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Acta de l'Ajuntament Ple
Sessió ordinària en primera convocatòria
Número de la sessió: 6/2019
Data: vint-i-vuit de maig de dos mil dinou
Hora: 17:00 hores fins a les 18:00 hores
Lloc: Casa Consistorial

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

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

Alcaldessa-presidenta (En funcions art.194 LOREG)
Tinent d'alcaldia
“
Tinent d'alcaldia
“
Tinent d'alcaldia
“
Tinent d'alcaldia
“
Tinent d'alcaldia
“
Tinent d'alcaldia
“
Tinent d'alcaldia
“
Regidora
“
Regidora
“
Regidor
“
Regidor
“
Regidora
“
Regidor
“
Regidor
“
Regidora
“
Regidora
“
Regidor
“
Regidor
“
Regidor
“
Regidora
“
Regidor
“
Regidor
“
Regidor
“
Regidora
“
Regidor
“
Regidor
“
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.

SRA. ALCALDESSA
Bona tarda a tots i a totes, benvinguts al Ple ordinari del mes de maig, per
començar li demanarem a la senyora Secretària que comenci amb l’ordre del dia.
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LECTURA I APROVACIÓ DE L'ESBORRANY DE L'ACTA CORRESPONENT A
LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE 30 D’ABRIL DE 2019.

Per la Sra. Alcaldessa, i en relació al esborrany de l'Acta corresponent a la
sessió ordinària de 30 d’abril de 2019, es pregunta si existeix alguna objecció i no
assenyalant-se cap, s'aprova dit Acta per unanimitat. En compliment de l'article
111.1 del DL 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei municipal
i de règim local de Catalunya, es transcriurà al Llibre d'Actes.

I. PART RESOLUTÒRIA
COMISSIÓ PERMANENT DE PRESIDÈNCIA
Es dóna lectura dels punts de l’ordre del dia que han estat dictaminats per la
Comissió Permanent de Presidència.

La Sra. Alcaldessa-Presidenta, per al seu posicionament, dóna la paraula als
regidors i regidora no adscrits/adscrita, i a continuació a la resta dels regidors i les
regidores representants dels grups polítics municipals, per ordre de menor a major
representació.
SRA. ALCALDESSA
Bé, procedirem a la votació. Comencem pel senyor Rafa Jiménez.
SR. JIMÉNEZ ARIZA (REGIDOR NO ADSCRIT)
Gràcies Alcaldessa, bona tarda a tots i totes. Assabentat del punt 3 i a favor de la
resta. Gràcies.
SRA. SANTÓN RAMIRO (REGIDORA NO ADSCRITA)
Gràcies, bona tarda. Em dono per assabentada de l’acord 3 i a favor dels altres.
SR. MARTÍN HERMOSÍN (REGIDOR NO ADSCRIT)
Gracias, buenas tardes. Me doy por enterado del punto 3 y favor del resto.
SR. PEDRO ALONSO NAVARRO (REGIDOR NO ADSCRIT)
Bona tarda, assabentat del punt 3, i a favor dels altres.
SR. GIMÉNEZ MÁRQUEZ (CUP-PA)
Bona tarda a tothom, ens donarem per assabentades del punt 3, votarem abstenció
a la resta de punts.
SR. MONRÓS IBÁÑEZ (CiU)
Si, ens donem per assabentats del punt 3. Ens abstenim de la resta de punts.
SRA. ESPLUGAS GONZÁLEZ (PP)
Nos damos por enterados del punto 3 y abstención del resto.
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SR. GARCIA ACERO (ERC-AM)
Moltes gràcies, en primer lloc començaríem reivindicant la llibertat dels presos
polítics i el retorn dels nostres exiliats, persones honestes, persones de pau, que
estan en aquest moment a la presó per les seves idees republicanes, per posar les
urnes l’1 d’octubre i per defensar el dret a decidir.
Sobre els dictàmens votarem a favor de l’1, 4, ens abstindrem del 2, i 5 i ens donem
per assabentats del 3.

SR. NIETO MARTINEZ (ICV-EUiA-PIRATES-E)
Respecte a l’acord 1 votarem a favor, del 2 a favor, del 3 ens donem per
assabentats. Aquí sempre fem, tornem a fer, la mateixa pregunta, si aquest tipus
d’endarreriments a les factures s’ha fet en la prestació d’algun tipus de servei, i si té
cap cost afegit per a les arques municipals. Punt 4 ens abstindrem, del 5 a favor i
del 6 i 7 ens donem per assabentats.

SR. GARCIA VALLE (CIUTADANS)
Buenas tardes, bienvenidos a todos y todas a este pleno. El acuerdo 1 abstención,
el 2 también, el 3 enterados, el cuarto abstención, quinto abstención, sexto
enterados, séptimo enterados.

SRA. ALCALDESSA
No el seis y siete de momento no. Era hasta el cinco sólo. No pasa nada. Señor
Brinquis, ¿quiere contestar al señor Nieto?

SR. BRINQUIS PÉREZ (PSC-CP)
Son pagos que no generan ningún tipo de retraso y no generan más gasto a las
arcas públicas.

SRA. ALCALDESSA
Doncs bé, si ja està, quedarien aprovats els dictàmens corresponents de l’1 al 5.
Passaríem a la part segona del Ple, de control, fiscalització d’òrgans de govern,
mocions, participació, precs i preguntes.

HISENDA I SERVEIS CENTRALS
ACORD 1.- RELATIU A L’APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE
CRÈDIT NÚM. 28 DEL PRESSUPOST DE L’AJUNTAMENT PER A L’EXERCICI
2019, CORRESPONENT A L’EXPEDIENT 83/2019, EN LA MODALITAT DE
BAIXA PER ANUL·LACIÓ/CRÈDIT EXTRAORDINARI. (EXP. 26989/2019)
Es dóna compte de l’acord que es transcriu seguidament, i sotmès a votació
s'aprova amb 20 vots a favor dels representants del PSC-CP, Srs./Sres. Núria
Marín Martínez, Francesc J. Belver Vallés, Cristian Alcázar Esteban, José Castro
Borrallo, Manuel Brinquis Pérez, José M. García Mompel, Jaume Graells Veguin,
Jesús Husillos Gutiérrez, M. Ángeles Sariñena Hidalgo, Rocío Ramírez Pérez i

…/…

4

David Quirós Brito; dels representants d’ICV-EUiA-PIRATES-E, Sres./Sr. Ana
González Montes, Juliana Carballeira Pascual i Iván Nieto Martínez; dels
representants d’ERC-AM, Srs. Antoni Garcia i Acero i Jorge García Muñoz i dels
REGIDORS i LA REGIDORA NO ADSCRITS/A, Srs./a. Rafael Jiménez Ariza,
Cristina Santón Ramiro, Francisco Javier Martín Hermosín i Pedro Alonso Navarro i
amb 7 vots d’abstenció dels representants de CIUTADANS, Srs./Sra. Miguel
Manuel García Valle, M. Carmen Esteban Fernández, Rainaldo Ruiz Narváez i
Jesús Amadeo Martín González; de la representant del PP, Sra. Sonia Esplugas
González; del representant de CiU, Sr. Jordi Monrós i Ibáñez i del representant de
la CUP-PA, Sr. Christian Giménez Márquez, assistents presents en el moment de la
votació, adoptant-se l’acord següent:
El Tinent d’Alcaldia, titular de l'Àrea d’ Hisenda i Serveis Centrals, en exercici de les
facultats que li atorga els Decrets de l’alcaldia 6374 i 6375, de 26 de juliol de 2016,
publicat en el BOPB el 5 d’agost de 2016, sotmet a dictamen de la Comissió
Permanent de Presidència, el present acord per a la seva aprovació pel Ple:
ATÈS el pressupost de l’Ajuntament per a l’exercici 2019, aprovat inicialment pel
Ple de la Corporació en sessió de 21 de desembre de 2018.
VISTA la resolució núm. 398/2019 de data 23 de gener de 2019, per la qual es
declaren aprovats definitivament els pressupostos generals d’aquesta administració
municipal per a l’exercici 2019, en data 18 de gener de 2019.
ATÈS l’expedient incoat d’autorització de Baixes per anul·lació/Crèdits
extraordinaris, d’acord amb el que es preveu als articles 175 i 177 del Text refós de
la llei reguladora de les Hisendes Locals, aprovat per RDL 2/2004, de 5 de març.
ATÈS que en la tramitació de la modificació de crèdits s’ha seguit el que disposa
l’article 5.2 de les Bases d’Execució del pressupost general per a l’exercici 2019,
que determina les atribucions de l’Ajuntament Ple d’acord amb el que estableix
l’article 123.1. p) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de Bases del Règim Local.
Vist l’informe amb observacions 45/2019, de la Intervenció General.
El Ple, a proposta del Tinent d’Alcaldia, titular de l’Àrea d’Hisenda i Serveis
Centrals, i amb el dictamen previ de la Comissió Permanent de Presidència
ACORDA:
PRIMER.- APROVAR, inicialment la modificació de crèdit 28 del pressupost de
l’ajuntament per a l’exercici 2019, corresponent a l’expedient 83/2019 en la
modalitat de Baixa per anul·lació/Crèdit extraordinari (9.680,00 euros) d’acord amb
el detall que figura a l’expedient i amb el resum següent:
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ESTAT D'INGRESSOS
CAP 1 - IMPOSTOS DIRECTES
CAP 2 - IMPOSTOS INDIRECTES
CAP 3 - TAXES, PP I ALTRES ING.
CAP 4 - TRANSFERÈNCIES CORRENTS
CAP 5 - INGRESSOS PATRIMONIALS
CAP 6 - ALIENACIÓ D'INVERSIONS REALS
CAP 7 - TRANSFERÈNCIES CAPITAL
CAP 8 - ACTIUS FINANCERS
CAP 9 - PASSIUS FINANCERS
TOTAL
ESTAT DE DESPESES
CAP 1 - DESPESES PERSONAL
CAP 2 - DESP CORRENTS BENS I SERVEIS
CAP 3 - DESPESES FINANCERES
CAP 4 - TRANSFERÈNCIES CORRENTS
CAP 5 - FONS DE CONTINGÈNCIA
CAP 6 - INVERSIONS REALS
CAP 7 - TRANSFERÈNCIES CAPITAL
CAP 8 - ACTIUS FINANCERS
CAP 9 - PASSIUS FINANCERS
TOTAL

INICIAL
110.276.484,33
11.086.965,66
27.851.070,00
86.998.794,99
2.621.380,00
0,00
2.065.305,02
0,00
7.000.000,00
247.900.000,00
INICIAL
87.382.846,31
108.942.861,85
3.007.000,00
16.881.186,82
500.000,00
9.065.305,02
6.355.800,00
0,00
15.765.000,00
247.900.000,00

MODIFICACIO MODIFICACIÓ
ANTERIOR
ACTUAL
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7.186.776,71
0,00
780.872,52
0,00
0,00
0,00
14.022.310,14
0,00
32.668.762,24
0,00
12.183.754,31
0,00
66.842.475,92
0,00
MODIFICACIO MODIFICACIÓ
ANTERIOR
ACTUAL
6.063.017,12
0,00
3.463.349,93
9.680,00
-611.287,84
-9.680,00
1.110.452,14
0,00
0,00
0,00
46.162.513,45
0,00
2.530.350,41
0,00
0,00
0,00
8.124.080,71
0,00
66.842.475,92
0,00

DEFINITIU
110.276.484,33
11.086.965,66
27.851.070,00
94.185.571,70
3.402.252,52
0,00
16.087.615,16
32.668.762,24
19.183.754,31
314.742.475,92
DEFINITIU
93.445.863,43
112.415.891,78
2.386.032,16
17.991.638,96
500.000,00
55.227.818,47
8.886.150,41
0,00
23.889.080,71
314.742.475,92

SEGON.- EXPOSAR al públic per un termini de 15 dies hàbils l’expedient de
modificació de crèdits pressupostaris i, transcorregut dit termini sense que s’hagin
produït reclamacions, considerar per definitivament aprovat en compliment del que
disposa l’article 169 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.
TERCER.- NOTIFICAR l’acord a les àrees gestores interessades i a la Intervenció
general (servei de comptabilitat).
ACORD 2.- RELATIU A L’APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE
CRÈDIT NÚM. 31 DEL PRESSUPOST DE L’AJUNTAMENT PER A L’EXERCICI
2019, CORRESPONENT A L’EXPEDIENT 92/2019, EN LA MODALITAT DE
BAIXA PER ANUL·LACIÓ/SUPLEMENT DE CRÈDIT (EXP. 27486/2019)
Es dóna compte de l’acord que es transcriu seguidament, i sotmès a votació
s'aprova amb 18 vots a favor dels representants del PSC-CP, Srs./Sres. Núria
Marín Martínez, Francesc J. Belver Vallés, Cristian Alcázar Esteban, José Castro
Borrallo, Manuel Brinquis Pérez, José M. García Mompel, Jaume Graells Veguin,
Jesús Husillos Gutiérrez, M. Ángeles Sariñena Hidalgo, Rocío Ramírez Pérez i
David Quirós Brito; dels representants d’ICV-EUiA-PIRATES-E, Sres./Sr. Ana
González Montes, Juliana Carballeira Pascual i Iván Nieto Martínez i dels
REGIDORS i LA REGIDORA NO ADSCRITS/A, Srs./a. Rafael Jiménez Ariza,
Cristina Santón Ramiro, Francisco Javier Martín Hermosín i Pedro Alonso Navarro i
amb 9 vots d’abstenció dels representants de CIUTADANS, Srs./Sra. Miguel
Manuel García Valle, M. Carmen Esteban Fernández, Rainaldo Ruiz Narváez i
Jesús Amadeo Martín González; dels representants d’ERC-AM, Srs. Antoni Garcia i
Acero i Jorge García Muñoz; de la representant del PP, Sra. Sonia Esplugas
González; del representant de CiU, Sr. Jordi Monrós i Ibáñez i del representant de
la CUP-PA, Sr. Christian Giménez Márquez, 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’ Hisenda i Serveis Centrals, en exercici de les
facultats que li atorga els Decrets de l’alcaldia 6374 i 6375, de 26 de juliol de 2016,
publicat en el BOPB el 5 d’agost de 2016, sotmet a dictamen de la Comissió
Permanent de Presidència, el present acord per a la seva aprovació pel Ple:
ATÈS el pressupost de l’Ajuntament per a l’exercici 2019, aprovat inicialment pel
Ple de la Corporació en sessió de 21 de desembre de 2018.
VISTA la resolució núm. 398/2019 de data 23 de gener de 2019, per la qual es
declaren aprovats definitivament els pressupostos generals d’aquesta administració
municipal per a l’exercici 2019, en data 18 de gener de 2019.
ATÈS l’expedient incoat d’autorització de Baixes per anul·lació/Crèdits
extraordinaris, d’acord amb el que es preveu als articles 175 i 177 del Text refós de
la llei reguladora de les Hisendes Locals, aprovat per RDL 2/2004, de 5 de març.
ATÈS que en la tramitació de la modificació de crèdits s’ha seguit el que disposa
l’article 5.2 de les Bases d’Execució del pressupost general per a l’exercici 2019,
que determina les atribucions de l’Ajuntament Ple d’acord amb el que estableix
l’article 123.1. p) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de Bases del Règim Local.
Vist l’informe amb observacions 46/2019, de la Intervenció General.
El Ple, a proposta del Tinent d’Alcaldia, titular de l’Àrea d’Hisenda i Serveis
Centrals, i amb el dictamen previ de la Comissió Permanent de Presidència
ACORDA:
PRIMER.- APROVAR, inicialment la modificació de crèdit 31 del pressupost de
l’ajuntament per a l’exercici 2019, corresponent a l’expedient 92/2019 en la
modalitat de Baixa per anul·lació/Suplement de Crèdit (151.396,00 euros) d’acord
amb el detall que figura a l’expedient i amb el resum següent:
ESTAT D'INGRESSOS
CAP 1 - IMPOSTOS DIRECTES
CAP 2 - IMPOSTOS INDIRECTES
CAP 3 - TAXES, PP I ALTRES ING.
CAP 4 - TRANSFERÈNCIES CORRENTS
CAP 5 - INGRESSOS PATRIMONIALS
CAP 6 - ALIENACIÓ D'INVERSIONS REALS
CAP 7 - TRANSFERÈNCIES CAPITAL
CAP 8 - ACTIUS FINANCERS
CAP 9 - PASSIUS FINANCERS
TOTAL
ESTAT DE DESPESES
CAP 1 - DESPESES PERSONAL
CAP 2 - DESP CORRENTS BENS I SERVEIS
CAP 3 - DESPESES FINANCERES
CAP 4 - TRANSFERÈNCIES CORRENTS
CAP 5 - FONS DE CONTINGÈNCIA
CAP 6 - INVERSIONS REALS
CAP 7 - TRANSFERÈNCIES CAPITAL
CAP 8 - ACTIUS FINANCERS
CAP 9 - PASSIUS FINANCERS
TOTAL

INICIAL
110.276.484,33
11.086.965,66
27.851.070,00
86.998.794,99
2.621.380,00
0,00
2.065.305,02
0,00
7.000.000,00
247.900.000,00
INICIAL
87.382.846,31
108.942.861,85
3.007.000,00
16.881.186,82
500.000,00
9.065.305,02
6.355.800,00
0,00
15.765.000,00
247.900.000,00

MODIFICACIO MODIFICACIÓ
ANTERIOR
ACTUAL
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7.239.036,71
0,00
780.872,52
0,00
0,00
0,00
14.022.310,14
0,00
32.668.762,24
0,00
12.183.754,31
0,00
66.894.735,92
0,00
MODIFICACIO MODIFICACIÓ
ANTERIOR
ACTUAL
6.063.017,12
0,00
3.475.103,43
151.396,00
-620.967,84
0,00
1.160.638,64
0,00
0,00
-151.396,00
46.162.513,45
0,00
2.530.350,41
0,00
0,00
0,00
8.124.080,71
0,00
66.894.735,92
0,00

DEFINITIU
110.276.484,33
11.086.965,66
27.851.070,00
94.237.831,70
3.402.252,52
0,00
16.087.615,16
32.668.762,24
19.183.754,31
314.794.735,92
DEFINITIU
93.445.863,43
112.569.361,28
2.386.032,16
18.041.825,46
348.604,00
55.227.818,47
8.886.150,41
0,00
23.889.080,71
314.794.735,92
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SEGON.- EXPOSAR al públic per un termini de 15 dies hàbils l’expedient de
modificació de crèdits pressupostaris i, transcorregut dit termini sense que s’hagin
produït reclamacions, considerar per definitivament aprovat en compliment del que
disposa l’article 169 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.
TERCER.- NOTIFICAR l’acord a les àrees gestores interessades i a la Intervenció
general (servei de comptabilitat).
ACORD 3.- 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 31.03.2019 (1R 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 d’Hisenda i Serveis Centrals, en exercici de les
facultats que li atorguen els Decrets d’Alcaldia 6374 i 6375 de 26 de juliol de 2016,
aquest darrer publicat en el BOPB de 5 d’agost de 2016, previ dictamen de la
Comissió Permanent de Presidència, dóna compte al Ple per al seu coneixement
dels informes de Tresoreria i d’Intervenció emesos respectivament d’acord amb
l’establer en l’article 4.3 de la Llei 15/2010, de 5 de juliol, que modifica la Llei
3/2004, de 29 de desembre i d’acord amb el que disposa l’article 10 de la Llei
25/2013, de 27 de desembre, d’impuls de la factura electrònica i creació del registre
de factures del sector públic, referits a 31 de març 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 dins
els primers quinze dies posteriors a cada trimestre natural de l’any a l’òrgan de
control intern.
En compliment de l’establer en el paràgraf anterior, la Viceintervenció ha remès a la
Intervenció General aquest informe trimestral corresponent al primer trimestre de
2019.
D’acord amb l’exposat en els paràgrafs precedents i vistos els informes de la
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Tresoreria i de la Intervenció General de l’Ajuntament.
El Ple, a proposta del Tinent d’Alcaldia de l’Àrea d’Hisenda i Serveis Centrals, i amb
el dictamen previ de la Comissió Permanent de Presidència,
PRIMER. Es dóna per assabentat de l’informe elaborat pel Tresorer municipal
sobre el compliment dels terminis de pagament de les obligacions de l’Ajuntament
de l’Hospitalet de Llobregat, així com el relatiu als ens dependents, efectuat sobre la
informació facilitada pels responsables dels mateixos, d’acord amb el que disposa
l’article 4.3 de la Llei 15/2010, de 5 de juliol, així com de la incorporació al mateix de
la relació de factures o documents justificatius presentats pels contractistes,
elaborada per la Intervenció General, respecte dels quals hagi transcorregut més de
tres mesos des de l’anotació a l’esmenta registre i no s’hagin tramitat els
corresponents expedients de reconeixement de l’obligació, a 31 de març de 2019
(1r Trimestre 2019).
SEGON. Remetre al Departament d’Economia i Finances de la Generalitat de
Catalunya, i al Ministerio de Economía y Hacienda, d’acord amb el previst en
l’article 4.4 de la Llei 15/2010, de 5 de juliol de 2010, l’infome emès per la Tresoreria
General.
ACORD 4.- PEL QUAL S’APROVA LA RECTIFICACIÓ DE L’INVENTARI
CONSOLIDAT DE BÉNS I DRETS D’AQUEST AJUNTAMENT AMB
REFERÈNCIA A 31 DE DESEMBRE DE 2018.
Es dóna compte de l’acord que es transcriu seguidament, i sotmès a votació
s'aprova amb 17 vots a favor dels representants del PSC-CP, Srs./Sres. Núria
Marín Martínez, Francesc J. Belver Vallés, Cristian Alcázar Esteban, José Castro
Borrallo, Manuel Brinquis Pérez, José M. García Mompel, Jaume Graells Veguin,
Jesús Husillos Gutiérrez, M. Ángeles Sariñena Hidalgo, Rocío Ramírez Pérez i
David Quirós Brito; dels representants d’ERC-AM, Srs. Antoni Garcia i Acero i Jorge
García Muñoz i dels REGIDORS i LA REGIDORA NO ADSCRITS/A, Srs./a. Rafael
Jiménez Ariza, Cristina Santón Ramiro, Francisco Javier Martín Hermosín i Pedro
Alonso Navarro i amb 10 vots d’abstenció dels representants de CIUTADANS,
Srs./Sra. Miguel Manuel García Valle, M. Carmen Esteban Fernández, Rainaldo
Ruiz Narváez i Jesús Amadeo Martín González; dels representants d’ICV-EUiAPIRATES-E, Sres./Sr. Ana González Montes, Juliana Carballeira Pascual i Iván
Nieto Martínez; de la representant del PP, Sra. Sonia Esplugas González; del
representant de CiU, Sr. Jordi Monrós i Ibáñez i del representant de la CUP-PA, Sr.
Christian Giménez Márquez, assistents presents en el moment de la votació,
adoptant-se l’acord següent:
EL Tinent d'Alcaldia, titular de l'Àrea d’Hisenda i Serveis Centrals, en exercici de les
facultats que li atorga els Decrets de l’alcaldia 6374 i 6375 de 26 de juliol de 2016,
aquest darrer publicat en el BOPB de 5 d’agost de 2016, sotmet a dictamen de la
Comissió Permanent de Presidència el present acord per a la seva aprovació pel
Ple:
ATÈS que la Rectificació de l’inventari s’ha de verificar anualment i s’hi han de
reflectir les incidències de tota mena dels béns i drets durant aquest període,
segons documentació rebuda de les àrees. Durant l’any 2018 es van adquirir uns
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béns determinats i han estat donats de baixa uns altres, la relació dels quals es
reflecteix en el document que s’adjunta a aquest informe.
ATÈS que en l’epígraf 1r. Immobles en consten béns que corresponen a l’epígraf
Béns i drets revertibles, per tractar-se de béns que el domini o gaudi ha de revertir a
aquest Ajuntament, per això els donem de baixa de l’epígraf 1r., Immobles, i els
donem d’alta a l’epígraf 8è., Béns i drets revertibles.
ATÈS que també s’han produït, en el període esmentat diverses modificacions de
les dades que reglamentàriament han de figurar a l’Inventari, en virtut del que
estableixen els articles 108 i següents del Reglament del patrimoni dels ens locals,
segons documentació rebuda de les diverses àrees.
ATÈS que el resultat de les modificacions dóna per epígrafs les xifres següents:
-

Epígraf 1r, Immobles:
Altes per import de 25.508.481,15€; baixes per import de 6.348.067,43€;
modificacions de valors per import de 6.867.249,83€. El valor total dels
elements d’aquest epígraf en data 31 de desembre de 2018 és de
802.265.437,51€.

-

Epígraf 2n, Drets reals:
Altes per import de 260.665,37€; baixes per import de 2.862.062,93€. El valor
total dels elements d’aquest epígraf en data 31 de desembre de 2018 és de
7.289.949,81€.

-

Epígraf 3r, Mobles de caràcter històrico-artístic:
Altes per import de 26.195,95€. El valor total dels elements d’aquest epígraf en
data 31 de desembre de 2018 és de 2.516.491,58€.

-

Epígraf 4t, Valors mobiliaris:
No s’ha produït cap variació durant l’any 2018. El valor total dels elements
d’aquest epígraf en data 31 de desembre de 2018 és de 22.456.856,19€.

-

Epígraf 5è, Vehicles:
Altes per import de 326.569,28€; baixes per import 197.962,91€ El valor total
dels elements d’aquest epígraf en data 31 de desembre de 2018 és de
3.671.885,92€.

-

Epígraf 6è, Semovents:
No hi ha cap element en aquest epígraf.

-

Epígraf 7è, Mobles:
Altes per import de 2.024.466,54€; baixes per import de 99.127,69 El valor total
dels elements d’aquest epígraf en data 31 de desembre de 2018 és de
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27.514.225,04€.
-

Epígraf 8è, Béns i drets revertibles:
Altes per import de 3.229.906,90€; baixes per import de 12.959.757,17€;
modificacions de valors per import d’1.204.761,20€. El valor total dels elements
d’aquest epígraf en data 31 de desembre de 2018 és de 63.649.629,69€.

ATÈS que el resultat del Patrimoni Municipal del Sòl i de l’Habitatge és el següent:
-

Epígraf 1r, Immobles:
Altes per import de 4.878.255,08€; baixes per import de 899.262,59€;
modificacions de valors per import de 317.440,49€. El valor total dels elements
d’aquest epígraf en data 31 de desembre de 2018 és de 16.720.495,41€.

-

Epígraf 2n, Drets reals:
No hi ha cap element en aquest epígraf.

-

Epígraf 3è, Mobles de caràcter històrico-artístic:
No hi ha cap element en aquest epígraf.

-

Epígraf 4t, Valors Mobiliaris:
No s’ha produït cap variació durant l’any 2018. Per tant, el valor total dels
elements d’aquest epígraf en data 31 de desembre de 2018 és de
5.437.337,47€.

-

Epígraf 5è, Vehicles:
No hi ha cap element en aquest epígraf.

-

Epígraf 6è, Semovents:
No hi ha cap element en aquest epígraf.

-

Epígraf 7è, Mobles:
No hi ha cap element en aquest epígraf.

-

Epígraf 8è, Béns i drets revertibles:
No s’ha produït cap variació durant l’any 2018. Per tant, el valor total dels
elements d’aquest epígraf en data 31 de desembre de 2018 és de
14.544.843,95 €.

VIST l’informe emès per la cap de la Secció de Patrimoni, Assegurances i
Responsabilitat Patrimonial en data 10 de maig de 2019.
ATÈS que la competència per a l’aprovació de la Rectificació de l’Inventari és del
Ple de l’Ajuntament, en virtut de l’article 222.3 del Decret Legislatiu 2/2003 de 28
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d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de
Catalunya, i de l’article 105 del decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova
el Reglament de Patrimoni dels ens locals de Catalunya.
Tanmateix aquesta llei està sense adaptar al règim especial dels municipis de gran
població. I d’acord amb la disposició addicional onzena, de la Llei 7/1985, de 2
d’abril, de bases de Règim Local, les disposicions contingudes en el títol X per als
municipis de gran població prevaldran respecte de les demés normes d’igual o
inferior rang en allò que s’oposin, contradiguin o resultin incompatibles.
L’article 123 de la Llei de bases esmentada estableix les atribucions del Ple, sense
que n’hi consti cap que correspongui a règim patrimonial. I pel que fa a que pugui
ser delegada a la junta de govern, això no és possible ja que la única delegació que
pot fer el Ple es refereix a determinades atribucions de l’article 123, que com ja s’ha
dit no n’hi ha cap que faci referència al patrimoni.
El Ple, a proposta del Tinent d’Alcaldia, titular de l’Àrea d’Hisenda i Serveis
Centrals, i amb el dictamen previ de la Comissió Permanent de Presidència,
ACORDA:
Primer.- APROVAR la Rectificació de l’Inventari consolidat de béns i drets d’aquest
Ajuntament a 31 de desembre de 2018, que consta en la documentació annexa, per
un valor total de NOU-CENTS SEIXANTA-SIS MILIONS SEIXANTA-SET MIL CENT
CINQUANTA-DOS EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS (966.067.152,57€),
amb referència a 31 de desembre de 2018, amb els efectes legals que
corresponguin. En aquesta rectificació s’inclouen totes les incidències produïdes
durant l’exercici 2018, segons les dades facilitades al departament de Patrimoni per
les diverses àrees.
Segon.- DONAR D’ALTA, simultàniament, els béns immobles –edificis- i vehicles,
en les respectives pòlisses d’assegurances, d’acord amb les variacions de
l’inventari, i tot això segons les atribucions assignades al Departament de Patrimoni,
segons Decret núm. 6374/2016, de data 26 de juliol.
Tercer.- TRASLLADAR els presents acords a la Intervenció General i a la
Secretaria General.

ACORD 5.- RELATIU AL RECONEIXEMENT DE LA COMPATIBILITAT
SOL·LICITADA PER LA TREBALLADORA LABORAL TEMPORAL, V.B.M.,
(ADSCRITA A PLA D’OCUPACIÓ), PER EXERCIR ACTIVITAT PRIVADA. (EXP.
20207/2019).
Es dóna compte de l’acord que es transcriu seguidament, i sotmès a votació
s'aprova amb 18 vots a favor dels representants del PSC-CP, Srs./Sres. Núria
Marín Martínez, Francesc J. Belver Vallés, Cristian Alcázar Esteban, José Castro
Borrallo, Manuel Brinquis Pérez, José M. García Mompel, Jaume Graells Veguin,
Jesús Husillos Gutiérrez, M. Ángeles Sariñena Hidalgo, Rocío Ramírez Pérez i
David Quirós Brito; dels representants d’ICV-EUiA-PIRATES-E, Sres./Sr. Ana
González Montes, Juliana Carballeira Pascual i Iván Nieto Martínez i dels
REGIDORS i LA REGIDORA NO ADSCRITS/A, Srs./a. Rafael Jiménez Ariza,
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Cristina Santón Ramiro, Francisco Javier Martín Hermosín i Pedro Alonso Navarro i
amb 9 vots d’abstenció dels representants de CIUTADANS, Srs./Sra. Miguel
Manuel García Valle, M. Carmen Esteban Fernández, Rainaldo Ruiz Narváez i
Jesús Amadeo Martín González; dels representants d’ERC-AM, Srs. Antoni Garcia i
Acero i Jorge García Muñoz; de la representant del PP, Sra. Sonia Esplugas
González; del representant de CiU, Sr. Jordi Monrós i Ibáñez i del representant de
la CUP-PA, Sr. Christian Giménez Márquez, assistents presents en el moment de la
votació, adoptant-se l’acord següent:
El tinent d'Alcaldia, titular de l'Àrea d’Hisenda i Serveis Centrals, en exercici de les
facultats que li atorga els Decrets de l’alcaldia 6374 i 6375 de 26 de juliol de 2016,
publicat al B.O.P. de 5 d’agost de 2016, sotmet a dictamen de la Comissió
Permanent de Presidència el present acord per a la seva aprovació pel Ple:
Atès que en data 4 de febrer de 2019, la Sra. M. V. B., formula declaració
d’activitats mitjançant la qual sol·licita poder exercir l’activitat de formacions i
consultories per compte propi, per una dedicació dilluns a divendres de 16 a 18
hores.
Atès que la Sra. M. V. B. va ser contractada per aquest Ajuntament amb la
categoria professional de Tècnic/a Superior Cap de Projecte A2, mitjançant un
contracte temporal a temps parcial amb una jornada laboral de 26,25 hores
setmanals de dilluns a divendres de 9:00 hores a 14:15 hores.
Atès que l’informe emès pel cap d’unitat de Suport a l’Empresa, es va comunicar
que no existia cap inconvenient envers a la compatibilitat sol·licitada, sempre i
quan, s’ajusti a la legalitat vigent i no interfereixi en la prestació dels serveis com a
Tècnica Superior de Cap de Projecte.
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 de de
formacions i de consultories per compte propi.
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
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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.
- La interessada no podrà invocar o fer ús de la seva condició pública per a
l’exercici de l’activitat privada.
- La dedicació de la jornada no pot ser superior al 50% de la jornada ordinària de
l’Administració.
- Qualsevol altre que derivi de la normativa que sigui d’aplicació al règim
d’incompatibilitats.
Atès que els articles 14 LI, 17 LIPC i 339 RPEL disposen que l’exercici d’una
segona activitat requerirà previ reconeixement exprés de compatibilitat.
Atès que degut a que ni la LIP ni la LIPC regulen el sentit del silenci administratiu
s’ha d’estar al que estableix l’article 24 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre del
Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques segons el qual
en els procediments iniciats a sol·licitud de persona interessada si en el termini
màxim establert pel procediment en qüestió no s’ha notificat resolució expressa,
legitima a l’interessat per entendre estimada la seva sol·licitud per silenci
administratiu, llevat de que una norma amb rang de llei o una norma de Dret
Comunitari de Dret Internacional aplicable a Espanya estableixi el contrari.
Atès que l’article 8.1 g) de Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés
a la informació pública i bon govern determina que les resolucions d’autorització o
reconeixement de compatibilitat que afectin als empleats públics s’ha de fer
públiques.
Vist l’informe de la cap d’unitat de Suport a l’empresa.
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’Hisenda Serveis Centrals, i
amb el dictamen previ de la Comissió Permanent de Presidència,
ACORDA:
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PRIMER.- RECONÈIXER amb efectes del dia 4 de febrer de 2019, a la Sra.
M. V. B. la compatibilitat per exercir l’activitat privada de formacions i
consultories per compte propi, per una dedicació de dilluns a divendres de
16 a 18 hores.
SEGON.- L’exercici de l’activitat declarada compatible resta sotmesa a les
limitacions legals, i en concret, al compliment de les següents condicions:
a) L’activitat no pot incidir o estar relacionada amb serveis d’aquest
Ajuntament, ni comprometre la imparcialitat e independència de la
funcionària ni impedir o menyscabar l’estricte compliment dels seus deures o
perjudicar els interessos generals.
b) L’exercici de l’activitat declarada compatible no pot modificar la jornada de
treball ni l’horari de la funcionària, restant condicionada la seva validesa a
l’estricte compliment de la jornada i l’horari del lloc de treball que ocupa en
aquest ajuntament.
c) La compatibilitat quedarà sense efecte de forma automàtica, pel transcurs
del termini autoritzat i també cas que la funcionària canvi de lloc de treball o
es modifiquin les condicions del que ocupa actualment.
d) La funcionària no podrà invocar o fer ús de la seva condició pública per a
l’exercici de l’activitat privada.
e) Qualsevol altre que es derivi del compliment de la normativa aplicable
sobre incompatibilitats del personal funcionari al servei d’aquesta
administració.
TERCER.- Fer públic aquest acord de conformitat amb el que preveu l’art.
8.1.g) de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la
informació pública i bon govern.
QUART.- Notificar el present acord a la treballadora interessada i al Comitè
Unitari.
CINQUÈ.- Traslladar el present acord a la Direcció de Serveis de
Desenvolupament Econòmic i Ocupació i al Servei d’Organització i Projectes
de Millora.
II. CONTROL I FISCALITZACIÓ DELS ORGANS DE GOVERN, PARTICIPACIÓ
CIUTADANA, MOCIONS, PRECS I PREGUNTES

DESPATX OFICIAL DE DECRETS I RESOLUCIONS
ACORD 6.- DONAR COMPTE DELS DECRETS D’ALCALDIA I LES
RESOLUCIONS DICTADES PER DELEGACIÓ, CORRESPONENTS AL PERÍODE
DEL 10 D’ABRIL AL 21 DE MAIG DE 2019, QUE COMPRENEN ELS NÚMEROS
DEL 3054 AL 4459. (EXP. 4013/2019)
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En compliment del que determina l’article 52.1 del Reglament Orgànic del Ple de
l’Ajuntament de L’Hospitalet, aprovat en sessió de 20 de desembre de 2011 i
publicat en el Butlletí Oficial de la Província de 12 de gener de 2012, es dóna
compte dels decrets dictats per l’alcaldia i les resolucions dictades pels tinents
d’alcaldia i regidors de govern en l’exercici de les competències delegades que
comprenen del número 3054 de data 10 d’abril, al número 4459 de data 21 de maig
de 2019.
Les relacions dels decrets i resolucions corresponents han estat trameses als
diferents grups polítics municipals. Del seu contingut se’n donen per
assabentats/des els membres de la corporació presents a la sessió.

DESPATX OFICIAL JUNTA DE GOVERN LOCAL
ACORD 7.- DONAR COMPTE DELS ACORDS APROVATS PER LA JUNTA DE
GOVERN LOCAL CORRESPONENTS A LES SESSIONS 15,16,17,18,19 I 20 DE
16, 23 I 30 D’ABRIL I 7,14 I 21 DE MAIG DE 2019. (EXP. 3697/2019)
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
compte dels acords aprovats per la Junta de Govern Local des de l’últim Ple
ordinari. Les actes de les sessions són les corresponents als números 15, 16, 17,
18, 19 i 20 de 16, 23, i 30 d’abril, i de 7, 14 i 21 de maig de 2019, respectivament.
Les esmentades actes han estat trameses als diferents grups polítics municipals, de
les quals se’n donen per assabentats/des els membres de la corporació presents
a la sessió.
L’Alcaldessa pregunta als presents si existeix alguna intervenció en relació als
dos punts anteriors. No existint cap pronunciament, dóna pas a l’apartat de precs i
preguntes.
8.- PRECS I PREGUNTES
a) Respostes prorrogades a preguntes de Plens anteriors.
CIUTADANS
- 5022
En relació amb la pregunta formulada oralment en el Ple ordinari de 26 de març de
2019, pel grup polític municipal de Ciutadans, consta a la Secretaria General còpia
de la resposta per escrit, efectuada pel Tinent d’alcaldia de l’Àrea de Coordinació,
Planificació, Desenvolupament Econòmic i Ocupació, Sr. Francesc J. Belver i
Vallès, que literalment diu:
“En relación con la pregunta que formuló en el Pleno del 26 de marzo,
AJT/19289/2019, relativa a las inversiones presupuestadas de 130 millones de

…/…

16

euros, y según lo dispuesto en el artículo 55 (Ruegos y preguntas) del Reglamento
Orgánico del Pleno, a efectos de que sea contestada en el Pleno ordinario del día
28 de mayo de 2019, procedemos a dar respuesta:
Pregunta: ¿qué motivos ha tenido este gobierno para no cumplir esa famosa
promesa de vamos a invertir 130 millones de euros y qué inversiones han quedado
encima de la mesa?
Respuesta: Tal y como se les respondió, en relación con este tema, en fecha 21 de
diciembre de 2019, la ejecución del Plan de Inversiones tiene una duración que
excede al mandato municipal, ya que, buena parte de ellas, además de tener un
período de tramitación prolongado al que obliga la legislación vigente, tienen un
período de ejecución plurianual.
Todo ello hace que, más allá del momento inicial del procedimiento en el que se
retienen los créditos para proceder todo el trámite, podemos comprobar que a
finales de este año 2019 se habrá dotado un total de 132,5 millones de euros, tal y
como preveía el Plan de Inversiones Municipales del mandato que ahora finaliza.
Cordialmente,”

ERC
- 5007
En relació amb la pregunta formulada oralment en el Ple ordinari de 26 de març de
2019, pel grup polític municipal d’ERC, consta a la Secretaria General còpia de la
resposta per escrit, efectuada pel Tinent d’alcaldia de l’Àrea de Seguretat,
Convivència i Civisme, Sr. José Maria García Mompel, que literalment diu:
“Respecte a la pregunta oral formulada en el darrer Ple de març, i segons el que
disposa l’article 55 del Reglament Orgànic del Ple, a efectes sigui contestada en la
sessió Plenària d’abril en relació a: “diferents aspectes relacionats amb la prova
pilot del servei de bicicletes Mobike...“
Pregunta número 1. Quin ha estat l’inventari de bicicletes de Mobike
desaparegudes per mes des de l’inici de la prova pilot?
Resposta: El nombre de bicicletes compartides que han desaparegut des del
llançament a L’Hospitalet, entenent per bicicleta desapareguda tots aquells
cadenats intel·ligents que no s’han localitzat en més de tres ocasions, s’ha
mantingut sempre per sota el 2,5% de la flota, amb nivells del 0,2% els mesos de
Setembre i Octubre 2018, i pics del 2,5% el Març del 2019.
Pregunta número 2. Quin ha estat l’inventari de bicicletes que han patit algun
tipus de vandalisme per mes i quin tipus de vandalisme en cada cas des de
l’inici de la prova pilot?
Resposta: El vanalisme es una de les variables on Mobike posa més atenció;
col·laboracions com l’establerta amb Grupo ALTO, especialitzats en la prevenció i
persecució de vandalisme, en son una demostració.
Durant els tres primers mesos d’operacions la tipologia de vandalisme dominant va
estar el furt i danys menors a les bicicletes, mantenint en tot moment nivells
inferiors a l’1% de la flota. A partir del mes de Desembre de 2018, la tipologia de
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vandalisme dominant ha estat les bicicletes vandalitzades i robatoris, sense superar
el 0,6% de la flota en cap dels mesos.
Pregunta número 3. Quantes recollides de bicicletes avariades s’han efectuat
des de l’inici de la prova pilot?
Resposta: Mobike efectua recollida i reparació de les bicicletes avariades a través
de canals reactius, per mitjà de la col·laboració activa dels usuaris, i canals
preventius, a través de l’anàlisi intern de la utilització de les nostres bicicletes.
Des del llançament del servei a L’Hospitalet, s’han efectuat un total de 1575
intervencions; el 75% de les reparacions han estat reactives, i el 25% han estat
preventives. Els mesos de Novembre i Desembre han estat els més actius en
aquest sentit.
Pregunta 4. En quins horaris es fa la reubicació de bicicletes de Mobike?
Resposta: Per la reubicació de bicicletes i manteniment del servei, Mobike posa a
disposició els següents recursos:
• Equip d’operacions dedicat de manera activa a la reubicació i recollida de
bicicletes avariades, Durant 16 hores cada dia.
• Supervisor del servei a disposició de l’Ajuntament I els cossos policials disponible
les 24 hores, cada dia, en cas d’emergència.
En algunes àrees del municipi, i per qüestions de congestió i efectivitat operativa, la
relocalització de bicicletes s’efectua durant el torn nocturn (de 11:00 pm a 07:00
am)
Pregunta 5. Amb quina periodicitat s’efectua aquesta reubicació de bicicletes
per donar cobertura a tota la ciutat inclosa la zona nord?
Resposta: La reubicació de bicicletes s’efectua de caràcter diari durant el torn
diürn i nocturn, i de manera homogènia entre els punts d’estacionament preferent
habilitats per aquesta finalitat.
Pregunta 6. Quins mitjans fan servir per traslladar les bicicletes?
Resposta: La reubicació de les bicicletes s’efectua mitjançant una furgoneta
vinilada amb el logotip de la marca.
Pregunta 7. Quantes bicicletes s’han retirat des de l’inici de la prova pilot?
Resposta: Des de l’inici de la prova pilot, i entenent per bicicleta retirada aquell
vehicle que queda inservible per a l’usuari, s’han retirat un total de 2 bicicletes. De
totes maneres, aquests vehicles han estat substituïts per d’altres en condicions
òptimes pel seu ús.
Pregunta 8. Quin ha estat el temps de resposta en cadascuna de les retirades
efectuades?
Resposta: La tasca de reubicació de bicicletes és diària i quan s’ha observat
alguna inservible la resposta ha estat immediata.
Atentament,”

- 5024
En relació amb la pregunta formulada oralment en el Ple ordinari de 30 d’abril de
2019, pel grup polític municipal d’ERC, consta a la Secretaria General còpia de la
resposta per escrit, efectuada pel Tinent d’alcaldia de l’Àrea de Seguretat,
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Convivència i Civisme, Sr. José Maria García Mompel, que literalment diu:
“Respecte a la pregunta oral, formulada en el darrer Ple de març, i que va ser
aplaçada en el Ple del mes d’abril, segons el que disposa l’article 55 del Reglament
Orgànic del Ple, a efectes sigui contestada en la sessió Plenària de maig, en relació
a: “diverses preguntes relacionades amb els treballadors i treballadores de la
Guàrdia Urbana...“
Pregunta número 1. Com estan les seves reivindicacions laborals,
reivindicacions de millora laboral, el tema del conveni?
Resposta: Fruit de la voluntat de l’Equip de Govern per consensuar acords que
garanteixin unes condicions laborals òptimes i els resultats favorables de la consulta
telemàtica que el Comitè d’Empresa va dur a terme per conèixer el posicionament
de la plantilla envers als possibles acords, ha estat possible signar el passat 6 de
març de 2019, l’acord per l’Àrea d’Hisenda i Serveis Central i els Sindicats
municipals, que comporta tot un conjunt de millores:
-

-

Creació d’un factor experiència professional que en 4 anys suposa un
increment del 5,5% de retribucions per a persones que porten més de 2 anys
desenvolupant funcions al seu lloc de treball.
Actualització hores extres Guàrdia Urbana.
Adequació calendari vacances Guàrdia Urbana al de la resta de plantilla de
l’Ajuntament.
Actualització del cobrament d’assistència a judicis.

Cal afegir als acords locals els increments salarials acordats a nivell estatal pels
anys 2018, 2019 i 2020: un 1.75% per al 2018; 2,25% (+0.25% segons el PIB) per
al 2019, i del 2% (+l’1% segons el PIB) per al 2020. I els increments addicionals que
permet l’acord, que en cas de l’Ajuntament de L’Hospitalet és del 0.30% destinat a
la millora de la productivitat, per als anys 2018, 2019 i 2020.
Pregunta número 2. Com està la dotació de més recursos per a que puguin
desenvolupar la seva tasca amb dignitat?
Resposta: L’impuls per renovar i millorar el Servei de la Guàrdia Urbana es veu
reflectit en:
-

Renovació i modernització de la flota de vehicles amb criteris mediambientals.
Accions que comporten el 64 per cent de renovació de la flota, amb vehicles de
zero emissions, silenciosos i amb diverses modalitats de conducció perquè
s’adaptin a les diferents necessitats de patrullatge.

-

La nova sala de comandament i centre de gestió de la mobilitat, dotada de
tecnologia avançada que permet dur a terme una gestió més eficient dels
serveis de seguretat ciutadana i de la mobilitat.

-

Amb la nova contracta del servei d’assistència sanitària urgent garanteix la
permanent disponibilitat i suficiència d’ambulàncies de suport vital bàsic i és
una de les poques policies locals de Catalunya que compta amb aquest servei.

-

Dotar de més personal a la Guàrdia Urbana mitjançant la convocatòria en el
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període de 2016-2019 de 77 places d’agent, 4 places de sergent, 8 places de
caporal i 2 de sots-inspectors.
-

Adquisició de la nova uniformitat.

-

Així com altres mesures: Adquisició de 64 armilles. Ampliació del número de
càmeres de control de l’edifici. Les pilones en el carrer Castillejos per a que no
estacionin vehicles en la zona de seguretat, l’intercomunicador de sortida de
cotxes del pàrquing de prefectura està adquirit i el control d’accés a l’edifici del
c. Migdia.

Atentament,”

PARTIT POPULAR
- 4976
En relació amb la pregunta presentada pel grup polític municipal del Partit Popular,
RGE número 26800, de 12 de març de 2019, consta a la Secretaria General còpia
de la resposta per escrit, efectuada pel Tinent d’Alcaldia i Regidor de Benestar
Social, Sr. Jesús Husillos Gutiérrez, que literalment diu:
“Senyora,
Respecte a l’escrit que heu presentat en el Registre General d’Entrada d’aquest
Ajuntament, amb número 26800 i data 12 de març de 2019 en relació a les
sancions imposades per infraccions en la ordenança de tinença d’animals i, segons
el que disposa l’article 55 del Reglament Orgànic del Ple, a efectes de què es
contesti en el Ple del dia 26 de març de 2019, i de la que vàrem demanar un
ajornament, procedim a continuació a donar-vos resposta.
1.- Les sancions interposades per infracció de l’ordenança municipal d’aplicació en
matèria d’animals han estat:





Any 2015:
Any 2016:
Any 2017:
Any 2018:

76 expedients.
98 expedients.
192 expedients.
25 expedients.

2.- Pel que fa el cobrament de les sancions i a la vista de la informació
proporcionada pel Servei de Comptabilitat:
 Anys 2015 i 2016: expedients cobrats 221 (poden haver estat iniciats en anys
anteriors al cobrament). Hi ha 88 expedients en fallida (anul·lació per
manca de localització de la persona obligada a fer l’ingrés) i 31 en via
executiva. Més 5 expedients que han causat baixa.
 Any 2017: expedients cobrats 50. Hi ha 29 expedients en fallida i 59 en via
executiva. Més 1 expedient que ha causat baixa.
 Any 2018: expedients cobrats 36. Hi ha 188 en via executiva. Més 2
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expedients que han causat baixa.
Atentament,”
CONVERGÈNCIA i UNIÓ
- 5015
En relació amb la pregunta formulada oralment en el Ple ordinari de 26 de març de
2019, pel grup polític municipal de CiU, consta a la Secretaria General còpia de la
resposta per escrit, efectuada pel Tinent d’alcaldia de l’Àrea de Seguretat,
Convivència i Civisme, Sr. José Maria García Mompel, que literalment diu:
“Respecte a la pregunta oral formulada en el darrer Ple, de març, i que va ser
aplaçada en el darrer Ple d’abril, segons el que disposa l’article 55 del Reglament
Orgànic del Ple, en relació a: “queixes dels veïns de l’aparcament públic entre els
carrers Joncs, Avinguda Carmen Amaya i Aprestadora...“ (aquest prec/pregunta el
fem extensiu als cotxes abandonats que hi ha al final de l’avinguda Vilanova, banda
muntanya)
Li faig saber que:
Pregunta 1: Pensa l’equip de govern dur a terme una inspecció o control per
tal de verificar que existeixen vehicles abandonats en aquest espai?
Resposta: En totes les zones de la Ciutat es realitzen tasques de verificació de
vehicles abandonats. La tramitació per a la retirada de vehicles de la via pública
requereix d’un procediment que no depèn únicament d’actuació municipal. Existeix
tot un protocol per a poder retirar els vehicles, propietat de tercers, de la via pública.
Quan des de la Guàrdia Urbana es detecten vehicles en aquesta situació s’actua de
manera ràpida però, malauradament, la retirada no pot efectuar-se de manera
imminent.
Pregunta 2: un cop fet, com es pensa procedir per retirar aquests vehicles de
la via pública?
Resposta: Els vehicles objecte d’aquest cas concret, dels quals ha estat possible la
seva tramitació de recollida, ja han estat retirats de la zona. Els vehicles que encara
hi consten tenen cursats els corresponents expedients d’abandonament però
encara no s’està en disposició de la corresponent autorització per a procedir a
treure’ls de la via pública.
Atentament,”
b) Preguntes i respostes que s’han formulat en temps i forma escrita.
CONVERGÈNCIA i UNIÓ
Per part del regidor del grup polític municipal de Convergència i Unió, d’acord amb
el que disposa l’article 55.4 del Reglament Orgànic del Ple, s’ha formulat en temps i
forma 1 pregunta/prec per escrit que ha tingut entrada en el Registre General el dia
16 de maig de 2019 i, per tant, amb més de 6 dies hàbils anteriors a la celebració
del Ple.
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Aquest prec/pregunta als efectes de constar a l’Acta de la sessió, es transcriu
literalment:
1.- RGE núm. 51222, de 16 de maig de 2019
“Jordi Monrós i Ibáñez, Portaveu del Grup Polític de Convergència i Unió, d’acord
amb allò que disposa l’article 55 del Reglament del Ple aprovat el 25 d’octubre de
2011, presenta al registre general la següent pregunta per a que sigui contestada
en el proper Ple del dia 28-05-2019.
EXPOSICIO DE MOTIUS
A la plaça Guernica, en la zona de jocs infantils, hi ha un banc on una de les fustes
està trencada, amb el perill que això representa.
Tenint present que és dins d’una zona infantil i que ja s’ha donat el cas que algun
infant s’ha quedat atrapat en el forat que queda entre les dues fustes.
PREGUNTA
Es pensa dur a terme la reparació o substitució d'aquest banc?
Si es que sí, quan?
Si es que no, per quin motiu?
Preguem es dugui a terme una actuació urgent per tal de reparar o substituir aquest
banc per evitar que cap infant, o ciutadà/na, es faci mal.”

- 5032
En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup polític municipal d’Esquerra
Republicana de Catalunya, consta a la Secretaria General còpia de la resposta per
escrit, efectuada pel Tinent d’alcaldia de l’Àrea d’Espai Públic, Habitatge,
Urbanisme i Sostenibilitat, Sr. José Castro Borrallo, que literalment diu:
“Respecte de la pregunta presentada en el Registre d’entrada d’aquest Ajuntament
amb número 51222 i data 16 de maig de 2019, segons el que disposa l’article 55
del Reglament Orgànic del Ple a efectes de què sigui contestada en el Ple Ordinari
del dia 28 de maig de 2019, en relació a la existència d’un banc trencat a la zona de
jocs infantils de la Pl. Guernica, l’informo que teníem coneixement d’aquesta
incidència i el passat dia 16 de maig es va procedir a la revisió dels bancs de la
zona i la reparació dels que presentaven alguna deficiència.
Atentament,”
c)

Precs, Preguntes i respostes que s’han formulat oralment en el decurs de
la sessió.
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SRA. ALCALDESSA
Hi ha cap prec o cap pregunta? Sr. Garcia.

SR. GARCIA ACERO (ERC-AM)
Bàsicament voldríem preguntar o fer un prec. El setembre de 2014 vostè com a
Alcaldessa va signar un conveni amb Telefónica per impulsar els projectes de les
smart cities i convertir un callcenter d’aquesta ciutat que gestiona l’empresa Extel
com un centre de referència de l’atenció digital a nivell de l’estat espanyol.
Aquest nou centre que vostè va visitar el 2014 està ubicat a la plaça Europa i en
aquell conveni o acord es deia que es volia arribar als 400 llocs de treball a aquesta
ciutat. La realitat és que avui únicament treballen 80 persones, els treballadors i les
treballadores d’aquesta empresa estan patint acomiadaments, pèrdues de drets
laborals i també mobbing laboral.
Llavors des d’Esquerra Republicana de Catalunya el que voldríem és que vostè
rebés al comitè d’empresa d’aquesta empresa que fa una vaga el proper divendres
dia 31, en la qual hi ha també una concentració a les 12 a la plaça Europa. També li
demanaríem que aquest ajuntament pogués expressar el suport als treballadors i
les treballadores, que es pugui també treballar i creiem que seria oportú una
declaració institucional tal i com s’ha fet amb altres empreses en la mateixa situació
de suport als treballadors i treballadores, que es pogués revisar també aquest
conveni que es va signar el 2014 perquè creiem des del grup municipal d’Esquerra
Republicana que no podem permetre que es perdin llocs de treball a la nostra
ciutat.

SRA. ALCALDESSA
Entenc que més que una pregunta és un prec, prenem nota i evidentment també dir
públicament que com és lògic i és natural aquesta alcaldia i tot el grup municipal
que està al govern en aquesta ciutat, com sempre està obert a parlar amb tothom,
amb qualsevol empresa. Que jo tingui coneixement aquesta empresa no s’ha posat
en contacte ni amb l’alcaldia ni amb cap regidor del govern, en tot cas donada la
seva informació mirarem o bé facilitar que es posin en contacte o ens posarem
nosaltres en contacte amb ells.
Si no hi ha més precs ni més preguntes, Sr. Nieto.

SR. NIETO MARTINEZ (ICV-EUiA-PIRATES-E)
Jo tinc una pregunta al Sr. Pepe Castro, ja es fa de manera recurrent. És si és
conscient l’àrea d’urbanisme de l’estat d’abandonament de diversos parcs infantils
de la zona de Santa Eulàlia Gran Via, en el que òbviament ja afegim la falta
d’ombres i d’espais per gaudir la resta del dia o durant el dia aquests espais de jocs
i demés, sobretot ara que comença la calor i també la falta de reposició de diversos
jocs, papereres, etc. Gràcies.

SR. CASTRO BORRALLO (PSC-CP)
Sí gràcies Alcaldessa. En resposta al Sr. Nieto. Efectivament a la zona del parc que
està annexa a l’edifici de Copisa, efectivament hi ha hagut episodis de vandalisme.
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S’ha fet un recompte de tot el que cal, l’equip de parcs i jardins ha encarregat la
reposició de tots els jocs i s’està treballant en això, conjuntament i coordinadament
amb el Districte III. Gràcies.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, doncs si no hi ha més precs i preguntes, hauríem d’aixecar la sessió, però
tal com hem comentat avui és un dia una mica especial, encara que sigui un Ple
ordinari, és l’últim Ple ordinari d’aquest mandat i per tant tal com havíem comentat
amb alguns dels regidors i regidores que no continuaran al consistori, obrirem un
torn perquè puguin acomiadar-se o dir el que considerin oportú.

SR. MARTÍN HERMOSÍN (REGIDOR NO ADSCRIT)
Gracias señora alcaldesa, abro yo este turno de despedidas, en el que, no tenía
nada especial preparado pero sí que quería pues despedirme de los compañeros y
compañeras que durante estos cuatro años hemos estado debatiendo, defendiendo
cada uno nuestras ideas y nuestras propuestas y que la verdad, han sido cuatro
años intensos.
He tenido la suerte de aprovechar o de estar durante los últimos cuatro años más
intensos en la política catalana y española y es eso lo que me llevo para los que
queremos o tenemos vocación de servicio público, que creo que somos la totalidad
de compañeros y compañeras que estamos aquí, pues esto, la representación
local, es la más intensa, la más bonita y yo creo que la más importante y porque es
la manera más efectiva de hacer política para los ciudadanos.
Dicho esto, quería también felicitarme porque, felicitar a los compañeros que se
quedan, dar un abrazo a los que marchan, dar la enhorabuena a los que entran y
felicitarme que partidos ultras pues no estén en este consistorio en la próxima
legislatura.
También quería aprovechar para agradecer a las personas que depositaron en mí
la confianza para presentarme en una candidatura, aquellos votantes que votaron
aquella candidatura. Como no, también pues de alguna manera y muy
especialmente a los amigos y compañeros de partido que me han seguido,
especialmente en los momentos más duros de la legislatura. A ellos tengo que
tener una mención especial y a la familia. Yo creo que también les tengo que
agradecer mucho a mi familia, a ellos por el apoyo que me han dado durante estos
cuatro años y sobre todo el apoyo que han tenido cuando les ha afectado a ellos.
Cuando también les han insultado, les han menospreciado, o les han ridiculizado
por redes sociales o a nivel personal en la salida del colegio, tanto a mi mujer como
a mis dos hijos mayores y nunca en ningún momento han dejado de darme ese
apoyo. A ellos también se lo tengo que agradecer.
Quería marcharme, pero antes darle también una mención especial a una persona
que lleva desde el 91 en este consistorio, como es Pedro Alonso y de hecho vemos
lo efímero que es la política y el paso por la política y una persona con vocación de
servicio público y que ha estado en este ayuntamiento desde el año 91, para él
también va mi reconocimiento por el esfuerzo y el trabajo realizado durante estos
años. Seguramente si llega a ser de izquierdas tendría hoy una placa, pero eres de
derechas y no la tienes, pero bueno, tienes mi reconocimiento.
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Muchas gracias a todos y nos vemos en L’Hospitalet.

SR. ALONSO NAVARRO (REGIDOR NO ADSCRIT)
Después del agradecimiento que doy a mi compañero por las palabras que ha
dado, yo las ratifico, pero a más a más, venidas de él, pues le doy las gracias.
Buenas tardes a todos, quiero dar gracias a todos los compañeros del consistorio,
del Pleno, al personal funcionario por su afecto.
Que voy a explicar, para mí ha sido un honor ser concejal del ayuntamiento de mi
ciudad, L’Hospitalet. He estado nada menos que 28 años de concejal, entré en el
año 91 en puertas de un hecho histórico, las olimpiadas, siendo sede olímpica de
beisbol. Son muy buenos momentos los que me quedan en la memoria. Esta ciudad
en la que yo entré, no tiene nada que ver con la de hoy, ha sufrido una
transformación muy importante, pero queda mucho por hacer.
Os queda tarea a todos amigos, gobierno y oposición. Por eso os deseo buena
faena, los ciudadanos os lo agradeceremos. Gracias una vez más.

SRA. SANTÓN RAMIRO (REGIDORA NO ADSCRITA)
Gracias. No es fácil plasmar en palabras tantas emociones y sentimientos. Cierro
esta etapa igual de ilusionada que la empecé. Mis padres me educaron para que
hiciera lo que hiciera, lo hiciera siempre con ilusión, pasión y valentía. Y esa ha sido
y es, mi forma de entender y afrontar la vida.
Cierro esta etapa doblemente enamorada de mi ciudad, un L’Hospitalet inquieto,
orgulloso, luchador, reconocido, valiente y adictivo. Y todo esto gracias a su gente.
He podido conocer a cientos de personas tan enamoradas de L’Hospitalet como yo,
los reconoceréis porque pasean por sus calles siempre regalando sonrisas y
dispuestas a prestar cualquier ayuda.
Cierro esta etapa triplemente agradecida por haber formado parte de este equipo
de gobierno hoy en funciones. Gracias compañeras y compañeros por vuestros
sabios consejos y vuestras manos siempre tendidas. Gracias por depositar en mí
vuestra confianza especialmente a nuestra alcaldesa Nuria Marín y a mis dos
tenientes de alcaldía Jesús Husillos y Cristian Alcazar.
Agradecida por haber trabajado con el equipazo de profesionales que hay en esta
casa y claro está especialmente con los grandes, grandísimos profesionales del
servicio de salud. Donde he podido aportar mucho, pero os aseguro que he
aprendido de ellos, por lo menos 10 veces más.
Agradecida por la oportunidad de haber podido formar parte de la historia de mi
ciudad, colaborando en su avance y mejora y trabajando para alcanzar los retos y
compromisos progresistas y de izquierdas que asumí en el 2015.
Por último, me queda desearle al nuevo gobierno que se formará en unas semanas,
a esas personas valientes, les deseo por supuesto, muchos éxitos y aciertos, pero
sobretodo que vivan cada día de los próximos cuatro años, con ilusión y pasión.
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Porque cuando llegas al final del camino, echas la vista atrás, y pese a los
sacrificios y esfuerzos que conlleva y requiere esta responsabilidad, sin dudarlo
sientes que mereció la pena y sonríes porque sucedió. Muchas gracias.

SR. JIMÉNEZ ARIZA (REGIDOR NO ADSCRIT)
Hoy venía leyendo a Defreds. Defreds es un poeta que está teniendo bastante éxito
actualmente. Y había uno de sus poemas que acababa diciendo “las despedidas
son una puta mierda, odio las despedidas”, pues eso mismo, a mí me pasa
exactamente igual. Y no por el hecho de despedirse, sino porque por norma sólo
tienes una oportunidad de hacerlo, siempre te dejas cosas por decir, y eso es
bastante frustrante. Así que, hoy he decidido apuntármelo y así minimizo el daño.
Quería empezar dando las gracias, gracias a todos aquellos que confiaron en
nosotros en 2015. Gracias a todas aquellas asociaciones y entidades que se dejan
las manos y los dientes por ayudar a hacer de esta ciudad, un lugar mejor para
vivir. Gracias a todos los trabajadores de esta casa por su entrega y
profesionalidad. Gracias a todos aquellos vecinos que deciden dedicar parte de su
tiempo a denunciar las cosas que andan mal en la ciudad. Y mil gracias a todos
aquellos que me han acompañado en el camino estos años. Especialmente a J. R.
C. y a R. A., que siempre han estado ahí con el salvavidas. A Cristina y a Miguel,
por haber aguantado vientos y tempestades a mi lado. Y a cada uno de mis
compañeros de gobierno, nos acogisteis como a uno más y ha sido un gustazo
trabajar a vuestro lado.
Al resto de los compañeros del Pleno, poco que decirles. Yo, siempre les he tratado
con mucho más respeto del que ellos han tenido hacía mí. Esa es mi marca y mi
señal y no va a dejar de serlo el último día.
Han sido cuatro años muy convulsos y difíciles en lo personal y en lo político, pero
hemos sabido dar la cara juntos y salir adelante con la cabeza muy alta.
Hoy me despido con la tranquilidad de que esta ciudad se queda en buenas manos,
con la tranquilidad de ver a un gobierno que ha recibido de forma mayoritaria el
respaldo de la ciudadanía. Éxito, que si me permitís, también lo hago un poco mío.
Durante estos cuatro años, desde esta misma butaca se ha defendido la igualdad,
el feminismo, el ecologismo, la justicia social, el desarrollo sostenible, la movilidad
sostenible, la transición energética, los derechos LGTBI, la integración, la
convivencia, el civismo, la importancia de la cultura, los beneficios de los hábitos de
vida saludable, la solidaridad, el progreso y la paz a fin de cuentas. Y se ha hecho
frente de forma muy contundente a la precarización laboral, a la desinversión en
servicios básicos como la salud o la educación. A la falta de sensibilidad del Estado
y de la UE con la crisis de los refugiados. Al crecimiento de los VTC que dañaban al
sector del taxi. Y entre otras cosas, también se ha hecho frente al nacionalismo de
uno y otro lado, cosa que también me deja más tranquilo ya que la izquierda no
nacionalista se puede sentir muy bien representada en nuestra alcaldesa. Y decían
algunos que era un pacto contra natura, eh.
Al final, se ha defendido una ciudad de izquierdas, una ciudad osada, de acogida,
plural y abierta al mundo. Una ciudad de la cual me siento muy orgulloso y a la cual
me siento más ligado que nunca.
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Quería aprovechar este momento también para pedirle al nuevo gobierno un par de
cosas. Necesitamos que L’Hospitalet encabece las políticas activas de vivienda del
área metropolitana, políticas que pongan freno a la subida de precios de alquiler.
Que permita a nuestros jóvenes emanciparse y que ninguno de nuestros mayores
se vea expulsado de su vivienda por una subida abusiva del alquiler.
Y es vital escuchar el reclamo de nuestros jóvenes con el ecologismo, el nuevo
Green Deal. Necesitamos que la segunda ciudad de Cataluña, sea la cabeza del
municipalismo verde. Que se profundice en la economía circular. Que se mejore la
infraestructura de vehículos de movilidad personal y bicis. Que se siga mejorando el
transporte público y que nos preparemos para la transición energética.
Creo que estos son los dos grandes retos que vienen en los próximos años, no nos
falléis. Os deseo todo el éxito del mundo en esta nueva etapa, os lo merecéis.
Por mi parte, seguiré haciendo política desde la izquierda y siempre vinculado a
L’Hospitalet, así que, nos seguiremos viendo, pero esta vez en la calle.
Salud, república y viva L’Hospitalet.

SR. GIMÉNEZ MÁRQUEZ (CUP-PA)
Bona tarda a tothom. Avui que tanquem aquesta experiència institucional, tant sols
volem recordar que durant aquests quatre anys, hem tractat de ser d’utilitat a les
classes populars i treballadores d’aquesta ciutat amb els seus conflictes sindicals,
socials, veïnals, repressius.
Aquesta ha estat la nostra raó de ser. I lluny de valorar o no, la repercussió
d’aquesta feina marxem amb la feina de formiguetes feta. I amb la tranquil·litat
d’haver posat el cos i la energia allà on algú l’ha necessitada, on algú ens l’ha
demanada sense cap anhel partidista.
Per això avui només recordarem per a qui hem treballat, per a qui continuarem fentho ara des d’un altre lloc.
Aquesta creiem, és la nostra millor targeta d’acomiadament d’aquest consistori i
també la nostra forma d’expressar el nostre compromís per continuar al costat
d’aquestes mateixes lluites.
El nostre temps d’acció política com a grup municipal, ja sigui presentant mocions
amb l’acompanyament i facilitant l’accés a la informació, aportant suport amb temps
i recursos a les lluites. Hem volgut posar un granet de sorra per, i anomenarem
algunes d’aquelles lluites dels últims quatre anys, per les treballadores afectades
per conflictes laborals o acomiadaments del sector de l’estiva, de la empresa
Tintan; de les empreses de restauració del lot 22 de l’aeroport; del sector del taxi;
del personal acomiadat del complex municipal de tenis de L’Hospitalet, que encara
per cert, estan esperant a cobrar les seves indemnitzacions; de les treballadores del
servei d’atenció domiciliaria d’aquest ajuntament; del SAT. Per les internes i
treballadores domestiques, especialment les dones migrades, amb el suport
d’entitats com ara Mujeres Pa’lante.
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També hem treballat i seguirem treballant per exigir justícia per l’assassinat d’en
Pedro Álvarez i perquè mai s’oblidin els casos com aquest, on l’abús de poder
esdevé impunitat.
Pels drets i la visibilitat del col·lectiu LGTBI i transsexual al nostre municipi; pel dret
a l’empadronament universal i contra els tràmits discriminatoris per raons d’origen;
pel dret a una sanitat universal, pública i de qualitat i per revertir les retallades als
hospitals públics de la nostra ciutat; per reivindicar la cultura popular del poble
gitano com a part de la història de L’Hospitalet i del país; per protegir i donar suport
a les veïnes en processos de repressió policial i judicial.
Tanmateix, hem posat temps i afecte, tot el que hem pogut, tot el que hem sabut, en
aportar a les lluites de les veïnes víctimes de l’especulació immobiliària i de l’onada
especulativa provocada per la situació actual de l’habitatge i pel turisme.
Per les companyes de la PAH, sindicat de llogateres, veïnes contraries a l’alberg del
carrer Narcís Montoriol; veïnes de Can Serra contra les zones d’aparcament de
pagament. Les veïnes que s’oposen a la massificació immobiliària a Cosmetoda o
les que lluiten contra el PDU, des de No més Blocs, o abans des de Salvem Can
Trabal. Les que estan omplint de vida ara mateix Can Trinxet o defensant el nostre
llegat històric, defensant el Castell de Bellvis. O des de el propi grup de patrimoni de
L’Hospitalet.
Hem col·laborat sempre des de la nostra humil capacitat, per amplificar la lluita per
exemple, les veïnes amb necessitats especials donant suport a la tasca d’entitats
com ara, Sumem, o les famílies amb fills i filles a càrrec amb diversitat funcional.
Per la comunicat també educativa de la ciutat, en defensa de l’educació pública i de
qualitat, des de la xarxa groga de L’Hospitalet. Les Ampas, les Afes també de la
ciutat.
Hem treballat també per una ciutat inclusiva, ni racista, ni xenòfoba. Per les veïnes
que treballen per recuperar i regenerar el moviment veïnal, les associacions de
veïns d’aquesta ciutat.
Hem treballat per les veïnes migrades racialitzades, que s’enfronten al racisme
institucional i a les discriminacions constants d’un sistema que les invisibilitza i
criminalitza.
Hem treballat per protegir i blindar la natura de la nostra ciutat, com ara, la nostra
última zona agrícola, Can Trabal, aportant també una visió antiespessista a
determinats debats que s’han donat en aquest Ple.
I també per proposar millores als mitjans de comunicació públics, intentant assolir o
aportar com a mínim una informació pròpia i de qualitat per les nostres veïnes.
Hem treballat en definitiva per aquestes i moltes altres causes durant aquests
quatre anys com hem dit abans i ho continuarem fent i ens continuarem trobant
perquè afortunadament la política no només la fem a les institucions,
afortunadament.
Seguirem fent política local, ara sí des d’un altre lloc. Des del carrer i la farem
reflexionant críticament sobre com no hem sabut traslladar a les urnes la nostra
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proposta de municipalisme des de l’activisme militant. Però també convençudes que
encara ens queda moltíssima feina i que tota feina suma, la que hem fet en aquests
quatre anys i la que veníem fent abans d’aquests quatre i la que seguirem fent.
Tota feina suma per construir a L’Hospitalet de Llobregat una ciutat digna on viure
vides dignes. Ens seguirem trobant fent política a la nostra ciutat.
Un agraïment especial, un agraïment gran, no sé com expressar-ho tampoc, a totes
les treballadores d’aquest ajuntament que ens han suportat durant quatre anys, en
l’exercici de la seva feina, en l’exercici de la nostra feina i en el que ha suposat les
nostres demandes constants d’informació, d’explicacions de tot plegat, un
agraïment des de la nostra inexperiència, des de la nostra vehemència a vegades.
No sé com expressar-ho. Un agraïment per haver-nos suportat i haver-nos tractat
molt i molt bé.
Un agraïment especial a les companyes de grup, a totes les secretàries dels grups
municipals, ha estat un plaer poder treballar des de la inexperiència també amb
gent que tenia més experiència, ens ha ajudat moltíssim.
I a les companyes de grup tant a l’assessora de grup municipal, l’Anna com a la
Mary, la secretària del nostre grup i a la resta de secretàries.
I tothom que s´ha apropat al grup durant aquest temps, buscant moltes vegades
simplement, i això ho diem des de la humilitat més absoluta i des de el
desconeixement de com funcionava aquest ajuntament, moltíssima gent que s’ha
apropat al nostre grup buscant algú a qui adreçar-se per entendre com funciona
l’administració, per entendre com solucionar un problema o per entendre com parlar
d’una necessitat. Molta gent ha acabat al nostre despatx. Molt bé no hem sabut mai
com han arribat al nostre despatx, molta d’aquesta gent. Hem intentat canalitzar,
hem intentat donar sortida, hem intentat donar suport a moltes de les que han
arribat. Moltes d’elles de manera silenciosa, moltes d’elles de manera anònima,
moltes d’elles inclús canalitzant les diferents àrees de l’ajuntament.
Creiem que existeix aquesta dificultat, que a la ciutat hi ha moltíssima gent que no
sap com adreçar-se a l’administració, que no sap a quina porta picar. És una de les
conclusions que treus després d’estar quatre anys en un despatx indeterminat en
aquest ajuntament, que no està en un àrea concreta. Que molta gent acaba a la
teva porta sense saber molt bé perquè ve a la teva porta.
Crec que seria interessant reflexionar perquè passa en una ciutat tant gran com
aquesta. Perquè passa això.
Hem intentat posar el nostre granet de sorra amb totes aquestes persones que han
vingut, donar-vos les gràcies per confiar en nosaltres en tot aquest temps i poca
cosa més. Bona tarda.

SR. MONROS IBAÑEZ (CiU)
Bona tarda. Ja aviso que serà difícil que no m’emocioni. Ja aviso.
Després de vuit anys i dues legislatures, avui m’acomiado d’aquesta sala de plens.
En primer lloc vull felicitar al Partit Socialista i a l’Alcaldessa Núria Marín per la
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victòria obtinguda i tanmateix a tots els membres del consistori que vàreu ser
escollits aquest passat diumenge i molt especialment a tots els que ho seran per
primera vegada. Us desitjo molta sort i encerts en aquesta nova etapa. Menció
especial pel bon amic Cris Plaza del PSC que s’estrenarà per fi com a nou regidor.
Això em fa recordar quan jo per primer cop vaig ser escollit el 2011 i vaig prendre
possessió de l’acta de regidor el juny del 2011. Ho vaig fer amb tota la il·lusió del
món amb la mateixa que ho he fet durant aquests vuit intensos anys. Han estat vuit
anys en els que he tingut la sort de conèixer molta gent i de que la gent em
conegués. Aquestes darreres 48 hores he rebut missatges de tot tipus, missatges
d’escalf, de recolzament, d’ànims, de que no afluixi i de reconeixement a la feina
feta, a la implicació i a la dedicació a la ciutat de L’Hospitalet i això reconforta tot el
temps que hi he sigut, perquè per a mi ha estat un honor i una responsabilitat
alhora, ser regidor de la ciutat que m’ha vist néixer i créixer, un honor amb
majúscules i que sempre portaré ben a dins meu.
Ara toca dir adéu, però no patiu no és un adéu definitiu, ni un adéu del tot, és un
adéu a mitges perquè marxem del consistori però continuarem sent-hi, com hi hem
sigut sempre, amb més dificultats i segurament amb molta menys visibilitat, però hi
serem. No sabem fer una altra cosa que treballar per a aquesta ciutat i aquest país
que tant ens estimem. Avui escrivint aquest discurs ho faig amb el cor dividit, per
una banda estem molt contents que L’Hospitalet hagi fet confiança en el nostre
president a Europa, 11.244 persones han impulsat el missatge d’anhel, de justícia i
llibertat del poble català arreu del territori europeu, però per una altra ens entristeix
el fet de no poder continuar representant els interessos dels hospitalencs i
hospitalenques al consistori.
Però la democràcia és així, la gent decideix el seu vot i sempre ha de ser respectat.
Ara ens toca pensar en tot el que ha passat, fer molta autocrítica i amb visió de
futur, ens toca explicar molt bé el nostre projecte de ciutat i de país. Continuarem
escoltant-vos molt i prenent bona nota de tot, perquè com dèiem al començament,
el compromís continua intacte.
En el personal m’emporto bons amics i companys d’aquests darrers vuit anys amb
els que he compartit bons moments i alguns de molt complicats. Sempre he
defensat les meves idees amb perseverança i un xic de tossuderia, que és com
crec que s’ha de fer i si en algun moment he incomodat a algú, o algú de vosaltres
s’ha sentit maltractat per quelcom que he pogut dir en aquesta sala de plens, us
demano disculpes.
Sempre he intentat intervenir amb el màxim respecte a la institució que he
representat i cap als seus representants i cap a totes les entitats i ciutadans en
general i sempre ho he fet en sentit positiu i constructiu, perquè crec que és així
com s’avança en la construcció d’una ciutat com L’Hospitalet.
Amb un dels companys que més he tractat és amb el portaveu del PSC, en Fran
Belver, amb qui sempre he pogut parlar de tot, confrontant els nostres
posicionaments i treballar per arribar a acords en les mocions que des del Partit
Demòcrata i Junts per L’Hospitalet hem presentat durant aquests quatre anys. Et
desitjo sort company i espero que puguem seguir continuant expressant com veig i
vull la meva ciutat.
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Agrair el tracte que he rebut de tot el personal de l’ajuntament, al qual he marejat
durant tots aquests anys, per la seva professionalitat i tracte que ens han dispensat,
no sols a mi, sinó a tot el grup municipal. Al cos de la Guàrdia Urbana que es
mereix, que dignifica amb la tasca que fan per la seguretat i bona convivència de la
ciutadania, i que sempre ha d’anar millor. Als mitjans locals, uns companys que
sempre han estat al peu del canó, els nostres mitjans existeixen gràcies a la seva
professionalitat i estima de tots i cadascun de tots els treballadors i treballadores,
companys i companyes us desitgem la millor de les sorts, molts èxits i que us
estimin i cuidin com us mereixeu.
I un record per a les secretàries que he tingut en el grup, tant la R. U. com la L. S.,
grans i eficients professionals sempre amatents a les necessitats del grup, però
sobretot millors persones i també a tota les secretàries dels altres grups municipals.
Per acabar també una menció especial a tots els assessors amb qui he treballat
colze a colze, la N. V., el P. C., l’A. E. i l’E. T., tots ells excel·lents companys. Però
si em permeteu ho vull personificar en l’última d’elles, sense l’Erica hagués estat
impossible fer la travessa d’aquesta darrera legislatura. On molts de l’equip i jo
mateix hi veiem un problema, ella sempre buscava i trobava la solució, una gran
treballadora que ho ha donat tot i més pel projecte de ciutat, una excel·lent
professional i una enorme persona que ja és també una gran amiga.
A la gent del meu partit, primer de Convergència Democràtica i ara del Partit
Demòcrata i els companys de les Joventuts Nacionalistes de Catalunya, formació
en la qual vaig començar a militar l’any 1983. Gràcies per la confiança que heu
dipositat en mi sempre en tots els càrrecs que he tingut i molt especialment quan he
estat escollit per les corresponents assemblees per ser el vostre cap de llista a
l’alcaldia.
Menció especial també vull fer dels darrers tres presidents de l’agrupació local amb
qui he tingut la sort de compartir lideratge de partit i en el grup municipal, l’Enric
Bosch, el Toni Mondragón i per últim l’Eliseu Estarlich, qui ha estat el fidel company
i amic d’aventures en aquests darrers anys tan convulsos que hem tingut
políticament, al qual li auguro un brillant futur en aquest món.
I a la gent de la llista de Junts per L’Hospitalet que m’heu acompanyat en aquestes
darreres eleccions municipals, gràcies pel vostre compromís amb la ciutat i el país,
gràcies per ser-hi i per donar el pas endavant. Seguim treballant plegats, no en
tingueu cap dubte, això no ha fet més que començar.
S’escolten aplaudiments dels regidors i entre el públic.
I un missatge més especial encara per a la meva dona i les meves filles, l’Anna, la
Maria i l’Emma, que heu estat de Champions.
S’escolten aplaudiments dels regidors i entre el públic.

Gràcies per posar-me fàcil dins de lo difícil que és compaginar la vida familiar amb
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la vida política...
S’escolten aplaudiments dels regidors i entre el públic.

No puc seguir però gràcies per tot, però gràcies companys i amics, ens seguirem
veient a les places, als carrers, on sigui seguiré donant-ho tot per la ciutat que
m’estimo amb bogeria. Gràcies.
S’escolten aplaudiments dels regidors i entre el públic.

SR. NIETO MARTINEZ (ICV-EUiA-PIRATES-E)
Com tothom, abans de res agrair al conjunt de treballadores i treballadors
municipals la seva atenció, la seva disposició, la seva paciència moltes vegades, de
gent nouvinguda a l’àmbit de l’administració, de la representació pública, de la que
ha estat un profund honor, donar el servei que hem pogut durant aquests quatre
anys. Agrair sobretot i fonamentalment per a mi ha estat un pas d’un activisme que
ve des dels 15 anys, de l’activisme al meu barri, per la meva ciutat, per la meva
classe.
Agrair als meus pares, que m’han ensenyat i m’han donat exemple del que és
compromís pels demés, pels més febles, pel meu barri, Bellvitge, que el porto al
meu cap i la meva ànima, als seus veïns i veïnes combatius, honestos, abnegats.
D’ells he de continuar aprenent que la política es fa des de la humilitat, des del
colze a colze, respectant l’opinió de l’altre, tractant de persuadir-lo vers les teves
opinions. Obert sempre també a ésser convençut per l’altre i a trobar també el punt
entremig, acordant, pactant, fent la síntesi per avançar, per progressar.
M’agradaria també que les males pràctiques i les males idees desapareguin de la
vida social i política d’aquest municipi i d’aquest país.
Cal en aquesta ciutat, més justícia, més i millor educació i formació per als nostres
veïns i veïnes, per als nostres joves. Cal dignificar el treball, cal que més i més
veïns i veïnes es preocupin dels seus propis veïns, cal que exercim la solidaritat des
de la nostra quotidianitat, amb normalitat, amb alegria, no com a dogma sinó com a
comunitat d’esser justos i solidaris.
Calen polítiques públiques que garanteixin drets i llibertats per a tothom, no podem
tolerar que continuï el dèficit històric d’inversions que pateix la nostra ciutat i els
nostres barris, ja sigui per a un accés a un habitatge digne, ja sigui per més centres
d’atenció primària.
Quins temes tenim pendents o quina “espinita” ens enduem alguns? Encara, i en
aquesta campanya ho hem pogut palpar de molt a prop, continuen els
desnonaments de veïns i veïnes, no són titulars, és una realitat. Milers de nens i
nenes necessiten encara ajuda alimentària. Milers de famílies resten excloses del
benestar material, pateixen foscor, fred. Molts joves no poden accedir a la
universitat pel seu cost, per les taxes universitàries. Hi ha moltes veïnes que
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necessiten esperar mesos i mesos per una operació de pròtesi de genoll o d’altres
tipus d’afectacions. Hi ha molts avis i moltes àvies, sobretot al meu barri i a la zona
nord, que no poden baixar al carrer simplement perquè l’ascensor no arriba a la
seva planta o no en tenen.
Òbviament vull que la meva ciutat es posi “les bateries” per afrontar el repte de la
transició energètica, fonamental en aquest període que s’obre. Vull que aquesta
ciutat continuï essent d’acollida, oberta i solidària, que la seva arrel anti-franquista
vacuni a les noves generacions dels eslògans d’odi, fàcils i mentiders i barrem
sempre el pas a la xenofòbia i a l’extrema dreta. Vull que la política es dignifiqui per
tots i totes, tant pels que l’exerceixen com pels que la patim.
I per finalitzar o començar a finalitzar, vull agrair la confiança depositada pels
companys i companyes de la meva organització i pels milers de veïns que fa 4 anys
van dipositar la confiança en la nostra candidatura.
Vull agrair també a una persona especial, l’Ana, una dona senzilla i sàvia,
compromesa i fraterna, que m’ha ajudat, m’ha facilitat un espai de treball col·lectiu i
de confiança.
També, com a fill de la classe treballadora, li vull retre homenatge a la nostre
classe. Sí, la nostra ciutat és d’esquerres, de classe treballadora i orgullosa, que ha
de continuar essent-ho.
Reconec els meus errors i tractaré o he intentat que no repercutís a ningú.
Continuaré sent-hi, i hi seré per ajudar i empènyer a la lluita per una ciutat
progressista, justa, solidària, generadora de riquesa i cohesionada, més amable i
saludable.
I per últim, agrair a la meva família, a la meva Virginia, a la meva dona i als meus
fills per la seva comprensió que ha estat també motor de la meva acció política.
Gràcies a tothom.
S’escolten aplaudiments dels regidors i entre el públic.

SRA. CARBALLERIA PASCUAL (ICV-EUiA-PIRATES-E)
Bé, primer de tot volia donar l’enhorabona a tots els regidors que han estat escollits
en aquestes eleccions i desitjar-vos que feu la feina amb la mateixa passió i
dedicació amb la que ho han fet els regidors durant aquesta legislatura. Sobretot
vull agrair tot el que he après en aquesta institució de tots vosaltres, també de tots
els treballadors de la casa. Coses que no hauria pogut aprendre a cap altre lloc i és
un orgull haver pogut representar a la meva organització, a Iniciativa, en aquest Ple
i haver-ho compartit amb tots vosaltres.
També em sumo als agraïments que fan els meus companys de consistori a tots els
funcionaris de la casa que ens han ajudat a desenvolupar aquesta tasca de la millor
manera possible, sense ells seria difícil fer tot el que fem en aquest Ple i fora
d’aquest.
També als companys amb els que hem fet els debats en aquest Ple i que ho hem
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fet intentant respectar el “fairplay”, encara que de vegades ens ha costat una mica,
però bé, ha estat molt interessant i molt apassionant compartir aquesta etapa
política tan convulsa a Catalunya i a la nostra ciutat en aquest Ple.
Volia fer un agraïment a l’Alícia, a la nostra secretària de grup per la seva
professionalitat, la col·laboració, la comprensió i la seva expertesa en la seva feina,
considerem que és una persona fonamental en aquest ajuntament i que aquest
ajuntament funciona d’aquesta manera per tots els professionals que tenim com
ella.
Vull fer també un agraïment molt especial al F. V., a l’assessor del nostre grup
municipal, una persona sense la que no hauríem pogut fer la tasca que hem fet
durant aquests quatre anys, una persona que té una vàlua demostrada i
reconeguda per tota la gent que treballa en aquest ajuntament, vull posar-ho de
relleu.
I les gràcies sobretot al meu partit, a Iniciativa i a totes les persones que no formen
part d’Iniciativa, però estan al nostre entorn, independents, d’organitzacions,
d’entitats i de la societat civil de la nostra ciutat que ens han donat suport durant
aquests quatre anys i que el continuaran donant segurament encara que no estem
en aquest consistori i només transmetre a tota la ciutadania i a vosaltres companys
que continuarem sent en les lluites en aquesta ciutat, que des d’Iniciativa, des dels
moviments socials, des del carrer, des d’on calgui, continuarem lluitant per
aconseguir un L’Hospitalet més d’esquerres, més ecologista i més feminista.
Continuarem i ens trobem a les lluites i seguim. Moltes gràcies a tots per aquesta
etapa.
S’escolten aplaudiments dels regidors i entre el públic.

SR. BRINQUIS PÉREZ (PSC-CP)
Gràcies, Sra. Alcaldessa. Regidors, regidores i persones assistents a aquesta
sessió plenària. Primer de tot voldria felicitar a tots els partits polítics per aquesta
campanya i pels resultats obtinguts amb millor o pitjor sort, després d’aquests
intensíssims 15 dies, però sobretot al meu equip, els regidors i regidores que
representen i que representaran els 43.696 ciutadans i ciutadanes que han tornat a
donar la confiança al PSC per governar aquesta ciutat amb majoria absoluta.
Cap procés d’avenç social en aquesta ciutat s’entén sense la mà del socialistes,
perquè l’important és la ciutat i els projectes col·lectius que representem i després
venen les persones i per això en aquesta darrera intervenció davant els
representants municipals, vull aprofitar aquesta plataforma, la paraula i el temps del
qual disposo per acomiadar-me formalment com a regidor de l’ajuntament de
L’Hospitalet i com a servidor públic d’una ciutadania com la de L’Hospitalet, que és i
ha de continuar sent exigent amb els seus representants polítics i institucions
públiques, com no pot ser d’una altra manera.
L’acció de govern que se’m va encomanar ara fa quatre anys i les accions i
iniciatives que hem portat a terme des de les diferents direccions i serveis, han estat
orientades a donar resposta efectiva a aquestes exigències ciutadanes, tractant
sempre de millorar aquells aspectes que des de la meva responsabilitat, i des de
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l’equip de govern al qual pertanyo, hem considerat essencials per contribuir a fer de
l’ajuntament de L’Hospitalet, una administració més eficient, transparent i alhora
oferir un servei de qualitat a la ciutadania.
Gràcies Núria per haver confiat en mi, i haver pogut viure aquesta experiència. Un
honor ser regidor de la meva ciutat. Gràcies a la resta de l’equip de govern pel
vostre recolzament i gràcies a la resta de regidors i regidores per haver-me
suportat. M’emporto grans amics.
Gràcies també a Maite i a Petra per la vostra ajuda. Una tasca i una responsabilitat
enorme que no hagués pogut realitzar sense el treball, la dedicació, l’esforç, la
mestria i la intel·ligència de les persones que han format part del meu equip i que
són part d’aquesta estructura municipal, que malgrat les dificultats hem sabut tirar
endavant els nombrosos reptes que se’ns han plantejat.
S’escolten aplaudiments dels regidors i entre el públic.

A totes i tots ells, moltes gràcies, moltíssimes gràcies. He après molt de tots i de
totes, sobretot de totes, ja que la majoria són dones. Treballar al vostre costat, Laia,
Mari Creu, la Patricia, les Isabels, la Marga, el Rafa, el Santiago, l’Ignacio, l’Àngela,
el Jonatan, la Toñi, l’Alícia, l’Eva i la Núria.
I marxo feliç quan faig un breu repàs d’aquelles iniciatives i accions que hem
impulsat des de diferents serveis de l’àrea en aquest mandat. Dic feliç perquè hom
pot sentir-se satisfet de la feina feta malgrat les dificultats que hem anat resolent en
aquest camí i que no han estat poques.
Per tot això, gràcies i molts encerts. Visca L’Hospitalet.
S’escolten aplaudiments dels regidors i entre el públic.

SR. GARCIA MOMPEL (PSC-CP)
Bé, jo voldria donar un triple agraïment a tota la gent que ha treballat amb mi. El
primer als habitants, als veïns i veïnes d’aquesta ciutat. El meu agraïment és infinit.
He passat moltes estones amb ells, molt bones, alguna de molt dolenta, però crec
que tot el treball que he fet i que han fet ells amb mi, ha estat pel bé de la ciutat, per
tant tinc un agraïment molt especial pels veïns i veïnes d’aquesta ciutat.
Després als empleats públics amb els que he treballat pràcticament sense
excepcions de cap mena perquè tots han tingut una actitud fonamental en el servei
públic i han estat al meu costat sempre que els he necessitat. Per a mi el valor del
funcionari, de la gent que treballa al servei de la comunitat, jo sóc un funcionari, per
tant sóc un clàssic funcionari, tinc aquests valors de servei a la ciutadania, per a mi
també aquest agraïment és una de les qüestions que volia subratllar, de tots els
funcionaris d’aquest ajuntament.
I el tercer agraïment és pel meu partit. El meu partit és un partit d’una gran tradició,
que ha modernitzat la societat espanyola en els últims anys, especialment en els
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últims 40 anys. És un partit que va fonamentar els seus valors fa 135 anys, que va
creure que la ciutadania havia de ser igual, que els serveis públics són per a tots,
que aquests serveis públics són els que ens iguala, a part d’una política de renda
justa, però sobretot a l’època republicana que és el millor experiment que ha tingut
Espanya en tota la seva història, juntament amb els 40 anys de democràcia que
portem. Quan tenia subjectes com Julián Besteiro, Zugazagoitia, Indalecio Prieto i
altres molts que avui semblarien irrepetibles.
La nostra societat, la societat local, la societat de L’Hospitalet, aquesta societat en
la que participem, necessita dels grups polítics i necessita especialment del que jo
entenc del moviment socialista, del grup socialista. Aquests valors laics i
republicans i de solidaritat intergeneracional han estat la guia dels nostres
programes i de la nostra acció de govern, com han estat també dels companys i
companyes a la resta de Catalunya i d’Espanya.
Per tant, per continuar canviant la societat per fer-la més justa i per intentar que
sigui el més igualitària i democràtica i transparent, us animo a tot el meu grup
especialment, però també als regidors que heu sortit, especialment, ja dic, al meu
grup, a continuar en aquesta tasca sota un lideratge homogeni con és el de la Núria
Marín, sens dubte una de les persones que han marcat la història d’aquesta ciutat
en els últims anys.
Ànims companys i bona feina en el futur, que la ciutat continuarà agraint-nos amb
vots allò que nosaltres treballem dia a dia. A la resta de grups polítics evidentment,
però sota el nostre lideratge.
S’escolten aplaudiments dels regidors i entre el públic.

SRA. ALCALDESSA
Bé, com deia abans, aquest és el darrer Ple municipal, el darrer Ple ordinari. Es fa
una mica difícil parlar, jo seré breu, però es fa una mica difícil parlar després de les
deu persones que m’han precedit. Vuit homes i només dues dones i aquí ho deixo,
que no continuareu en aquest ajuntament, no continuareu per decisió personal en
alguns casos, en altres per decisió política i per tant el que vull en nom dels
ciutadans i ciutadanes és agrair la vostra feina, agrair la feina de tots i cadascun
dels que no continueu en aquest ajuntament.
La feina que s’ha fet, uns des del govern, des d’un govern d’esquerres, un govern
que ha treballat de valent, però també des de l’oposició, des del paper de l’oposició,
important en una ciutat com la nostra. Tots heu tingut i hem tingut un paper actiu de
transformació, de construcció d’aquesta ciutat. Algú s’ha referit que aquest ha estat
un mandat complicat, ha estat un mandat marcat possiblement per dues crisis,
crisis importants, una econòmica i una altra que és la institucional i ho hem patit
tots. Ho han patit els nostres ciutadans i també aquest ajuntament, que no ha estat
aliè a aquestes dues crisis.
Fa unes setmanes en aquest mateix Ple alguns dels que som aquí pràcticament
tots, celebràvem els quaranta anys d’ajuntaments democràtics. Quaranta anys en
els que cadascun dels grups polítics jo crec que vam coincidir en que aquesta ciutat
no té res a veure amb la ciutat que van heretar, a la ciutat de 1979. Hem treballat
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per deixar enrere l’estigma de que aquesta era una ciutat dormitori, que aquesta era
una ciutat marginal, que aquesta era un suburbi de Barcelona i hem treballat de
valent per transformar L’Hospitalet en una ciutat de primera, una ciutat moderna i
una ciutat que genera oportunitats. No ha estat fàcil i en aquests quaranta anys ho
hem fet des del govern, també des de l’oposició, ho hem fet des de les entitats i ho
hem fet des dels veïns, de la mà, discutint, acordant i també aquests últims quatre
anys han estat, perquè no dir-ho, anys durs, anys en els que hem treballat dur, però
anys que no han estat sempre fàcils i anys en els que en aquest saló de plens s’han
vist com mai, debats, discussions i també alguna aixecada de to.
Però avui jo no vull destacar això, vull destacar precisament el contrari, vull
destacar la vocació de servei públic de tots els regidors i regidores d’aquest
consistori. Vull destacar el compromís i vull destacar el treball de tots, de tothom.
Us vull tornar a agrair la feina, la feina que heu realitzat al llarg, uns de quatre anys,
d’altres vuit, d’altres dotze, d’altres vint-i-vuit, Pedro, no sé si vamos a saber ver el
consistorio sin tu presencia, lo intentaremos.
Vull agrair a tots per tant aquesta feina. Ens trobarem, algú ho ha dit o pràcticament
tots, ens anirem retrobant, ens veurem pel carrer, mentre jo sigui en aquest
consistori la meva porta sempre estarà oberta pel que necessiti qualsevol de
vosaltres, fent política, fent ciutat i agrair novament el que heu fet al llarg d’aquests
anys.
Us desitjo moltíssima sort. Us desitjo moltíssims èxits, ho he fet amb alguns a nivell
personal, d’altres ho faré abans de que finalitzi aquest mandat i espero i confio, algú
ens demanava, ens posava deures i algú ens demanava que no defraudem. Ho
intentarem. Treballarem de valent per a aquesta ciutat, perquè aquesta és la nostra
ciutat, és la ciutat que estimem i la ciutat que tots volem que tiri endavant, així que
moltes gràcies per la vostra feina, endavant i en fi, aixequem la sessió. Moltes
gràcies.
S’escolten aplaudiments dels regidors i entre el públic.

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

L'Alcaldessa Presidenta, en funcions

La Secretària General del Ple,

Núria Marín i Martínez

M. Teresa Redondo del Pozo

