacats en reconeixement a la seva trajectòria. Això però, no va suficientment
acompanyat de l’impuls, suport i protecció que aquests establiments necessiten.
Dels més de 8.000 comerços que tenim a l’Hospitalet, una bona part d’ells es
mantenen a través del temps gràcies a la continuïtat generacional i a l’adaptació
constant als canvis socials i demogràfics. Alguns d’ells des de fa més de vuitanta
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anys, als quals l’Ajuntament ja va guardonar en l’any 2011. Segons alguna
publicació, a la ciutat existeixen desenes d’establiments amb un inici d’activitat
anterior a la dècada dels anys quaranta.
Atès que aquesta xifra de comerços emblemàtics seria encara més alta si no fos
per l’enorme pressió a l’alça dels preus dels lloguers en els darrers temps que en
molts casos han fet inviable la continuïtat de l’activitat comercial.
Per a preservar i protegir aquest patrimoni comercial de la ciutat cal que
l’Ajuntament prengui mesures concretes que abastin als comerços i parades de
mercats, no només pel seu valor com a patrimoni arquitectònic i/o històric, sinó
tenint en compte el ric patrimoni comercial immaterial de l’Hospitalet.
L’Ajuntament ha de reivindicar el valor del patrimoni comercial immaterial que tenen
alguns d’aquests comerços i parades de mercats en la preservació de les tècniques
o productes artesanals i de proximitat. També a nivell més intangible, en
l'enfortiment dels vincles veïnals. Els comerços històrics creen forts vincles
comunitaris i contribueixen a crear identitats compartides
Aquests comerços emblemàtics s’haurien d’identificar, catalogar correctament i
protegir com cal. Són moltes les adversitats que amenacen aquests establiments,
com la pressió del preu del lloguer, l’embat de les grans multinacionals, etc.
Cal un treball d’estudi a fons, junt amb les entitats i persones expertes del comerç,
dels mercats i del patrimoni de la ciutat per a identificar degudament aquests
establiments, catalogar i documentar els seus orígens, la seva història, propietat,
activitat, serveis i productes. Avaluar la seva ubicació, valor arquitectònic i/o històric
dels elements materials i entrar en el detall dels valors del patrimoni immaterial del
qual disposa cada comerç.
L’Ajuntament, en col·laboració amb el conjunt d’administracions, haurien de valorar
la redacció d’un Pla de mesures orientades a la protecció i promoció dels comerços
emblemàtics de la ciutat. Aquestes mesures haurien de ser de caràcter
interdepartamental, que incloguin modificacions en els plans urbanístics o que els
limitin si fos el cas. Abocar-hi el màxim suport dels serveis de mediació en els casos
de majors dificultats i que de no actuar-hi implicaria el tancament de l’establiment.
Bonificacions i/o exempcions fiscals per als comerços emblemàtics que de forma
justificada realitzin un sobreesforç per a mantenir aquest caràcter. Mesures de
promoció i foment del comerç de proximitat, especialment en aquests comerços.
Ajuts i subvencions puntuals. Orientació i assessorament en diversos àmbits
(finançament, organització empresarial, successions, Reempresa, etc.).
El Ple de l’Ajuntament de l’Hospitalet, a proposta del grup municipal d’Esquerra
Republicana de Catalunya
ACORDA
Primer.- Realitzar un estudi sobre els comerços emblemàtics de l’Hospitalet, amb la
participació d’entitats i experts del comerç, dels mercats i del patrimoni. Amb
l’objectiu de realitzar el catàleg d’establiments emblemàtics de l’Hospitalet basantse en criteris de patrimoni arquitectònic, històric o immaterial.

…/…

102

Segon.- Un cop realitzat l’estudi de l’acord anterior, proposar de forma
consensuada amb entitats de comerç i de patrimoni un Pla municipal de mesures
directes de protecció al comerç emblemàtic de l’Hospitalet, per què inclogui l’estudi
d’actuacions urbanístiques, fiscals, ajuts econòmics, mediació i assessorament.
Tercer.- Iniciar una campanya de promoció del comerç emblemàtic a la ciutadania
amb l’edició d’una guia.
Quart.- Traslladar els presents acords al Consell de Ciutat, als Consells de Districte,
a la FAVV de l’Hospitalet, a les entitats i gremis de comerciants, de mercats i de
patrimoni de la ciutat i al Centre d’Estudis de l’Hospitalet.”

MOCIÓ 21.- DE REBUIG A LA RESOLUCIÓ DE LA JUNTA ELECTORAL
CENTRAL I EL TRIBUNAL SUPREM RESPECTE EL M. H. PRESIDENT DE LA
GENERALITAT QUIM TORRA I L’EURODIPUTAT ORIOL JUNQUERAS.
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)

Acord PRIMER ha estat rebutjat 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 5 vots a favor
dels representants d’ERC-AM, Srs./Sres. Antoni Garcia i Acero, Rosa Batalla
Pascual, Jorge García Muñoz, Lluïsa Carmona Martínez i Xavier Mombiela
Quintero i amb 3 vots d’abstenció dels representants de LHECP-ECG,
Sres./Sr. Ana M. González Montes, Sergio Moreno Ruiz i Núria Lozano
Montoya; assistents presents en el moment de la votació.

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

Acord TERCER ha estat rebutjat amb 22 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;
dels representants de LHECP-ECG, Sres./Sr. Ana M. González Montes, Sergio
Moreno Ruiz i Núria Lozano Montoya i de la representant del PP, Sra. Sonia
Esplugas González i amb 5 vots a favor dels representants d’ERC-AM,
Srs./Sres. Antoni Garcia i Acero, Rosa Batalla Pascual, Jorge García Muñoz,
Lluïsa Carmona Martínez i Xavier Mombiela Quintero; assistents presents en el
moment de la votació.

MOCIÓ 22.-

PER DECLARAR L’HOSPITALET CIUTAT LLIURE DE RACISME.

Es dóna compte de la moció, que incorpora l’esmena “in voce” formulada pel
Sr. Jesús Husillos Gutiérrez, regidor del grup polític municipal del PSC, i acceptada
pel grup proponent, que es transcriu seguidament, la qual ha estat aprovada amb
esmenes.
La moció ha estat aprovada per unanimitat dels assistents presents en el
moment de la votació.
El text definitiu aprovat de la moció, és el següent:

“Actualment vivim una situació d’auge en els fluxos migratoris al Mediterrani que
tenen un efecte directe en la societat, la política i l’economia dels Països Catalans.
Aquest increment de les persones migrants que arriben al nostre país es deu a
diversos factors que afecten especialment a països de la Conca del Mediterrani, del
continent Africà i de l’Orient Mitjà, com són el major nombre de conflictes bèl·lics, el
continu ofec econòmic al qual el sistema capitalista sotmet a aquests països o les
greus conseqüències que està reportant la crisi climàtica.
Davant d’aquest context, els Països Catalans s’han erigit com a líders en l’acollida
d’aquestes persones migrades, però ha estat la societat civil qui, amb iniciatives
com Volem Acollir o Open Arms, han encapçalat la defensa dels drets i les llibertats
de la nova ciutadania. L’administració s’ha trobat desbordada a causa de la falta de
recursos, de la incapacitat de coordinació i cooperació entre administracions, de
l’existència d’una Llei d’Estrangeria que atempta directament sobre els drets i
llibertats de les persones migrades i, sobretot, de la manca de voluntat per part del
Govern Espanyol i dels estats membres de la Unió Europea de treballar per cercar
solucions efectives que permetin arreglar d’arrel els problemes que condueixen a
aquestes persones a marxar de casa seva.
A aquesta incapacitat de l’administració per fer front a la situació exposada, se li ha
d’afegir un factor més que atempta directament contra l’acollida i la inclusió
d’aquestes persones migrades: l’extrema dreta. No sols la seva presència, el seu
discurs i els seus atacs dirigits cap a qualsevol mena de multiculturalitat, sinó
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l’assumpció per part d’altres forces polítiques del discurs i la narrativa xenòfoba que
els partits neo-feixistes prediquen. Això, juntament amb la falta de voluntat per aïllar
aquests tipus de partits a les institucions, està erigint més murs que dificulten
enormement la relació d’aquestes persones en el teixit social dels Països Catalans.
És necessari tenir en compte que aquestes persones estan abandonant casa seva
per garantir la seva pròpia supervivència i fins que no assoleixen el seu objectiu
d’arribar a Europa es veuen exposats a un seguit de situacions molt difícils de
gestionar a nivell psicològic. Tot aquest bagatge emocional s’amplia amb les
dificultats burocràtiques a les quals l’administració els sotmet, a les traves que es
troben per integrar-se en la nova societat i amb les diferències que existeixen entre
ells i la població nativa, agreujant-se encara més si parlem de joves migrats no
acompanyats. Tot plegat requereix una assistència i una atenció pròxima, en la qual
els municipis, els ajuntaments i el teixit social i associatiu local hi tenen un paper
cabdal.
El Ple de l’Ajuntament de l’Hospitalet, a proposta del grup municipal d’Esquerra
Republicana de Catalunya
ACORDA
Primer.- Declarar l’Hospitalet ciutat lliure de racisme.
Segon.- Garantir una acollida digna i integradora d’aquelles persones joves
migrades que esdevinguin nous ciutadans de l’Hospitalet en col·laboració amb la
Generalitat de Catalunya i la Direcció General d’Atenció a la Infància i
l’Adolescència.
Tercer.- Actualitzar el pla municipal d’acollida amb la participació del teixit associatiu
de la ciutat, amb termini màxim a la fi del mandat present, que es focalitzi en
l’adequada integració de les persones migrades en el teixit social de l’Hospitalet.
Quart.- Aprofundir en una política comunicativa activa per combatre els rumors
falsos sobre seguretat per combatre els rumors falsos sobre seguretat que
criminalitzen i estigmatitzen a les persones migrades en coordinació amb la Guàrdia
Urbana i els Mossos d’Esquadra.
Cinquè.- Instar els diversos grups polítics municipals representats en aquest Ple a
que es comprometin a no assumir els discursos i la narrativa de l’extrema dreta i a
no pactar i aïllar institucionalment a aquells partits polítics que representin a
l’extrema dreta.
Sisè.- Traslladar els presents acords al Consell de Ciutat, als Consells de Districte,
a la FAVV de l’Hospitalet, a totes les A.VV. de l’Hospitalet, a SOS Racisme, a UCFR
(Unitat contra el feixisme i el racisme), a Creu Roja de l’Hospitalet, a l’Espai de
Ciutadania de l’Hospitalet. als grups polítics del Parlament de Catalunya.”

MOCIÓ 23.- PEL RETORN SOCIAL DEL RESCAT BANCARI I PER GARANTIR
L’ACCÉS A L’HABITATGE SOCIAL.
Es dóna compte de la moció que sotmesa a votació ha estat rebutjada amb 14
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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,
Rosa Batalla Pascual, Jorge García Muñoz, Lluïsa Carmona Martínez i Xavier
Mombiela Quintero i dels representants de LHECP-ECG, Sres./Sr. Ana M.
González Montes, Sergio Moreno Ruiz i Núria Lozano Montoya i amb 5 vots
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.
CIUTADANS-PARTIDO DE LA CIUDADANIA
En relació amb les mocions presentades pel grup polític municipal de
Ciutadans-Partido de la Ciudadanía, números 24 i 25, es produeixen les
intervencions següents:
SR. GARCÍA VALLE (Cs)
Miren, esta moción es una moción importante para nosotros por el calado y el
contenido social que tiene. Nuestra esperanza de vida es cada vez mayor, lo cual
es un éxito como sociedad, pero implica que cada vez tengamos una sociedad más
envejecida, lo cual genera nuevos retos y nuevas problemáticas sociales.
Una realidad creciente es el de la soledad indeseada en la vejez. Se trata de una
realidad fuertemente feminizada que tiene efectos muy nocivos, no solo para el
bienestar, sino para la salud de las personas afectadas. Hay evidencias científicas
que relacionan la soledad con enfermedades cardiovasculares, la soledad
indeseada fomenta la depresión, genera ansiedad, problemas de sueño y sus
respectivos tratamientos con psicofármacos. Incrementa el uso de recursos sociales
y sanitarios, incluyendo el ingreso en residencias. Sus efectos son comparables al
tabaquismo y a la falta de actividad física.
La soledad no es una realidad difícil de detectar porque es un sentimiento que
puede ser o no puede ser reconocido y se trata de personas muy invisibilizadas. En
este sentido, trabajadores sociales y profesionales sanitarios tienen un papel
fundamental. Afortunadamente cada vez se generan más proyectos que abordan
esta situación que nos comportan un conjunto de experiencias para intervenir en
nuestro municipio.
Programas de voluntariado, relaciones intergeneracionales de contacto entre
personas solas, de prevención y de detección. Los centros de atención primaria de
L’Hospitalet están implementando un programa de prevención social que es una
medida muy útil para evitar el trato farmacológico de malestares de raíz emocional
como la soledad.
Sin embargo Ciudadanos creemos que en L’Hospitalet se puede hacer bastante
más para combatir la soledad indeseada y el aislamiento social. No queremos decir
con esto que no se estén haciendo cosas, entiéndaseme bien así porque a veces
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de las lecturas se pueden desprender interpretaciones que no son las que
queremos dar a entender.
Hay que fomentar los programas orientados a detectar y a atender a las personas
mayores que padecen soledad indeseada y hay que darle un mayor impulso a las
entidades que pueden facilitar un envejecimiento activo a nuestros mayores. Hay
que concienciar a la sociedad tanto para que las personas afectadas tomen
conciencia de su situación, como para que todos nos responsabilicemos y
entendamos como se merecen el trato nuestros mayores y cada vez lo entendamos
mejor.
Ya digo, e insisto otra vez, en que sabemos que el Ayuntamiento hace programas y
hace cosas. No es que no haga nada, pero nosotros creemos que hay que hacer
más, si es posible hay que implementar partidas, ver de dónde sacamos, porque
esto es un drama social ya. La soledad es terrible cuando en el ocaso de la vida de
las personas se encuentran solas, cuando han hecho tanto por las generaciones
anteriores y no han llegado hasta aquí a un cierto “estado de bienestar”, ellos tienen
mucha culpa y hay que agradecérselo.
Así que yo estoy convencido que…, y lo traigo con mucha ilusión, que el gobierno
va a estar de acuerdo con esto y va a hacer lo que pueda.
Vamos a traer otra moción que ha presentado la Sra. Secretaria, la 25 que es para
reclamar que el Síndic de Greuges asuma la renuncia inmediata a su cargo. En
cualquier caso, no podemos normalizar la degradación de las instituciones
democráticas y hacer razonable el uso parcial y partidista de instituciones que están
representándonos a todos.
El Síndic de Greuges es una figura de defensa de la ciudadanía ante la
administración que no puede desempeñar sus funciones si los ciudadanos no
pueden confiar en su imparcialidad, objetividad e independencia, a la que está
obligado por mandato estatutario.
El comportamiento de Rafael Ribó al frente de esta institución está muy lejos de lo
que se espera de un Síndic de Greuges imparcial. Rafael Ribó ha tenido que
comparecer ante el Parlamento de Cataluña para dar explicaciones sobre sus
vínculos con un empresario imputado por el 3%, del cual ha recibido atenciones de
lujo. La fiscalía anticorrupción lo acaba de acusar de cohecho. No me lo invento
tampoco.
El Síndic de Greuges se ha inmiscuido de forma reiterada en debates políticos en
sus actuaciones institucionales, poniendo en entredicho la imparcialidad e
independencia que le corresponden a esa institución, pero su intervención más
indignante, la gota que colma el vaso en alguien cuya función es defender a los
ciudadanos de la indefensión ante la administración, ha sido cuando ha descargado
la responsabilidad de la administración en las listas de espera de la sanidad pública
catalana, en que esas listas largas son por culpa de los que llegan a Cataluña y que
hacen un uso indebido o mal uso de la sanidad pública catalana. Eso lo afirmó en
un medio de comunicación, tampoco lo inventamos. Eso es intolerable que lo haga
un Síndic de Greuges, que en definitiva tiene que defender a la ciudadanía, sea de
dónde sea.
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Por todo esto alguien que tiene el mandato caducado desde marzo, casi un año y
no parece que la mesa del Parlament muestre ningún interés en seguir los
procedimientos legales para su revocación, que tendría que estar ya ese señor
haciendo otra historia, ya no tendría que estar aquí.
Es una degradación más de las instituciones democráticas, alargar un mandato
caducado porque quien lo ocupa se muestra más un defensor del gobierno que del
ciudadano; eso lo vamos viendo permanentemente como verbaliza cosas que dan
la sensación que está más al lado del gobierno, que de los ciudadanos a quienes
tiene que defender de las tropelías que puede hacer un gobierno.
Es un triste final a una dilatada carrera política de Rafael Ribó, degradar de esta
forma una institución democrática, por lo que lo más honroso para él sería dimitir y
agilizar así su revocación. Para tener un Síndic de Greuges que es más un
defensor del gobierno que del ciudadano, más vale cerrar la institución y ahorrarle
ese alto coste, altísimo coste, a los ciudadanos de Cataluña que buena falta les
hace para otra cosa, como por ejemplo para el tema de la vivienda social, que por
cierto aprovecho que pasa el Pisuerga por Valladolid, decir que gasta más dinero el
gobierno de la Generalitat en propaganda política para hablar mal de España, que
en vivienda social, no hay que mirar más que los presupuestos. Aprovecho para
decirlo que también antes se me ha ido, queda dicho.
La Sra. Alcaldessa-Presidenta, per al seu posicionament, dóna la paraula als
regidors i les regidores representants dels grups polítics municipals, per ordre de
menor a major numero de membres.
SRA. ESPLUGAS GONZÁLEZ (PP)
Gracias Sra. Alcaldesa. Respecto a la moción 24, sobre fomentar en L’Hospitalet
programas que combatan el aislamiento social y la soledad de las personas
mayores, votaremos a favor.
Poco más que añadir a la moción que se ha presentado por parte de Ciudadanos.
Es una realidad que desgraciadamente va en aumento y debemos abordar para
presentar soluciones.
Hay ciudades catalanas que ya han desplegado unos planes en este sentido.
Tarragona, por ejemplo, fue la primera capital catalana en impulsar este programa
de promoción de salud emocional y el bienestar desde la atención primaria
mediante el consejo y la prescripción social. Esta iniciativa se lleva a cabo en los
CAP y se deriva a los participantes a las diversas asociaciones y entidades del
municipio para que se puedan integrar.
Por tanto, nosotros creemos que el Ayuntamiento de L’Hospitalet, la segunda
ciudad de Cataluña, debe tener un programa específico en este sentido de
prescripción social, para combatir este aislamiento social y soledad de las personas
mayores.
Respecto a la moción 25, para reclamar al Síndic de Greuges su renuncia
inmediata al cargo, entendemos que no lo va a hacer, pero vamos a pedirlo también
nosotros desde el Partido Popular, por tanto votaremos a favor.
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Creemos que el Sr. Ribó tiene brotes políticos que le hacen olvidar su papel de
imparcialidad y de objetividad y da rienda suelta a su etapa de político comunista de
pico fino. No en vano lo primero que hizo al llegar al cargo, fue gastarse un montón
de dinero en viajes internacionales. Podemos contar más de 40 en dos años, por lo
que el grupo parlamentario popular ya pidió su dimisión en el año 2012.
En 2017 el Partido Popular volvió a pedir su dimisión al extralimitarse en sus
funciones, en su intención de abrir una investigación sobre los criterios de la
Guardia Civil a la hora de conceder permisos de armas.
El Sr. Ribó lleva años ganándose a pulso su reprobación. Es condescendiente con
quienes piensan como él, pero no hace ni dice nada absolutamente nada cuando
en septiembre de 2017 los partidos independentistas pisotearon los derechos de la
oposición al aprobar leyes ilegales, que iban contra el ordenamiento jurídico.
Tampoco atiende los incumplimientos de la Generalitat de Cataluña en materia
lingüística, en las escuelas sobre todo, si el afectado reclama una justa reclamación
como es la aplicación del bilingüismo o el conjunto de las políticas lingüísticas.
Ignora de manera reiterada los ataques a las sedes de partidos constitucionalistas.
Se volvió mudo al recibir un regalo valorado en más de 40.000 euros, por parte de
un empresario vinculado a la trama de corrupción del 3%. Se declara a favor de la
independencia de manera reiterada, haciendo alardes del tema de los mal llamados
presos políticos.
Un Sr. Ribó que representa más un problema que una solución para los catalanes.
En lugar de buscar soluciones, lo que hace es tirar siempre más leña al fuego. La
última ocurrencia y las últimas declaraciones del pasado 9 de diciembre sobre la
sanidad catalana son muestra de ello.
Por tanto, nosotros instamos al Sr. Ribó a que finalice ya y se vaya a su casa o
pase a mejor vida de jubilado y ya deje el Síndic de Greuges. Gracias.
SR. MORENO RUIZ (LHECP-ECG)
Gràcies. Sr. García le vamos a pedir que tome nota usted que aunque le parezca
paradójico y usted que siempre se queja de nuestros posicionamientos, de que si
por una coma le tumbamos la moción, que si creo que se refiere a nosotros como
pagafantas y demás, le vamos a votar a favor las dos mociones para que entienda
que nuestros posicionamientos son eminentemente políticos, sin hacer distinción
del grupo que las presenta, diciéndole eso sí, que las partes expositivas nos
generan ciertos cuestionamientos que es lo que vamos a expresar en nuestros
posicionamientos.
En cualquier caso, respecto a la moción para fomentar los programas que
combaten el aislamiento social y la soledad de las personas mayores, entendemos
que efectivamente es una prioridad institucional dar un servicio público de calidad a
las personas mayores que padecen situaciones de soledad no deseada o
aislamiento social.
Nos preocupa la situación, cada vez más común, de persones mayores que viven
en soledad, que viven en ocasiones sin vínculos, o con muy pocos vínculos con su
entorno social.
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Es aquí donde las instituciones, y quiero recalcar el papel de las instituciones,
tienen que dar servicio a través de las personas profesionales de los servicios
sociales, a través de políticas públicas que, como bien comentas, fomenten el
envejecimiento activo.
Para nosotros es importante destacar que el eje que debe articular las políticas para
el envejecimiento activo, la detección de la soledad o la prescripción social son las
instituciones públicas y aquí sí que matizamos, y no las redes de voluntariados.
No quiero decir que no sean relevantes, y además quiero reconocer expresamente
el enorme mérito que tienen y el valor que aportan a nuestra sociedad, pero a quien
debemos exigir y donde se debe centralizar la responsabilidad es en las
instituciones.
De hecho, ponéis como ejemplo en la parte expositiva el proyecto “Radars” de
Barcelona, que nos parece un buen ejemplo de esa articulación de políticas, donde
es el ayuntamiento quien impulsa, dota de recursos y asume la responsabilidad en
esta materia y se apoya, eso sí, en toda una red de voluntarios que permiten
facilitar, detectar y acercar la acción de la política al usuario final.
Es decir, combinar el rol activo de servicios sociales del ayuntamiento con la
corresponsabilidad social de entidades y servicios de la ciudad, a partir de una
aproximación comunitaria que permite el desarrollo de procesos compartidos para
implementar políticas públicas, con el fin de reducir los riesgos que comentábamos,
de aislamiento y exclusión social de nuestros mayores.
No por estos pequeños matices que hemos visto en la parte expositiva o
aclaraciones de concepto vamos a cambiar nuestro sentido de voto, no lo vamos a
hacer, que va a ser favorable a los acuerdos de la moción, pero sí reforzar, como
he comentado, que la responsabilidad de las políticas de envejecimiento activo
debe recaer en las instituciones y no en las redes comunitarias o voluntarias, que
en muchas ocasiones son quienes acaban supliendo el papel que la institución
descuida. Gracias.
SRA. LOZANO MONTOYA (LHECP-ECG)
Gràcies Sra. Marín. Jo em referiré a la moció per reclamar al Síndic de Greuges la
seva renúncia al càrrec. El meu company ja avançava que L’Hospitalet – En Comú
Podem ens expressarem favorablement a la proposta de moció que se’ns trasllada
des del grup de Ciutadans.
No sembla admissible que el titular d’una institució, que té entre les seves finalitats
el garantir l’accés en condicions d’igualtat a serveis públics, com és el cas del servei
públic de salut, minimitzi l’impacte de les llistes d’espera, en base a una poc
científica estimació sobre el mal ús que els pacients procedents d’altres comunitats
autònomes, segons ell, puguin fer de la sanitat catalana.
També les catalanes tenim necessitats d’atenció mèdica satisfetes a altres
comunitats autònomes, oportunament compensades a través del fons de cohesió
sanitària, que fins i tot en cas d’impagament només constituirien el 0,0042% del
total del pressupost de la sanitat catalana i, per tant, difícilment es podria afirmar
que condicionen la prestació d’aquest servei públic a casa nostra.
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Catalunya té les llistes d’espera més grans de l’Estat espanyol, segons la
Federación de Asociaciones en Defensa de la Sanidad Pública.
D’altra banda, voler justificar les llistes d’espera en base a motius pelegrins, quan 1
de cada 4 euros invertits en sanitat a Catalunya es destinen a la sanitat privada, el
25,10%, front a comunitats autònomes amb un nivell semblant de despesa sanitària
per habitant com Euskadi, que se situa en un nivell del 6,8%, o Madrid en un 12,4%,
sembla com a mínim poc rigorós.
A les mateixes declaracions el Síndic en funcions atribuïa també aquestes llistes
d’espera a l’èxode de metges per motius econòmics, sense referir-se en cap
moment al malbaratament de recursos públics esmerçats en la seva formació
professional, amb la consegüent descapitalització humana del país.
Situacions totes elles resultat de les retallades als serveis públics iniciades en
l’època d’Artur Mas al capdavant de la Generalitat, aquí voldríem posar especial
èmfasi, continuades per Carles Puigdemont i que successives pròrrogues
pressupostàries han portat a una situació propera a la fallida econòmica. Extrems
aquests en cap moment abordats pel Síndic en funcions a qui preocupa ben poc
abordar la malaltia de la sanitat pública catalana, per limitar-se a tractar els falsos
símptomes.
En base a aquestes consideracions ens posicionarem favorablement a la proposta
de moció. Moltes gràcies.
SR. GARCIA MUÑOZ (ERC-AM)
Bona tarda. Jo no em referiré al grup de Ciudadanos com a tropa, perquè considero
que tinc una miqueta més d’educació i de respecte.
Sobre la moció per fomentar a L’Hospitalet els programes que combaten l’aïllament
social i la solitud de les persones grans, l’envelliment amb l’augment de l’esperança
de vida, els canvis en els models familiars i l’augment de les desigualtats fan que
cada vegada es donin més casos de gent gran en situació d’aïllament.
L’envelliment actiu juga, en aquest cas, un paper clau en la millora de la qualitat de
vida d’aquestes persones, mantenint-se actives físicament i emocional, relacionantse i establint vincles i sentir-se útils.
Cal vetllar pel benestar dels veïns i veïnes al llarg de tot el cicle de vida i seguir
treballant, com ja es fa, per fomentar l’envelliment actiu, les activitats per a la gent
gran amb programes que ja estan en marxa, però també, i aquest és un aspecte
clau que recull la moció i sovint no es té en compte suficientment, és mitjançant un
urbanisme amable per a les persones, ja que una accessibilitat deficient, el
barrerisme o la manca d’espais de descans i socialització, acaben provocant
l’aïllament a les seves llars a moltes persones amb problemes de mobilitat.
Respecte a la moció per reclamar al Síndic de Greuges la seva renúncia, és una
nova mostra de la política de Ciudadanos, en aquest Ple, al Parlament o a Madrid,
la política d’enfangar. Han nascut per això.

…/…

111

Els senyors de Ciudadanos saben que això que demanen aquí ho poden fer al
Parlament, perquè estan interpel·lant directament al Síndic de Greuges. Poden
treballar també per l’acord i el consens per escollir i renovar la Sindicatura de
Comptes. I si no estan conformes, la pròpia llei del Síndic especifica quines són les
causes de cessament, que actualment no es donen, i si tot i així el volen cessar,
també existeix el mecanisme a la pròpia llei.
Nosaltres no entrarem en cap qüestió. La llei del Síndic és prou clara, si ells volen
seguir enfangant, embrutant i atacant la institució, atacant la seva independència
també, és el seu problema, endavant. Nosaltres no hi jugarem i no ens hi trobaran.
Moltes gràcies.
SR. HUSILLOS GUTIÉRREZ (PSC)
Gracias Sra. Alcaldesa. Yo posicionaré al grupo socialista al respecto de la moción
número 24.
Sr. García hoy me lo ha puesto difícil porque tanto su tono como el tono de la
moción no tengo nada que reprocharle y es más, compartimos tanto el contenido, el
espíritu, seguramente con los matices que convengamos, pero en fin, insisto,
compartimos y sí que me permita aprovechar la presentación de la moción para
aportar algunos datos y poner en valor toda una serie de cosas.
Compartimos que es un fenómeno además creciente, usted mismo manifestaba la
esperanza de vida lógicamente nos da una proyección en la que cada vez vamos a
vivir más años y por lo tanto ese fenómeno se va a ir dando con mayor frecuencia,
pero sí que me gustaría poner en valor mociones que se han aprobado en este
Pleno y que han acabado desembocando en medidas efectivas, como por ejemplo,
una moción, que creo recordar que fue presentada por el actual grupo municipal de
Comunes y creo que fue aprobada por unanimidad, o prácticamente por
unanimidad, que era el que este consistorio se adhiriese a la red de ciudades
amigables amb la gent gran.
Saben ustedes que hace escasas semanas se presentó ese estudio, ese estudio
pretende ser el paraguas de toda una serie de acciones, también se han apuntado
algunas reflexiones, no solo se trata de llevar a término una serie de medidas como
las que aparecen aquí, convengo también que el urbanismo, como apuntaba el Sr.
García, en este caso de Esquerra Republicana, y otras muchas, movilidad,
accesibilidad, en fin, una infinidad de materias. En definitiva todo aquello que
compone la ciudad y que ha de ser más amigable de lo que es hoy, para las
personas mayores.
Pero digamos que la asunción de ese compromiso, el equipo de gobierno lo ha
vivido como una oportunidad y que nos permite articular nuestra inclusión, nuestra
participación en esa red, articular todo un sistema de participación que nos permita
ir diseñando medidas concretas y más eficientes de las que ya existen en toda una
serie de ámbitos.
Recordar que todo el proceso que además yo creo que todos los grupos, o casi
todos los grupos presentes en el Pleno estuvieron, creo que no tiene sentido, pero
sí insisto, algún dato también creo que aparece en la moción, pero actualmente
estamos hablando de más de 54.000 personas mayores de 65 años en la ciudad.
Un porcentaje también cada vez más significativo, mayores de 85 años, pero es
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verdad también y me gustaría destacar esas fortalezas, esta ciudad tiene en torno a
casi 20 entidades que trabajan en el ámbito de la gent gran en sentido amplio y por
supuesto toda la red de casales y de servicios paralelos que operan en los casales.
Destacar que en la totalidad de casales se estima que hay en torno a 15.000
personas inscritas y eso hombre, pues ya de por sí es un dato, que implícitamente
aquellas personas que de un modo u otro están vinculadas a ese casal, ya tienen
ese vínculo.
Insistir también y destacar una medida que se puso en marcha hace un año
aproximadamente y que vista su buena acogida estamos valorando implantarla en
otros casales, y es la incorporación de la figura de un integrador social, una
integradora social y de trabajadoras sociales del propio ayuntamiento en los
casales, de tal manera de que podamos acercar servicios públicos, sea els àpats a
domicili, sea los servicios de comedor en los casales, sea el SAT, sea la
teleasistencia, que probablemente en ocasiones se desconocen, probablemente en
ocasiones o se considera que no nos hacen falta, pero el acercarlo y ofertarlo in situ
en los casales creemos que va en la línea precisamente de la moción que se
plantea en términos generales.
En definitiva, poner en valor toda esa tarea que se hace en los casales y por
supuesto también el que realiza nuestro tejido asociativo. Podría enumerar a todas
las entidades con las que también se teje una red importante en la ciudad a los
efectos de trabajar en red y paliar los efectos de esa soledad involuntaria, no lo voy
a hacer porque seguramente me voy a dejar alguna, pero sí que por algún
comentario que se ha mencionado, en esta ciudad ya se está implementando la
prescripción social, se hace mención en la moción. Alguna intervención también lo
reclamaba, justamente el mes de noviembre pasado en uno de nuestros CAP se
hizo esa presentación de ese proyecto. Ya se estuvo trabajando todo el mandato
pasado entre las entidades de salud principalmente, pero también con otras
muchas de la ciudad para, conjuntamente con el sistema sanitario que opera en la
ciudad, llevar a término y a buen puerto esa prescripción social.
En fin, a disposición de cuanto consideren. Si me permite también una licencia: si
sale adelante la moción siguiente, dejaremos a una persona también de cierta edad
en una posición de soledad, pero nada más.
SR. GRAELLS VEGUIN (PSC)
En relació a la moció que fa referència a demanar la dimissió del Síndic de
Greuges, nosaltres hem de dir que tenim per norma, com a grup socialista, el que
des de l’ajuntament no considerem adient, amb caràcter general, demanar la
dimissió de cap càrrec polític o càrrec institucional, que no està en l’entorn de la
nostra ciutat. Pensem que es mereix que la nostra institució ha de ser respectuosa
amb altres institucions, evidentment la figura institucional del Síndic de Greuges es
mereix tot el respecte.
Però sí que és veritat que jo diria que: primera, el mandat del Sr. Rafael Ribó el mes
de febrer farà un any que ha expirat, quan a més a més aquests mandats són de 9
anys i és en el desè any. Per tant, ja toca que deixés la seva responsabilitat. Només
per això pensem que ja és motiu suficient per instar en aquest cas al Parlament i a
qui correspongui, al President de la Generalitat, a donar el relleu a aquesta figura
tan important per la seva repercussió social, per la seva importància institucional.
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Però és que a més a més, a banda d’això, i jo haig de dir que coincidim fins i tot
amb els plantejaments gruixuts que planteja Ciutadans, és que és veritat. Jo crec
que ha superat tots els límits del que és admissible en la responsabilitat d’una figura
del relleu institucional del Síndic de Greuges. No és un Síndic de Greuges de tots
els ciutadans, primera gran manca de responsabilitat a l’entorn d’aquesta figura. Jo
no em sento representat pel Síndic de Greuges, fa política. Un Síndic de Greuges
mai ha de fer política. Ha de defensar els drets individuals i també col·lectius de les
persones, però està per fer política, i molt menys davant d’un conflicte per molt greu
que sigui, aquest conflicte prendrà part per una part, sobretot quan tenim una
Catalunya fracturada. La figura del Síndic de Greuges ha d’ajudar a fer ponts i ell no
ha ajudat gens.
Però és que a més a més, no sé si com a conseqüència de que ja ha expirat el seu
mandat, les seves declaracions són realment molt desafortunades. Aquí encara les
hem valorat algun grup respecte al tema fent al·lusió a la sanitat. Home, és que ho
hem de dir clarament, són xenòfobes i per tant, un Síndic de Greuges que fa aquest
tipus de afirmacions és lògic que fent excepció del que és la nostra norma, en
aquest cas farem, com dic, total excepció i votarem favorablement la moció en tots
els seus acords, fins i tot el demanar no només que el Parlament ja posi solució a
aquest tema, sinó la dimissió immediata del Síndic.
SR. GARCÍA VALLE (Cs)
Breve porque es para decirle al Sr. Coque que nosotros no enfangamos, quien
enfanga son ustedes. Mire, el Sr. Síndic está imputado hoy por anticorrupción,
presuntamente por algunas historias que han salido y unos afers que han salido en
la prensa de implicaciones con la gente del 3% y recibir prebendas por cohecho.
Eso sí que es enfangar. Ustedes sí que enfangan, nosotros no. ¿Sabe qué pasa?
Que les molesta que Ciudadanos les cante a ustedes las verdades del barquero y
eso lo ven ustedes como enfangar, minimizar, intentar arrinconar. Pues mire, aun
todavía ya veremos lo que dice la ciudadanía, seguimos siendo el primer partido en
Cataluña. Y eso también se merece un respeto por parte de ustedes que no lo
tienen en cuenta. Ténganlo en cuenta.
Y en cualquier caso, agradezco mucho a todos los grupos el apoyo con estas
mociones que son absolutamente, especialmente la del tema de los mayores.
Agradezco mucho, agradezco el tono del Sr. Husillos, porque es verdad que otras
veces hemos utilizado otros tonos, yo creo que esto es lo que necesitamos,
empezar a entendernos y aunque discrepemos, decirnos las cosas como hay que
decírnoslas, salvo cuando estamos en un debate tan potente y tan pesado como el
tema del nacionalismo, que es que esto ya es una rueda que lo atropella todo y ahí
a veces pues es verdad que se exaltan los ánimos. También convendría rebajarlos.
Pero en cualquier caso, agradezco al Partido Socialista que incluso ha hecho una
excepción en su norma de no pedir dimisiones, pero ha entendido perfectamente el
espíritu de la moción y ha entendido que había que estar ahí en este momento. Yo
agradezco a todos los grupos, se lo digo de corazón, porque yo tengo vehemencia
para las dos cosas, para en un momento decir alguna cosa inconveniente, pero al
mismo tiempo reconocer también con vehemencia cuando las cosas van por el
buen camino.
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Esa es la actitud que yo quiero tener con todos los grupos y especialmente, como
no puede ser de otra manera, y sin hacer la pelota, porque se puede tomar por
donde se quiera, con el grupo que gobierna esta ciudad. ¿Saben por qué? Porque
al final tiene una responsabilidad importante que es gobernar bien y ahí deberíamos
estar todos, al margen de discrepancias, que las tenemos y bastantes.
Así que reitero otra vez mi agradecimiento a que estas dos mociones que han
salido adelante y en el tono que han salido y reprocho la actitud del Sr. Coque que
nos ha dicho que nosotros enfangamos cuando no es cierto. Enfangan los
corruptos.
SRA. ALCALDESSA
Yo creo que debería estar contento y satisfecho que se han aprobado, aunque no
hemos votado formalmente, las dos mociones y vamos a proceder a la votación.
La Sra. Alcaldessa-Presidenta, per al seu posicionament en les mocions 24 i
25, demana el vot a mà alçada dels/de les portaveus dels diferents grups polítics,
detallant-se el resultat de dita votació a continuació.
La Sra. Alcaldessa-Presidenta, finalitzat el debat, declara aprovades les
mocions números 24 i 25, amb el resultat de la votació que es recull a continuació.
MOCIÓ 24.- PARA FOMENTAR EN L’HOSPITALET DE LLOBREGAT LOS
PROGRAMAS QUE COMBATEN EL AISLAMIENTO SOCIAL Y LA SOLEDAD DE
LAS PERSONAS MAYORES.
Es dóna compte de la moció que es transcriu seguidament, la qual ha estat
aprovada per unanimitat dels assistents presents en el moment de la votació.
El text definitiu aprovat de la moció, és el següent:
“ATENDIDO que, según datos del propio Ayuntamiento, en L’Hospitalet de
Llobregat viven actualmente más de 54.000 personas mayores de 65 años (20% de
la población), un 30% de las cuales tienen más de 80 años, siendo la población de
más de 85 años representa el 3% de la población total.
ATENDIDO que La Organización Mundial de La Salud fomenta el envejecimiento
activo, definiéndolo de la siguiente manera: “El envejecimiento activo es el proceso
por el cual se optimizan las oportunidades de bienestar físico, social y mental
durante toda la vida con el objetivo de ampliar la esperanza de vida saludable, la
productividad y la calidad de vida en la vejez”.
ATENDIDO que según datos del “Encuesta Continua de Hogares” del INE de 2017
se acentúa la tendencia a vivir solo cuando se es mayor: de las 4.687.400 personas
que vivían solas en el 2017, un 41,8 % (casi 2 millones) tenían 65 o más años y, de
ellas, 1.410.000 eran mujeres. De todas ellas, 6 de cada 10 reconocen sentir
soledad (59%, según un estudio de CIS-Imserso). En los últimos años también ha
aumentado significativamente el número de mujeres mayores de 85 años que viven
sin estar acompañadas. Así, casi la mitad de las que superan esta edad residen
solas (el 41,3%), frente al 21,9% de los hombres en la misma situación. Además, de
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todos los hogares unipersonales de mujeres en España, casi la mitad (el 47,5%)
pertenecen a viudas.
ATENDIDO que ha aumentado la percepción de la soledad como problema, que
gobiernos y organizaciones están hablando ya de ella como una de las epidemias
del siglo XXI. La soledad causa depresión y problemas de salud psicológica,
ansiedad, problemas de sueño y sus respectivos tratamientos con psicofármacos
así como un deterioro cognitivo más rápido. También hay evidencia científica de la
relación entre soledad y enfermedades cardiovasculares. Está muy bien estudiado y
establecido que la soledad incrementa el uso de recursos sociales y sanitarios, el
ingreso en residencia inclusive. Sus efectos son comparables al tabaco y a la falta
de actividad física. La mortalidad por cualquier causa es más alta entre las
personas que se sienten solas que entre las que se sienten integradas, según
Laura Coll i Planas, médica y doctora en Salud Pública y responsable de
investigación de la Fundació Salut i Envelliment de la Universitat Autònoma de
Barcelona (UAB).
ATENDIDO que el sentimiento de soledad no deseada no es fácil de detectar y
abordar, puede ser reconocido o no, algo fundamental cuando pensamos en la
intervención. No son lo mismo la exclusión social, el aislamiento social y la soledad
no deseada. Es necesario tener claros los conceptos para planificar la intervención.
Para abordad el fenómeno de la soledad, son necesarias intervenciones desde las
distintas disciplinas y alianzas entre el sector público, el privado y las entidades
sociales para potenciar el trabajo en red y generar soluciones conjuntas.
ATENDIDO que, según la especialista en enfermería gerontológica y geriátrica,
Marta Rodríguez Martín, “salir al paso de la soledad no es exclusivamente una
responsabilidad de la persona mayor o de la familia, sino de la sociedad en su
conjunto. Ésta debe sensibilizarse ante este problema, generando y desarrollando
programas terapéuticos de prevención y control de la soledad y la depresión que
deberán detectarla, neutralizarla y, sobre todo, prevenirla”.
ATENDIDO que la participación en actividades sociales, deportivas, culturales o de
ocio constituyen recursos efectivos para fomentar un envejecimiento activo y evitar
soledad indeseada y aislamiento social. Asimismo, son importantes los programas
de voluntariado donde la solidaridad y el deseo de ayudar a otros se vuelve también
hacia uno mismo.
ATENDIDO que según diversos artículos, las intervenciones grupales, con
actividades de apoyo y educativas, dirigidas a grupos específicos y que se apoyan
en los recursos comunitarios existentes, que incluyen además un entrenamiento y
apoyo específico a los facilitadores (Findlay, 2003; Cattan et al., 2005; Dickens et
al., 2011) generalmente voluntarios de estas acciones, parecen ser las
intervenciones más eficaces. Cuatro estrategias de intervención son las que
cuentan con más refrendo científico: las que aumentan las habilidades sociales; las
dirigidas a fortalecer el apoyo social; las que aumentan las oportunidades de
interacción social; y las dirigidas al entrenamiento sociocognitivo.
ATENDIDO que el apoyo de un trabajador social es un elemento muy relevante
para abordar la soledad en la vejez. Su función es de coordinador, pero también de
supervisor y facilita una prevención efectiva a nivel de la persona mayor. Puede
detectar un cambio de estado que precise la intervención de un profesional de la
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salud pero, sobre todo, tiene una visión global de la persona que considera la
situación real en la que se encuentra en un momento dado y las evoluciones de
estas situaciones. Constituye muy probablemente una buena baza en la prevención
y lucha contra el aislamiento y la soledad. Las diferentes redes de Atención
Primaria, sociosanitarias, de salud mental y de hospitales configuran un conjunto de
servicios con un buen nivel y que, por otro lado, ya están proporcionando atención
específica a la gente mayor. Igualmente, hace falta incorporar nuevas actuaciones
dirigidas a detectar a las personas con un mayor riesgo de soledad, con la finalidad
de retardar la incapacidad y la dependencia que ésta pueda causar.
ATENDIDO que la prescripción social es un medio que permite a los profesionales
de la salud aconsejar servicios locales y comunitarios no clínicos para mejorar la
salud y el bienestar de las personas. Ciertamente, se trata de un mecanismo cuyo
objetivo es no tratar farmacológicamente malestares emocionales como la soledad.
En este mismo sentido, el Ayuntamiento de Barcelona ha elaborado un mapa de
activos de la ciudad, accesible en línea, y posee una larga trayectoria de defensa
de iniciativas y entidades que promueven el apoyo social y el bienestar emocional
de las personas.
VISTO que los Centros de Atención Primaria de l’Hospitalet están implementando
un programa de prescripción social conjuntamente con decena de entidades de la
ciudad que ofrecen cerca de una setentena de actividades con el propósito de
ampliar la oferta.
VISTO que el estudio con mayor rigor metodológico para reducir su incidencia se
llevó a cabo en Finlandia (Pitkälä, 2010). Se promovió la creación de grupos de
amigos entre personas mayores que se sentían solas y que compartían ámbitos de
interés y se fomentaron las actividades conjuntas. De este modo se consiguió una
mejora de calidad de vida y una disminución de la mortalidad y del uso de recursos
asistenciales. El resultado fue positivo desde el punto de vista de la relación costeefectividad. Este modelo de intervención se ha implementado en todo el país.
Desde la Fundación Salud y Envejecimiento UAB se aplica un modelo inspirado en
el finlandés adaptado a nuestro entorno.
VISTO que el Observatorio de la Soledad es la primera plataforma de generación e
intercambio de conocimiento en torno a la soledad no deseada en España. Nace en
el año 2017 como una iniciativa pionera de Amigos de los Mayores. Forma parte de
su misión desarrollar herramientas formativas para la intervención, facilita a los
agentes que operan en este ámbito desarrollar programas y adapta recursos para
prevenirla y paliar su impacto. Acompaña a las administraciones públicas y
organizaciones en el diseño y desarrollo de programas, servicios y acciones para
abordar la soledad no deseada de las personas mayores.
VISTO el Programa “Siempre Acompañados” que nació en noviembre del 2013
dentro del Programa de Mayores de la Fundación Bancaria la Caixa en
colaboración con la Cruz Roja de Cataluña, para dar respuesta a las situaciones de
soledad no deseada. El programa pretende ofrecer oportunidades para que las
personas se empoderen, para que sean capaces de gestionar sus relaciones y su
propia soledad, desde la confianza en ellas y en sus capacidades, trabajando
conjuntamente con ellas. La intervención individual surge desde el conocimiento de
la persona y su proyecto personal, y pasa por su empoderamiento e implicación,
coordinando e integrando acciones. El programa, que actualmente está en marcha
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en ocho municipios españoles, comenzó en Terrassa, Tortosa y Girona (desde el
2013 donde se realizó el piloto) y desde finales del 2017 se ha hecho extensivo a
Tárrega, Santa Coloma de Gramenet, Logroño, Palma y Jerez de la Frontera, con
una intención de extensión a otros territorios.
VISTO el Proyecto Radars de la ciudad de Barcelona, red vecinal y comunitaria que
vela por el bienestar y el cuidado de los mayores con 11 años de vida. El proyecto
Radars es una iniciativa que nació en el barrio de la cabeza de Grassot-Gràcia
Nova, en 2008. Es una red vecinal dedicada a la prevención y detección de
situaciones de riesgo de las personas mayores que viven solas en el barrio. Con el
objetivo de paliar los efectos negativos de la soledad no deseada, gracias a la
complicidad de los vecinos y del entorno. Actualmente, está consolidado en más de
35 barrios de la ciudad, y se prevé que en el año 2019 funcione a más de 53. Se
trata de una red vecinal, coordinada conjuntamente por el Ayuntamiento y el tejido
asociativo de cada barrio, que vela por la prevención y la detección de situaciones
de riesgo de las personas mayores, garantizando su cuidado, seguridad y
bienestar. El proyecto Radars funciona con la complicidad de los vecinos y vecinas,
de los comercios de proximidad y las farmacias, los tres agentes a los que se les
llama “radares”. Los radares velan por la gente mayor del barrio, están atentos a su
dinámica diaria, y con sensibilidad y respeto, contribuyen a reducir el riesgo de
aislamiento y exclusión social de los vecinos más grandes, sobre todo de aquellos
que viven solos. Si hay cualquier incidencia, los radares lo comunican al centro de
servicios sociales correspondiente.
VISTO que hay muchas entidades que se dedican a visibilizar y ayudar, como
Amics de la Gent Gran, la Fundación Amigos de los Mayores, Fundación Alicia y
Guillermo, Avismon y Fundació Roure. Y hay ayuntamientos con programas para
impulsar las relaciones intergeneracionales en los barrios, las iniciativas «Nos
Gusta Hablar» contra la soledad y el aislamiento de las personas mayores desde la
Red de Centros de Convivencia del Ayuntamiento de Zaragoza y el proyecto
Grandes Vecinos, de la ONG Grandes Amigos, que está creando redes de amistad
en los barrios de Madrid y San Sebastián en torno a las personas mayores.
ATENDIDO que ha sido presentado el estudio diagnóstico L’Hospitalet, ciudad
amiga de les personas mayores, que l’Ajuntament ha llevado a cabo en
colaboración con la Diputación de Barcelona con el objetivo de trabajar en la mejora
de la calidad de vida de las personas mayores del municipio a través del desarrollo
de un Plan director para las personas mayores de L’Hospitalet.
ATENDIDO que l’Hospitalet forma parte desde el año 2017 de la Red Mundial de
Ciudades y Comunidades Amigables con las Personas Mayores Gran, que impulsa
la OMS como respuesta al envejecimiento demográfico y con el objetivo de crear
entornos y servicios que promuevan y faciliten un envejecimiento activo y saludable
de la población.
VISTO que I Conferencia Hispana de Ciudades y Comunidades Amigables con las
Personas Mayores celebrada en Madrid del 14 al 16 octubre de 2019 se
presentaron las experiencias “Mirada Activa” del municipio de Bilbao y de
acompañamiento a la soledad de personas mayores LGTBI de la Fundación 26D.
Por todo lo anterior, el Pleno del Ayuntamiento a propuesta del Grupo Municipal de
Ciutadans (Cs) del Ayuntamiento de l’Hospitalet,
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ACUERDA
PRIMERO: INSTAR al Gobierno Municipal a impulsar y facilitar el acceso a
actividades sociales, deportivas, culturales y lúdicas para personas mayores de
cara a fomentar un envejecimiento activo.
SEGUNDO: INSTAR al Gobierno Municipal a fomentar programas orientados a
detectar y atender a las personas mayores que padecen soledad indeseada en
coordinación con los Equipos de Atención Primaria del sistema sanitario y los
servicios sociales municipales y a apoyar los proyectos de voluntariado.
TERCERO: INSTAR al Gobierno Municipal a facilitar la prescripción social
estimulando la oferta de actividades, fomentándola para las personas mayores que
sufren la soledad.
CUARTO: INSTAR al Gobierno Municipal a llevar a cabo campañas de
concienciación de la problemática de las personas mayores que sufren soledad o
aislamiento social.
QUINTO: TRASLADAR el contenido de la presente moción a las entidades y
casales de personas mayores de la ciudad, las entidades sanitarias de la ciudad,
Amics de la Gent Gran, la Fundación Amigos de los Mayores, Fundación Alicia y
Guillermo, Avismon y Fundació Roure, Grandes Amigos, Fundació la Caixa, Cruz
Roja Cataluña, Fundació Salut i Envelliment de la Universitat Autònoma de
Barcelona (UAB) al Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso), grupos
políticos de este Ayuntamiento y a la Junta de Gobierno Local.
MOCIÓ 25.- PER RECLAMAR AL SÍNDIC DE GREUGES LA SEVA RENÚNCIA
IMMEDIATA AL CÀRREC.
Es dóna compte de la moció que es transcriu seguidament, i sotmesa a votació
s'aprova amb 22 vots a favor dels representants del PSC, Srs./Sres. Núria Marín
Martínez, Francesc J. Belver Vallés, Cristian Alcázar Esteban, José Castro Borrallo,
Rocío del Mar Ramírez Pérez, Jesús Husillos Gutiérrez, Jaume Graells Veguin,
David Quirós Brito, M. Ángeles Sariñena Hidalgo, M. Teresa Revilla Sánchez, Laura
García Manota, Olga Gómez Fernández, M. Dolores Ramos Zafra i Cristóbal Plaza
Lao; dels representants de Cs, Srs./Sra. Miguel Manuel García Valle, M. Carmen
Esteban Fernández, Rainaldo Ruiz Narváez i Jesús Amadeo Martín González; dels
representants de LHECP-ECG, Sres./Sr. Ana M. González Montes, Sergio Moreno
Ruiz i Núria Lozano Montoya i de la representant del PP, Sra. Sonia Esplugas
González i amb 5 vots d’abstenció dels representants d’ERC-AM, Srs./Sres.
Antoni Garcia i Acero, Rosa Batalla Pascual, Jorge García Muñoz, Lluïsa Carmona
Martínez i Xavier Mombiela Quintero; assistents presents en el moment de la
votació.
El text definitiu aprovat de la moció, és el següent:
“VISTA la Resolució de la presidència del Parlament per la qual es declara vacant el
càrrec de síndic de greuges, publicada al Butlletí Oficial del Parlament de Catalunya
del dilluns 4 de març de 2019.
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ATÈS que d’acord amb el que estableixen els articles 10, 14.1.a i 15.1 de la Llei
24/2009, del 23 de desembre, del Síndic de Greuges, Rafael Ribó i Massó, que fou
elegit síndic de greuges pel Parlament de Catalunya el 10 de febrer de 2010, cessa
en el càrrec perquè s’ha acabat el període de nou anys del mandat, per la qual cosa
aquest càrrec resta vacant. Amb efectes del 2 de març, i d’acord amb l’article 16.1
de la dita llei, Rafael Ribó i Massó continua exercint les funcions de síndic de
greuges fins al nomenament del seu successor.
ATÈS que segons l’Article 8 de la Llei 24/2009 la presidència del Parlament, en el
termini de deu dies a comptar d’haver quedat vacant el càrrec, declara formalment
obert el procediment d’elecció i s’obre un termini d’un mes perquè els grups
parlamentaris presentin candidatures, la Mesa del Parlament proposa un candidat o
candidata al càrrec i la presidència del Parlament convoca el ple corresponent, que
elegeix el síndic o síndica de greuges per majoria de tres cinquenes parts.
ATÈS que segons l’article 78 de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, el Síndic de
Greuges té la funció de protegir i defensar els drets i les llibertats que reconeixen la
Constitució i aquest Estatut. Amb aquesta finalitat supervisa l’activitat de
l’Administració de la Generalitat, la dels organismes públics o privats vinculats o que
en depenen, la de les empreses privades que gestionen serveis públics o
acompleixen activitats d’interès general o universal o activitats equivalents de
manera concertada o indirecta i la de les altres persones amb un vincle contractual
amb l’Administració de la Generalitat i amb les entitats públiques que en depenen.
També supervisa l’activitat de l’Administració local de Catalunya i la dels
organismes públics o privats vinculats o que en depenen.
ATÈS que segons l’article 2.3 de la Llei 24/2009, del 23 de desembre, del Síndic de
Greuges, exerceix les seves competències amb imparcialitat, objectivitat i
independència.
ATÈS que segons l’article 4. C de la Llei 24/2009, del 23 de desembre, del Síndic
de Greuges, és competència del Síndic de Greuges vetllar perquè les
administracions garanteixin el dret a una bona administració i el dret a accedir en
condicions d’igualtat als serveis públics i als serveis econòmics d’interès general.
VISTES les declaracions realitzades pel actual Síndic de Greuges en funcions el
passat 9 de desembre a una ràdio on afirmava que “un dels dèficits que té la sanitat
pública a Catalunya es que té un sobrecost per la gent que ve a intervenir-se a
Catalunya”, referint-se al fet de què les llistes d’espera catalanes són les més
llargues d’Espanya.
ATÈS que aquestes declaracions per part d’un Síndic de Greuges atempten de
forma flagrant les competències del seu càrrec de vetllar pel dret a accedir en
condicions d’igualtat als serveis públics, tot reproduint prejudicis fonamentats en la
xenofòbia del tot intolerables en una figura de defensa dels drets dels ciutadans
com és el Síndic de Greuges. Descarreguen la responsabilitat de la gestió del
Govern de la Generalitat dels indicadors negatius en sanitat, posant en qüestió
l’obligació del Síndic d’exercir amb imparcialitat. Aquestes declaracions estan
fonamentades en una falsedat, raó per la qual es posa en entredit l’objectivitat del
Síndic. La ministra d’Economia i Empresa en funcions, Nadia Calviño, ha recordat
que existeix un mecanisme de compensació que garanteix el finançament dels
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règims de les diferents CC AA. Segons el Departament de Salut, entre 2013 y 2018,
Catalunya té un deute reconegut del Fons de Cohesió Sanitària de 33,6 milions de
euros. Guillem López-Casasnovas, catedràtic d’Economia de la Universitat Pompeu
Fabra estima que la compensació a Catalunya pels pacients que atén d’altres
comunitats ascendeix a uns cinc milions de euros: “Eso es el chocolate del loro
sobre los más de 8.000 millones de presupuesto de la sanidad catalana. Pero esto
añade ruido al debate sobre la financiación autonómica”.
ATÈS que no és la primera vegada que es posa en dubte la imparcialitat,
objectivitat i independència deguda al càrrec de Síndic de Greuges durant el
mandat de Rafael Ribó i Massó, diferents grups parlamentaris han carregat contra
les seves actuacions en repetides ocasions per considerar que s’ha immiscit en
debats polítics que no corresponen a la seva responsabilitat, per exemple, prenent
part a favor de l’independentisme a través de declaracions, informes i reunions
institucionals on ha reproduït el missatge partidista de “presos polítics”. El síndic va
comparar Espanya amb Turquia en el ple del Parlament del 7 de novembre de
2018. Ribó també s’ha presentat davant organitzacions europees como un
“pacificador en el context de crisi entre Espanya y Catalunya”. També va ser
polèmic el seu paper com coordinador d’una carta firmada pels expresidents de la
Generalitat y del Parlament sol·licitant l’alliberament dels independentistes
empresonats. El document incloïa la firma de Pasqual Maragall, malalt amb un
avançat alzheimer que va motivar les crítiques del president del Col·legi de Metges
de Barcelona, Jaume Padrós.
ATÈS que Rafael Ribó va haver de comparèixer el passat mes de setembre davant
Parlament per donar explicacions sobre el seu vincle amb un empresari imputat en
el cas de el 3%. La petició arriba després de la publicació d'una fotografia en què es
pot veure a Ribó al costat d'empresaris vinculats amb el cas a punt d’agafar un avió
per anar a la final de la Champions League del 2015. Segons informes de la
Guàrdia Civil, l’avió l’hauria contractat l’empresari Jordi Soler -que apareix a la
imatge i que està imputat en el cas- i hauria convidat, entre d’altres, a Síndic.
ATÈS que, segons l’article 16.2 de de la Llei 24/2009, en cas de cessament en el
càrrec del síndic o síndica de greuges per causes altres que l’extinció del mandat,
n’assumeix les funcions, salvant la que regula l’article 25.1, i fins a la presa de
possessió del nou síndic o síndica, l’adjunt o adjunta general.
Por tot l’anterior, el Ple del Ajuntament a proposta del Grupo Municipal de
Ciutadans (Cs) de l’Ajuntament de l’Hospitalet,
ACORDA
PRIMER: INSTAR al Síndic de Greuges en funcions, Sr. Rafael Ribó i Massó a
formalitzar la renúncia immediata del càrrec i, en conseqüència i fins a la presa de
possessió de el nou Síndic o Síndica, assumeixi les funcions l’Adjunt general, Sr.
Jaume Saura.
SEGON: INSTAR als Grups parlamentaris, a la Mesa de Parlament i al President de
la Generalitat, a impulsar, de forma immediata i d'acord amb l'article 8 de la Llei
24/2009, de 23 de desembre, el procediment d'elecció de la nova Síndic de
Greuges de Catalunya.
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TERCER: DONAR TRASLLAT dels presents ACORDS al Síndic de Greuges en
funcions, a l’Adjunt general de la Sindicatura de Greuges, als Grups polítics amb
representació al Parlament de Catalunya, a la Taula de Parlament de Catalunya i al
President de la Generalitat.”

L'H EN COMÚ PODEM-EN COMÚ GUANYEM
Essent les 19:46 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.
En relació amb les mocions presentades pel grup polític municipal de L’H En
Comú Podem – En Comú Guanyem, números 26 i 27, es produeixen les
intervencions següents:
SRA. GONZÁLEZ MONTES (LHECP-ECG)
Gràcies. Comentar que la 27, la moció per la limitació de la proliferació dels salons
de jocs i apostes la deixarem sobre la taula perquè volem introduir elements dins la
moció que volem treballar bé i la presentarem al proper mes de febrer.
Respecte a la moció 26 que demana un projecte de remodelació i la reconstrucció
dels elements enderrocats al Parc de l’Alhambra, el Parc de l’Alhambra és l’únic
parc del barri de Santa Eulàlia des de la dècada dels anys 80, essent un espai
essencial a la vida dels veïns i veïnes d’aquest districte i que, per la seva ubicació al
costat de la Granvia, contribueix a combatre la contaminació en una de la vies amb
més pol·lució de la ciutat.
L’equip de govern de L’Hospitalet va proposar una nova ubicació pel nou
poliesportiu del barri de Santa Eulàlia, una reivindicació històrica del moviment
veïnal d’aquest districte, promès fa més de vint anys i que tenia designada la
ubicació en l’anomenat espai del Gasòmetre.
La nova ubicació pel poliesportiu de Santa Eulàlia que proposava l’equip de govern
de L’Hospitalet afectava una bona part del Parc de l’Alhambra i implicava una
reducció de la superfície de parc i la pèrdua d’arbrat consolidat, de zona verda i
espai per activitats a l’aire lliure.
Aquesta proposta va generar gran alarma social al barri de Santa Eulàlia i es va
produir una gran mobilització per part de veïns i veïnes, organitzades en la
plataforma “Salvem el Parc de l’Alhambra”, que va recollir més de 6.000 signatures
en pocs mesos en defensa de l’únic parc del seu barri.
Al novembre de 2019 es va celebrar una consulta ciutadana que va resultar un èxit
de participació, on els veïns i veïnes de Santa Eulàlia decidien la ubicació del nou
poliesportiu entre dues opcions: Parc de l’Alhambra i Gasòmetre. En aquesta
consulta la ciutadania va preferir el Gasòmetre per ubicar el nou poliesportiu amb
un 61% dels vots dels veïns i les veïnes.
Prèviament en el mes de febrer de 2019 es va produir una actuació
desproporcionada al Parc de l’Alhambra enderrocant la pèrgola i les columnes
ornamentals, així com la vegetació i plantes enfiladisses, basada en una petició de
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bombers per motius de seguretat pel risc de despreniment d’alguna peça del
recobriment de les columnes.
Tant la pèrgola, les columnes, la vegetació i les plantes enfiladisses del Parc de
l’Alhambra enderrocades a l’esmentada actuació, eren un senyal d’identitat del parc
i de gran valor simbòlic i emocional per a la ciutadania, per lo qual veïns i veïnes de
la plataforma “Salvem el Parc de l’Alhambra” demanen reconstruir aquests
elements enderrocats i un projecte de remodelació del parc que sigui participatiu i
consensuat pels veïns i veïnes de Santa Eulàlia.
Per això instem a l’Ajuntament de L’Hospitalet a reconstruir i restituir les pèrgoles,
columnes enderrocades i la vegetació i plantes enfiladisses desaparegudes en
l’actuació de febrer de 2019 al Parc de l’Alhambra.
I també instem a l’Ajuntament de L’Hospitalet a impulsar un projecte de remodelació
del Parc de l’Alhambra que sigui participatiu i consensuat pels veïns i veïnes de
Santa Eulàlia. Moltes 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. El Partido Popular votará a favor de la moción por varias razones. Primero
porque es necesaria y urgente la remodelación del Parque de la Alhambra.
Llevamos años esperando que el único parque que tiene Santa Eulalia se
remodele, se dignifique y se abra a los vecinos del barrio.
Desde el Partido Popular creemos que el equipo de gobierno ha permitido de mala
manera, o de manera intencionada, o por desidia el abandono del parque. Decimos
de mala manera, o de manera intencionada, o por desidia, porque no entendemos
como un parque municipal puede sufrir tal abandono, hasta el punto de que
presuntamente haya elementos que supongan un peligro y por tanto se derrumben
las pérgolas y las columnas que había en el parque de la Alhambra.
Por tanto no nos convencen las explicaciones que se dieron para derrumbar las
pérgolas y las columnas para evitar males mayores. Como decía, no nos
convencen, y creemos que fue la excusa perfecta para plantear el cambio de
ubicación del polideportivo de Santa Eulalia. Afortunadamente, al equipo de
gobierno le ha salido el tiro por la culata y los vecinos finalmente han decidido que
el lugar del polideportivo sea Gasómetro como era inicialmente.
En ese sentido nosotros votaremos también a favor, como he comentado al
principio. Nosotros entendemos, como además dice el Presidente Sánchez que los
compromisos están para cumplirlos, pues nosotros instamos al equipo de gobierno
socialista a que cumpla sus compromisos y ya que en el primer día en el que se dio
el resultado sobre la ubicación del polideportivo, que finalmente será en Gasómetro,
finalmente se han comprometido a dignificar y a remodelar el parque de la
Alhambra, por tanto instamos a que se planifique de manera rápida para que en
poco tiempo todos los vecinos, en este caso de Santa Eulalia, podamos disfrutar de
dicho parque. Muchas gracias.
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SRA. ESTEBAN FERNÁNDEZ (Cs)
Votamos a favor.
SRA. BATALLA PASCUAL (ERC-AM)
Bona tarda. Nosaltres respecte d’aquesta moció presentada per L’Hospitalet en
Comú-Podem, en primer lloc volem recordar que sobre el parc de l’Alhambra es va
suscitar la polèmica de la ubicació del poliesportiu del barri de Santa Eulàlia, que es
va resoldre amb un procés de participació pública més que insuficient, respecte dels
terminis i de la informació que varen rebre els veïns i les veïnes.
El que és evident és que els parcs i els jardins són els pulmons verds de la nostra
ciutat, són espais de salut, de convivència i socialització dels veïns i veïnes, i molt
importants en una ciutat com la nostra que té una elevada densitat de població.
El parc de l’Alhambra és un dels pocs espais verds que té el barri de Santa Eulàlia, i
ha patit en alguns moments deixadesa i manca de manteniment de l’equip de
govern d’aquesta ciutat.
Des d’Esquerra Republicana de Catalunya compartim amb L’Hospitalet En ComúPodem que cal impulsar un projecte de remodelació del parc de l’Alhambra que
sigui integral, mitjançant un procés participatiu on els veïns i les veïnes puguin
definir les millores que necessita aquest parc, que considerem que és l’epicentre
verd del barri de Santa Eulàlia. Moltes gràcies.
Essent les 19:52 hores, s’incorpora a la sessió la Sra. Núria Marín Martínez,
Alcaldessa-Presidenta.
SR. ALCÁZAR ESTEBAN (PSC)
Sí, gracias Alcaldesa. Para posicionarnos al respecto de la moción que solicita la
reconstrucción de las pérgolas y la reforma integral del parque de la Alhambra.
Nosotros evidentemente compartimos la necesidad de que se haga una reforma
integral del parque de la Alhambra. Fíjense si la compartimos que en nuestro
programa electoral con el que nos presentamos a las elecciones del pasado mes de
mayo de 2019, incorporamos ese elemento, ese compromiso de reforma integral
del parque de la Alhambra.
Y fíjense si lo compartimos que en el proceso de participación que ahora tildaban
de insuficiente, yo no quiero entrar en comparaciones con otros procesos de
participación porque nos podríamos poner las botas, pero en cualquier caso en ese
proceso de participación el compromiso era, por parte del gobierno, que
independientemente de donde se ubicara finalmente el polideportivo, se haría la
reforma del parque. Y eso está explicitado, está escrito.
Por tanto, la moción no aporta nada nuevo ni nada esencial al compromiso que el
equipo de gobierno tiene con la reforma integral del parque de la Alhambra.
Sí que decirles que evidentemente esa reforma la haremos en el marco del
desarrollo de nuestro plan de inversiones, un plan de inversiones que en los
próximos meses podremos presentar y concretar, donde marcaremos cuales son
las actuaciones prioritarias para realizar durante este mandato y evidentemente el
compromiso es de realizar esa reforma.
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S’escolten veus entre el públic.
No vamos a hacer una consulta ciudadana para ver cómo es el parque, también se
lo anuncio, no lo vamos a hacer. No lo vamos a hacer, como no hacemos con casi
ninguno de los proyectos que tira adelante el ayuntamiento. Para eso nos eligen,
para decidir, para gobernar y para poner encima de la mesa las que consideramos
que son las mejores opciones para el desarrollo, en este caso, del parque de la
Alhambra.
Sí que lo haremos si me permiten dialogando, hablando con los vecinos, con las
entidades, como hemos hecho siempre. Todos los proyectos importantes que se
han desarrollado en esta ciudad, históricamente se han consensuado, se han
hablado, se han trabajado con los vecinos y con el tejido asociativo. Y quien diga lo
contrario, o miente o desconoce la historia de la ciudad y la praxis de este gobierno
durante los 40 años de democracia. Y evidentemente aprovecharemos el Consell
de Districte como espacio principal para poder recoger esas ideas, esas
aportaciones para hacer un buen proyecto.
Y luego lo que nos parece un poco contradictorio dentro de la moción, es que se
pida participación y al mismo tiempo nos digan ya que es lo que debe haber en el
parque. Debe haber las pérgolas. Sí o no.
S’escolten veus entre el públic.
Yo creo que cuando se pide que haya participación y que haya diálogo hay que
partir de la base de que desde el área de Espacio Público y Urbanismo se hará una
propuesta evidentemente, una propuesta que esperemos que salga del buen tino
de los arquitectos del ayuntamiento, que sea capaz después de recoger las ideas y
propuestas que surjan desde el territorio también y que nos permitan hacer un
parque que para mí, al menos desde el punto de vista político, tiene que cumplir
algunos requisitos.
Uno, que sea más verde evidentemente, en ese objetivo de incrementar la
cobertura verde de la ciudad. Otro, que sea más accesible, un parque del siglo XXI
que cumpla con toda la normativa de accesibilidad para que sea utilizable por
cualquier vecino o vecina. Que sea más jugable, que sea un espacio dónde los
niños y niñas encuentren más atractivos para poder jugar y estar, que sea un
espacio seguro y que sea un espacio de convivencia.
Esos son los criterios que como equipo de gobierno vamos a poner encima de la
mesa a la hora de redactar el proyecto del nuevo parque, como decía, desde el
diálogo, la concertación, intentando que responda al interés general de todos y de
todas, pero evidentemente cumpliendo con el compromiso que nosotros
electoralmente nos marcamos con los vecinos y vecinas que, por otro lado,
refrendaron nuestra posición con una mayoría importante en esta ciudad.
Por tanto, ese va a ser el plan que vamos a tirar adelante. Todo y así no vamos a
votar a favor de esta moción porque consideramos que no aporta nada nuevo, que
es contradictoria porque pide participación, pero ya nos dice lo que tiene que haber
o lo que no tiene que haber en el parque, y por tanto consideramos que tenemos
que partir desde otro plano.
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Por eso votaremos en contra y simplemente, sin meterme en el terreno del Sr.
Miguel García que utiliza dichos normalmente, yo le diría aquello de que no vaya a
ser que las columnas no nos dejen ver el parque. Vamos a trabajar para hacer el
mejor parque posible para todos los vecinos y vecinas de Santa Eulalia.
SRA. GONZÁLEZ MONTES (LHECP-ECG)
Decirles que lamentamos, nuestro grupo municipal lamenta muchísimo la decisión
del equipo de gobierno de la ciudad de votar en contra de esta moción. Creemos
que es una moción que recoge el sentir y la preocupación de muchos vecinos y
vecinas que ya lo han ido demostrando durante todos estos meses, la preocupación
por el único parque que tiene Santa Eulalia que se vio gravemente amenazado, y
que sufrió, por parte de este equipo de gobierno, una actuación absolutamente
desproporcionada que se llevó por delante elementos que son muy simbólicos y
que significan muchísimo para los vecinos y vecinas de Santa Eulalia.
Anteriormente había una moción en la que se hablaba del simbolismo y de la
importancia que tiene lo emocional y yo creo que el equipo de gobierno no debe
obviar precisamente eso, es un patrimonio inmaterial también del barrio de Santa
Eulalia ese parque, esas pérgolas que fueron derrocadas y que se está
reclamando.
Por lo tanto nosotros nos hacemos eco de las peticiones que están haciendo estos
vecinos y vecinas y consideramos que es importantísima esta remodelación,
independientemente de que lo lleven ustedes en el programa o no. Es una petición
de los vecinos. Han demostrado durante muchos meses que están dispuestos a
defender su parque y a defender también ese patrimonio que ellos consideran que
es importantísimo, y sobretodo agradecerles esa lucha vecinal que han mantenido a
lo largo de toda la historia del barrio de Santa Eulalia y de L’Hospitalet y lamentar
profundamente que el equipo de gobierno no lo tenga en cuenta.
L’Alcaldessa demana silenci al públic assistent a la sessió.
A continuació l’Alcaldessa-Presidenta, obre un segon torn d’intervencions en
el debat.
SR. ALCÁZAR ESTEBAN (PSC)
Yo, Sra. González mire, desde la humildad, yo no me erijo en el intérprete de la
voluntad de los vecinos. Yo no sé si los vecinos quieren columnas o no quieren
columnas o quieren el parque de una manera o de otra. Yo lo que digo, yo lo que le
he dicho es que nosotros nos hemos comprometido a hacer una reforma integral
del parque de la Alhambra, que no depende de que hoy se apruebe una moción en
este pleno que diga cómo debe ser ese parque o cómo se tiene que hacer.
Y que como nos hemos comprometido a hacerlo, y además los vecinos de manera
fehaciente, porque claro, ahí cuando se vota sí que se ven las cosas de manera
clara, han respaldado mayoritariamente esa posición. Igual que el resto de cosas a
las que nos hemos comprometido, lo desarrollaremos en el plan, en el marco de
nuestro plan de inversiones. Yo solo he dicho eso, no digo nada más, ni
menosprecio la voluntad de nadie, pero tampoco la interpreto, me remito adónde es
más fácil interpretar, que es quien ha recibido el respaldo mayoritario para
desarrollar su programa político en esta ciudad, que incorpora la remodelación del
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parque de la Alhambra. Ya coincidimos, no pasa nada.
SRA. GONZÁLEZ MONTES (LHECP-ECG)
Yo insisto, es bastante incoherente si ustedes lo llevan ya en el programa de
gobierno, que no estén votando esta moción a favor cuando hay vecinos y vecinas
que evidentemente están solicitando una remodelación integral del parque y
además están pidiendo también que se restituya lo que su equipo de gobierno de
una manera absolutamente arbitraria derrocó en una actuación absolutamente
nefasta para el barrio de Santa Eulalia.
SRA. ALCALDESSA
Sra. González, para que queden las cosas claras, porque creo que lo que no es
necesario es la moción, por qué si el grupo que gobierna la ciudad, que es el
Partido Socialista de Cataluña se ha comprometido en su programa electoral a
hacer la remodelación de este parque, no es para nada necesario una moción,
porque lo vamos a hacer, porque los compromisos aunque a usted le parezca otra
cosa, cuando ésta que le habla se presenta con un conjunto de compañeros y
compañeras delante de la ciudadanía, es para cumplir, para hacer cumplir y para
cumplir lo que se compromete.
Y nosotros, y además es muy sencillo, es que cualquiera de los que están aquí
puede ir a nuestro programa electoral y puede ver perfectamente a qué nos hemos
comprometido, y ese compromiso lo vamos a cumplir y ese compromiso dice lo que
acaba de explicar el Sr. Alcázar, que es que vamos a hacer una mejora integral de
ese parque. ¿En qué sentido? Pues en el sentido que hemos hecho siempre
cualquier mejora en la ciudad, que hemos partido de unos planos técnicos que nos
han hecho los profesionales que trabajan en la casa, y a partir de aquí la hemos
consensuado con los vecinos y eso es lo que vamos a hacer y no es necesario ni
mociones en este caso, no digo que las mociones no sean necesarias, sean buenas
y están todas llenas de buenas intenciones.
Pero en este caso concreto lo que la moción está diciendo no es, hagan ustedes
una remodelación, nos están diciendo una: pongan las pérgolas, y dos: hagan un
proceso participativo para hacer la remodelación, y lo que estamos diciendo es:
vamos a hacer una remodelación como hemos hecho tantas y tantas mejoras y
remodelaciones y proyectos en esta ciudad. No se aprueba la moción, pero eso no
quiere decir ni que no se esté trabajando en este proyecto, ni que no se vaya a
consensuar con los vecinos como hemos hecho siempre y estáis aquí muchas
personas que habéis discutido muchísimos proyectos con el gobierno de la ciudad y
hemos estado de acuerdo en muchos casos y en otros no nos hemos puesto tan de
acuerdo.
Pero nosotros estamos en todo caso para escuchar a todas las partes y hacer una
propuesta que sobretodo signifique poner el bien común por encima del bien
particular. Y es lo que vamos a continuar haciendo y a partir de aquí ustedes
pueden venir, pueden hacer todas las peticiones que crean conveniente, pero yo
como Alcaldesa, lo he dicho por activa y por pasiva porque hemos hablado en los
últimos meses muchas veces de esta cuestión, el parque de la Alhambra necesita
una remodelación, es cierto que las condiciones…
L’Alcaldessa demana silenci al públic assistent a la sessió.
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No estamos en una asamblea. Han venido a un Pleno y lo siento, si quieren que
nos veamos un día, nos vemos, pero hoy estamos en un Pleno municipal y lo siento
pero esto no es una asamblea vecinal.
Por tanto, vamos a remodelar ese espacio, vamos a hacer un proyecto
evidentemente que mejore la situación del parque actual. Será fácil porque la
situación del parque actual no es ni mucho menos algo de lo que nos sintamos
orgullosos, yo la primera. Por tanto lo vamos a mejorar, vamos a hacerlo más
amable, vamos a hacerlo más verde, vamos a hacerlo más habitable y con una
mejor, como decía el teniente de alcalde, para que podamos tener una mejor
convivencia, para que las personas y todo el mundo del barrio lo pueda utilizar y
que sea un espacio de encuentro y no un espacio de enfrentamiento, que
últimamente parece ser que es un poco lo que se ha puesto de moda.
Nosotros no queremos enfrentar a los vecinos, nosotros queremos hacer un
proyecto para que todos los vecinos se sientan a gusto y es lo que vamos a hacer.
Si alguien le parece que no lo hemos hecho bien, pues perfecto, si alguien le
parece que no vamos a cumplir nuestros compromisos, será su posición, pero ya
les digo yo como alcaldesa que soy, en definitiva la que va a dar la última
instrucción para que desde el área de servicios municipales y desde Urbanismo,
desde EPHUS, que es el área encargada, ya les digo que tienen el encargo de
empezar a trabajar en ese sentido.
Y además estas cosas es que es muy sencillo, porque esto lo iremos viendo. Si
tenemos razón, pues supongo que a ustedes no les costará nada reconocerlo y eso
será así. Por tanto, ya está, no hay más que discutir.
S’escolten veus entre el públic.
Al principio del Pleno, no sé si ustedes estaban o no, se ha dado cuenta de la
composición de los Consells de Districte. Los Consells de Districte todos decimos
que deben de servir para alguna cosa y si no nos gustan, los hacemos desaparecer
y nos inventamos otra cosa, pero mientras…
L’Alcaldessa demana silenci al públic assistent a la sessió.
En todo caso lo que les quiero trasladar es, vamos a hacer la remodelación, lo
vamos a hacer teniendo en cuenta la opinión de los vecinos, como siempre hemos
hecho cualquier proyecto en esta ciudad y además ustedes, algunos de ustedes lo
saben porque han formado y forman parte del tejido asociativo y saben cómo
trabajamos y por tanto independientemente de que la moción presentada se
apruebe o se deje de aprobar. Ese es el compromiso de este gobierno y ya está, y
vamos a proceder a la votación…
L’Alcaldessa demana silenci al públic assistent a la sessió.
La Sra. Alcaldessa-Presidenta, per al seu posicionament en les mocions 26 i
27, demana el vot a mà alçada dels/de les portaveus dels diferents grups polítics,
detallant-se el resultat de dita votació a continuació.
La Sra. Alcaldessa-Presidenta, finalitzat el debat, declara rebutjada la
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moció número 26 i la moció número 27 resta sobre la taula, amb el resultat de
la votació que es recull a continuació.
MOCIÓ 26.- PER DEMANAR UN PROJECTE DE REMODELACIÓ I LA
RECONSTRUCCIÓ DELS ELEMENTS ENDERROCATS DEL PARC DE
L’ALHAMBRA.
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 i
amb 13 vots a favor dels representants d’ERC-AM, Srs./Sres. Antoni Garcia i
Acero, Rosa Batalla Pascual, Jorge García Muñoz, Lluïsa Carmona Martínez i
Xavier Mombiela Quintero; dels representants de Cs, Srs./Sra. Miguel Manuel
García Valle, M. Carmen Esteban Fernández, Rainaldo Ruiz Narváez i Jesús
Amadeo Martín González; dels representants de LHECP-ECG, Sres./Sr. Ana M.
González Montes, Sergio Moreno Ruiz i Núria Lozano Montoya i de la representant
del PP, Sra. Sonia Esplugas González; assistents presents en el moment de la
votació.
MOCIÓ 27.- PER LA LIMITACIÓ DE LA PROLIFERACIÓ DE SALONS DE JOC,
APOSTES, I LA SEVA PUBLICITAT, I REFORCI LA PREVENCIÓ DE LES
LUDOPATIES COM A PROBLEMÀTICA DE SALUT PÚBLICA.
(VA QUEDAR SOBRE LA TAULA)

PARTIT POPULAR DE L'HOSPITALET
En relació amb les mocions presentades pel grup polític municipal del Partit
Popular de L’Hospitalet, números 28 i 29, es produeixen les intervencions següents:

SRA. ESPLUGAS GONZÁLEZ (PP)
Todo cargo político cuando toma posesión del mismo debe comprometerse o jurar
por su conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones de dicho cargo con
lealtad al rey, y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental
del Estado.
L’Alcaldessa demana silenci al públic assistent a la sessió.
A pesar de la obligación legal y moral, el candidato a la presidencia, Pedro Sánchez
el 4 de enero realizó una serie de afirmaciones abiertamente contrarias a los
principios recogidos en nuestra Constitución.
Entre las afirmaciones que hizo Pedro Sánchez, afirmó en referencia a Cataluña
que hay que devolver a la política un conflicto político y retomar la única vía posible,
la política, retomar la senda de la política, y dejar atrás la judicialización del conflicto
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y la deriva judicial que tanto dolor y tanta fractura han causado en buena parte de la
ciudadanía catalana y española.
También aseguró que la ley por sí sola no basta y que existe un conflicto político
que tenemos que resolver y anunció que va a crear una mesa de diálogo bilateral
entre el gobierno de España y el gobierno de la Generalitat.
Además, se refirió a nuestro país como una España federal y manifestó que somos
un país en el que se han desarrollado identidades nacionales; definió como
zancadillas las decisiones de la Junta Electoral Central, unas decisiones que se
derivan de una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, que ha
acabado con la inhabilitación del ya expresidente Torra. De esta forma se situó al
lado de los condenados por desobedecer las leyes, y no del lado de la ley y la
convivencia.
Además, el Sr. Sánchez y el PSOE, en los pactos que han suscrito con otras
formaciones políticas para garantizar que apoyarán el día de su investidura, se han
comprometido entre otras cosas a impulsar las reformas necesarias para adecuar el
Estado al reconocimiento de las identidades territoriales, acordando, en su caso, las
modificaciones legales necesarias, atendiendo a los sentimientos nacionales de
pertenencia.
Se han comprometido a llevar las medidas para que sean sometidas en su caso a
validación democrática a través de una consulta ciudadana, de acuerdo con los
mecanismos previstos o que puedan preverse en el marco del sistema jurídicopolítico.
Cómo podemos observar por lo expuesto, las afirmaciones realizadas por el Sr.
Sánchez y diversos apartados de los acuerdos firmados por el PSOE, reflejan
ciertos compromisos que entran en flagrante contradicción con lo establecido en
nuestra Constitución y en otras importantes disposiciones de nuestro ordenamiento
jurídico.
El Sr. Sánchez y el PSOE no pueden escudarse en que las afirmaciones realizadas
o los acuerdos suscritos con el simple hecho de decir que son recursos dialécticos.
Por todo ello, nosotros pedimos al Pleno del Ayuntamiento que primero, se inste al
Presidente del Gobierno a romper sus acuerdos con Esquerra y Bildu.
Segundo, instar a todos los grupos parlamentarios que tienen representación a que
soliciten la comparecencia del Sr. Sánchez para ser interpelado sobre las
afirmaciones que acabo de hacer.
Tercero, instar a todos los grupos parlamentarios a rechazar la actuación del
Presidente del Gobierno. Un Presidente del Gobierno que ha pactado con aquellos
que buscan romper la unidad de España y acabar con la democracia y el Estado de
derecho vigentes en nuestro país.
Aquesta moció nosaltres ja hem tingut diferents queixes per part dels veïns que
asseguren que hi ha punts de la ciutat que són especialment foscos i que això crea
inseguretat a les hores nocturnes evidentment i plantegen la elaboració d’un mapa
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de punts foscos per implementar de manera progressiva i donar solució a aquesta
problemàtica.
Considerem que la millora d'aquestes zones urbanes mal il·luminades i amb poca
il·luminació, especialment a les zones escolars i d’oci, milloraria la sensació de
seguretat i acabaria amb bona part de l’incivisme que ara patim.
Apostem per una adequada il·luminació dels carrers i parcs, sobretot pel que afecta
als barris més apartats del centre, ja que aquesta manca d’il·luminació pot contribuir
a que pugui ser una zona perillosa a l’hora de tornar cap a casa.
Per tant, nosaltres considerem que és el moment adient per presentar aquesta
moció, atès que hi ha un pla d’inversions en el que es preveu una millora de la
il·luminació en els barris de la ciutat i per tant nosaltres el que proposem al Ple és
publicar durant el primer trimestre del 2020 el mapa lumínic que inclou el control
luxomètric del 2019, que li correspon realitzar a l’empresa concessionària del servei
de l’enllumenat públic.
I en segon lloc, nosaltres en col·laboració amb les Associacions de Veïns, AMPAS i
la resta d’entitats, que s’elabori aquest mapa de punts foscos, especialment a les
zones escolars i d’oci, que complementi l’indicat en el punt anterior i, en
conseqüència, es realitzin les actuacions necessàries per eliminar aquests punts
foscos de manera progressiva. Gràcies.
La Sra. Alcaldessa-Presidenta, per al seu posicionament, dóna la paraula als
regidors i les regidores representants dels grups polítics municipals, per ordre de
menor a major numero de membres.
SR. MORENO RUIZ (LHECP-ECG)
Gràcies Alcaldessa. Respecto a la moción para acabar con los puntos oscuros en
las zonas escolares, me posicionaré yo, Núria hará la otra moción.
Compartimos algunos de los aspectos y necesidades que se presentan. El título
con el que se presenta la moción nos parece que no cabría ninguna objeción,
“acabar amb els punts foscos a les zones escolars i d’oci”, pero es verdad que a
medida que se va desgranando el planteamiento que se hace de la moción, nos
genera ciertas dudas.
En el Pleno de noviembre ya expusimos a tenor de la moción que presentó el
Partido Popular que respecto al bloque de políticas de seguridad, nosotros
defendemos precisamente la implementación de políticas preventivas, como podía
ser en este caso, la mejora de la luminosidad de ciertas zonas o calles o reactivar
zonas con muy poca afluencia, en lugar de dedicar todos los esfuerzos, como se
planteaba en mociones anteriores, a políticas más bien reactivas.
En este sentido, por tanto, podemos compartir, como digo, que se dediquen medios
para revertir la luminosidad de ciertas zonas, como parece que indica el título de la
moción.
Ahora bien, lo que nos genera ciertas reticencias es el sentido o el trasfondo que se
deriva de la moción, de la parte expositiva, digamos, donde se identifica la
problemática, sus causas y propuestas de resolución.
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Nos encontramos con argumentos bastante laxos como: “s’ha d’adequar la
il·luminació als barris més allunyats del centre, perquè pot ser perillós al tornar a
casa”, que entendemos poco tienen que ver con el planteamiento inicial respecto a
las zonas escolares o de ocio, o que la falta de luminosidad genera problemas de
limpieza, de incivismo, o literalmente: “problemas varios”.
Es decir, de lo que se propone de inicio en la moción, que es acabar con los puntos
oscuros en zonas escolares, se pasa muy por encima en el propio cuerpo de la
moción y se hace una especie de cajón de sastre donde el protagonismo de nuevo,
es la reiterada percepción de inseguridad que plantea el Partido Popular en cada
Pleno.
Las propuestas de acuerdo en sí, no veríamos problema en su aprobación, pero lo
que es cierto es que lo que podría haberse planteado como una propuesta atractiva
y mejor elaborada, se queda en una amalgama de ítems con poco fundamento.
Gracias.
SRA. LOZANO MONTOYA (LHECP-ECG)
Respecte a la moció per sol·licitar al Congrés dels Diputats que s’interpel·li al
President del Govern, haig de confessar que inicialment el títol ens va induir a
confusió, perquè quan vam començar a llegir la referència a un President del
Govern que vol acabar amb el consens constitucional i la igualtat de tots els
espanyols, vam pensar immediatament en les agressives polítiques laborals,
econòmiques i fiscals de l’etapa Rajoy, sincerament.
Haig de dir que a més a més, després d’una lectura atenta de la mateixa, vam
concloure que el títol tenia ben poc a veure amb el seu contingut, ni amb el consens
constitucional, ni tampoc amb la igualtat. En canvi, té molt a veure amb una mena
de cacera de bruixes, encaminada a intentar uniformar i patrimonialitzar una
Espanya diversa i plural que vostès ni entenen ni representen.
Només així s’entén que parlin de consens constitucional per fer referència a
qüestions absolutament allunyades d’aquest. És consens constitucional l’intent
continu de patrimonialitzar les institucions de l’Estat, per exemple la figura del cap
de l’Estat? Creuen que li fan cap favor al rei vinculant-lo a una opció política i
perjudicant el seu paper, aquest sí constitucional, d’àrbitre de les institucions?
És consens constitucional instrumentalitzar institucions com la Junta Electoral amb
finalitats polítiques? Per exemple, fent públiques les seves resolucions sense
esperar a que ho faci el propi òrgan, com va fer el Sr. Casado. És consens
constitucional l’insult i la desqualificació permanents?
És consens constitucional bloquejar la renovació del Consell General del Poder
Judicial, amb la finalitat de condicionar els nomenaments del màxim òrgan de
govern de la judicatura?
I el més important de tot, és consens constitucional qüestionar la legitimitat dels
representants parlamentaris emanats de la sobirania popular en els termes de la
LOREG i de la Constitució, i la pròpia legitimitat del Gobierno resultat de la
correlació de forces parlamentàries emanada de les urnes?
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Ja els avenço que es tracta de preguntes absolutament retòriques que contenen la
llavor de la resposta, l’única resposta possible és un rotund No.
Vostès no han interioritzat l’esperit de la Constitució, en alguns aspectes ni tan sols
la lletra, i segueixen rebutjant de forma agra la diversitat i el pluralisme de l’Espanya
real. La Constitució no és només l’article 2, ni tan sols l’article 9.1, perquè el principi
de legalitat, sense l’article 9.3 que consagra el principi d’igualtat de la ciutadania,
seria una Constitució buida, corresponent als poders públics la remoció dels
obstacles que la fan possible, es tracti de la igualtat d’accés a la informació veraç o
a una educació pública i de qualitat.
Sento haver de dir que vostès confonen la realitat amb els seus desitjos. Ni
Espanya és seva, ni la Constitució és seva, és de la ciutadania, a la que diuen
representar. Si creguessin en la Constitució material, més enllà de la Constitució
formal, estarien treballant pel seu compliment material, que és l’objectiu principal del
Gobierno de coalición al que vostès apunten per elevació.
El que vostès pretenen amb aquesta moció és traslladar la responsabilitat
d’impugnar el Gobierno de l’Estat al municipalisme, fent deixadesa de la seva funció
de control parlamentari, en lloc del que veritablement voldrien fer: plantejar una
moció de censura que no es veuen capaços de tirar endavant trenant aliances
polítiques, com demostren la moció de censura perduda per Mariano Rajoy i la
recent investidura del President Sánchez.
Exerceixin de lleial oposició al Congrés, donin mostres de tenir un sentit d’Estat que
no exhibeixen més que quan governen vostès, i pensin més en aquest país que
diuen defensar, però sobretot pensin en la seva gent, perquè Espanya no és només
una bandera, i res es pot construir sobre el patiment de la seva gent.
En base als motius exposats anteriorment, ens posicionarem en contra d’aquesta
moció. Moltes gràcies.
SR. GARCÍA VALLE (Cs)
Muchas gracias. Miren, nuestro posicionamiento de esta moción que presenta el
Partido Popular, moción para solicitar al Congreso de los Diputados que se
interpele al presidente del Gobierno sobre los acuerdos alcanzados con los
independentistas.
Mire, hoy precisamente aquí en este Pleno se ha visto como un miembro de
Esquerra Republicana ha venido a amenazar al gobierno diciéndole lo que le ha
dicho y constará en el acta. Es decir, no es posible que un gobierno de una nación
esté bajo la presión y la amenaza permanente de un grupo que además quiere
romper España, hacerla añicos, hacerla jirones y que al final por simplemente el
hecho de querer estar en un sillón, que tiene legitimidad para estar, porque ha
ganado unas elecciones, pero no legitimidad para pactar con quién quiere romper
España. Y hablando de diálogo, ¿pero a qué diálogo apela el Sr. Sánchez con
estos señores que han demostrado ampliamente que se saltan las leyes, que se
pasan por el forro de sus caprichos lo que les da la gana y que no obedecen ni a
jueces ni a nadie?
No puede haber diálogo con quien no tiene voluntad de dialogar. Si no es llevar el
agua a su molino a cualquier costa, atropellando el estado de derecho, la Ley, la
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Constitución y lo que se les ponga por delante. Así que ese diálogo tiene que estar
abocado al fracaso y mientras tanto vamos dejando todos pelos en la gatera y
dejando que este país se muera porque no se toman las decisiones que hay que
tomar para que funcione.
En definitiva, yo hoy he tenido un ejemplo más de donde podemos ir con estos
señores y debía de verlo ya Pedro Sánchez, debería verlo claramente. Oiga,
negociar ¿qué y con quién? Porque si te están diciendo, como se ha dicho aquí, se
ha verbalizado, mire, si no cumplen con los pactos que hemos hecho, por eso se
está pidiendo aquí que se expliquen qué pactos son. ¿Hay intereses oscuros, que
no podemos conocer los pactos? ¿Se tiene que esconder de algo el Sr. Pedro
Sánchez para explicar lo que ha dicho con luz y taquígrafos? Si es legítimo que lo
haga, y si es correcto no tendrá problema en explicarlos, pero cuando bajo eso
prevalece una amenaza implícita y varias veces ya que la han hecho, tanto
Junqueras, aparte de que lo volveremos a hacer y toda esa historia que no abunda
en el beneficio de la duda siquiera, sino que lo van a volver a hacer. ¿Qué vamos a
hablar bajo presión, bajo amenaza?
Oiga, así no se puede gobernar, porque por mucho que queramos, si queremos
aguantar un sillón a la fuerza bajo amenaza, seguramente las decisiones que se
tomen no sean las correctas, porque nadie bajo amenaza puede obrar libremente
para discutir temas, si en definitiva lo que quiere es no perder el sillón.
Mire, no vale un sillón tanto como la unidad de España sobre todo de saber que
estás gobernando con gente que ni ha condenado el terrorismo, que están ahí
dando cada día la matraca, haciéndole reverencias a los etarras convictos, a los
etarras que han pasado por la cárcel, recibiéndolos con homenajes. Es duro esto,
es un debate que agota, que aburre, pero abran los ojos de una vez, señores
socialistas. Hablen todo lo que tengan que hablar, pero cuidado, no bajo presión y
amenaza por un sillón, porque eso no les dará a ustedes la posibilidad de gobernar,
primero como se debe gobernar, con tranquilidad, pactando y hablando con
partidos constitucionalistas para llevar a efecto un buen gobierno. En definitiva, mal
gobierno si tienen ustedes que estar bajo la presión y la amenaza, como se ha
repetido aquí hoy en este pleno por el Sr. Coque, de cómo no cumplan con los
pactos, los ponemos en la calle.
Así que no nos gustaría que estas mociones tuvieran que venir al Pleno, pero si
vienen hay que debatirlas, estamos hartos ya de este monotema, pero al final quién
está dando esa posibilidad y pábulo a estos señores que en definitiva no tienen
ninguna voluntad de diálogo, son ustedes. Miren, exploren otras cosas, explórenlas
que igual las encuentran. Tiendan la mano al constitucionalismo, tiéndanla, que
estoy seguro que tenemos que ponernos de acuerdo porque sabe que bien vale
España un pacto con los constitucionalistas, porque España no puede estar en
manos de gente que son enemigos públicos desde tiempo ya inmemorial y de
filoetarras y ustedes que tienen legitimidad para llevar el gobierno adelante, tienen
que visualizar muy bien que hay que explorar otros territorios constitucionalistas
para poder llevar adelante un gobierno que no se merece coacción por parte de la
gente que quiere romper este país.
Así que nosotros vamos a votar a favor y ya les digo y lo reitero otra vez, que nos
gustaría no tener que andar votando estas mociones porque ya aburren, pero es la
realidad. Quítense la venda de los ojos, señores del Partido Socialista. Hablen con
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el constitucionalismo y que todo el mundo ceda un poco en aras de entenderse
para que todos funcionemos para que España tenga un gobierno que no esté
funcionando bajo presión de los nacionalistas, porque ya estaba decidido antes,
porque se equivocó el Sr. Pedro Sánchez. Convocó unas elecciones, yo creo que
se equivocó, como nos hemos equivocado todos y la respuesta fue menos apoyos y
al final cuando estuvo diciendo con estos no, con los otros tampoco, ha tenido que
caer en sus manos porque no había otra forma de que él fuera presidente del
gobierno. No había otra forma porque también pedir los apoyos incondicionalmente,
para al final escuchar a quien no tenía que escuchar, era muy duro. Algo hay que
ceder.
Yo creo que estamos condenados a entendernos señores del Partido Socialista, si
de verdad ustedes, y yo creo que sí, la gran mayoría porque una cosa es el
sanchismo y otra cosa el Partido Socialista Obrero Español al que yo respeto
profundamente y creo que tiene todavía gente suficientemente valiente para hacerle
ver al líder que tienen ustedes ahora, que por ese camino no vamos bien, que
España pierde aunque él gane temporalmente un Falcon o un colchón en la
Moncloa. No deben ser suficientes argumentos eso.
Perdónenme que sea tan duro con el discurso, pero es que en este momento no
estamos para bromas, hay que hacer discursos de este tipo, a ver si de una vez
reaccionan. Con estos señores no se puede ir a ningún sitio, porque su objetivo y
han puesto la nave hacia Ítaca para romper este país y hacerlo jirones y por ahí no
tenemos más remedio que estar de acuerdo los constitucionalistas. Acabo con esta
moción.
Oiga, la otra. Hombre yo creo que es verdad que hay puntos oscuros. No se trata
de que más alarmismo o menos alarmismo, pero es cierto que en la ciudad hay
puntos oscuros y habría que ver la manera de intentar que tuvieran un poco más de
luz. Tranquilamente, sin prisa, no es que eso llame, que también puede ser, pero al
alarmismo de que hay miedo por salir, por cruzar, pero sí es cierto que además
tenemos mucha gente envejecida que no tiene la vista ya como la tienen los
jóvenes, que vamos ahí ya con la garrotita y algunos ya nos va a tocar pronto y hay
que tener que se vea bien en la ciudad. Por lo tanto, como hay puntos oscuros,
intentemos evitar que estén y donde se detecte y de eso sabe mucho el Sr. Castro,
que hemos hablado porque estuvo en ese momento ahí, pues hombre… Sr. Castro
es que a mí me gusta hablar con usted en los Plenos, de verdad, me gusta.
Pero en cualquier caso, ahora hay otras responsabilidades y estoy convencido que
lo van a hacer, al margen de la moción o no, estoy convencido que el gobierno lo va
a hacer, porque sabe que eso en los sitios que sean oscuros lo va a detectar y lo va
a hacer. Así que yo votaré a favor porque la moción no tiene nada que ver, no va en
contra de nada, ni hay que buscarle tres pies al gato para no votar, que es lo que a
veces se hace, por el hecho de que la propone un partido con el que no estamos de
acuerdo con sus ideas. Eso siempre yo he sido contrario, siempre, creo que hay
que votar las mociones que en justicia creamos que sean buenas y es posible que
los argumentos que hacen los que votan en contra, también sean correctos. No van
a pensar como yo.
Pero en cualquier caso, yo votaré a favor de las dos mociones, una por imperativo
no hay más remedio que votarla y la otra porque creo que también. Muchas gracias.

…/…

135

SR. GARCIA ACERO (ERC-AM)
Gràcies. Jo faré la moció 28 i la Lluïsa farà la moció 29 per acabar amb els punts
foscos a les zones escolars i d’oci.
Respecte a la moció 28, jo crec que al títol de la moció, el Partit Popular s’ha deixat
qualificatius com maçons o xavistes, que són pràctiques en el seu discurs.
I vostès presenten avui aquesta moció, perquè no els hi han agradat els resultats
electorals a l’Estat espanyol, no els hi han agradat els resultats a Catalunya, on
vostès són residuals i tampoc els hi han agradat els resultats al País Basc, on no
tenen representació.
I presenten aquesta moció perquè vostès tenen una fuga per l’extrema dreta, que
va sorgir del seu partit, el partit de Vox, i intenten competir amb el discurs xenòfob i
amb el discurs de l’extrema dreta espanyola.
Mirin, vostès amb el PSOE han compartit el 155, han compartit la repressió contra
Catalunya i la retallada de drets i llibertats i mentre alguns continuen apostant per la
repressió, nosaltres, tot i aquesta repressió, continuem apostant pel diàleg. I el
resultat electoral ha fet possible que aquesta aritmètica fes seure al Partit dels
Socialistes a la taula de diàleg, des dels posicionaments que té cadascú, per
intentar trobar una solució a un conflicte que passa a Catalunya, que hi ha un
conflicte polític amb l’Estat espanyol i aquesta solució ha de passar per les urnes,
perquè els ciutadans i ciutadanes de Catalunya han de poder exercir el dret a
decidir.
I des d’Esquerra Republicana de Catalunya farem que en aquesta taula de diàleg
avancin els tres grans eixos de consens que hi ha a la societat catalana, més del
80%, que són: estar d’acord amb la taula de diàleg, a favor de l’amnistia política i
també l’exercici del dret a decidir. I nosaltres confiem que aquesta taula de diàleg
arribi a bon port i que, entre d’altres aspectes, Catalunya pugui decidir el seu futur
polític lliurement, entre ells si vol continuar formant part d’aquesta monarquia
corrupta o vol ser república.
SRA. CARMONA MARTÍNEZ (ERC-AM)
La posició sobre les millores en l’enllumenat de l’espai públic, especialment dels
parcs infantils, estaríem a favor de la millora d’aquesta il·luminació en aquestes
zones de joc perquè efectivament comprovem que hi ha greus deficiències sobretot
durant els mesos de tardor i hivern. Constatem, però, que aquesta situació afecta a
alguns parcs de tots els barris, per exemple aquí al Centre. Si volen només al sortir
podem anar al parc infantil del carrer Xipreret i sentirem que hi ha nens però no es
veuen, perquè està completament a les fosques.
Una millor il·luminació pot assegurar que aquests espais es destinin al seu ús, que
és el joc, i no a d’altres usos problemàtics, alhora que preserva la imatge i la
vivència d’espais segurs per les criatures.
Volem però, proposar, que si es modifiqués o es millorés la situació del mapa
lumínic de la ciutat, voldríem proposar que es fessin algunes revisions per exemple
per incloure un treball preventiu des d’una perspectiva de gènere, per tal d’eliminar
els punts foscos de la ciutat que dificulten que les dones puguem circular segures i
tranquil·les quan es fa fosc.
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Nombrosos estudis i experiències en diferents ciutats europees, mostren que cal
treballar en la prevenció de les violències masclistes, també des de les
intervencions urbanístiques i de disseny dels serveis de la ciutat com per exemple
és l’enllumenat públic, la foscor, els espais no controlats faciliten les violències
masclistes com per exemple l’abús sexual, i no només aquestes, en l’espai públic.
Una ciutat ben il·luminada és també una ciutat més segura per a les dones.
Entenem que aquesta iniciativa s’hauria de dur a terme amb la col·laboració amb
les entitats de dones i joves de la ciutat.
D’altra banda, atenent als criteris de sostenibilitat, considerem que existeixen
possibilitats tecnològiques, sensors de presència, leds, etc., per tal que aquestes
millores no comportin augments de consum ni de contaminació lumínica.
Amb aquesta proposta, inclosa aquesta proposta, el nostre vot seria favorable.
Gràcies.
SR. ALCÁZAR ESTEBAN (PSC)
Sí gracias Alcaldesa, para posicionarnos con la moción dels punts foscos.
Explicar alguna cosa que hemos hecho en los últimos tiempos. Yo creo que vale la
pena que expliquemos qué hacemos. En el año 2018 se hizo un cambio masivo del
alumbrado público de la ciudad de L’Hospitalet, que ha tenido un resultado,
evidentemente siempre mejorable, pero que ha mejorado la situación de partida que
había en la ciudad y que estamos trabajando para seguir mejorando desde el punto
de vista del mantenimiento.
En este mismo momento, estamos desarrollando un proyecto de mejora ya de
algunos puntos oscuros de la ciudad, que podemos compartir si quieren la
información para que no tengan ninguna duda de lo que se está ejecutando y a
partir del mes de mayo ejecutaremos otro contrato por un valor de 2.400.000 euros
que acabará de mejorar también otros puntos oscuros de la ciudad.
Con lo cual, la decisión del equipo de gobierno de trabajar en la mejora de la
iluminación pública en la ciudad, es evidente y además tenemos la directriz de la
Alcaldesa de buscar siempre un nivel de confort lumínico superior al que sería el
estándar para que no se dieran las situaciones que algunos de ustedes han
comentado en sus intervenciones.
Por tanto, compartimos esa visión, votaremos a favor de la moción. Consideramos
que hay un elemento interesante que es el poder generar a través de los Consells
de Districte un grupo de trabajo en cada distrito con entidades, asociaciones de
padres y madres, vecinos, para ver cuáles son esos puntos que más preocupan a
los vecinos y poder trabajarlos directamente, con lo cual nos parece una propuesta
positiva.
Y en cualquier caso, yo atendiendo un poco a lo que decía el Sr. Moreno, yo no
comparto tampoco los mensajes a veces catastróficos del Partido Popular y aún
más de sus socios actuales de la ultraderecha sobre los temas de inseguridad, etc.,
pero sí que es verdad que la mejora de la iluminación, en mi corta pero intensa
experiencia como concejal de distrito el mandato pasado, los vecinos una de las
cosas que te planteaban siempre para sentirse más seguros en la calle, es que
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mejoráramos la iluminación, con lo cual no es incompatible tener una visión
progresista de la sociedad con mejorar la iluminación, para que cosas como
comentaba la Sra. Lluïsa Carmona al respecto también, de la violencia machista, de
los abusos, etc., sean más difíciles de darse en la ciudad, porque tengamos un
entorno más seguro, porque simplemente el hecho de la gente vea bien y no haya
rincones donde esconderse, ya evita muchas de esas cuestiones.
Por tanto, en ese sentido nosotros apoyamos la moción y seguiremos trabajando en
la línea de lo que hemos hecho hasta ahora.
SR. GRAELLS VEGUIN (PSC)
Evidentment davant aquesta moció que es vol interpel·lar al president del govern,
que és bastant kafkià el que proposa la moció, perquè si hi ha un Congrés dels
Diputats, ja s’ho faran, si tenen diputats allà, ja interpel·laran a qui vulguin
interpel·lar, però la proposta és bastant kafkiana.
A banda d’això, lògicament no compartim en absolut res del que s’afirma en la
moció, fins i tot quan es cita al president Sánchez és que dius, que bé ho va dir, ho
subscrivim plenament, però el que no entenem és el fil argumental de dir que si no
és constitucional, que si és il·legal, que si és tal. En absolut, quan es diu, “con la ley
solo no basta”, no quiere decir que estés al margen de la ley. De pan solo, no vive
el hombre, no quiere decir que no vaya a comer pan. Es decir, con la ley solo no
basta, vamos a vulnerar la ley.
No, oiga, es que con solo aplicar la ley, no basta. Ese cántico continuo, esa
pesadez. ¿Hay que respetar la ley? Por supuesto que hay que respetar la ley y en
este país la ley se respeta y al final quien incumple la ley tiene a la justicia
sentenciándole en lo que sea, como hemos visto en las anteriores mociones. Con lo
cual, con la ley solo, no basta.
Hay que hablar, hay que dialogar, hay que recuperar la política y eso es lo que el
programa de gobierno del Partido Socialista, en el pacto con la izquierda, que
también es muy positivo que un partido por primera vez en la historia desde que
entramos en democracia, un partido de izquierdas coja cultura de gobierno, creo
que a futuro es muy positivo porque amplía el abanico de posibilidades y entran en
un posibilismo desde el que está gobernando y por tanto es un gran paso adelante
para la futura gobernabilidad de este país, sin duda alguna.
Pero es que lo que preocupa a la derechona de toda la vida y citando, me gusta
cuando el PP viene con estas citas y una vez vino intentando defender la figura de
Antonio Machado, pues recuperemos a Antonio Machado: “por fin hay un españolito
que quiere vivir y a vivir empieza, entre una España que muere y otra España que
bosteza”. Hay muchos españolitos que tienen la esperanza depositada en este
gobierno que por fin es un gobierno de izquierdas, que vamos a superar el debate
entre identidades, entre nacionalismos, porque eso no conduce a ningún lado, esos
debates lo único que hacen es perjudicar a la clase trabajadora.
Ahora entramos en una lógica de izquierda, derecha y eso permitirá grandes pasos
adelante y acabar con estos años de inmovilismo, de dejar deteriorar la situación a
nivel social, de generar esta fractura territorial por la inacción del gobierno, que ha
dejado pudrir el problema catalán y que ahora por fin volvemos a recuperar el
diálogo y por cierto, siempre desde el respeto a la ley, desde el respeto a las
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sentencias judiciales.
Es que ustedes ponen a España en una situación como de democracia aparente.
Oiga, en una democracia como es la nuestra, si alguien incumple la ley, incluso el
presidente del gobierno o el presidente de una comunidad autónoma y tenemos el
ejemplo desgraciadamente en Cataluña, si incumple un presidente incluso, un
presidente español, la ley, lo pagará y no la puede incumplir y hay mecanismos en
esta democracia para impedirlo, pero no tengan ningún problema, el presidente del
gobierno de España no va a incumplir la ley y vamos a ser respetuosos con eso.
Dialogar no es incumplir la ley, hacer políticas de izquierdas no es incumplir la ley,
revertir los recortes sangrientos que han provocado a la clase trabajadora en
involuciones inexplicables con la excusa de una crisis, una crisis que fue una crisis
global y que otros países la supieron resolver de otra manera sin que los
trabajadores la pagaran como lo están pagando ahora, por fin podremos recuperar
la senda de un gobierno que apruebe unos presupuestos, que tire adelante políticas
sociales, que tire adelante políticas laborales y que permita salir de estos años que
han sido años de involución y de los cuales tardaremos muchos años en
recuperarnos.
Y por cierto, el problema catalán como el gran reto, evidentemente, el gran reto,
pero eso se va a conseguir desde el diálogo. Y por cierto, cuando se habla del
estado federal, como dice la moción, eso no es incumplir la Constitución, porque
nuestra Constitución permite su propia reforma y ya estamos prácticamente en un
estado federal. Tenemos un estado muy descentralizado, por tanto, hablar de un
estado federal no es ir contra la Constitución, ni cambiar el modelo constitucional.
Lo que sí es profundizar, racionalizar una España que necesita de construirse
mejor, de afinar mejor la relación entre las diferentes comunidades autónomas o
estados federales.
Por tanto, ahí es donde tenemos que ir avanzando. Ahora realmente, con esta
derecha inmovilista que no quiere el diálogo, que no quiere avanzar, que lo único
que hace es inmovilizar, será difícil avanzar en este país, sin duda, pero hemos
hecho un paso adelante que pensamos que puede ser histórico y muy satisfactorio
para los intereses de nuestro país.
SRA. ESPLUGAS GONZÁLEZ (PP)
Gracias Sra. Alcaldesa. Empezaré por la moción de los puntos oscuros en la
ciudad. Agradecer a los partidos que han apoyado la moción y lamentar pues el
posicionamiento de En Comú L’Hospitalet, que al final uno no sabe tampoco
cuando está acertando, porque como decía el Sr. Moreno, en el Pleno del mes de
octubre usted mismo hizo referencia a que si la moción que nosotros presentamos
en ese momento hubiera tenido que ver con el tema de la iluminación y los puntos
oscuros en la ciudad, pues se podían plantear el hecho de votar a favor.
Presentamos una moción en ese sentido y ustedes con un argumento un poco
débil, lo que hacen es abstenerse.
En cualquier caso, como decía el equipo de gobierno y han dicho otros grupos
municipales, la intención de la moción es, evidentemente, mejorar la seguridad. La
seguridad parte de muchos ámbitos, no solamente de la iluminación, sino del tema
arquitectónico y evidentemente el tema de seguridad con policía en la calle. Esto es
un aspecto más, nosotros entendemos que todo aquello que mejore la seguridad en
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este sentido, es beneficioso para los ciudadanos y cuando nosotros hablamos en la
moción de que hay zonas que están más alejadas y que tienen que tener mejor
consideración respecto a las zonas del centro, como usted entenderá en
L’Hospitalet tenemos zonas que quizás, la zona de Famadas que está más
apartada del centro, ¿eso lo podemos interpretar como sí? ¿Está apartado del
centro? Evidentemente que se mejore esa zona para que las personas, las mujeres,
hombres o quién sea vayan hacia su casa en horas nocturnas, puedan mejorar la
sensación de seguridad y evidentemente ni siquiera tropezarse.
Respecto a la moción de instar al presidente a dar explicaciones en el Congreso, el
presidente Sánchez, hacer varias consideraciones. También al grupo de
L’Hospitalet En Comú, decirles que ustedes ahora mismo están, para desgracia de
muchos que no compartimos sus políticas de extrema izquierda, están gobernando
en este país y por tanto entiendo que a partir de ahora se van a tener que tragar
unos sapos bastante grandes.
Para empezar, les guste o no, estamos en una monarquía parlamentaria y por tanto
el rey es la primera figura del estado. Por tanto, se merece un respeto. Cuando
ustedes hablan, otro de los sapos que yo creo que se lo han tragado hace muy
poco, es el nombramiento de la fiscal general, de la Sra. Dolores Delgado, que hace
unos días o hace unos meses el Sr. Pablo Iglesias hablaba de que esta señora
estaba totalmente descalificada para ser ministra, porque estaba en contacto
permanente con las cloacas del estado, pero ahora atendiendo a su currículum, que
parece ser que no tenía el mismo hace unos meses, pero ahora parece ser que sí,
que es mucho mejor, pues entonces se merece todo el respeto.
Por tanto, cuando ustedes además dicen y añaden que nosotros utilizamos la Junta
Electoral para hacer política, esa Junta Electoral nos ha dado la razón y a día de
hoy estamos viviendo una situación con un presidente o un expresidente de la
Generalitat, que está inhabilitado como diputado y también como presidente. Por
tanto, nosotros tenemos las herramientas, el estado de derecho nos permite esas
herramientas, las utilizamos y fíjese usted que tiene razón, que el Partido Popular
las ha utilizado y finalmente la justicia nos ha dado la razón.
Respecto a Esquerra Republicana, parlar del 80% que està a favor del que no sé
que està dient, de que els presos polítics que surtin al carrer i tot això, jo crec que
s’han tornat bojos perquè el 80% de la població de Catalunya no pensa així, però
bé, vostès en ese giro ya de locura independentista, yo creo que los números
también se les nubla un poco la mente.
Nosaltres no estem exercint repressió sobre Catalunya o sobre el govern de
Catalunya, nosaltres el que estem fent és defensar els interessos de totes aquelles
persones que no pensen com vostès i que vostès irresponsablement en un govern
de la Generalitat que hauria de ser de tots, només pensen en una cosa, la
independència i ara s’ha vist que només era el poder. Per tant, no és repressió, és
simplement defensa dels nostres drets.
Respecto al Partido Socialista, decir, evidentemente que no puede hacer otra cosa
que respetar la ley, faltaría más, faltaría más. No por ello supongo, que no les
gustan y lo que ahora pretenden es cambiarlas, como el Código Penal, para rebajar
esas penas. En cualquier caso, yo les recuerdo que ustedes forman parte del 155 –
finalitza la intervenció perquè s’ha exhaurit el temps-.
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A continuació l’Alcaldessa-Presidenta, obre un segon torn d’intervencions en
el debat.
SR. MORENO RUIZ (LHECP-ECG)
Muy breve. Lo primero un comentario a Miguel García con el tono del
posicionamiento. Hace cosa de media hora agradecía el tono tan amable de todos
los grupos, cuando hemos aprobado su moción y media hora después lo que hace
es volver a elevar el tono, volver a hacer un discurso que creo que busca la
crispación, filoetarras, etc., que ya estamos acostumbrados al vocabulario, pero
quiero decir que es sencillo, si quiere que se mantenga el tono que antes
reclamaba, lo único que tiene que hacer es respetarlo, ya está, simplemente eso.
Lo que decía, Cristian, lo suscribo totalmente. Sr. Cristian Alcázar, creo que no
hace falta hacer un discurso alarmista para poder potenciar zonas de baja
luminosidad en la ciudad y tanto lo vemos así, lo decíamos en el Pleno de octubre o
de noviembre, no recuerdo, que en ningún momento hemos dicho, Sra. Sonia
Esplugas, que vayamos a votarle en contra la moción, ni que nos vayamos a
abstener, de hecho vamos a votar favorablemente, que tampoco es contradictorio
con lo que decíamos, porque si te cito literal, decíamos que las propuestas de
acuerdo no vemos problema en su aprobación, pero sí que es cierto y esto lo
reitero, que es que el contenido de la moción no obedece, bajo nuestro punto de
vista, a ninguna rigurosidad, a ningún criterio objetivo y ahora me está hablando de
Famadas, pero es que el título de la moción hablaba de zonas escolares, hablaba
de zonas de ocio.
Pero en cualquier caso, nos faltaba, un tema de tanta envergadura como puede ser
el que se plantea en esta moción, un poco más de contenido, de criterios objetivos
o de un razonamiento mucho más atrevido, para poder impulsar los acuerdos que
plantea, que ya digo, los acuerdos los vemos bien y los vamos a votar a favor,
hacemos una crítica del contenido. Gracias.
SR. GARCÍA VALLE (Cs)
Vamos a ver, Sr. Graells. Los separatistas golpistas estos, ¿usted cree que están
dando sobradas muestras de que se puede confiar en ellos? Vamos, no creo yo
que el Sr. Sánchez sea tan bisoño como para creerse, sino es porque le interesa
estar amarrado al sillón, a estos señores que le están amenazando
permanentemente, que le están diciendo, fíjese, en cuanto salga de la cárcel, estoy
haciendo lo mismo.
¿Ustedes serían capaces de dejar a un señor, a un violador en libertad, cuando le
está diciendo antes de salir, al juez, a la primera que pille por la calle la hago trizas?
¿Ustedes creen que eso se puede hacer? ¿Eso no es ir en contra del sentido
común? ¿Y eso queremos pactar? Encima queremos minimizar a un señor que no
muestra arrepentimiento, dice, lo volveré a hacer, pero lo ha dicho muchas veces.
Mire, yo no creo que el Sr. Sánchez que ha dado sobradas muestras de ser un
señor inteligente, fíjense si es inteligente que se ha cargado todo el aparato antiguo
del Partido Socialista y ha metido el sanchismo hasta la médula, cuando hay mucha
gente dentro de su partido que tampoco está de acuerdo, no es que sea tonto, ni
bisoño, tiene interés en un sillón y es lo que yo le reprochaba antes.
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Y mire, sí, levanto el tono en estos temas porque son muy serios. Los temas de la
luz y tal, de llevarse bien con el gobierno de la ciudad. Yo creo que es verdad que
tenemos que ir bajando el tono, pero esos temas son tan serios que ponen en crisis
el estado de derecho, la unidad de este país y claro que sí, yo quiero a España y la
voy a defender con cierta vehemencia, pero con inteligencia.
Y a mí no me engañan, estos señores no me engañan, porque están
permanentemente amenazando, ¿pero dónde van ustedes? No se creen el diálogo,
no es verdad, es una patraña para seguir montados en ese tren que les permite
vivir muchos años. Mientras tanto, vamos tirando a ver si de aquí 5, 10, 15 años
consiguen tener una mayoría. ¿No lo ven ustedes? ¿No lo ven?
El Sr. Sánchez es un tipo inteligente, muy inteligente, a veces hasta se pasa. O sea
que bisoño nada, si está ahí es porque le interesa mantener un sillón, cuando
tendría otras opciones que no explora. Muchas gracias.
SR. GARCIA ACERO (ERC-AM)
Sí. Molt breu per manifestar a la portaveu del Partit Popular que les enquestes
manifesten, les del Periódico, la Vanguardia, la del CEO, que a Catalunya hi ha una
àmplia majoria social, independentment de quina sigui l’opció política, que no li
agrada que hi hagi presos polítics, que vol decidir el seu futur lliurement, estigui a
favor o en contra de la independència i que vol diàleg i si vostè no s’ho creu,
podríem fer una cosa que és convocar un referèndum perquè la ciutadania pugui
decidir sobre aquests temes.
Nosaltres mai hem renunciat al diàleg, vostès també han dialogat. Vostès han
dialogat amb ETA i vostès han dialogat amb el que anomenaven abans el
Movimiento de Liberación Nacional Vasco.
Per tant, el diàleg és positiu per tal d’intentar poder arribar a acords i el problema
que tenen vostès és que no tenen cap tipus de proposta, bé, sí tenen una proposta,
que és l’aplicació del 155 i quan l’apliquen també afecta als seus votants i com no
tenen res més enllà d’aquesta proposta del 155, els seus resultats són els que són,
que són els de les eleccions estatals, que són residuals perquè vostès no pensen
en el país, no pensen en la gent d’aquesta ciutat, no pensen en el que seria l’àmbit
dels ciutadans i les ciutadanes i treuen aquests resultats que són residuals al
Congrés i al Parlament de Catalunya.
SR. GRAELLS VEGUIN (PSC)
Decía el Sr. Miguel que esto no tiene solución, entonces ¿qué proponen? Es decir,
hay una frase de Eduardo Galeano que dice: “los pobres no nos podemos permitir
el lujo de ser pesimistas, tenemos que ser optimistas”.
El problema que tenemos en Cataluña es muy grave. Va a costar muchos años
encontrar una salida. Ortega y Gasset ya hablaba en un debate en el Congreso en
los años 30 de la conllevancia del tema catalán. Ahora bien, con la ley solo no
vamos a hacer nada. O empezamos a caminar, y yo creo que con este acuerdo,
con estos primeros pasos por el diálogo y por una cultura de encuentro y de
consenso, empezamos a avanzar, empezamos a caminar. Con la cultura del palo y
de la ley solo, lo que hemos hecho es llevar a Cataluña a la situación en la que está
actualmente.
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Evidentemente, repartiendo responsabilidades por todos los lados, porque se han
hecho las cosas fatal y con una gran irresponsabilidad, por un lado y por otro.
Vamos a esperar a que empiece a gobernar el sentido común, a que empiece a
gobernar la política desde la honestidad y desde el optimismo.
SRA. ESPLUGAS GONZÁLEZ (PP)
Sr. Graells, como dice el refranero español que es muy sabio, “lo que no se puede
es estar en misa y repicando”. Entonces desde que el presidente Zapatero en su
momento dijo, aprobaré el Estatut que salga del Parlament de Cataluña y tal,
pasando por intentar siempre la equidistancia del Partido Socialista que en unos
momentos nos ha dado el apoyo para aplicar el 155 y que ahora se presentan aquí
con el lirio en la mano como los valedores del diálogo.
Nosotros pedimos al Partido Socialista responsabilidad y pedimos que suspenda la
reunión que tiene próximamente con el president Torra, porque el president Torra
nunca ha representado a todos los catalanes, pero ahora todavía menos y por tanto
responsabilidad, ley y a partir de ahí, utilizar todos los mecanismos que tiene el
estado de derecho para tumbar todas las cosas que puedan ir haciendo los
independentistas, ya sea a través del 155, ya sea a través de la Junta Electoral
Central en su momento, cuando le dio la razón al Partido Popular o ya sea el propio
ordenamiento jurídico para parar los pies a esta gente, porque es la única manera
de conseguir la tranquilidad en Cataluña.
Porque además, como ha recordado otro grupo municipal, ellos ayer en el
Parlament de Cataluña ya dijeron que lo volverían a hacer y por tanto cuando no
hay un carácter, no hay una predisposición de enmienda, sobre unas personas que
han dicho que van a volver a hacer lo mismo, yo creo que poco diálogo tenemos
que tener con ellos. Por tanto, diálogo, ley ante todo y a partir de ahí evitar
cualquier contacto con Torra y con un gobierno que a día de hoy ya no es que estén
en funciones, sino que ya el presidente está inhabilitado.
SRA. ALCALDESSA
Molt bé. Jo crec que ha quedat clar el posicionament de cadascun dels grups. No
cal reiterar en cada moció el plantejament i en fi, jo no seré la que obri ara un debat,
però també dir per finalitzar, perquè avui em sembla que tothom està amb el
refranero español i les cites i tal, decir que “el hombre es el único animal que
tropieza dos veces con la misma piedra”.
Espero que todos aprendamos y que no tropecemos en los errores que se han
cometido en el pasado, principalmente por los que han estado gobernando, que han
sido el Partido Popular por un lado y el gobierno de Esquerra Republicana y Junts
per Catalunya por otro.
Por tanto, lecciones pocas, unos y otros de cómo se hacen las cosas, quiero decir
que vamos a dar un margen de confianza al presidente del gobierno. Vamos a dar
un margen de confianza al gobierno de España y en fin, como mínimo 100 días
para demostrar si somos tan buenos o somos tan malos. Seguramente todo el
mundo tiene derecho también a equivocarse, pero al menos la intención es que las
cosas se puedan solucionar.
La Sra. Alcaldessa-Presidenta, per al seu posicionament en les mocions 28 i
29, demana el vot a mà alçada dels/de les portaveus dels diferents grups polítics,
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detallant-se el resultat de dita votació a continuació.
La Sra. Alcaldessa-Presidenta, finalitzat el debat, declara rebutjada la
moció 28 i aprovada la moció número 29, amb el resultat de la votació que es
recull a continuació.

MOCIÓ 28.- PER SOL·LICITAR AL CONGRÈS DELS DIPUTATS QUE
S’INTERPEL·LI AL PRESIDENT DEL GOVERN SOBRE ELS ACORDS
ASSOLITS AMB INDEPENDENTISTES I POPULISTES I ES REBUTGI
L’ACTUACIÓ D’UN PRESIDENT QUE HA PACTAT AMB AQUELLS QUE VOLEN
ACABAR AMB EL CONSENS CONSTITUCIONAL I LA IGUALTAT DE TOTS ELS
ESPANYOLS.
Es dóna compte de la moció que sotmesa a votació ha estat rebutjada amb 22
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, Rosa Batalla
Pascual, Jorge García Muñoz, Lluïsa Carmona Martínez i Xavier Mombiela Quintero
i dels representants de LHECP-ECG, Sres./Sr. Ana M. González Montes, Sergio
Moreno Ruiz i Núria Lozano Montoya i amb 5 vots a favor dels representants de
Cs, Srs./Sra. Miguel Manuel García Valle, M. Carmen Esteban Fernández, Rainaldo
Ruiz Narváez i Jesús Amadeo Martín González i de la representant del PP, Sra.
Sonia Esplugas González; assistents presents en el moment de la votació.

MOCIÓ 29.- PER ACABAR AMB ELS PUNTS FOSCOS A LES ZONES
ESCOLARS I D’OCI.
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:
“Són nombroses les queixes de veïns de l’Hospitalet que es queixen de la sensació
d’inseguretat que es produeixen en llocs poc il·luminats en hores nocturnes i ens
plantegen la elaboració d’un nou mapa de punts foscos a implementar
progressivament i donar solució.
Considerem que amb la millora d'aquestes zones urbanes mal il·luminades o amb
poca llum, especialment a les zones escolars i d’oci de la ciutat, es millorarà la
sensació de seguretat, o directament, s'acabarà amb part de l’incivisme.
Apostem per una adequada il·luminació dels carrers i parcs, sobretot pel que afecta
als barris més apartats del centre de la ciutat, ja que la manca d’il·luminació pot
convertir la zona en un punt perillós a l’hora de tornar a casa.
Es dona el cas afegit que quan s’ha dut a terme la construcció d’un nou immoble,
enderrocant l’antic on hi havia un punt d’il·luminació a la façana, no s’ha reemplaçat
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per un de nou. La manca d’il·luminació es veu agreujada també perquè els punts de
llum estan a la mateixa alçada que les copes dels arbres i tapant el llum.
Per tot plegat, apostem per garantir una il·luminació adequada i contribuir a la
seguretat de la via pública i és que a hores d'ara són moltes les persones, entitats i
col·lectius que se’ns queixen contínuament de la manca de llum i aquesta
deficiència es tradueix en falta de seguretat, de neteja i de problemes viaris.
Atès que la manca de llum no beneficia la imatge de la ciutat, i tot i que la ciutat
reuneix els índexs de lluminositat reglamentaris, aquests no aconsegueixen
transmetre la sensació d’una bona il·luminació i es tradueix en una ciutat amb
encara massa punts foscos.
Atès que considerem que és el moment adient donat que actualment s’està
desenvolupant el Pla d’Inversions per millorar l’enllumenat públic dels barris de la
nostra ciutat.
Considerem que cal potenciar la il·luminació de la nostra ciutat sense que això
representi un perjudici en el medi ambient ni es generi contaminació lumínica.
Per tot això, el Ple a proposta del Grup Municipal del Partit Popular,
ACORDA:
PRIMER.- Publicar durant el primer trimestre del 2020 el mapa lumínic que inclou el
control luxomètric del 2019 que li correspon realitzar a l’empresa concessionària del
servei de l’enllumenat públic.
SEGON.- Què, en col·laboració amb les Associacions de Veïns, AMPAS de la ciutat
i la resta d’entitats, s’elabori un mapa dels punts foscos a L’Hospitalet, especialment
a les zones escolars i d’oci, que complementi l’indicat en el punt anterior i, en
conseqüència, es realitzin les actuacions necessàries per a eliminar-los de manera
progressiva.
TERCER.- Donar trasllat a les Associacions de veïns, AMPAS i entitats de la
ciutats.”

30.- PRECS I PREGUNTES

a) Respostes prorrogades a preguntes de Plens anteriors:
ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA
- 5248
En relació amb la pregunta formulada oralment en el Ple ordinari de 20 de
desembre de 2019 pel grup polític municipal d’ERC-AM, consta a la Secretaria
General còpia de la resposta per escrit, efectuada pel Tinent d’Alcaldia de l’Àrea
d’Espai Públic, Habitatge, Urbanisme i Sostenibilitat, Sr. Cristian Alcázar Esteban,
que literalment diu:
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“Respecte a la pregunta formulada al Ple del 20 de desembre de 2019, expedient
AJT/1328/2020, en relació a saber quin és el calendari per tal de poder definir el pla
de protecció del patrimoni arquitectònic de la nostra ciutat, us informo del següent:
Es té previs convocar una reunió del Pla Especial de Protecció del Patrimoni
Arquitectònic de L’Hospitalet de Llobregat (PEPPA) durant el primer trimestre de
2020.
En aquesta reunió, entre d’altres qüestions, concretarem el calendari de les
properes convocatòries.
Atentament.”

- 5249
En relació amb la pregunta formulada oralment en el Ple ordinari de 20 de
desembre de 2019 pel grup polític municipal d’ERC-AM, consta a la Secretaria
General còpia de la resposta per escrit, efectuada pel Tinent d’Alcaldia de l’Àrea
d’Equitat, Drets Socials i Recursos Humans, Sr. Jesús Husillos Gutiérrez, que
literalment diu:
“Senyor,
Respecte a la pregunta verbal que veu formular en la sessió plenària del 20 de
desembre de 2019 indicar-vos que periòdicament es mantenen trobades amb els
representants sindicals per tal de assegurar i respectar els drets del personal de
l’Àrea, garantint alhora la prestació dels serveis a la ciutadania.
Atentament,”

- 5250
En relació amb el prec formulat oralment en el Ple ordinari de 20 de desembre de
2019 pel grup polític municipal d’ERC-AM, consta a la Secretaria General còpia de
la resposta per escrit, efectuada pel regidor d’Esports, Sr. Cristóbal Plaza Lao, que
literalment diu:
“Senyor,
Respecte al Prec número AJT1335/2020, que vau formular durant el passat Ple, de
data 20 de desembre de 2019, i segons el que disposa l’article 55 del Reglament
Orgànic del Ple, a efectes de què sigui contestada en el Ple Ordinari que se
celebrarà el dia 29 de gener de 2020, en relació a: “que es creï una comissió
d’investigació pel tema de L’Hospitalet, pel tema del deute, pel tema de la utilització
irregular de l’estadi municipal d’esports de L’Hospitalet.”, dir-vos que ens donem per
assabentats.
Atentament,”

…/…

146

CIUTADANS
- 5231
En relació amb la pregunta formulada oralment en el Ple ordinari de 27 de
novembre 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’Espai Públic, Habitatge, Urbanisme i Sostenibilitat, Sr. Cristian Alcázar Esteban,
que literalment diu:
“Respecto a la pregunta formulada en el Pleno del 27 de noviembre de 2019,
expediente AJT/64712/2019, en relación a la aplicación de los precios públicos de
los servicios funerarios al Hospital Moisès Broggi, le informo de lo siguiente:
Los servicios funerarios integrales aprobados como precios públicos son de
aplicación para todos los ciudadanos, en el tanatorio municipal de Áltima Gran Vía.
Dentro de los servicios integrales, existen los precios que incluyen el traslado
cuando la defunción tiene lugar fuera del municipio de L’Hospitalet de Llobregat.
Por lo tanto este no fue el motivo de la no aplicación en este caso de la tarifa de los
servicios funerarios integrales.
En este caso la no aplicación de los precios públicos de los servicios funerarios
integrales, corresponde a la opción escogida por la familia para la exposición de su
familiar difunto y la realización de su funeral, en un tanatorio privado, como es
Áltima Ronda, donde se aplican tarifas generales y no el tanatorio municipal Áltima
Gran Vía donde son de aplicación los precios públicos aprobados por este
Ayuntamiento.
Desde hace aproximadamente dos años, la empresa Áltima garantiza el proceso
para la transparencia y el control de los costes relacionados con la contratación de
los servicios funerarios en todos sus centros. Este proceso de control e información
se realiza a través de una aplicación mediante la cual el cliente tiene conocimiento
de los servicios que está contratando paso a paso.
De dicha contratación hemos solicitado información y en respuesta a la misma no
han trasladado que la familia contrató un paquete de las tarifas generales de Áltima
de aplicación en sus tanatorios privados, como en este caso que se fue elegido el
tanatorio Áltima Ronda. También fue contratado el servicio extra de Gestoría Plus.
Así mismo nos han facilitado información referente a la encuesta de calidad que se
realiza tras cada servicio, en la cual la evaluación de la familia fue de un 10/10,
destacando especialmente la atención recibida, la amabilidad del personal y las
salas de vigilia.
Atentamente,”

- 5132
En relació amb la pregunta presentada pel grup polític municipal de Ciutadans,
RGE número 116158, de 3 de desembre de 2019, consta a la Secretaria General
còpia de la resposta per escrit, efectuada pel Tinent d’alcaldia de l’Àrea de
Planificació, Projectes Estratègics i Hisenda, Sr. Francesc J. Belver Vallés, que
literalment diu:
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“Respecto a los escritos presentados en el Registro General de Entrada de este
Ayuntamiento, con números:
-

116158 de data 03/12/19: ¿En qué fase de ejecución se encuentra el
proyecto de instalación del Centro Europeo de Medicina Tradicional China
(TCM-EU) en el edificio de la antigua fábrica Godó i Trias?

-

116167 de data 03/12/19: ¿Qué calendario tienen previsto para la
construcción del Centro Europeo de Medicina Tradicional China (TCM-EU)?

-

116169 de data 03/12/19: ¿Qué contactos ha tenido el Ayuntamiento con
los promotores del Centro Europeo de Medicina Tradicional China durante el
año 2019?

-

116171 de data 03/12/19: ¿Va a volver a quedar sin proyecto la Godó i Trias
como pasó con el centro gastronómico que querían montar con Ferran
Adrià?

y, según lo dispuesto en el artículo 55, apartado 5 (Ruegos y preguntas) del
Reglamento Orgánico del Pleno, se da respuesta dentro del plazo establecido de
dos meses, a contar desde el siguiente día de la presentación por necesitar recabar
información:
Como ustedes saben, en mayo de 2017, este Ayuntamiento, junto con la
Generalitat de Catalunya, firmó un acuerdo con el gobierno de la ciudad de Pekín y
el gobierno de China. En él se recogían obligaciones para ambas partes, que se
debían ir cumpliendo en el tiempo.
En estos momentos, la representación del Centro Europeo de Medicina Tradicional
China no está ejecutando, en tiempo, las obligaciones que se derivan del acuerdo.
Desde este Ayuntamiento se ha requerido, a través del Consulado Chino en
Barcelona, al gobierno de la ciudad de Pekín, cuáles son las circunstancias que le
están impidiendo el cumplimiento del acuerdo.
En función de cuál sea su respuesta, obraremos en consecuencia.
Cordialmente,”

- 5133
En relació amb la pregunta presentada pel grup polític municipal de Ciutadans,
RGE núm. 116167, de 3 de desembre de 2019, consta a la Secretaria General
còpia de la resposta per escrit, efectuada pel Tinent d’alcaldia de l’Àrea de
Planificació, Projectes Estratègics i Hisenda, Sr. Francesc J. Belver Vallés, que
literalment diu:
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“Respecto a los escritos presentados en el Registro General de Entrada de este
Ayuntamiento, con números:
-

116158 de data 03/12/19: ¿En qué fase de ejecución se encuentra el
proyecto de instalación del Centro Europeo de Medicina Tradicional China
(TCM-EU) en el edificio de la antigua fábrica Godó i Trias?

-

116167 de data 03/12/19: ¿Qué calendario tienen previsto para la
construcción del Centro Europeo de Medicina Tradicional China (TCM-EU)?

-

116169 de data 03/12/19: ¿Qué contactos ha tenido el Ayuntamiento con
los promotores del Centro Europeo de Medicina Tradicional China durante el
año 2019?

-

116171 de data 03/12/19: ¿Va a volver a quedar sin proyecto la Godó i Trias
como pasó con el centro gastronómico que querían montar con Ferran
Adrià?

y, según lo dispuesto en el artículo 55, apartado 5 (Ruegos y preguntas) del
Reglamento Orgánico del Pleno, se da respuesta dentro del plazo establecido de
dos meses, a contar desde el siguiente día de la presentación por necesitar recabar
información:
Como ustedes saben, en mayo de 2017, este Ayuntamiento, junto con la
Generalitat de Catalunya, firmó un acuerdo con el gobierno de la ciudad de Pekín y
el gobierno de China. En él se recogían obligaciones para ambas partes, que se
debían ir cumpliendo en el tiempo.
En estos momentos, la representación del Centro Europeo de Medicina Tradicional
China no está ejecutando, en tiempo, las obligaciones que se derivan del acuerdo.
Desde este Ayuntamiento se ha requerido, a través del Consulado Chino en
Barcelona, al gobierno de la ciudad de Pekín, cuáles son las circunstancias que le
están impidiendo el cumplimiento del acuerdo.
En función de cuál sea su respuesta, obraremos en consecuencia.
Cordialmente,”

- 5134
En relació amb la pregunta presentada pel grup polític municipal de Ciutadans,
RGE núm. 116169, de 3 de desembre de 2019, consta a la Secretaria General
còpia de la resposta per escrit, efectuada pel Tinent d’alcaldia de l’Àrea de
Planificació, Projectes Estratègics i Hisenda, Sr. Francesc J. Belver Vallés, que
literalment diu:
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“Respecto a los escritos presentados en el Registro General de Entrada de este
Ayuntamiento, con números:
-

116158 de data 03/12/19: ¿En qué fase de ejecución se encuentra el
proyecto de instalación del Centro Europeo de Medicina Tradicional China
(TCM-EU) en el edificio de la antigua fábrica Godó i Trias?

-

116167 de data 03/12/19: ¿Qué calendario tienen previsto para la
construcción del Centro Europeo de Medicina Tradicional China (TCM-EU)?

-

116169 de data 03/12/19: ¿Qué contactos ha tenido el Ayuntamiento con
los promotores del Centro Europeo de Medicina Tradicional China durante el
año 2019?

-

116171 de data 03/12/19: ¿Va a volver a quedar sin proyecto la Godó i Trias
como pasó con el centro gastronómico que querían montar con Ferran
Adrià?

y, según lo dispuesto en el artículo 55, apartado 5 (Ruegos y preguntas) del
Reglamento Orgánico del Pleno, se da respuesta dentro del plazo establecido de
dos meses, a contar desde el siguiente día de la presentación por necesitar recabar
información:
Como ustedes saben, en mayo de 2017, este Ayuntamiento, junto con la
Generalitat de Catalunya, firmó un acuerdo con el gobierno de la ciudad de Pekín y
el gobierno de China. En él se recogían obligaciones para ambas partes, que se
debían ir cumpliendo en el tiempo.
En estos momentos, la representación del Centro Europeo de Medicina Tradicional
China no está ejecutando, en tiempo, las obligaciones que se derivan del acuerdo.
Desde este Ayuntamiento se ha requerido, a través del Consulado Chino en
Barcelona, al gobierno de la ciudad de Pekín, cuáles son las circunstancias que le
están impidiendo el cumplimiento del acuerdo.
En función de cuál sea su respuesta, obraremos en consecuencia.
Cordialmente,”

- 5135
En relació amb la pregunta presentada pel grup polític municipal de Ciutadans,
RGE núm. 116171, de 3 de desembre de 2019, consta a la Secretaria General
còpia de la resposta per escrit, efectuada pel Tinent d’alcaldia de l’Àrea de
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Planificació, Projectes Estratègics i Hisenda, Sr. Francesc J. Belver Vallés, que
literalment diu:
“Respecto a los escritos presentados en el Registro General de Entrada de este
Ayuntamiento, con números:
-

116158 de data 03/12/19: ¿En qué fase de ejecución se encuentra el
proyecto de instalación del Centro Europeo de Medicina Tradicional China
(TCM-EU) en el edificio de la antigua fábrica Godó i Trias?

-

116167 de data 03/12/19: ¿Qué calendario tienen previsto para la
construcción del Centro Europeo de Medicina Tradicional China (TCM-EU)?

-

116169 de data 03/12/19: ¿Qué contactos ha tenido el Ayuntamiento con
los promotores del Centro Europeo de Medicina Tradicional China durante el
año 2019?

-

116171 de data 03/12/19: ¿Va a volver a quedar sin proyecto la Godó i Trias
como pasó con el centro gastronómico que querían montar con Ferran
Adrià?

y, según lo dispuesto en el artículo 55, apartado 5 (Ruegos y preguntas) del
Reglamento Orgánico del Pleno, se da respuesta dentro del plazo establecido de
dos meses, a contar desde el siguiente día de la presentación por necesitar recabar
información:
Como ustedes saben, en mayo de 2017, este Ayuntamiento, junto con la
Generalitat de Catalunya, firmó un acuerdo con el gobierno de la ciudad de Pekín y
el gobierno de China. En él se recogían obligaciones para ambas partes, que se
debían ir cumpliendo en el tiempo.
En estos momentos, la representación del Centro Europeo de Medicina Tradicional
China no está ejecutando, en tiempo, las obligaciones que se derivan del acuerdo.
Desde este Ayuntamiento se ha requerido, a través del Consulado Chino en
Barcelona, al gobierno de la ciudad de Pekín, cuáles son las circunstancias que le
están impidiendo el cumplimiento del acuerdo.
En función de cuál sea su respuesta, obraremos en consecuencia.
Cordialmente,”

- 5244
En relació amb la pregunta formulada oralment en el Ple ordinari de 20 de
desembre de 2019, pel grup polític municipal de Ciutadans, consta a la Secretaria
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General còpia de la resposta per escrit, efectuada per la Cap de Servei del Gabinet
de l’Alcaldia i Open Data, Sra. Mari Carmen García-Calvillo Moreno, que literalment
diu:
“Sr. Jesús Amadeo Martín González
Regidor grup Municipal Ciutadans Partido de la Ciudadania (Cs)
Benvolgut,
Respecte a la pregunta formulada al Ple del 20 de desembre de 2019, expedient
AJT/1321/2020, en relació a l’actualització de les dades sobre retribucions dels
càrrecs electes al web municipal, i segons el que disposa l’article 55 del reglament
orgànic de Ple:
Em plau adjuntar-vos l’informe emès pel Gerent Municipal, el Sr. Jordi Samsó i
Huerta, donant resposta a la pregunta esmentada.
Atentament,”

- 5246
En relació amb el prec formulat oralment en el Ple ordinari de 20 de desembre de
2019, 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:
“Sr. Miguel García Valle
Grup Municipal Ciutadans

Senyor,
Respecte al Prec número AJT1322/2020, que vau formular durant el passat Ple, de
data 20 de desembre de 2019, i segons el que disposa l’article 55 del Reglament
Orgànic del Ple, a efectes de què sigui contestada en el Ple Ordinari que se
celebrarà el dia 29 de gener de 2020, en relació al Centre d’Esports L’Hospitalet,
dir-vos que ens donem per assabentats.

Atentament,”
L’HOSPITALET EN COMÚ PODEM - EN COMÚ GUANYEM
- 5243
En relació amb la pregunta formulada oralment en el Ple ordinari de 20 de
desembre de 2019, pel grup polític municipal de L’H En Comú Podem - En Comú
Guanyem, 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:
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“Sra. Ana Maria González Montes
Regidora / Portaveu
Grup Municipal
L’H en Comú Podem – en Comú Guanyem
Senyora,
Respecte a la pregunta realitzada de forma oral al Ple del 20 de desembre de 2019
amb entrada en el Registre General d’Entrada d’aquest Ajuntament, amb codi
AJT/1315/2020 i data 10 de gener de 2020 i, segons el que disposa l’article 55
Reglament Orgànic del Ple a efectes de que sigui contestada en el Ple que se
celebrarà el dia 29 de gener de 2020, en relació a les preguntes realitzades, us
comunico el següent:
Des del dia 3 de gener de 2020 s’han descobert a l’àmbit de les obres, com a
resultat dels treballs de la maquinària que realitza els treballs, altres estructures al
subsòl: un pou d’aigua i dipòsits de diferents tipus relacionats amb l‘activitat fabril.
En data 27 de gener de 2020 es produeix, fora de l’àmbit de les obres actuals però
a la mateixa zona, la descoberta casual d’unes noves galeries subterrànies, en
aquets cas per l’enfonsament de la volta d’una galeria. Tot i trobar-se fora de la
zona s’activa el protocol per a l’actuació de la Unitat de subsòl de Mossos
d’Esquadra. El servei de primer accés i inspecció el realitzen el dia 28 de gener de
2020.
Des de Patrimoni Cultural es realitza un seguiment diari de les obres en contacte
amb l’arqueòleg que realitza la intervenció arqueològica.
Es manté contacte periòdic amb els Serveis Territorials de la Generalitat, que
hauran d’emetre resolució sobre el tractament de les restes una vegada
documentades.
Totes les estructures descobertes fins aquests moment es conserven, s’han
delimitat, i tancat les diferents zones per evitar accidents o enfonsaments, i s’estan
documentant.
Tota la informació sobre els procediments realitzats i sobre les estructures
localitzades estan disponible per a la consulta.
Cordialment,”

PARTIT POPULAR
- 5233
En relació amb la pregunta formulada oralment en el Ple ordinari de 27 de
novembre 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:
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“Respecto a la pregunta formulada en el Pleno del 27 de noviembre de 2019,
expediente AJT/64691/2019, en relación a la situación del bloque de pisos de la
carretera de Collblanc, 155, le informo de lo siguiente:
En data 19 de febrero de 2018 hubo desprendimiento de bordes de balcones y se
requirió la comunidad a instalar medidas de seguridad, y a la revisión y reparación
de la fachada posterior de la propiedad con especial atención a los perfiles que
coronan los voladizos. Al mismo tiempo, se acordó la no utilización del patio de la
guardería en los bajos del edificio hasta que no se instalaron medidas de
protección.
En el mes de junio de 2018, el Ayuntamiento instala en el patio de la guardería una
andamiaje de protección a la espera que la comunidad instale o repare los
desperfectos del edificio.
En agosto de este ese mismo año, se instalan nuevos andamios de protección,
supervisados dichos trabajos por un técnico contratado para la revisión de
fachadas. El informe muestra que, aparte de los perfiles, hay más elementos que
reparar, como el pavimento del balcón, el ático y las fugas de fachada.
En el mes de enero de 2019, se conceden la licencia de obras menores, para la
realización d la reparación de los balcones traseros de la fachada (Eliminación de
perfiles metálicos de los bordes de los balcones y tratamiento férrico para la
protección.)
Durante el mes de abril se retira los andamios de protección del patio de la
guardería.
No se ejecutan el resto de obras recogidas en el informe de la técnico, puesto que
la comunidad presentó al promotor que construyó el edificio, la promotora REGESA,
un escrito de reclamación de las patologías "estructurales" que tiene el edificio raíz
de los resultados del informe técnico.
El ayuntamiento mantiene reuniones con los vecinos y REGESA. La promotora
realiza una inspección técnica del total del edificio para determinar exactamente las
patologías existentes, con la conclusión de que estas patologías no son
estructurales, si no debido a la falta de mantenimiento y conservación y otras
debido a un diseño constructivo. El Ayuntamiento solicita que Regesa valore las
reparaciones necesarias para el edificio y que asuma el coste de las mismas.
En el mes de mayo, se produce el desprendimiento de partes de la cubierta de una
de las chimeneas del edificio. De nuevo se vuelve a prohibir el uso del patio de la
guardería.
Se requiere a la comunidad la revisión y reparación de estos elementos con el fin
de proporcionar seguridad al edificio. La comunidad solicita a su técnico la revisión
las chimeneas del edificio indicando las medidas que deben ejecutarse de acuerdo
con el requerimiento. El Ayuntamiento en el mes de julio, al ser propietario del local
situado en los bajos del edificio, procede a ejecutar un trabajo de refuerzo de
chimeneas para asegurar su estabilidad temporal, hasta que se ejecute el trabajo
de reparación final.
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En este mismo mes, tiene lugar una reunión entre el Ayuntamiento y Regesa,
donde se valoran las obras necesarias para reparar los elementos que presentan
patologías, ninguna de ellas serias, incluidas las chimeneas. Regesa indica que han
transcurrido los plazos de garantía de la construcción y, por tanto, no entra en sus
competencias para llevar a cabo estas reparaciones pero aun así hará las gestiones
oportunas para tratar de afrontar la totalidad o parte del coste de las mismas.
Desde el Área de Espacio Público, Vivienda, Urbanismo y Sostenibilidad se está
trabajando el posible cubrimiento del patio de la guardería para minimizar cualquier
riesgo que pueda tener la edificación.”

- 5242
En relació amb la pregunta formulada oralment en el Ple ordinari de 20 de
desembre de 2019, pel grup polític municipal del Partit Popular, consta a la
Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada pel Tinent d’alcaldia
de l’Àrea de Planificació, Projectes Estratègics i Hisenda, Sr. Francesc J. Belver
Vallés, que literalment diu:
“Sra. Sonia Esplugas González
Regidora / portaveu
Grup Municipal
PP
En relació amb la pregunta realitzada de forma oral durant el Ple del 20 de
desembre de 2019, formulada pel Grup Polític Municipal del PP, en relació amb
l’stand del Smart City de l’any 2018, i d’acord amb el que disposa l’art. 55, apartat 5
(Precs i preguntes) del Reglament Orgànic del Ple, us comuniquem que és
necessari un ajornament de la resposta per recavar la informació necessària.
Cordialment,”

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 6 preguntes per escrit que han tingut entrada
en el Registre General els dies 13, 18 i 19 de desembre de 2019 i 14 i 17 de gener
de 2020 i, per tant, amb més de 6 dies hàbils anteriors a la celebració del Ple.
Aquestes preguntes als efectes de constar a l’acta de la sessió, es transcriuen
literalment:

…/…

155

1.- RGE núm. 120091, de 13 de desembre 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.
El Grup Municipal d’ERC li pregunta al Govern Municipal:
1. En quin estat de compliment es troba la moció aprovada en el Ple del
27.02.2018 sobre la creació d’un Centre de Cultura Popular i Tradicional?
S’ha redactat algun projecte?
2. S’ha definit aquest projecte conjuntament amb les entitats de Cultura
Popular i Tradicional de l’Hospitalet, tal com demanava la moció?
3. Quina és la inversió prevista pel Govern municipal per a la creació d’aquest
Centre i per la adequació de l’edifici on hauria d’anar-hi?”

- 5131
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’Innovació i Cultura, Sr. David
Quirós Brito, que literalment diu:
“Sr. Antoni Garcia Acero
Regidor
Grup Municipal
Esquerra Republicana de Catalunya
Senyor,
Respecte a la pregunta que veu presentar en el Registre General d’Entrada
d’aquest Ajuntament, amb codi AJT/67326/2019 i data 13-12-2019 i, segons el que
disposa l’article 55 Reglament Orgànic del Ple a efectes de que sigui contestada en
el Ple que se celebrarà el dia 29 de gener de 2020, en relació a les preguntes
realitzades, us comunico el següent:
En aquests moments seguim cercant un espai adient per a la creació d’un
Centre de Cultura Popular i Tradicional de L’Hospitalet.
Quan tinguem l’espai adequat, es proposarà la definició d’aquest projecte i
les fases d’implementació.
Cordialment,”
2.- RGE núm. 121828, de 18 de desembre 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
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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.
En relació a la resposta de 24 de juliol de 2019 a la nostra pregunta del 5 de juliol
de 2019 amb núm. de registre 71776.
Els veïns i veïnes i comerciants afectats ens manifesten que malgrat les gestions
realitzades pel govern municipal, els problemes amb les males olors i les molèsties
causades pels contenidors d’escombraries continuen produint-se. (Adjuntem
imatges)
Al Grup Municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya, ens agradaria saber:
1. Quines actuacions concretes, més enllà de les que indicaven en la seva
resposta de juliol, s’han realitzat fins ara?
2. Quines actuacions preveu realitzar el govern per a resoldre definitivament
aquest problema?
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- 5236
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:
“Sr. Antoni García i Acero
Portaveu Grup Municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya
Respecte a la pregunta presentada en el Registre d'Entrada d'aquest ajuntament,
amb número 121828 i amb data 18 de desembre de 2019, segons preveu l'article
55 de la Reglament Orgànic del Ple amb la finalitat de ser contestat en el Ple
Ordinari 29 de gener de 2020 en relació als problemes amb les males olors dels
contenidors del carrer Riera de la Creu, us informo del següent:
A començaments d'aquest estiu, es van rebre algunes queixes sobre l'emanació de
l'olor dels peixos en el tram de la via pública al costat de la bateria de contenidors
situats davant el número 66 del carrer Riera de la Creu.
Alguns veïns i els comerços més propers a aquesta bateria de contenidors va
expressar la seva queixa per aquesta ubicació de contenidors, i per les pràctiques
de la peixateria pròxima, al carrer Jaume Blanchart.
No s'ha pogut realitzar el canvi d'ubicació de la bateria de contenidors, perquè el
tram del carrer Riera de la Creu on es troben actualment té una amplitud que no
tenen altres carrers de l'entorn. En la resta de carrers amb vials més amples com
la av. de Josep Tarradellas o el carrer Bruc, aquestes ja tenen bateries de
contenidors ubicades.
Indicar també que des del mes de maig de 2019, es va instal·lar als contenidors de
recollida de matèria orgànica, un sistema dissenyat a per als diferents comerços de
la zona, amb una obertura de la porta mitjançant una targeta, per quan s'han de
dipositar grans bosses.
Des de la Regidoria del districte I, s'ha informat i han estat contestades tant
les trucades i els correus electrònics que s'han rebut per part dels veïns del
carrer Riera de la Creu.
Des del divendres 9 de novembre, com a prova, s'està fent la recollida de residus
orgànics de la peixateria a la seva porta, en l'última hora de l'obertura del dia.
Aquest tipus de recollida és una prova pilot de recollida porta a porta que ha
començat a la ciutat. No s’ha determinat el període de duració d’aquesta prova.
Arran de la implantació d’aquest tipus de recollida no s’han rebut queixes referent a
les males olors o molèsties relacionades amb aquest contenidors.
L’Ajuntament de l’Hospitalet posa a l’abast dels tot el ciutadans una aplicació per els
dispositius mòbils, LH BenNet. Aquesta aplicació ha estat creada amb l’objectiu de
la participació ciutadana i l’accés a la informació. D'una banda, permet la creació
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d'incidències que l'usuari detecta sobre serveis relacionats amb la neteja viària i
recollida de residus i, al mateix temps, el seu seguiment: creació, procés i resolució.
En aquest procés, l'usuari també té accés a les imatges que han generat, mapes de
localització i testimonis de l'incident resolt. L’aplicació proporciona informació
dinàmica als ciutadans de l'Hospitalet de Llobregat dels serveis esmentats.
La creació d'incidències, es registren directament en el servidor de l'Ajuntament i es
connecten automàticament a l'aplicació professional, per la seva corresponent
gestió i resolució amb la qual es millora la eficiència, reducció del temps de
resolució d'incidents i proporciona una total transparència en la gestió.
Atentament,”

3.- RGE núm. 122339, de 19 de desembre de 2019
“Xavier Mombiela i Quintero, Regidor del Grup Polític d’Esquerra Republicana de
Catalunya, d’acord amb allò que disposa l’article 55 del Reglament del Ple de
l’Ajuntament de L’Hospitalet de Llobregat, presenta al Registre General la següent
pregunta, a fi efecte de que sigui contestada en el proper Ple ordinari.
Davant la rellevància que té la formació i l’educació per l’emancipació econòmica,
intel·lectual, social i física de les persones, i atesa la petició de diversos estudiants
per tal de garantir el funcionament del sistema de les aules d’estudi a l’Hospitalet, el
Grup Municipal d’ERC li pregunta al Govern Municipal:
1. És coneixedor el Govern Municipal del nombre de persones que fan ús de
les aules d’estudi en els períodes oficials d’exàmens?
2. Quina és la difusió que fa l’Ajuntament de l’obertura de les aules d’estudi
entre la població que més acostuma a utilitzar-les? És a dir, es fa difusió en
els centres de joves, instituts i escoles, universitats, publicitat a les xarxes
socials, pàgines web, o similars?
3. Com s’ha publicitat a les xarxes socials de l’Ajuntament de l’Hospitalet
l’obertura de les aules d’estudi en períodes oficials d’exàmens, i en concret
en els perfils de l’Àrea de Joventut?
4. Quins són els criteris que s’utilitzen per anunciar i publicitar informació en els
perfils de les xarxes socials de l’Ajuntament de l’Hospitalet?
5. Quins són els motius per l’absència d’informació pràctica sobre les aules
d’estudi en aquests perfils?”

- 5241
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’Educació, Esports i Joventut, Sr.
Jaume Graells i Veguin, que literalment diu:
“Sr. Xavier Mombiela i Quintero
Regidor
Grup Municipal
Esquerra Republicana de Catalunya
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Senyor,
Respecte a la pregunta que vau presentar en el Registre General d’Entrada
d’aquest Ajuntament, amb codi E/122339/2019 i data 19-12-2019 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 29 de gener de 2020, en relació a les
preguntes realitzades, us comunico el següent:
1. Sí, l’Ajuntament és coneixedor. Per tal de poder conèixer el nombre de
persones que utilitzen les Aules d’Estudi en les èpoques oficials d’exàmens,
es va posar en funcionament un full de registre on l’estudiant havia de signar
quan entrava a l’aula l’any 2017.

2. A nivell de difusió la Regidoria de Joventut sol·licita a Promoció i Imatge de
l’Ajuntament l’edició de cartells i punts de llibre informatius dels calendaris
d’Aules d’Estudi anuals. Aquests cartells i punts de llibres es distribueixen
per les diferents biblioteques, centres culturals, Regidories de la ciutat,
instituts i espais joves.
També s’anuncia a les xarxes socials de la Regidoria de Joventut, a la web
(www.joventutlh.cat) i al butlletí electrònic. Aquesta informació també està
penjada a la seu electrònica al portal de tràmits i a la web de les
biblioteques.
3. La difusió de les Aules d’Estudi 2020 s’ha iniciat el dia 8 de gener mitjançant
post a twitter, facebook, instagram, butlletí electrònic i pàgina web.
A més, des del departament de premsa de l’Ajuntament es realitza una nota
de premsa informant de cadascuna de les obertures i es pengen posts a
facebook i twitter del perfil oficial de l’Ajuntament.
4. Tota la informació que es “penja” a les xarxes socials de la Regidoria de
Joventut respon a publicitar tota la informació relativa a activitats
organitzades per Joventut o en les quals hi col·labora en la seva
organització. També es publica informació d’accions i /o activitats que
encara que no s’organitzen des de Joventut poden tenir interès pel jovent de
L’Hospitalet en les temàtiques relacionades amb l’emancipació, la
participació, el lleure o d’altres que es considerin adients pels tècnics
municipals
5. A finals de l’any 2019 es va acabar de concretar la ubicació de l’aula d’estudi
i el disseny del calendari. Durant aquest temps, es va publicar a la web de
joventut i de biblioteques. A inicis del 2020 es publica a xarxes socials.
Cordialment,”
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4.- RGE núm. 5189, de 14 de gener de 2020
“Antoni Garcia, Portaveu del Grup Polític d’Esquerra Republicana de Catalunya,
d’acord amb allò que disposa l’article 55 del Reglament del Ple de l’Ajuntament de
L’Hospitalet de Llobregat, presenta al Registre General la següent pregunta, a fi
efecte de que sigui contestada en el proper Ple ordinari.
Un grup de veïns i veïnes del carrer de la Ermita de Bellvitge, en el seu tram del
passeig, entorn del núm. 47 ens ha manifestat la seva queixa pels constants sorolls,
cops i molèsties que es generen fins a altes hores de la matinada, especialment els
caps de setmana, en aquell tram del carrer per part de grups de persones que
s’asseuen en els bancs del passeig.
1. El govern coneix aquest problema?
2. S’han registrat trucades o avisos a la Guàrdia Urbana sobre aquest mateix
tema?
3. Com es garanteix el compliment dels horaris per part dels bars i
establiments d’aquell entorn?
4. Com es controla el consum a l’espai públic de begudes alcohòliques i altres
substancies?
5. Que pensa fer el govern per a resoldre la proliferació de sorolls i molèsties
fora d’hores?”

- 5251
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:
“Sr. Antoni Garcia i Acero
Portaveu del Grup Municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya
Respecte de la pregunta presentada al Registre General d’Entrada d’aquest
Ajuntament amb número 5189 i data 14 de gener de 2020, i segons el que disposa
l’article 55 del Reglament Orgànic del Ple a efectes de que sigui contestada al Ple
Ordinari, en relació a “un grup de veïns i veïnes del carrer de la Ermita de Bellvitge,
en el seu tram del passeig, entorn del núm 47 ens ha manifestat la seva queixa pels
constants sorolls...”
En resposta a les seves preguntes indicar-li:
El servei de Guàrdia Urbana té registrades algunes trucades puntuals per molèsties
causades per joves que feien soroll i consumien begudes alcohòliques a la via
pública. Davant d’aquests requeriments, la Guàrdia Urbana ha comprovat les
molèsties i ha efectuat les denúncies corresponents.
Tanmateix la Guàrdia Urbana, en horari nocturn, ha realitzat punts de vigilància al
tram del passeig de l’Ermita de Bellvitge i als seus voltants, com a tasques de
control i prevenció, i no s’ha registrat cap incidència rellevant.
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Per part de les Unitats Especialitzades de la Guàrdia Urbana es fan seguiments
dels establiments i locals de la zona i no hi ha constància de cap incompliment
horari.
Des dels serveis territorials i les àrees corresponents es produeixen reunions de
manera periòdica i constant amb les Entitats socials, per conèixer i resoldre els
problemes de convivència i civisme que es produeixen a la zona.
El govern municipal treballa en la nova ordenança de Soroll, la qual serà un
instrument més eficaç per treballar la qüestió que ens ocupa.
Atentament,”

5.- RGE núm. 5195, de 14 de gener de 2020
“Antoni Garcia, Portaveu del Grup Polític d’Esquerra Republicana de Catalunya,
d’acord amb allò que disposa l’article 55 del Reglament del Ple de l’Ajuntament de
L’Hospitalet de Llobregat, presenta al Registre General la següent pregunta, a fi
efecte de que sigui contestada en el proper Ple ordinari.
En relació a la nostra pregunta del 4 de setembre de 2019, registrada amb el núm.
86626 sobre l’estat i els desperfectes del parc de la plaça d’Europa (entre el carrer
d’Amadeu Torner i la Torre COPISA).
Atès que el govern municipal ens va respondre el dia 20 de setembre informant-nos
de la creació d’un equip mixt entre veïns i tècnics municipals per tal d’estudiar i
desenvolupar conjuntament les futures actuacions per al disseny del nou parc
infantil que s’ubicarà en aquella zona.
Atès que ja han transcorregut més de tres mesos des d’aquella resposta del govern
municipal.
El Grup Municipal d’ERC li pregunta al Govern Municipal:
1. Ja s’ha reunit aquest equip mixt?
2. Quines propostes s’han traslladat als veïns i veïnes per part del govern
municipal?
3. Quines propostes s’han traslladat per part dels veïns i veïnes al govern?
4. Quin és el calendari de futures reunions i quins són els terminis per a
l’execució del nou parc infantil?”

- 5252
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:

…/…

164

“Sr. Antoni García i Acero
Portaveu Grup Municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya
Respecte a la pregunta presentada en el Registre d'Entrada d'aquest ajuntament,
amb número 5195 i amb data 14 de gener de 2020, segons preveu l'article 55 de la
Reglament Orgànic del Ple amb la finalitat de ser contestat en el Ple Ordinari 29 de
gener de 2020 en relació al equip mixt que havia d’estudiar i desenvolupar les
futures actuacions al parc de la Plaça Europa, us informo del següent:
Es va dur a terme una reunió amb veïns el dia 11 de novembre de 2019. Aquesta
reunió va servir com a primera pressa de contacte entre els veïns, el districte i els
tècnics municipals, es va plantejar que l’intenció era que les veïnes i veïns
aportessin les seves propostes e idees de com hauria de ser per ells la nova zona
infantil.
Serà en una nova reunió, que tindrà lloc durant el mes de febrer, on els veïns
aportaran les seves propostes als tècnics municipals. També es va demanar que
per aquesta nova reunió la presència de nens i joves del barri, per tal que entre
totes les parts es facin aprotacions pel nou disseny de la zona de jocs infantil.
Atentament,”

6.- RGE núm. 6978, de 17 de gener de 2020
“Antoni Garcia, Portaveu del Grup Polític d’Esquerra Republicana de Catalunya,
d’acord amb allò que disposa l’article 55 del Reglament del Ple de l’Ajuntament de
L’Hospitalet de Llobregat, presenta al Registre General la següent pregunta, a fi
efecte de que sigui contestada en el proper Ple ordinari.
Diversos de veïns i veïnes de l’Hospitalet, ens han expressat la seva queixa per les
anomalies en el funcionament d’alguns fanals del enllumenat de la ciutat. Aquestes
queixes han proliferat en les darreres setmanes. A més recentment també han
aparegut a les xarxes socials més queixes de diversos carrers, especialment en els
barris de Centre, Collblanc, La Torrassa i Bellvitge.
Aquestes anomalies són de tota mena: Fanals apagats, alguns sense bombeta,
altres en que la potència no és l’adequada o que parpadegen, etc...
1.
2.
3.
4.

El govern coneix aquests problemes?
Quin és el motiu pel qual hagin proliferat darrerament aquests problemes?
Quantes incidències en l’enllumenat s’han registrat en els darrers temps?
Com funciona el servei de manteniment de l’enllumenat públic? Quin és el
temps de resposta per resoldre les incidències en l’enllumenat?
5. Que pensa fer el govern per a garantir que el servei torni a funcionar
correctament?”

- 5259
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,
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Urbanisme i Sostenibilitat, Sr. Cristian Alcázar Esteban, que literalment diu:
“Sr. Antoni García i Acero
Portaveu Grup Municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya

Respecte a la pregunta presentada en el Registre d'Entrada d'aquest ajuntament,
amb número 6978 i amb data 17 de gener de 2019, segons preveu l'article 55 de la
Reglament Orgànic del Ple amb la finalitat de ser contestat en el Ple Ordinari 29 de
gener de 2020 en relació a queixes dels veïns/nes per les anomalies en el
funcionament d’alguns fanals de l’enllumenat de la ciutat, us informo del següent:
1. Per part de l’Àrea d’Espai Públic, Habitatge, Urbanisme i Sostenibilitat la via
d’entrada d’incidències és a través el telèfon d'incidències i manteniment a
la via pública (VIA). Un telèfon habilitat perquè els ciutadans puguin trucar
per comunicar les avaries i els desperfectes que detectin que es produeixen
als carrers, a les places o als parcs i jardins de la ciutat. Si es tria l’opció 2,
la ciutadania pot deixar incidències relacionades amb l’enllumenat i
semàfors, com el mal funcionament d’un grup semafòric o semàfors i fanals
trencats, torts, fosos o caiguts a terra.
2. No es té constància de tenir més problemes a les instal·lacions que en el
mateix període de l’any passat. S’ha tingut problemes amb una remesa d’un
component defectuós en uns nous equips electrònics muntats a les
lluminàries que ha provocat que hagués més problemes per punts puntuals
apagats dels esperats. Les averies provocades són de dos tipus: punt
apagat o punt a baixa intensitat. S’està realitzant una tasca important de
canvi d’aquests equips.
3. En els darrers 2 mesos hem rebut 879 trucades al telèfon VIA d’incidències
de l’enllumenat (diverses trucades poden correspondre a la mateixa
incidència). En el mateix període de l’any passat vam rebre 1.186 trucades
al telèfon VIA d’incidències de l’enllumenat.
4. Els dies laborables hi ha un servei municipal al matí (07h a 15h) i a la nit
(21h-04h). La resta del temps, tardes de 15:00 h. a 21:00 h. i durant els caps
de setmana i festius, hi ha personal d’empresa contractada que donà
resposta a les avaries més urgents.
5. En el cas d’avaria urgent: Temps màxim de 30’ des de la seva detecció.
Hem de ser conscients que si, en un moment puntual hi hagués un volums
d’urgències molt elevat, el temps de resolució serà més elevat.
 Es denominan urgències a les anomalies que produeixin un apagat
de l’enllumenat en tot un carrer o línia i o més de 4 punts
consecutius. En aquest cas es deurà trobar l’avaria i solucionar-la
encara que sigui de manera provisional.
 En cas d’avisos relacionats amb problemes de caigudes de columnes
(accident), cablejat o altres, es fa una actuació immediata per tal
d’eliminar el perill.
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 No es considera urgència les anomalies del tipus: làmpada fosa,
làmpada que pampalluga, …
6. Actualment s’està executant un contracte per a la “Millora de les
instal·lacions d'enllumenat exterior de L'Hospitalet”. Amb aquest contracte
entre altres actuacions, es reposaran les llumeneres trencades o que
actualment puguin no estar en funcionament per manca d’alimentació. Al
maig de 2020, entrarà en execució un nou contracte de “Treball de reforç i
millora en una sèrie d’emplaçaments de la ciutat”. Paral·lelament es
continuarà canviant tots aquells equips que funcionen de manera anòmala:
baixa intensitat o apagats.
Atentament,”
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 6 preguntes per escrit que han tingut entrada en el Registre General els dies
13, 15 i 16 de gener de 2020 i, per tant, amb més de 6 dies hàbils anteriors a la
celebració del Ple.
Aquestes preguntes als efectes de constar a l’Acta de la sessió, es transcriuen
literalment:
1.- RGE núm. 4632, de 13 de gener de 2020.
“El grupo municipal del Partido Popular en virtud del artículo 55 del

Reglamento del Pleno, presenta al registro la siguiente pregunta para
que sea contestada el próximo pleno del día 29 de Enero de 2020.
En relación a la respuesta facilitada por el Gobierno municipal, a la pregunta
realizada por esta Concejal, con número 110954 en el registro de entrada.
Esta regidora y su grupo municipal solicitan:
CONOCER:




El número de infracciones detectadas en las diferentes inspecciones de
licencias de terrazas, durante el año 2019.
El número de infracciones detectadas en las diferentes inspecciones
realizadas del control de horario nocturno.
En ambos casos, el número de expedientes abiertos y el número de
expedientes que han sido motivo de sanción.”
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- 5253
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:
“Sra. Sonia Esplugas González
Portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular

Respecto a la pregunta presentada en el Registro General de Entrada de este
Ayuntamiento con el número 4632 de fecha 13 de enero de 2020, y según lo que
dispone el artículo 55 del Reglamento Orgánico del Pleno a efectos de que sea
contestada en el Pleno Ordinario, en relación a “En relación a la respuesta facilitada
por el Gobierno municipal, a la pregunta realizada por esta Concejal, con número
110954…”.
En respuesta a su pregunta indicarle:
El número de infracciones detectadas en las diferentes inspecciones de licencias de
terrazas durante el año 2019 ha sido de 175, en un total de 106 locales. En total se
han registrado 24 por infracción del control de horario nocturno.
El número de expedientes sancionadores incoados y sancionados en 2019 ha sido
de 129 que recogen 17 sanciones por infracciones de incumplimiento horario y 137
sanciones por el resto de infracciones (falta de licencia, exceso de mesas y sillas y
otros).
Atentamente,”
2.- RGE núm. 4636, de 13 de gener de 2020.
“El grupo municipal del Partido Popular en virtud del artículo 55 del
Reglamento del Pleno, presenta al registro la siguiente pregunta para que sea
contestada el próximo pleno del día 29 de Enero de 2020.
En relación a la Cabalgata de Reyes que este ayuntamiento realiza en la ciudad
cada año.
Esta regidora su grupo municipal solicitan
CONOCER:


El coste de dicha cabalgata de los años 2017, 2018 y 2019.”
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- 5254
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’Innovació i Cultura, Sr. David Quirós Brito, que literalment diu:
“Sra. Sonia Esplugas González
Regidora / Portaveu
Grup Municipal
PP
Senyor,
Respecte a la pregunta que veu presentar en el Registre General d’Entrada
d’aquest Ajuntament, amb codi AJT/2722/2020 i data 13 de gener de 2020 i, segons
el que disposa l’article 55 Reglament Orgànic del Ple a efectes de que sigui
contestada en el Ple que se celebrarà el dia 29 de gener de 2020, en relació a les
preguntes realitzades, us comunico el següent:
El cost de la cavalcada dels anys demanats:
2017 - 137.188.- €
2018 - 180.518.- €
2019 - 180.153.- €
2020 - 179.009.- €
Cordialment,”
3.- RGE núm. 5770, de 15 de gener de 2020.
“El grupo municipal del Partido Popular en virtud del artículo 55 del
Reglamento del Pleno, presenta al registro la siguiente pregunta para que sea
contestada el próximo pleno del día 29 de Enero de 2020.
En relación al Pla Metropolità d’Inversions 2020-2023 aprovat per l’ Àrea
Metropolitana de Barcelona.
Esta Regidora y su grupo municipal solicitan
CONOCER:


Que programas o actuaciones contempla solicitar este Gobierno Municipal,
que se incluya dentro del Plan?



Que actuaciones tienen previsto llevar a cabo a través del programa PACTE
de este Plan?



Que actuaciones tienen previsto llevar a cabo a través del programa PAMUS
de este Plan?”
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- 5255
En relació amb aquest prec presentat pel grup polític municipal del Partit Popular,
consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada pel Tinent
d’alcaldia de l’Àrea de Planificació, Projectes Estratègics i Hisenda, Sr. Francesc J.
Belver Vallés, que literalment diu:
“Sonia Espluga González
Portavoz del grupo municipal del PP

En relación con el escrito presentado en el Registro General de Entrada con
número 5770, en fecha 15 de enero de 2020, en relación con el Plan Metropolitano
de Inversiones, y según lo dispuesto en el artículo 55, apartado 5 (Ruegos y
preguntas) del Reglamento Orgánico del Pleno, os comunicamos que es necesario
un aplazamiento de la respuesta para recabar la información necesaria.
Cordialmente,”

4.- RGE núm. 5775, de 15 de gener de 2020.
“El grupo municipal del Partido Popular en virtud del artículo 55 del
Reglamento del Pleno, presenta al registro la siguiente pregunta para que sea
contestada el próximo pleno del día 29 de Enero de 2020.
En relación a la Sentencia del Tribunal Constitucional de 31 de octubre de 2019, la
cual, resuelve la cuestión de inconstitucionalidad promovida por el Juzgado de lo
Contencioso-administrativo número 32 de Madrid, en el sentido de que, aun
existiendo ganancia patrimonial, la cuota a pagar por el IIVTU (plusvalía municipal).
Esta Regidora y su grupo municipal solicitan
CONOCER:


Cuantos expedientes se han paralizado por esta Sentencia, sobre el cobro
de la Plusvalía Municipal?



Se ha aprobado algún procedimiento en este Ayuntamiento para el cobro o
tramitación de dicho impuesto, conforme a la Sentencia aprobada?”

- 5256
En relació amb aquest prec presentat pel grup polític municipal del Partit Popular,
consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada pel Tinent
d’alcaldia de l’Àrea de Planificació, Projectes Estratègics i Hisenda, Sr. Francesc J.
Belver Vallés, que literalment diu:
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“Sonia Espluga González
Portavoz del grupo municipal del PP

En relación con el escrito presentado en el Registro General de Entrada con
número 5775, en fecha 15 de enero de 2020, en relación con la sentencia del
Tribunal Constitucional sobre la plusvalía municipal, y según lo dispuesto en el
artículo 55, apartado 5 (Ruegos y preguntas) del Reglamento Orgánico del Pleno,
os comunicamos que es necesario un aplazamiento de la respuesta para recabar la
información necesaria.
Cordialmente,”
5.- RGE núm. 6457, de 16 de gener de 2020.
“El grupo municipal del Partido Popular en virtud del artículo 55 del
Reglamento del Pleno, presenta al registro la siguiente pregunta para que sea
contestada el próximo pleno del día 29 de Enero de 2020.
En relación a los paneles informativos luminosos colocados en la ciudad.
Esta Regidora y su Grupo Municipal solicitan
CONOCER:


Cuantos paneles hay y si está previsto la instalación de más paneles.



Ubicación.



Qué tipo de información se difunde a través de ellos.



Si existe algún contrato/convenio de colaboración con algún grupo de
comunicación para difundir noticias a través de dicha plataforma.



Que empresa gestiona la instalación y mantenimiento.



Como ha sido adjudicado.”

- 5257
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:
“Sra. Sonia Esplugas González
Portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular

…/…

171

Respecto a la pregunta presentada en el Registro General de Entrada de este
Ayuntamiento con el número 6547 de fecha 16 de enero de 2020, y según lo que
dispone el artículo 55 del Reglamento Orgánico del Pleno a efectos de que sea
contestada en el Pleno Ordinario, en relación a “En relación a los paneles
informativos luminosos colocados en la ciudad…”.
En respuesta a su pregunta indicarle:
En la ciudad existen 11 paneles de información variable que permiten difundir
noticias y otras informaciones, ubicados en:
1234567891011-

Ramon Frontera (salida 14 ronda)
Riera Blanca - Ctra. Collblanc
Plaça Verge del Pilar
Trav. Industrial - Ctra. Mig
Ctra. Collblanc - Ernest Lluch
Rambla Marina – Avinguda Granvia
Trav. Industrial - Rambla Marina
Avinguda Granvia-Castelao
Rosalia de Castro - Tecla Sala
Rambla Marina-Avinguda del Carrilet
Avinguda Granvia-Salvador Espriu

El tipo de información que se transmite, es el siguiente:






Información ambiental: calidad del aire de la ciudad a tiempo real
Promoción y educación para la movilidad sostenible
Actividades de Ciudad
Previsión del Tiempo
RSS noticias canal municipal

- No existe ningún convenio/contrato de colaboración con ningún grupo de
comunicación.
- La instalación se realizó a través de diferentes empresas (CLEAR CHANNEL,
OMM), por concurso de publicidad de gran formato.
-

El mantenimiento en la actualidad es a cargo de OMM, adjudicado por licencia.

Atentamente,”
6.- RGE núm. 6461, de 16 de gener de 2020.
“El grupo municipal del Partido Popular en virtud del artículo 55 del
Reglamento del Pleno, presenta al registro la siguiente pregunta para que sea
contestada el próximo pleno del día 29 de Enero de 2020.
En relación al tendido eléctrico de la calle Josep Mª de Segarra.
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Esta Regidora y su grupo municipal solicitan
CONOCER:


Cuál ha sido el motivo por el que el tendido eléctrico se ha realizado por vía
aérea y porque no se ha realizado por vía terrestre (bajo suelo), ya que si se
produce algún chispazo puede comenzar a arder los árboles que hay en esa
calle.”

- 5258
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:
“Sra. Sonia Esplugas González
Portavoz Grupo municipal PP

Respecto a la pregunta que ha presentado en el Registro General de Entrada del
Ayuntamiento, con el número 6461, de 16 de enero de 2020, y de conformidad con
lo dispuesto en el artículo 55 Reglamento Orgánico de Pleno a efectos de ser
respondida durante el Pleno Ordinario que tendrá lugar el próximo 29 de enero de
2020, en relación con el tendido eléctrico de la calle Josep Mª de Sagarra, le
informo de lo siguiente:
Debido a una avería en el tendido eléctrico existente por canalización subterránea
(entre los números 44 y 48) y buscando dar servicio de iluminación exterior a la vía
pública, se tuvo que instalar un tramo de cableado en aéreo para dar continuidad a
la instalación. Dada la obra civil necesaria, el tiempo y planificación que requieren,
se realizó esta actuación para minimizar el tiempo de afectación sin servicio de la
calle.
Esta solución es provisional, y en las próximas semanas esperamos realizar la obra
civil necesaria para poder cambiar el tramo de cable subterráneo en avería y así
retirar la instalación aérea.
Atentamente,”
c) Precs, Preguntes i respostes que s’han formulat oralment en el decurs de
la sessió.
SRA. ALCALDESSA
Per tant, precs i preguntes. Comencem per la Sra. Esplugas.
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SRA. ESPLUGAS GONZÁLEZ (PP)
Gracias. Nosotros queríamos hacer dos preguntas. Una es relacionada con la
campaña de los patinetes que se está desarrollando por parte del equipo de
gobierno de sancionar y controlar el tema de los patinetes. Pues ver cómo se está
desarrollando ese plan y saber cuántas sanciones se han puesto a lo largo de los
días que lleva el plan en marcha.
Y luego respecto, queremos hacer una pregunta. Hace unos plenos nosotros
preguntamos acerca de las huelgas que ha habido, que se han producido en el año
2019. Entonces nosotros preguntamos a ver si las personas que se habían acogido,
como un derecho constitucional, a la huelga, habían ejercido su derecho a huelga,
pues si el equipo de gobierno en este caso, al personal se le había retirado el
dinero correspondiente de la nómina.
Entonces se nos dijo que sería previsiblemente en el mes de enero, pero queremos
saber si es real y este mes de enero se va a descontar la nómina a todas aquellas
personas que finalmente pues ejercieron su derecho, porque nos da la sensación
de que pues pueden pagar justos por pecadores.
Las personas que han ejercido su derecho a huelga tienen todo el derecho, pero
tampoco es justo que no se les descuente. Gracias.
SRA. GONZÁLEZ MONTES (LHECP-ECG)
Gracias. Estas últimas semanas hemos sufrido un temporal aquí bastante
importante, que es el denominado Gloria. A nuestro grupo municipal le gustaría
conocer las afectaciones que ha sufrido la ciudad con esta situación y qué
actuaciones se han llevado a cabo por los servicios de emergencias, por bomberos,
por Guardia Urbana y sobretodo agradecer precisamente a la Guardia Urbana, a los
bomberos, a equipos de emergencias su dedicación. Han sido momentos muy
difíciles y nuestro agradecimiento desde aquí por haber estado al pie del cañón en
situaciones muy complicadas para nuestros vecinos y vecinas.
SRA. ALCALDESSA
Perfecto. Esto me parece que se lo vamos a poder contestar en vivo y en directo.
SR. RUIZ NARVÁEZ (Cs)
Gracias Presidenta. Los sindicatos de este ayuntamiento han comunicado a todos
los trabajadores y a los grupos políticos una serie de movilizaciones por el
incumplimiento del acuerdo económico alcanzado y firmado el pasado mes de
marzo de 2019, justo antes de las elecciones, entre el máximo responsable de
recursos humanos en aquel momento, Sr. Brinquis y el Comité Unitario de
trabajadoras y trabajadores de este ayuntamiento. El acuerdo pretendía recuperar
parte del poder adquisitivo perdido en los últimos años.
El acuerdo al que nos referimos pretendía incluir una retribución singular en la que
se reconociera el trabajo realizado, la responsabilidad, la dedicación y otras
circunstancias que permitirían, para el año 2019, el reconocimiento de unos
emolumentos de pago único, y a partir del 2020 la incorporación a la nómina con
carácter mensual.
Finalmente el ayuntamiento incumplió su compromiso de hacer efectivo el pago
relativo a 2019. Se aduce por parte del actual responsable de recursos humanos de
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este ayuntamiento, Sr. Husillos, que el impedimento para el pago del complemento
retributivo citado viene marcado por los límites impuestos por la Ley de
presupuestos generales del Estado de 2012, si no he leído mal en el comunicado
que hay.
Nos consta que el actual responsable de recursos humanos ha abierto una línea de
diálogo con los representantes sindicales para intentar desbloquear la situación,
pero me gustaría hacer las siguientes preguntas: ¿Desconocían ustedes la
existencia de la norma tras la que ahora parecen excusar el incumplimiento del
acuerdo? ¿Por qué adoptaron un acuerdo que sí sabían que era de imposible
cumplimiento? ¿De verdad antes de comprometer su palabra no pudieron remitir el
borrador del texto a quién podía avalar jurídica y económicamente la viabilidad del
mismo? Y ¿cuándo prevén que se podrá solucionar esta situación y dar cumplida
cuenta de los acuerdos que ustedes firmaron?
Muchas gracias.
SRA. CARMONA MARTÍNEZ (ERC-AM)
La pregunta és sobre una situació que ha passat a la ciutat de L’Hospitalet no fa
gaire i que afecta a una noia de L’Hospitalet i que pensàvem que no podíem deixar
de preguntar sobre aquest tema tan greu.
Es tracta de la situació de la noia adolescent de L’Hospitalet que al gener d’aquest
any va donar a llum un nadó de forma clandestina i sense atenció mèdica, el qual
va morir posteriorment quan el pare el va intentar llençar al riu, sembla que sense el
consentiment de la mare que és aquesta noia de L’Hospitalet, el noi també.
És una situació terrible i tràgica, crec que és imputable, creiem que és imputable a
la reforma de la llei de l’avortament del 2015, que impedeix que una noia jove pugui
accedir a l’avortament si ho decideix lliurement, perquè ara mateix es requereix del
consentiment dels pares.
Tot i això i respectant la confidencialitat dels fets i el procés legal que s’ha engegat,
sí que ens semblava que era un tema que hauríem d’esbrinar perquè es tracta
d’una noia de L’Hospitalet que va demanar ajut a un servei públic de la nostra
ciutat, en aquest cas el punt de salut jove, i en el qual es va comprovar que
efectivament aquesta noia estava embarassada, que aquesta noia demanava ajut
per avortar, que va presentar reticència a demanar el consentiment dels pares, però
que sembla que finalment no se la va poder ajudar de forma efectiva, i set mesos
desprès ens trobem amb aquesta situació terrible, que és el naixement d’aquest
nadó i la seva posterior mort i la situació actual.
Aleshores pensem que en aquestes situacions cal esbrinar què és el que ha passat,
sobretot per prevenir altres situacions similars. I aleshores volíem preguntar quins
protocols d’actuació i coordinació existeixen entre el punt de salut jove i la xarxa de
serveis socials, serveis sanitaris i servei d’atenció a les dones. Quin és el
procediment d’actuació davant de fets com aquests? Quines actuacions ha dut a
terme el govern municipal per tal de prevenir altres situacions en les que es pot
donar el que podem denominar una victimització secundària? Quines actuacions
s’han dut a terme per garantir –finalitza la intervenció perquè s’ha exhaurit el temps.
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SRA. ALCALDESSA
Sra. Carmona, el que pot fer és fer arribar al total de la pregunta. Cap pregunta
més? Sr. García.
SR. GARCIA ACERO (ERC-AM)
Sí, tres preguntes. En primer lloc, ja ho ha comentat un altre grup. Volíem saber les
afectacions que ha originat el temporal Gloria en la nostra ciutat, els danys
materials i els danys econòmics.
També una pregunta, des de fa més de tres anys la colla gegantera de Sant Josep
està demanant a l’ajuntament un espai, no un local, un espai en el qual puguin
guardar els gegants. Demanaríem a l’equip de govern que intensifiqués algun tipus
de lloc, equipament públic del barri per tal que poguessin guardar els gegants,
perquè és una demanda que van fer ja fa tres anys i que en l’actualitat avui encara
no tenen resposta.
I tornem a demanar en aquest plenari que l’equip de govern creï una comissió per
tal d’esbrinar les irregularitats fetes durant la presidència del Centre d’Esports
L’Hospitalet a l’estadi municipal durant el període 1999-2001. Irregularitats que per
a nosaltres algunes són de pràctiques mafioses, com és fer pagar entrades als
pares i a les mares del futbol base que volien anar a veure els seus fills jugar.
Pràctiques clientelars quan s’utilitza per part del president d’aquella època, un
familiar utilitza per fer partits de lligues de futbol 7 o també quan hem demanat al
club que ens fes arribar els comprovants, les anotacions comptables, dels anuncis
que es feien entre el 2000 i el 2006 i el club ens ha traslladat, l’actual directiva, que
no tenen cap tipus de documentació comptable sobre aquest tema.
Per tant, creiem que és necessari demanar que hi hagi llums, taquígrafs per saber
la veritat. Ens consta, i l’Alcaldessa també ho sap, que el President del Centre
d’Esports de L’Hospitalet està d’acord en que es pugui fer aquest tipus de comissió,
perquè és important que se sàpiga la veritat sobre les irregularitats que van haverhi.
SRA. ALCALDESSA
Si no hi ha cap pregunta més. Respecte a les preguntes que ha fet la Sra. Esplugas
li contestarem per escrit. A no ser que tinguem alguna dada, li contestarem per
escrit.
La Sra. González i el Sr. García han preguntat per les afectacions del temporal. Ara
justament comentàvem amb el regidor, el tinent d’alcalde que porta l’informe que
per altra banda hem traslladat també a través de la delegació del govern al govern
d’Espanya i també dir que des de la Diputació de Barcelona, des de la pròpia
Diputació vam ser la primera administració que vam dir que posaríem en marxa
ajuts als municipis que estiguessin afectats per aquest temporal, però ara en tot cas
li passaré la paraula al Sr. Alcázar.
Respecte al que planteja el Sr. Rainaldo Ruiz ja li contestarem per escrit, però
també li comento per coneixement general que el que estem buscant és la fórmula
jurídica perquè aquest compromís escrit es pugui formalitzar. Per tant, hi ha una
voluntat expressada i un pacte entre el comitè d’empresa i el govern municipal que
a l’hora de fer efectiva a través dels mecanismes ordinaris, a través de Secretaria,
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Intervenció, etc., etc., doncs s’està buscant precisament quina és la fórmula jurídica
que encaixa dins del conjunt de la legislació que està en vigor, i que vostè sap que
no és fàcil ni és senzill. Per tant, pagarem, complirem els nostres compromisos,
però d’una forma legal i no il·legal.
Respecte al tema del que comentava la Sra. Carmona sobre el tema de la noia, és
cert que és un tema que ens preocupa i que podem parlar amb tranquil·litat perquè
és un tema, no per explicar així de pressa i corrents, i a través de la regidoria de
joventut li farem arribar la resposta sobre aquest particular, encara que
probablement seria bo fer una explicació a tots els grups polítics perquè crec que és
un tema prou interessant com perquè tothom sàpiga què ha passat.
I respecte a les preguntes que feia el Sr. García prenem nota del tema dels gegants
de Sant Josep. En tot cas, la voluntat és trobar una solució, tampoc és matèria
senzilla trobar-la, com bé saben tots vostès i per tant ja contestarem les preguntes
que quedin formulades a través dels mecanismes ordinaris.
Li deixo la paraula al Sr. Cristian Alcázar.
SR. ALCÁZAR ESTEBAN (PSC)
Gràcies Alcaldessa. Breument, simplement per fer un resum de la valoració de les
actuacions que s’han fet durant la setmana passada en el benentès de que encara
ens queda per computar una part d’actuacions que s’estan realitzant durant aquesta
setmana perquè hi ha coses que requereixen d’un treball més complert.
Però en qualsevol cas, hem fet actuacions per valor gairebé de 300.000 euros per
restablir la normalitat per les causes del temporal Gloria, en concret 296.334 euros i
aquests s’han repartit en 20 actuacions en quant a l’enllumenat públic, diferents
actuacions en el tema del clavegueram. També d’elements de l’espai públic que
han caigut, com poden ser pals de fusta per valor de 4.700 euros; el manteniment i
la reposició de la senyalització horitzontal i vertical amb 115 actuacions; 28
incidències en el tema de la xarxa semafòrica; més de 350 actuacions en parcs i
jardins relacionades amb problemàtiques dels arbres, ja sigui perquè han caigut o
perquè queien branques i que per tant s’havien de tallar per evitar riscos majors. I
57 incidències en l’àmbit dels edificis municipals, que també evidentment pateixen
aquesta situació.
I apart d’això, hem de comptar que això no ho podem valorar econòmicament
perquè són hores de feina dels agents de la Guàrdia Urbana, més de 445 serveis
de la Guàrdia Urbana per acudir en ajuda de problemàtiques que s’han donat amb
veïns i veïnes de la ciutat fruit d’aquest temporal.
I problemes que han sorgit que són de l’àmbit privat, però que afecten als veïns i
veïnes, com poden ser talls de llum relacionats amb problemes d’instal·lacions
elèctriques que la companyia elèctrica ha hagut de resoldre amb la major diligència
possible.
Ja dic, acabarem de tenir tota la recopilació al llarg d’aquesta setmana i podem
compartir sense cap tipus de problema el detall, obviant si hi ha alguna dada
personal per no infringir cap llei, però podem compartir el resum d’aquestes
actuacions quan la tinguem complerta.
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SRA. ALCALDESSA
Molt bé. Ja hem finalitzat tot l’ordre del dia, per tant aixequem la sessió. Moltes
gràcies.

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

L'Alcaldessa Presidenta,

La Secretària General del Ple,

Núria Marín i Martínez

M. Teresa Redondo del Pozo

