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Acta de l'Ajuntament Ple
Sessió ordinària en primera convocatòria
Número de la sessió: 7/2017
Data: vint-i-set de juny de dos mil disset
Hora: 17.10h fins 23.40h
Lloc: Casa Consistorial
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Núria Marín i Martínez
Francesc Josep Belver i Vallés
Jose M Garcia Mompel
Cristian Alcázar Esteban
José Castro Borrallo
Manuel Brinquis Pérez
Jaume Graells i Veguin
Jesús Husillos Gutiérrez
María Ángeles Sariñena Hidalgo
Rocío Ramírez Pérez
David Quirós Brito
Miguel Manuel Garcia Valle
M. Carmen Esteban Fernández
Rainaldo Ruiz Narvaez
Jesús Amadeo Martín González
Ana González Montes
Juliana Carballeira Pascual
Ivan Nieto Martínez
Fco. Javier Martín Hermosín
Sonia Esplugas Gonzalez
Pedro Alonso Navarro
Antoni García i Acero
Jorge García i Muñoz
Jordi Monrós i Ibañez
Christian Gimenez Marquez
Rafael Jimenez Ariza
Cristina Santon Ramiro
María Petra Sáiz Antón
M Teresa Redondo del Pozo

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

Constatada l’existència del quòrum previst a l’article 46 de la Llei 7/1985 de
2 d’abril, en la seva redacció donada per la Llei 11/1999 de 21 d’abril; i oberta la
Sessió per la Sra. Alcaldessa, s’entra en l’examen i debat dels assumptes
relacionats a l’Ordre del Dia.
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SRA. ALCALDESSA
Bé, bona tarda a tothom. Comença la sessió ordinària del Ple del mes de juny. Sra.
Secretària quan vulgui.

LECTURA I APROVACIÓ DE L'ESBORRANY DE L'ACTA CORRESPONENT A LA
SESSIÓ ORDINÀRIA QUE VA TENIR LLOC EL 23 DE MAIG DE 2017.
Per la Sra. alcaldessa, i en relació a l'esborrany de l'Acta corresponent a la
sessió ordinària del dia 23 de maig de 2017, es pregunta si existeix alguna objecció
i no assenyalant-se cap, s'aprova dita Acta per unanimitat. En compliment de
l'article 111.1 del DL 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei
Municipal i de Règim Local de Catalunya, es transcriurà al Llibre d'Actes.

SRA. ALCALDESSA
Passaríem a la declaració institucional.

SRA. SECRETÀRIA
En la sessió d’avui la Junta de Portaveus ha aprovat per unanimitat la següent
declaració institucional:
DECLARACIÓ INSTITUCIONAL AMB MOTIU DEL 28 DE JUNY DIA DE L’ORGULL
I L’ALLIBERAMENT LGTBI.
Amb motiu del Dia de l’Orgull LGTBI, l’Ajuntament de L’Hospitalet mostra el seu
recolzament al manifest “Per uns municipis amb orgull i respecte als drets i llibertats
de les persones LGTBI”.
El Dia de l’Orgull Lesbià, Gai, Trans, Bisexual i Intersexual es commemoren els fets
del 28 de juny de 1969 a la ciutat de Nova York, coneguda com la revolta Stonewall,
on per primera vegada es va denunciar la vulneració de drets i la repressió social
contra les persones LGTBI. Aquests fets van propiciar que s’escollís aquest dia per
commemorar, reivindicar i reconèixer tant la diversitat en l’orientació afectiva i
sexual com en la identitat i expressió de gènere.
Tot i que s’ha avançat força en matèria legislativa arreu del món, encara hi ha molta
feina a fer. Cal tenir en compte que actualment en 73 estats del món es segueix
perseguint i castigant les persones LGTBI i, el més terrorífic, en 7 estats es segueix
condemnant l’homosexualitat amb la pena de mort. A ningú se li escapa, per
exemple, les noticies aparegudes recentment sobre l’extermini LGTBI que s’està
produint a Txetxènia, amb un centenar de persones desaparegudes i l’aparició de
camps de concentració per a persones homosexuals.
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També en el nostre entorn més proper hem tingut agressions lgtbifòbiques patides
en municipis catalans, com són els casos de Berga, Barcelona, Sitges i, més
recentment, Salou. No ens passa desapercebuda la dada que és a la nostra
demarcació de Barcelona on més incidències per lgtbifòbia es registren: com més
visibilitat més agressions a l’espai públic. És per això que es fa imprescindible
continuar amb el desplegament i l’aplicació efectiva a tot el territori de la llei 11/2014
per a garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals i
per a eradicar l'homofòbia, la bifòbia i la transfòbia per tal de sancionar totes
aquelles actituds discriminatòries i violentes que dia rere dia pateixen les persones
LGBTI al nostre país.
Per això continua sent imprescindible la valentia i la defensa dels drets i llibertats
dels moviments LGTBI a qui reconeixem tot el treball fet recordant el 40è aniversari
de la primera manifestació LGTBI portada a terme a Catalunya i a l’Estat Espanyol.
El món local volem fer explícit la necessitat i la voluntat de seguir treballant en els
nostres pobles i ciutats per eradicar les discriminacions i fomentar el respecte a la
diversitat afectiva i sexual, la identitat de gènere i l’expressió de gènere. Uns ens
locals orgullosos de formar part d’una comunitat oberta i sense prejudicis on es
garanteixen els drets i llibertats de persones LGTBI en la seva vida quotidiana.
Des de la nostra corporació ens comprometem a continuar donant suport amb
campanyes i activitats transversals de sensibilització i lluita contra les violències,
desplegament de Plans LGTBI, formació i assessorament al personal tècnic local i
suport al teixit associatiu LGTBI del territori.
Aquest 28 de juny la Diputació de Barcelona, un cop més, mostra i fa explícit el
convenciment que treballar per a la igualtat significa tenir com horitzó un escenari
on les diferències per orientació afectiva i sexual, d’identitat de gènere i expressió
de gènere són respectades, i entenem la lgtbifòbia com un problema social que ens
interpel·la a tots i totes.
És voluntat i compromís, per tant, de la nostra institució, treballar per als drets de
les persones LGTBI amb orgull i apoderant a les persones a estimar i ser com
vulguin.
L’Hospitalet, 27 de juny de 2017, signat per tots els portaveus dels grups
municipals.

SRA. ALCALDESSA
No sé si ha estat un lapsus o és així. Parla de la Diputació de Barcelona. Sé que
aquesta és la declaració institucional de la Diputació però crec que seria convenient
posar l’Ajuntament de l’Hospitalet en lloc de Diputació de Barcelona. Suposo que ha
estat un lapsus col·lectiu, per tant faríem dins d’aquesta declaració una esmena in
voce i en lloc de la Diputació posaríem l’Ajuntament de l’Hospitalet.
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Molt bé. Doncs no cal comentari perquè aquest és un acord unànime de tots els
grups amb representació al Consistori, per tant queda llegida aquesta declaració.
Passaríem ja a la Comissió Permanent de Presidència.
COMISSIÓ PERMANENT DE PRESIDÈNCIA
En relació amb els dictàmens que han estat informats per la Comissió
Permanent de Presidència, es produeixen les intervencions següents:

La Sra. Alcaldessa, pel posicionament dels regidors no adscrits i dels grups polítics
municipals, de menor a major representació, dóna la paraula al Sr. Rafael Jiménez
Ariza i a la Sra. Cristina Santón Ramiro i a continuació a la resta de representants
dels grups.

SR. JIMÉNEZ ARIZA (REGIDOR NO ADSCRIT)
Sí, gràcies. Em dono per assabentat dels punts 2, 3, 6 i 16 i a favor de la resta.

SRA. SANTÓN RAMIRO (REGIDORA NO ADSCRITA)
Gràcies. Assabentada dels acords 2, 3, 6 i 16 i a favor dels altres.

SR. GIMÉNEZ MARQUEZ (CUP-PA)
Sí. Bona tarda a tothom. Començarem pel punt 1. Votarem en contra del punt 1 i
per tenir una mica de context perquè la gent puguem entendre què és el que ens
proposa el govern. D’on venim, per exemple, la passada legislatura, llegirem una
petita part de l’expedient que diu literalment, “és doncs que, en aquest context
econòmic desfavorable, el Ple de l’Ajuntament va decidir limitar la retribució màxima
bruta anual dels directius de La Farga, Gestió d’Equipaments Municipals, S.A., que
va passar a ser de 84.419,20 € a 70.000 € bruts anuals.” Això és d’on venim, i què
ens proposen ara?
Doncs literalment, “atès que la Gerent Municipal en el seu informe de data 6 de juny
de 2017 manifesta que és voluntat de la corporació adequar l’estructura retributiva
dels llocs amb funcions directives de la societat mercantil La Farga, prenent com a
referència màxima les retribucions brutes anuals que corresponen als Directors de
serveis de l’Ajuntament, fixades per l’acord del Ple municipal de 7 de desembre de
2016 en la quantitat de 82.411,50 € bruts/anuals.
Bé. Cada cop que fan una proposta d’aquest tipus, és impossible no recordar totes
les seves intervencions vinculades als pressupostos o mocions, i a les propostes de
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qualsevol grup municipal de l’oposició i les seves afirmacions de manca de recursos
econòmics per cobrir qualsevol d’aquestes propostes.
És insultant que amb la situació socioeconòmica actual, la creixent desigualtat
social i les situacions d’emergència social de moltes de les veïnes de la nostra
ciutat, ens plantegin pujar el topall, el límit de la retribució bruta màxima anual dels
directius de la Farga. Són conscients que ara mateix el límit són 70.000 €? de
veritat ens estan plantejant pujar aquest límit en 12.411 € anuals més encara? A
quin planeta viuen vostès?
Compleixin, com a mínim, compleixin primer els seus propis compromisos
d’acompliment del pla d’igualtat, per exemple. Com corregir, dins d’aquest pla
d’igualtat, la discriminació salarial de les treballadores dels serveis socials d’aquest
Ajuntament, per raons de gènere. Compleixin com a mínim allò que és propi, són
compromisos propis de l’equip de Govern.
Votarem en contra d’aquest primer punt. Ens donem per assabentades del segon i
del tercer. Ens abstindrem en el quart.
En el cinquè també votarem en contra. Tot i que aparegui a la memòria i al protocol
de col·laboració, que el projecte respon a interessos públics i tot i que l’anomenin
com a residència universitària pública, no veiem, des d’aquest grup municipal, cap
indici que garanteixi que s’ofereixi realment un servei públic a la comunitat, ja que ni
tal sols s’especifica ni limita, cap llindar de preus pels estudiants de la universitat, ni
que aquests puguin ser assequibles.
Per la qual cosa, com ja passa en l’actualitat, i si tenim la sort que els preus dels
lloguers al barri no pugen, al barri de Bellvitge, els estudiants de la universitat amb
menys recursos continuaran buscant-se la vida llogant habitacions als pisos del
propi barri. A més a més, els allotjaments també seran per a investigadors i
professors convidats, i en aquests casos pensem que ja existeix un altre hotel molt
a prop on es podrien allotjar, aquests i d’altres, sense necessitat de construir-ne una
residència o un hotel més al barri. Addicionalment, no seria la primera vegada que
una residència universitària es fa servir com a hotel, durant el període vacacional.
És per tot això que ens sembla que aquesta residència universitària pública no és
res més que un nou hotel encobert a la ciutat.
A més a més, ens trobem, un altre cop, davant d’un projecte de l’Ajuntament cara a
la galeria, sense tenir em compte les necessitats de les veïnes que hi viuen en
aquest barri i aquesta ciutat, que en canvi, sí tenen la necessitat imperant, per
exemple, de més places de residències geriàtriques. O si volem enfocar-ho dins de
l’àmbit sanitari, per la proximitat amb l’Hospital de Bellvitge, sí que caldria també,
potser, un hotel amb preus assequibles, un hotel o una residència, per als familiars
dels pacients ingressats al propi hospital. Però sembla que l’Ajuntament tampoc
està per aportar gaire en aquest sentit. Es tracta, per tant un cop més, al nostre
entendre, d’una cessió de terreny municipal per a un propòsit privat, que no
aportarà cap benefici directe, ni avantatge, a les veïnes del barri.
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En quant a la vesant arquitectònica, creiem que una alçada de 8 pisos, tot i ser
inferior als pisos de Bellvitge, és realment excessiva. Trobem també vergonyós que
el projecte disposi de zones d’aparcament, quan a pocs metres al mateix carrer,
trobem ubicat el servei d’urgències de l’hospital, sense cap disponibilitat
d’aparcament gratuït per als familiars dels pacients. Concretament, ens crida
l’atenció que quan es parla de reducció de la mobilitat, es tingui en compte als
familiars dels pacients, però a la resta de documentació del projecte, aquest tipus
d’usuaris/es, els familiars dels pacients, no estiguin contemplades enlloc.
Tal i com diu l’ADU, l’agència de desenvolupament urbà, del propi Ajuntament, a
l’expedient, amb “les escasses ofertes de sòl de les que l’Ajuntament disposa”... i
les hem d’estar regalant, això ja no ho diu l’ADU, per fer activitats que en realitat no
reverteixen directament en cap benefici per a les veïnes del barri, ni de la ciutat.. tal
i com passarà, també, amb la cessió de sòl públic al Cirque du Soleil.
Ens donem per assabentades en el sisè. Ens abstindrem en el setè, vuitè, novè,
desè, fins a l’onzè. Votarem a favor de l’onzè i del dotzè, modificacions de crèdit.
Ens abstindrem del tretzè. Es tracta d’un cost, aquesta modificació de crèdit, un
cost de despeses financeres de 270.000 €, que ja creiem que està bé que es destini
a inversió, però el destí és molt heterogeni i va destinat a temes que nosaltres
votaríem en contra com per exemple el pagament de factures de Gas Natural, uns
44.000 €, els hi tornem a pagar la festa, programació del districte cultural no
prevista com el congrés Gamelab o l’Open House 48 hores, uns 80.000 €.
Mentrestant sí que hi ha algunes propostes, algunes inversions que podríem votar a
favor però com que se’ns barregen totes en la mateixa modificació de crèdit, en el
mateix expedient, doncs ens abstindrem.
Votarem a favor del 14 i ens abstindrem del 15. Ens donem per assabentades del
16. Gràcies.

SR. MONRÓS IBÁÑEZ (CiU)
Sí. Respecte al primer punt votarem en contra. No entenem i seguirem el fil que
estaven dient, no entenem aquest moment per equiparar els sous de directius de La
Farga, com a personal directiu de l’Ajuntament.
Per altra banda, ens veiem i fem una comparativa en que en cert moment l’equip de
Govern s’ha girat d’esquena a la reclamació de les secretàries dels grups de
l’oposició que des de fa temps reclamen un fet tan legítim com és equiparar les
seves condicions a les de secretàries de direcció, passar del 6.16 a un 5.18, i us
heu tancat en banda de tal manera que s’ha interposat un contenciós-administratiu.
S’ha fet amb altres col·lectius de la casa i per tant no entenem perquè uns sí, uns
no. Aquest és el motiu pel qual votem en contra.
En la resta de punts, ens donem per assabentats del punt 2 i del punt 3. Votem a
favor del punt 4.
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Votem a favor del punt 5. En el tema de la ciutat universitària creiem que
l’Hospitalet ja té un gran hospital, té una gran facultat de medicina i complementem i
acabem de tancar el cercle amb aquesta ciutat universitària, amb aquest complex
que donarà un potencial molt important a la ciutat de l’Hospitalet.
Ens donem per assabentats del punt sisè. Ens abstenim del 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,
14 i 15. I del 16 ens donem per assabentats.

SR. GARCÍA I ACERO (ERC-AM)
Sí, moltes gràcies. En primer lloc saludar als veïns i les veïnes que són en aquest
Ple, i posicionar-nos a favor del número 4, del número 5 i del 7 al número 15.
Ens abstindrem del punt número 1 i ens donem per assabentats dels expedients 2,
3, el número 6 i el número 16.
També manifestar amb la modificació de crèdit número 13, la nostra satisfacció per
que s’hagi incorporat una de les propostes que va fer Esquerra Republicana, la
negociació dels pressupostos d’aquest any, que van servir amb la nostra abstenció
per aprovar-se i avui es materialitza una de les nostres propostes que és ampliar la
partida pressupostària en 100.000 € als esplais de la nostra ciutat.

SR. MARTÍN HERMOSÍN (PP)
Gracias. Votaremos en contra del número 1. Lo vemos una subida
desproporcionada y sobre todo no equiparable a las reclamaciones laborales que
tiene este Ayuntamiento con otros colectivos o con otros trabajadores.
Votaremos a favor del punto 4. Abstención del 5, del 7, el 8, el 9, el 10, i del 11 al
15. Y del resto daremos cuenta.

SRA. GONZÁLEZ MONTES (ICV-EUiA-PIRATES-E)
Sí, hola, molt bona tarda. Nosaltres votarem en contra del número 1 perquè no es
justifica. Hi ha treballadores d’aquest Ajuntament, serveis socials, per exemple, que
reclamen des de fa anys una correcció salarial i altres que estan també pendents de
valoracions que són absolutament justificades i encara avui se’ls hi estan negant.
Per tant votarem en contra.
Del número 2 ens donem per assabentats encara que voldríem fer una reflexió. És
una caiguda d’una balconada d’un edifici que té una patologia d’aluminosi. Tenim
un parc de vivenda bastant vulnerable a la nostra ciutat, per això nosaltres estem
demanant una moratòria urbanística per substituir vivenda que estigui amb
patologies per una vivenda adequada a les persones. El barri de Collblanc La
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Torrassa fa uns anys ja tenien pràcticament el 50 % afectat, o sigui és un tema molt
greu i que com a Consistori s’hauria de posar alguna mesura.
Després ens donem per assabentats del número 3. Votarem a favor del 4. I del 5
ens abstindrem.

SR. NIETO MARTÍNEZ (ICV-EUiA-PIRATES-E)
Sobre el 6 ens donem per assabentats.
Del 7 al 10 votarem a favor, del 11 també, a favor del nou conveni amb la Diputació
per anar treballant i preparar el PEPPA. Portem una moció sobre aquesta qüestió
vinculada al patrimoni arqueològic de la nostra ciutat. I per exemple, el PEPPA no
solament s’ha de posar sobre la taula sinó que s’ha d’executar. Amb els problemes
que tenim de degradació, per exemple, les masies a Cal Trabal, que creiem que hi
hagut una falta de responsabilitat o de demanar responsabilitats al propietari en
aquest cas de la masia més afectada a Cal Trabal.
Sobre el número 12 ens abstindrem. Creiem que tot i que l’import és petit el conveni
que es dóna amb el Consell Comarcal entenem que ara mateix estem en una
situació pròpia de transitorietat al propi Consell Comarcal. Per tant, no diem ni que
sí ni que no a aquest projecte, o que el pugui fer de manera pròpia o de manera
mútua o concertada amb altres administracions, l’Ajuntament.
L’import tampoc denota que sigui un programa que sigui clau, que sigui un element
fonamental i per tant per la falta de descripció dels treballs i les conclusions dels
mateixos doncs per aquest motiu no ho creiem convenient.
Respecte al 13, aquí tenim dubtes. En un calaix de sastre hi ha diversos
expedients. Votaríem a favor d’alguns, d’altres votaríem en contra, i al final ens
abstindrem.
Estem d’acord, per exemple, es fica de manera parcial un acord d’aquest Ple al
respecte de la moció de biblioteques, que s’incorpora una bossa d’hores que millora
el servei de la biblioteca Tecla Sala i de Bellvitge però creiem que és insuficient.
L’acord demanava ampliar no solament en horari d’exàmens o període d’exàmens
sinó que s’ampliés l’horari i que abastés els diumenges, per exemple, com hi ha
altres serveis d’altres ciutadans que gaudeixen a la nostra ciutat. S’ha cobert
simplement 15.000 € dels 80.000 € que demanaria o que sol·licitava l’acord, o es
valorava l’acord de la moció del Ple. Per tant es subverteix d’una manera, entenem
que és un pas però creiem que és insuficient.
I després, bé les inversions suposem que són projectes que es tanquen durant
l’any, com el tema del GAMELAB o del OPEN HOUSE 48 hores, però bé, creiem
que si hi ha a vegades 60.000 € per promocionar un esdeveniment, entenem que
econòmic i també de foment de sectors estratègics que poden interessar a la nostra
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ciutat, doncs també pot haver-hi aquests 60.000 € o 80.000 € per promocionar o per
altres elements d’inversió a la nostra ciutat.
Votarem a favor de l’expedient número 14, de la modificació de crèdit. I del 15
votarem en contra. Votarem en contra perquè creiem que hem anat per la via ràpida
per gastar o fer la previsió d’aquests vint milions d’euros en alguns elements que
creiem que no s’han definit de manera correcta, la seva priorització.
Creiem que falten elements que podien haver-se recollit dels consells de districte de
la ciutat. Inversions que no s’han recollit. Hem gastat el que hi ha sobre la taula,
4.300.000 € en asfaltat dels carrers de la nostra ciutat. No dic que no sigui
necessari, el que dic és si és prioritari o no és prioritari en aquesta alçada del
mandat enfocar o si no tenim altres elements que són, allò que es diu
financerament sostenibles i que recull la llei i que ens permetria avançar.
Per exemple, hem gastat 0 € de 20 milions d’euros, en temes d’investigació
científica, tècnica o aplicada, en gestió del coneixement, en societat de la
informació, en promoció i manteniment i desenvolupament del transport, etc. Per
tant creiem que hi ha diversos elements que es podrien haver millorat. Han faltat
idees.
Sí que hi ha projectes òbviament de millora de carrers, hi ha molts carrers. La zona
nord és un dels barris més antics i possiblement que més necessitat té en alguns
elements però creiem que ha faltat una mica de discussió en aquests 20 milions
d’euros on es destinaran. Per aquests motius votarem en contra.
I el darrer expedient, ens donem per assabentats. El que no acabem d’entendre
sobre les factures impagades a l’informe, si ja s’ha solucionat el servei de
teleassistència domiciliària i de les clíniques podològiques que surt a l’informe. Si
s’ha solucionat o no, o aquests serveis encara resten per liquidar. L’informe
trimestral, el darrer expedient. Gràcies.

SR. GARCÍA VALLE (CIUTADANS)
Muchas gracias Sra. Alcaldesa. En el punto número 1 nosotros nos vamos a
abstener. Mire, es que claro, se ha dicho aquí ya. Hay un cierto agravio
comparativo. Nos vamos a abstener aunque entendemos que el trabajo bien hecho
y los funcionarios que hacen un buen trabajo, yo creo que en La Farga es cierto que
la dirección ha demostrado capacidad, incluso excelencia en algunos temas, y por
eso nos abstenemos, sino votaríamos en contra, porqué evidentemente
encontramos cierto agravio comparativo.
Se ha dicho aquí, por ejemplo con las trabajadoras sociales, con otros funcionarios
y funcionarias que hay en este Ayuntamiento, que también perdieron parte de su
salario en estos años de la crisis. Seguramente no todo por culpa del Ayuntamiento
sino por los recortes que ha habido y por la imposición del propio Gobierno central,
pero no es menos cierto que si hay reparación para unos podría haberla para otros.
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En cualquier caso, nos apetecía votar en contra pero también sabemos que los
funcionarios que trabajan, y creo que en La Farga han hecho un buen trabajo,
obviamente esa excelencia pues está bien que se recompense. En su momento se
bajó y ahora es el momento, de que se va recuperando, de compensarlos. Pero en
cualquier caso la crítica es esa, que no se tiene la misma vara de medir.
Es que los trabajadores sociales están haciendo un trabajo extraordinario en
nuestra ciudad, y casi no se les escucha. Están con salarios precarios y no digo
nada las secretarias de grupo, que han hecho una reivindicación para que se
equiparen con otras funcionarias que hacen el mismo trabajo, y ahí están, que han
tenido que ir a un contencioso porqué aquí pues el dedo caprichoso, del que le ha
tocado decidir, ha dicho que no, cuando hay un agravio comparativo con otras
funcionarias que hacen exactamente lo mismo, a nuestro modo de ver.
Por lo tanto vamos a abstenernos por qué no queremos posicionarnos en contra de
personas que han hecho méritos seguramente para tener ese reconocimiento. Pero
que tomen nota de esto. Que la vara de medir tiene que ser para todos los
funcionarios igual.
En cuanto al número 2, nos damos por enterados, el número 3 enterados. En el
cuarto estaremos de acuerdo.
En el quinto a favor, aunque también habría que hacer una prevención aquí, es
decir, estamos cediendo, yo creo que es bueno que a nuestra ciudad es bueno que
vengan personas que estudien, que esta ciudad se visualice en el mundo, como
que tiene gente estudiando, universidad y demás. Todo eso es bueno para la
ciudad. Se visualiza bien. Pero no se olviden que esta ciudad tiene pocos solares y
al final habrá que empezar a pensar que necesitamos también poner a disposición,
o tener reserva para esas, y se ha dicho aquí, para esto que yo siempre vengo
reivindicando, que nuestros viejecitos no tengan que exiliarse, que haya
residencias. Hay que pensar en eso también.
Y de esto vamos a votar a favor, porque creemos que es bueno para la ciudad pero
les hacemos esa puntualización, vayan pensando en que el suelo de la ciudad se
va agotando, y entre Manhattan y historias de este tipo nos vamos quedando sin
suelo. Piensen que antes o después habrá que pensar en que necesitamos
residencias y equipamientos para esta ciudad que son de carácter social. Y esto
ténganlo en cuenta. Pero votamos a favor porqué no creemos que sea malo.
En cuanto al número 6, enterados. El 7 estamos de acuerdo. Del 7 al 12, estamos
de acuerdo.
En el 13, pues la verdad es que tenemos muchas dudas, por qué si bien también
creemos que es una cosa que no es mala para la ciudad, nos molesta que el
Ayuntamiento pague unas cantidades tan importantes, 60.000 €, y no salgamos ni
reconocidos. Aquí pone GAMELAB Barcelona 2017. Estamos pagando, que nos
parece bien por aquello de la imagen, pero nos da la sensación de que pagamos
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por una foto, por lo de siempre, por hacernos una foto. Porqué si al final una foto de
quien se hace la foto es aquí, que es nuestra alcaldesa.
Y desde luego en esta foto podríamos estar hasta de acuerdo porqué no es malo
para la ciudad. Pero oiga, 60.000 € y que no se nos reconozca aquí que ponga
Barcelona 2017. Me parece lamentable. Yo creo que hay que tener un poco de
cuidado. Ya que pagamos por lo menos que se nos reconozca que se hace aquí,
que alguien lo identifique porque luego al final viene aquí, la Generalitat de
Catalunya, Gobierno y tal, Ayuntamiento de Hospitalet pero en lo que es la portada
y dónde se está haciendo la publicidad, la ciudad de Hospitalet no aparece por
ningún sitio. Yo creo que 60.000 € es mucho dinero para que se nos margine en
cuanto a la publicidad que debía tener esto.
Si la señora alcaldesa se conforma con la foto, perfecto, nosotros no, aunque en
esta estaríamos de acuerdo, mire por donde. Porque no es malo para la ciudad. Por
tanto nos vamos a abstener por esa cuestión, porque lo que nos apetece también
por tal como se han hecho las cosas, porque estamos de acuerdo en el fondo pero
a veces en la forma no, y eso hay que decirlo aquí. No es manera de pagar 60.000
€ que no es baladí y que no se nos reconozca en un documento y aquí tengo
gráficamente el tema.
En el 14 estaremos a favor y en el 15 algo muy parecido, también nos vamos a
abstener. Miren, es que aquí hay un problema. Yo creo que el Gobierno no se da
cuenta que 20 millones de euros no es una cifra cualquiera y estamos de acuerdo
en que se haga lo que se ha hecho para poder invertirlos en la ciudad y que nos
permita hacer los planes que hay que hacer para que se pueda hacer.
Pero no han tenido en cuenta la opinión de la oposición, para nada. No hubiera sido
bueno reunirnos y hablar y decir tenemos 20 millones, vamos a ver qué opinan
ustedes porque seguramente hubiéramos tenido ideas que hubieran sido buenas, o
no, pero ustedes podían haber cotejado con las suyas y se ha dicho por aquí
también, yo creo que… y nosotros estamos a favor porque creemos que ese dinero
se va a invertir en lo que venimos reivindicando hace mucho tiempo, en los barrios,
en que no se nos quede atrás una parte de la ciudad, una parte importante que yo
veo que está ahí.
Pero seguramente habrían prioridades que nosotros entendemos y siempre se lo he
dicho y se lo vuelvo a repetir, miren, es que ustedes tienen un 30 % de los votos
que hay aquí representados. Y el 60 %, el resto, lo representamos nosotros, y no
nos preguntan nada. Son 20 millones, qué menos que habernos preguntado, qué
les parece esto, esto y esto, y qué pueden aportar ustedes. No se puede seguir
gobernando cómo si fueran un rodillo, porqué no lo tienen ya. Y hay que
consensuar, y es lo que les pedimos.
Nosotros vamos a abstenernos porque en el fondo estamos de acuerdo, pero en la
forma no. No son maneras. Ténganlo en cuenta, se lo he pedido muchas veces, ya
se lo ruego. Tengan en cuenta la oposición que representa muchos más votos que
lo que tienen ustedes y algo tienen que decir. Y seguramente cómo he dicho otras
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veces, la legitimidad de proponer, de actuar y de llevar a efecto las políticas, pues la
tienen ustedes porque para eso les han dado mayoría los ciudadanos pero no es
menos cierto que aquí hay muchas opiniones que pueden aportar cosas, que
representamos a la mayoría de la población, de los ciudadanos y ciudadanas de
nuestra ciudad y es lo que les pido, que hagan ese ejercicio, que se pongan en la
piel, no solamente de los que les han votado, sino de los que no les han votado.
Ustedes tienen la obligación de ser gobierno para todos, por lo tanto les ruego que
ante una inversión tan importante, tengan en cuenta al resto de la oposición, que
representan, como les digo y se lo recalco otra vez, la mayoría de los votos que hay
representados en este Pleno.
En cuanto a la 16, que creo que es la última que me queda, nos damos por
enterados. Muchas gracias.

SR. GARCÍA MOMPEL (PSC-CP)
Sí. És pel dictamen número 1, que veig que ha resultat una mica polèmic. En tot
cas l’únic que fa és reconèixer d’alguna manera les categories administratives que
hi ha, tant a l’Ajuntament com a La Farga. I dir que, simplement, és el
reconeixement de que aquesta feina que es fa allà té el mateix valor, per la
responsabilitat, que qualsevol altra part de l’Ajuntament.
És evident, com deia el Sr. García, que en els temps passats això s’ha reduït en
funció dels criteris que hi havia de reducció de salaris, però creiem que en aquest
moment es pot donar la paradoxa de que alguna altra categoria a la mateixa
empresa pública que tenim, inclús pugui estar a un nivell superior de la mateixa
gerència.
Per tant l’hem portat aquí perquè hem cregut que era oportú fer-ho, i crec que és de
justícia.

SR. BRINQUIS PÉREZ (PSC-CP)
Gràcies Sra. Alcaldessa. Algun petit comentari per acabar de clarificar.
Respecte al número 13, vaja, jo crec que aquí no paguem la festa a ningú. Aquí
simplement el que hi ha hagut és... bé, doncs que el consum de gas a l’Ajuntament
ha estat superior al que es va planificar. Aleshores hem hagut de fer aquest
reconeixement de crèdit, i això el que es fa és això, fer el reconeixement de crèdit
per pagar a la companyia de gas, però res de pagar la festa a cap empresa ni res,
sinó pagar el consum que ha fet l’Ajuntament perquè segons l’històric vam preveure
menys despesa de gas del que vam preveure en el pressupost. Punt.
Respecte al punt 15, inversions financerament sostenibles, que hi ha hagut algun
comentari. Bé, aquí tenim dos problemes importants. Un, que les inversions
financerament sostenibles venen marcades per llei en el que ens podem i no ens
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podem gastar, i també un tema de temps. Llavors no ens podem gastar aquests 20
milions d’euros en tot allò que vulguem, i jo crec que també per això molts
ajuntaments, per exemple, doncs estan fent el tema d’asfaltat de carrers. Aprofitant
aquests diners per asfaltar carrers sinó per amortitzar deute perquè segurament si
haguessin de tornar a demanar un préstec seria més car per tant ens costaria més
als ajuntaments. Per tant, molts ajuntaments estem fent asfaltat de carrers perquè
són contractes que són relativament ràpids de fer. Relativament i sobretot jo crec
que aquí remarcar el tema del temps com a tema complicat per a poder arribar i
poder aprofitar els diners en les inversions financerament sostenibles.
I respecte al punt 16, doncs sí el tema van ser uns problemes de la contractació del
servei d’àpats. Hi van haver problemes en el moment de la contractació, hi va haver
reclamacions per part de les empreses que s’havien presentat. Això s’ha anat
seguint en els diferents... ha trigat molt de temps i gairebé tots els grups polítics heu
passat per aquesta contractació. I llavors el què ha passat és que com que no
estava previst, doncs hem hagut de fer reconeixement de crèdit. Però aquest tema
ja està solucionat i està l’empresa nova contractada i això és el què ha passat. És
un tema que passa de tant en tant, però ha passat. Gràcies.

SR. BELVER VALLES (PSC-CP)
Sí. Per alguns comentaris respecte d’algunes de les qüestions que s’han
manifestat.
Respecte del punt número 5, que fa referència a l’equipament de la residència
universitària, dir algunes qüestions.
Una, no és una residència privada. És una cessió de sòl a la Universitat de
Barcelona, de la mateixa manera que es fa cessió de sòl a la Generalitat de
Catalunya perquè faci escoles. Es pot no estar d’acord, però estem parlant del
mateix. Amb una universitat com la Universitat de Barcelona que té un campus molt
important a la nostra ciutat, és un campus que no disposa d’un equipament que
totes les universitats, per exemple, a la ciutat de Barcelona, disposen d’aquesta
residència, tant pels estudiants com pels professors. No els professors que estan de
manera permanent sinó els professors residents o que venen a fer un trimestre o
que venen a estar una curta durada de temps, i per tant fan ús d’aquesta
residències per un tema de costos que normalment assumeix la pròpia universitat.
Segona qüestió, no és una residència privada. La Universitat de Barcelona és una
universitat pública i per tant la residència és una residència pública. El model de
gestió evidentment el decideix la universitat, de la mateixa manera que fa la ciutat
de Barcelona, que com vostès saben, totes les universitats que hi ha a Barcelona
tenen aquestes residències disseminades pel conjunt del municipi de la pròpia
ciutat, i en algun cas fins i tot més enllà, i tots tenen aquest model de gestió. Per
tant no es tracta tant de regalar sòl, com aquí s’ha dit, sinó senzillament de fer una
col·laboració entre administracions per poder dotar d’un equipament, que entenem
bàsic, a la Universitat de Barcelona i al campus que té a Bellvitge.
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Després altres qüestions que també s’han manifestat. El Sr. Miguel García feia
referència al tema del GAMELAB que deia, no, perquè en la publicitat surt
GAMELAB Barcelona. És cert, i a Fira de Barcelona surt Fira Barcelona. I quan es
fa el Mobile World Congress és Mobile World Congress i el Mobile World que està
durant tot l’any és Barcelona. La marca és Barcelona.
Nosaltres, Hospitalet, és la ciutat on resideix, per això quan vostè també deia quan
veiem on estan totes les entitats col·laboradores, on estan les administracions que
participen, allà sí que surt l’Ajuntament de l’Hospitalet. La marca és Barcelona i
pensem que la marca Barcelona, i això ho hem dit moltes vegades, no li pertany en
exclusiva a la ciutat de Barcelona. La marca Barcelona és de tots. És, com a mínim,
de l’àrea metropolitana de Barcelona, sinó del conjunt de Catalunya, i aquesta és la
marca que fa de motor, que fa de tractor, i a la ciutat, en el nostre cas, a la ciutat de
l’Hospitalet, el que fem a partir d’aquest motor de tracció, poder rendibilitzar allò que
considerem que coincideix amb el model de desenvolupament que nosaltres
plantegem a la nostra ciutat.
I respecte de les inversions financerament sostenibles. Mirin, això de les inversions
financerament sostenibles, avui ens estem avançant perquè els pressupostos
generals de l’Estat encara no estan aprovats i encara no donen cobertura a això
que estem aprovant avui, que com vostès veuen també diu que està condicionat a
que en ells s’aprovi.
Si vostès volen que es puguin fer més coses i altres coses diferents que tenen
influència en el Govern de l’Estat, facin les seves propostes a l’hora de cóm
redactar aquells pressupostos i les lleis d’acompanyament, i segurament podrem fer
altres coses perquè nosaltres ho hem proposat i no ens han fet cas. Per tant vostès
que tenen influència segurament ho podrien fer.
Per tant siguem conseqüents amb el conjunt del nostre plantejament. Quan aquí
parlem d’inversions financerament sostenibles estem parlant d’inversions que a
partir d’aquell moment han de suposar un estalvi a la despesa corrent de
l’Ajuntament, per això es destina a temes com el que és l’asfaltat dels carrers, a la
millora de tot l’enllumenat de la ciutat, a la millora de les voreres i per tant de l’espai
públic. Vostès mateixos després porten una moció de millora de l’espai públic.
Si podem fer aquesta inversió financerament sostenible, farem molt bona part, sinó
tot, al que vostès posteriorment plantegen, i a més a més això ens donarà una
durabilitat que ens permetrà no haver de fer despesa corrent d’aquella de capítol 2,
d’aquella que sí que va directament contra els impostos municipals i per tant
estarem fent un estalvi en la despesa però que ens podrà permetre també fer
estalvi en els ingressos.
Per tant quan veiem la pel·lícula veiem-la sencera, no l’anem trossejant tant perquè
sinó al final sembla que tot siguin ocurrències, i no, no, no són ocurrències, escolti.
Això és un conjunt, s’ha de governar en la totalitat, s’ha de veure el paquet sencer i
és en aquest paquet sencer amb el qual nosaltres fem les propostes.
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A continuació l’Alcaldessa obre un segon torn d’intervencions dels grups polítics
municipals que ho desitgin.

SR. GARCÍA VALLE (CIUTADANS)
Vamos a ver, Sr. Fran Belver. Es que yo le he dicho que me iba a abstener y que
veía cosas positivas ahí, pero usted, como siempre, pues se va por las ramas.
Empieza a hablar de Madrid y que manía tenemos aquí con hablar de Madrid. ¿Qué
tiene que ver eso con la crítica que yo he hecho al respecto de los 20 millones?
Nada.
Lo que le decía a usted, Sr. Fran Belver, es que estando más o menos de acuerdo
en el fondo, no estaba de acuerdo en la forma. Se trataba de consensuar con los
grupos ideas y ver si estamos de acuerdo todos en dónde usted ha puesto el
dinero, poder cambiarlo, no cambiarlo, cuestión de preferencias y es lo que le decía
a usted. No venga usted aquí hablando de Madrid porque yo no me he metido en
ese jardín. Usted me mete en un jardín que no tiene nada que ver con lo que yo le
he dicho. No me está contestando a lo que yo le he dicho.
Podría decirme, oiga pues seguramente usted puede tener o no razón, en función
de su criterio, en que a lo mejor es bueno que hablemos y que en una partida tan
importante nos pongamos de acuerdo. Igual a ustedes les gusta todo y nos dicen
que sí. Pero igual hay cosas donde le pueden decir, oiga y porque no invertimos
aquí, y efectivamente nosotros llevamos una moción para mejorar esos barrios, la
ciudad, sobre todo los pasos de peatones que están muy mal, que están en
precario, que dan problemas de movilidad a la gente sobre todo que tiene
dificultades para moverse y lo que queremos es que se invierta ahí. No estamos en
contra de lo que se ha hecho radicalmente.
Lo que estamos en contra es de su forma de hacer las cosas, de esto lo hago yo
porque yo soy el Gobierno, y no escucho al resto de la oposición, que ya le he dicho
que tiene la misma legitimidad que ustedes en muchas cuestiones, en poder hablar
aquí y en consensuar, y sobre todo en que al final, ya lo dije aquí en el Pleno en la
toma de posesión y la investidura de la alcaldesa, vos sois más que nos pero todos
nos somos más que vos. Y eso ustedes no lo tienen en cuenta. Somos muchos
aquí los que tenemos voz y voto aunque no tengamos mayoría. Sumados sí
seríamos mayoría obviamente. Ustedes estarían en minoría. Pero tienen la
legitimidad ustedes de gobernar.
Lo que le pido, y no se vaya por las ramas, es que de vez en cuando se aproxime
usted a la oposición y escuche a estos humildes representantes de otros votantes
que también tienen algo que decir, y que de alguna manera lo que podamos
consensuar, lo consensuemos porque igual estamos más de acuerdo en algunas
cosas de las que usted supone. Pero no tiene usted la posibilidad de contrastarlo
porque no nos pregunta, porque actúa con el rodillo y ya no hay rodillos, y es bueno
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que no los haya.
Es bueno que se oiga a todo el mundo, que se consensue, que es lo que nos están
pidiendo los vecinos y vecinas de nuestra ciudad, que nos pongamos de acuerdo,
que dejemos de pelearnos, aunque nos podemos pelear con diferentes criterios
pero al final siempre es bueno, no sé cómo se decía, hay un dicho que dice que es
un mal acuerdo, que un mal apaño que un buen acuerdo. No sé cómo es
exactamente pero usted sabe a lo que me refiero.
En cualquier caso, yo lo que le digo es que déjese de hablar de Madrid, hablemos
de nuestras cosas, de lo de aquí. Es cierto que Madrid no ha hecho cosas
posibilitando pero podemos hacerlo aquí. Muchas gracias.

SR. BELVER VALLES (PSC-CP)
Sr. García, usted sabe que… además yo creo que como el Pleno durará mucho,
seguro que a lo largo de la sesión alguna vez lo dirá, que si hay alguien con
capacidad, con posibilidad y con voluntad de acuerdo, es este portavoz. Yo creo
que he llegado a acuerdos con todos los grupos en algún punto, en algún momento.
Pero mire, para que usted vea lo de la dificultad de los acuerdos. Usted ha
empezado su posición en el punto número 15 diciendo, estamos de acuerdo pero
me voy a abstener. Para que vea usted la dificultad de llegar a acuerdos. Para que
vea que usted no lo pone fácil.
Entonces lo que yo le quiero decir cuando yo le hacía referencia a eso de Madrid,
que usted dice que no le haga referencia, la referencia que yo le hago es que
tenemos una limitación sobre en qué podemos gastar. Entonces esa limitación en
qué podemos gastar, es lo que hace que sean proyectos de rápida, de rápida
elaboración…

SRA. ALCALDESSA
Sr. Belver, Sr. Belver, un momento.
A ver, me dirijo al público que está haciendo imposible que nos entendamos.
Entonces les pido por favor que ustedes levanten los papeles, si puede ser que no
los muevan para que podamos escucharnos, y los silbidos si se los pueden evitar,
lo agradeceríamos todos. Sr. Belver.

SR. BELVER VALLES (PSC-CP)
Gracias. A lo que me refería cuando hablaba de Madrid es simplemente eso, a que
nosotros los proyectos de la tipología de proyectos que hay que hacer, porque
usted sabe que incluso, como les decía, los presupuestos no están aprobados. La
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previsión era que si daban esa posibilidad de hacer inversiones financieramente
sostenibles, estuvieran ejecutadas a 31 de diciembre de este año. Imposible. Al
final hemos conseguido que nos lo dejen acabar durante el año que viene, pero que
el proyecto esté hecho durante este año.
O sea, hay que ir a lo que podemos ir. Hemos empezado a hacer proyectos, hemos
puesto a trabajar a gente sin tener ninguna garantía de que eso se iba a aprobar, y
de hecho hoy estamos trayendo este acuerdo aquí condicionado a que se aprueben
los presupuestos generales del Estado y las leyes de acompañamiento que
permitan ese tipo de inversión, porque a fecha de hoy aún no tenemos esa
garantía.
Por tanto es un tema de premura, es un tema de no perder recursos que se han
generado en la ciudad y que lo que queremos es que se queden en la ciudad. No
es más que eso.

SRA. ALCALDESSA
Muy bien. Yo simplemente añadiría a lo que acaba de decir el Sr. Belver, que no
solamente el ministerio exige que esté el proyecto realizado sino adjudicado, y eso
significa que los que conocemos la administración y sabemos los tiempos en que
consiste, quiero decir que hemos tenido muy poco tiempo para poder discutir estos
proyectos y han sido proyectos en lo que evidentemente se podían haber realizado
de una forma diferente, más participativa. Nos hubiera encantado pero sabemos
que necesitábamos aproximadamente seis meses para poder tener adjudicados
estos proyectos y hemos visto muy mermada la posibilidad de discutir estos
proyectos con las diferentes entidades, con los diferentes grupos políticos, para
poderlos llevar a aprobación.
Por tanto pueden tener todos razón, porque es cierto que la norma nos impide
poder disponer de más tiempo y antes de perder esos 20 millones como ciudad,
hemos preferido utilizarlos en algo, que como ustedes verán y han visto y han
reconocido, son mejoras para todos los barrios de la ciudad, para la iluminación
general, para el asfaltado y para la mejora de las aceras, que en definitiva son
temas que, tanto los concejales de distrito como las entidades vecinales,
permanentemente nos han planteado y por eso han sido recogidas y atendidas.
Dicho eso, pasaremos a la parte de la Comisión Permanente de Drets i Territori.
ALCALDIA-PRESIDÈNCIA
ACORD 1.- RELATIU A L’APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DE L’ACORD
DE PLE DE 29 D’ABRIL DE 2014 PEL QUE FA A LA RETRIBUCIÓ BRUTA
MÀXIMA TOTAL ANUAL DELS DIRECTIUS DE LA FARGA, GESTIÓ
D’EQUIPAMENTS MUNICIPALS, S.A.(EXP. 16419/2017)
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Es dóna compte de l’acord que es transcriu seguidament, i sotmès a votació
s'aprova amb 13 vots a favor dels representants del PSC-CP, Srs./Sres. Núria
Marín Martínez, Francesc J. Belver Valles, Cristian Alcázar Esteban, José Castro
Borrallo, Manuel Brinquis Pérez, José M. García Mompel, Jaume Graells Veguin,
Jesús Husillos Gutierrez, M. Ángeles Sariñena Hidalgo, Rocío Ramírez Pérez i
David Quirós Brito; i dels REGIDORS NO ADSCRITS, Srs./Sres. Rafael Jiménez
Ariza i Cristina Santón Ramiro; amb 8 vots en contra dels representants d’ICVEUiA-PIRATES-E, Srs./Sres. Ana González Montes, Juliana Carballeira Pascual i
Ivan Nieto Martínez; dels representants del PP, Srs/Sres. Fco. Javier Martín
Hermosín, Pedro Alonso Navarro i Sonia Esplugas González; del representant de
CiU, Sr. Jordi Monrós Ibáñez; del representant de la CUP-PA, Sr. Christian
Giménez Marquez; i amb 6 vots d’abstenció dels representants de CIUTADANS,
Srs./Sres. Miguel Manuel García Valle, M. Carmen Esteban Fernández, Rainaldo
Ruiz Narvaez i Jesús Amadeo Martín González; dels representants d’ERC-AM,
Srs./Sres. Antoni García i Acero i Jorge García i Muñoz; assistents presents en el
moment de la votació, adoptant-se els acords que figuren en la seva part
dispositiva:

ATÈS que en aplicació de la Disposició Addicional Dotzena de la Llei 7/1985, de 2
d’abril, reguladora de les bases de règim local (LRBRL), introduïda per la Llei
27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’Administració
Local (LRSAL), el Ple d’aquesta corporació va acordar, el 29 d’abril de 2014, la
classificació de les entitats vinculades o dependents d’aquesta administració
municipal que integren el sector públic local: La Farga, Gestió d’Equipaments
Municipals, S.A. i la Fundació Privada Arranz Bravo, determinant el número del seu
personal directiu i els límits màxims de les seves retribucions.
ATÈS en relació a LA FARGA, GESTIÓ D’EQUIPAMENTS MUNICIPALS, S.A
l’acord literalment diu:
“PRIMER.- Acordar la classificació de les següents entitats dependents o
vinculades a aquest Ajuntament de conformitat amb el detall següent:
ENTITAT: LA FARGA, GESTIÓ D’EQUIPAMENTS MUNICIPALS SA
Naturalesa: Societat mercantil anònima de societat privada municipal de
l’Ajuntament de l’Hospitalet.
Grup: 1
Òrgan de Govern: Consell d’administració, d’acord amb l’article 18 dels
Estatuts Socials el nombre màxim de membres: 15
Directius: Nombre màxim 2
Tipus de contracte: Alta direcció
Retribució total màxima anual bruta: 70.000 euros o la fixada a la Llei
general de pressupostos de l’Estat si es inferior.
La retribució serà concretada per la Junta General de la societat, computantse en la mateixa les retribucions en espècie de conformitat amb la Disposició
Addicional Dotzena, apartat 3r. de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, i
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havent de contemplar les retribucions bàsiques i les complementàries,
aquestes ultimes comprendran una retribució en concepte de “complement
de lloc” que no podrà superar el 75 % de la retribució complementaria total
anual i un “complement variable” pels objectius que fixi el Consell
d’Administració i que no podrà superar el 30 % de la retribució
complementaria total anual”.
Atès que aquestes retribucions no ha estat modificades fins ara, i tal com figura a
l’informe de la Gerència Municipal incorporat a l’expedient, la seva determinació va
suposar una minoració de les aleshores vigents, motivada per una reducció general
de les retribucions del personal directiu amb la finalitat de contribuir a donar
resposta a la situació econòmico-financera de l’ajuntament en aquella data, ja que
es trovaba sotmès a les mesures d’estabilitat pressupostària i als objectius
d’estabilitat i equilibri pressupostari establerts al Pla d’Ajust 2012/2022 i al Pla de
Sanejament Financer 2012/2013, vigents fins el 31 de desembre de 2015.
Vist l’informe de la Cap de Servei de Programació i Pressupostos, de 9 de maig de
2017, incorporat a l’expedient, segons el qual tenint en compte la situació
pressupostària i econòmico-financera de l’exercici 2017, el pla pressupostari a mig
termini aprovat per Junta de Govern Local de 14 de març de 2017 i l’escenari
macroeconòmic a nivell estatal, es pot opinar, raonablement, que l’Ajuntament
preveu complir els objectius establerts per la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril,
d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera i els indicadors de solvència
establerts per la legislació d’hisendes locals, tenint en compte les previsions de
creixement econòmic i sostenible contemplades en els escenaris oficials.
ATÈS que la Gerent Municipal en el seu informe de data 6 de juny de 2017
manifesta que és voluntat de la corporació adequar l’estructura retributiva dels llocs
amb funcions directives de la societat mercantil La Farga, Gestió d’Equipaments
Municipals, S.A, prenent com a referència màxima les retribucions brutes anuals
que corresponen als Directors de serveis de l’Ajuntament (nivell A1 30) fixades per
l’Acord del Ple Municipal de 7 de desembre de 2016 en la quantitat de 82.411,50 €
bruts/any, la qual cosa requereix la modificació de l’acord de Ple de 29 d’abril de
2014 pel que fa a la quantia màxima de la retribució total anual bruta d’aquest
personal directiu, i sens perjudici de la facultat de concreció que el mateix acord
atribueix a la Junta General de la Societat.
ATÈS que aquesta proposta d’equiparació es troba per sota dels límits que per al
personal directiu del sector públic estatal determina el RD 451/2012, de 5 Marc, que
regula el règim retributiu dels màxims responsables i directius del sector públic
empresarial estatal, el qual estableix les retribucions bàsiques màximes en 105.000
euros per a les entitats de nivell 1; 80.000 € per a les de nivell 2 i 55.000 per a les
de nivell 3.
VIST l’informe de l’assessoria jurídica de data 6 de juny de 2017.
El Ple, a proposta de l’Alcaldessa-Presidenta,
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ACORDA:
PRIMER.- MODIFICAR l’acord de Ple de 29 d’abril de 2014 en el punt primer de la
part dispositiva, fixant en 82.411,50 euros la quantia màxima de la retribució total
bruta anual dels llocs amb funcions directives de la societat LA FARGA, GESTIÓ
D’EQUIPAMENTS MUNICIPALS, S.A. Aquest límit s’actualitzarà automàticament,
sense necessitat de nou acord, amb el percentatge màxim que per a les
retribucions del personal al servei de l’administració pública determini les
corresponents lleis de pressupostos generals de l’Estat.
SEGON.- FER PÚBLIC aquest acord, en text refós amb l’acord de 29 d’abril de
2014, de conformitat amb el que preveu l’art. 11.1.b) de la Llei 19/2014, de 29 de
desembre, de transparència, accés a l’informació pública i bon govern
TERCER.- DONAR TRASLLAT a l’Àrea d’alcaldia-presidència, a la Presidència i a
la Gerència de LA FARGA, GESTIÓ D’EQUIPAMENTS MUNICIPALS, S.A i a la
Intervenció Municipal.
ACORD 2.- RELATIU A DONAR COMPTE DEL DECRET DE L’ALCALDIAPRESIDÈNCIA NÚMERO 2961/2017, DE DATA 6 D’ABRIL, APROVANT UNA
DESPESA PER IMPORT MÀXIM DE 8.000,00 EUROS PER COBRIR
L’EMERGÈNCIA QUE ES VA PRODUIR A L’AVINGUDA MIRAFLORES 84 DE
L’HOSPITALET, EL PASSAT DIA 6 DE GENER DE 2017. (EXP. 9023/2017)
Es dóna compte de l’acord que es transcriu seguidament, del qual se’n donen per
assabentats els assistents a la sessió, adoptant-se els acords que figuren en la
seva part dispositiva:

ATÈS que a data 6 d’abril de 2017, l’Alcaldessa-Presidenta, va dictar el decret amb
número 2961, aprovant una despesa per import màxim de 8.000,00 Euros per cobrir
l’emergència que es va produir a l’Avinguda Miraflores, 84 de L’Hospitalet, el passat
dia 6 de gener de 2017.
ATÈS que a l’acord SEGON de l’esmentat decret, es feia constar: “DONAR
COMPTE del present decret al Ple Municipal en la propera sessió que es celebri.”
El Ple, a proposta de l’Alcaldessa-Presidenta,
ACORDA:
PRIMER.- DONAR COMPTE del Decret de l’Alcaldia-Presidència, número
2961/2017, de data 6 d’abril, que literalment diu:

“DECRET DE L’ALCALDIA QUE DISPOSA APROVAR UNA DESPESA PER
IMPORT MAXIM DE 8.000.- EUROS PER COBRIR L’EMERGÈNCIA QUE ES
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VA PRODUIR A L’AVINGUDA MIRAFLORES 84 DE L’HOSPITALET, EL
PASSAT DIA 6 DE GENER DE 2017.
ATÈS que el passat divendres dia 6 de gener de 2017 es va produir un
esfondrament a l’edifici de l’Avinguda Miraflores 84 de L’Hospitalet, on es van
veure afectats els 11 habitatges de la finca i el local, i es van haver d’allotjar,
en un primer moment, 11 persones per la inhabilitat dels seus habitatges i
sense alternativa d’allotjament. Les persones afectades van ser 9 adults i 2
menors.
ATÈS que la Llei 13/2006, de 27 de juliol, de prestacions socials de caràcter
econòmic, regula a l’article 30 les prestacions d’urgència social, assenyalant
que les prestacions econòmiques d’urgència social tenen com a finalitat
atendre situacions de necessitats puntuals, urgents i bàsiques, de
subsistència, com alimentació, el vestit i l’allotjament. Aquestes prestacions es
financen amb càrrec als pressupostos dels ens locals, d’acord amb les
competències que tenen en l’àmbit dels serveis socials d’atenció primària,
d’acord amb la legislació d’aplicació, y que les situacions d’urgència social
son valorades pels serveis socials d’atenció primària, per la qual cosa tenen
preferència les persones o unitats que tenen menors al seu càrrec, d’acord
amb les prescripcions establertes per l’ens local.
ATÈS que es van produir diverses despeses com a conseqüència de la
intervenció a l’emergència social, en l’allotjament a l’hotel des del dia del
sinistre fins el dia 23 de gener, a la família de l’habitatge del 3r 1a, i fins el dia
24 de gener, a la família del 1r 1a, així com la manutenció per la família. En el
cas de la família del 1r 1a, les despeses s’han hagut de mantenir fins el dia 24
de febrer en espera de l’accés a l’habitatge social.
VISTA la resolució 133/2017, de 13 de gener, dictada pel Tinent d’Alcaldia de
l’Àrea d’Espai Públic, Habitatge, Urbanisme i Sostenibilitat; per la qual es va
ratificar el desallotjament complert de l’edifici i prohibició d’accés al mateix
realitzat pels Serveis Tècnics d’Urgències Municipals el dia 6 de gener de
2017, a la finca situada en aquesta ciutat, avinguda de Miraflores, núm. 84, en
tant no s’efectuessin les reparacions necessàries per tal de garantir la
integritat i seguretat dels forjats de la finca; i es va declarar l’esmentat edifici
provisionalment no habitable, ordenant als ocupants i propietat de dita finca la
no ocupació de la mateixa, com a mesura de precaució per salvaguardar la
seva pròpia seguretat i integritat personal.
VIST l’informe tècnic favorable per cobrir el pagament de totes les despeses
derivades de la intervenció en la emergència social per un import màxim
estimat de 8.000 Euros, emès per la Cap de Servei de la Regidoria de
Benestar Social, en data 16 de març de 2017.
VIST l’informe emès per la Lletrada municipal de l’Assessoria Jurídica en data
27 de març de 2017.
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VIST el document d’existència de crèdit núm. 170015875 emès per la
Intervenció General en data 16 de març de 2017, per un import de 8.000.Euros amb càrrec a la partida pressupostària 04.2310.226.99.01, per cobrir
les obligacions econòmiques de l’emergència que es va generar el dia 6 de
gener de 2017, amb motiu de l’esfondrament que es va produir a l’Avinguda
Miraflores 84.
L’Alcaldia-Presidència en virtut de les competències atribuïdes a l’article
124.h) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim
Local
DISPOSO:
PRIMER.- APROVAR una despesa per un import màxim de 8.000.- Euros,
generada per cobrir l’emergència que es va produir el passat dia 6 de gener
de 2017, amb motiu de l’esfondrament a l’Avinguda Miraflores 84 d’aquesta
ciutat.
Aquesta despesa es satisfarà a càrrec de l’aplicació pressupostària núm.
04.2310.226.99.01 del pressupost vigent i anirà destinada a cobrir
l’allotjament dels afectats a l’Hotel des del dia del sinistre fins el dia 23 de
gener, a la família de l’habitatge del 3r 1a, i fins el dia 25 de gener, a la família
del 1r 1a, així com la manutenció per la família. A més, en el cas de la família
del 1r 1a, les despeses d’hotel fins el dia 24 de febrer en espera de l’accés a
l’habitatge social.
SEGON.- DONAR COMPTE del present decret al Ple Municipal en la propera
sessió que es celebri.
TERCER.- TRASLLADAR el present decret a l’Alcaldia-Presidència, a la
Regidoria de Govern de Benestar Social, a la cap de servei de la Regidoria de
Benestar Social, a l’Habilitació de l’Àrea i a la Intervenció General.”
SEGON.- DONAR TRASLLAT d’aquest acord a l’Alcaldia-Presidència, a la Tinença
d’Alcaldia de Benestar i Famílies i a la Secretaria General del Ple d’aquest
Ajuntament.
ACORD 3.- RELATIU A DONAR COMPTE DELS DECRETS DE L’ALCALDIA
NUMS. 3816/2017, DE 10 DE MAIG I 4374/2017 DE 30 DE MAIG, PELS QUALS,
RESPECTIVAMENT, ES RESOL LA CONVOCATÒRIA I ES RECTIFICA
L’ERRADA MATERIAL, DE LA PROVISIÓ, PEL SISTEMA DE LLIURE
DESIGNACIÓ, DEL LLOC DE TREBALL RESERVAT A FUNCIONARIS/ES AMB
HABILITACIÓ DE CARÀCTER NACIONAL, DE VICEINTERVENTOR/A FUNCIÓ
COMPTABLE DE L’AJUNTAMENT DE L’HOSPITALET, AIXÍ COM NOMENAR
PER L’ESMENTAT LLOC DE TREBALL AL FUNCIONARI ANTONIO CALPE
JORDA. (EXP. 813/2016)
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Es dóna compte de l’acord que es transcriu seguidament, del qual se’n donen per
assabentats els assistents a la sessió, adoptant-se els acords que figuren en la
seva part dispositiva:

L’Alcaldessa-Presidenta, en exercici de les facultats de control i fiscalització dels
òrgans de govern que corresponen al Ple, en aplicació de l’article 123.1.a) de la Llei
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, DONA COMPTE AL
PLE dels Decrets de l’Alcaldia números 3816/2017, de 10 de maig i 4374/2017, de
30 de maig, de rectificació d’errades.
El Decret 3816/2017, de 10 de maig, incorporant la rectificació d’errors del Decret
4374/2017, de 30 de maig, queda com segueix:
“DECRET DE L’ALCALDIA QUE RESOL LA CONVOCATÒRIA PER A LA
PROVISIÓ PEL SISTEMA DE LLIURE DESIGNACIÓ DEL LLOC DE TREBALL DE
VICEINTERVENTOR/A FUNCIÓ COMPTABLE DE L’AJUNTAMENT DE
L’HOSPITALET, AIXÍ COM NOMENAR PER L’ ESMENTAT LLOC DE TREBALL AL
FUNCIONARI ANTONIO CALPE JORDA
ATÈS que mitjançant acord de Ple número U010300/00857, aprovat en la sessió de
29 de novembre de 2011, es va acordar modificar amb efectes del dia 11 de
desembre de 2011 la relació de llocs de treball d’aquesta corporació reservada a
funcionaris d’administració local amb habilitació de caràcter estatal, assimilant els
llocs de treball del règim d’organització de gran població, als que existien en aquell
moment de conformitat amb la disposició transitòria 5ª de la llei 57/2003.
ATÈS que es troben vacants plaça i lloc de treball de Viceinterventor/a Funció
Comptable d’Aquest Ajuntament.
ATES que aquest lloc de treball consta al Catàleg de Llocs de Treball d’aquest
Ajuntament, classificat amb un nivell 30 i amb un sistema de provisió de lliure
designació.
ATÈS que l’esmentat lloc de treball està classificat com a Viceintervenció Funció
Comptable, categoria superior, reservat a funcionaris de l’administració local amb
habilitació de caràcter nacional i que la disposició addicional vuitena de LRBRL
estableix que la seva provisió s’efectuarà d’ acord amb el disposat a l’ article 99 d’
aquesta llei, referència que s’ha d’entendre efectuada a l’article 92 bis, així com el
que disposen els reglaments que siguin d’aplicació pel que fa al requeriment d’un
procés de convocatòria pública.
ATÈS que, aquesta Alcaldia-Presidència, mitjançant Decret núm. 10035/2016, del 5
de desembre, va resoldre, d’una banda, convocar la provisió del lloc de treball de
Viceintervenció Funció Comptable d’aquest Ajuntament, mitjançant el sistema de
lliure designació; i d’una altra banda, va aprovar les bases que han de regir la
corresponent convocatòria.
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ATÈS que, en data 3 de febrer de 2017, es va publicar en el DOGC núm. 7301 la
resolució de la Directora General d’Administració Local del Departament de
Governació, Administracions Públiques i Habitatge de la Generalitat de Catalunya
de data 20 de gener de 2017, es va fer pública la convocatòria per a la provisió pel
sistema de lliure designació del lloc de treball de Viceinterventor/a Funció
Comptable d’aquest Ajuntament, reservat a funcionaris amb habilitació de caràcter
estatal, així com les bases reguladores que han de regir la convocatòria per a la
provisió de l’esmentat lloc de treball.
ATÈS que, en data 1 de març de 2017, es va publicar en el BOE núm. 51, la
resolució de la Direcció General de la Funció Pública, de data 20 de febrer de 2017,
per la qual es publica, en extracte, la convocatòria per a la provisió pel sistema de
lliure designació del lloc de Viceinterventor/a Funció Comptable, classe primera,
reservada a funcionaris amb habilitació de caràcter estatal de la subescala de
Intervenció-Tresoreria, categoria superior, d’aquest Ajuntament, així com l’annex pel
qual es regula en extracte les bases de l’esmentada convocatòria.
VIST que, d’acord amb la resolució de 20 de febrer de 2017 de la Direcció General
de la Funció Pública, publicada en el BOE núm. 51 de 1 de març de 2017, el termini
per a la presentació de sol·licituds per part dels interessats és de quinze dies
naturals a comptar des del següent a la publicació de l’esmentada resolució en el
BOE.
ATÈS que, de conformitat amb el que s’assenyala en l’apartat anterior, el termini
per a la presentació de sol·licituds per participar en l’esmentada convocatòria va
finalitzar el dia 16 de març de 2017.
ATÈS que, durant el termini establert, es va presentar una única sol·licitud:
En data 13 de març de 2017 (Registre General d’Entrada núm. 21.487), per a
participar en la convocatòria per a la cobertura de la plaça de Viceinterventor/a
Funció Comptable d’aquest Ajuntament, el funcionari d’Administració local amb
habilitació de caràcter estatal, Sr. ANTONIO CALPE JORDA, amb DNI 37.687.985R, que pertany a la Subescala de Intervenció-Tresoreria, categoria superior.
ATÈS que, examinada la documentació presentada per l’ interessat, el mateix
compleix tots i cada un dels requisits establerts en la base Tercera que regeix
l’esmentada convocatòria, ja que acredita:
a) Tenir la condició de funcionària amb habilitació de caràcter nacional,
pertànyer a la subescala Intervenció-Tresoreria, categoria superior.
b) No trobar-se en cap de les situacions que es recullen als supòsits previstos
als apartats a), b), o c) de l’article 18.3 del reial Decret 1732/1994, de 29 de
juliol pel qual es regula la “provisió de llocs de treball de funcionaris amb
habilitació estatal”, tal i com expressament declara sota la seva
responsabilitat.
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c) Estar en possessió del títol del nivell C de la llengua catalana segons el
certificat emès pel director de l’Escola d’Administració Pública de la
Generalitat de Catalunya.
ATÈS que l’ interessat ha presentat, a més a més, documentació degudament
acreditada dels seus mèrits:
ATÈS que en l’esmentada documentació ha quedat suficientment acreditat el
compliment, per part del Sr. Antonio Calpe Jorda dels requisits exigits en la
convocatòria i a més a més, ha acreditat nombrosos mèrits de caràcter
professional; acadèmics; assistències a nombrosos cursos; docència; ponències;
publicacions tal i com consta a l’ampli curriculum vitae presentat, la qual cosa el fa
mereixedor del nomenament com a Viceinterventor/a Funció Comptable d’aquest
Ajuntament .
VIST l’Informe de la directora de serveis d’Hisenda, Recursos Generals,
Programació i Pressupostos de data 20 d’abril de 2017 en relació a la resolució de
la provisió del lloc de treball de Viceinterventor/a Funció Comptable.
VIST que l’art. 28.3 del Reial Decret 1732/1994, de 29 de juliol, pel qual es “regula
la provisió de llocs de treball de funcionaris amb habilitació de caràcter estatal”,
publicada en el BOE núm. 189 de 9 d’agost de 2004, estableix que la Presidència
de la corporació local procedirà, prèvia constatació dels requisits exigits en la
convocatòria, a dictar la resolució corresponent en el termini d’un mes, donant
compte al Ple de la corporació i donant trasllat d’aquella a la Direcció General
d’Administració local del Departament de Governació i Administracions Públiques
de la Generalitat de Catalunya i Direcció General de Cooperació local del Ministeri
per a les Administracions públiques, als efectes de la seva anotació i publicació
conjunta en el BOE.
VIST l’Informe de l’Assessoria jurídica d’aquest Ajuntament de data 17 d’abril de
2017.
Fent ús de les atribucions que em confereix l’art. 124. 4 ñ) i l’art. 21 ambdós de la
Llei 7/1985 de 2 d’abril; l’art. 28.3 Reial Decret 1732/1994, de 29 de juliol, pel qual
es regula “la provisió de llocs de treball de funcionaris amb habilitació de caràcter
estatal” i la resta de disposicions aplicables.
DISPOSO:
PRIMER: RESOLDRE la convocatòria per a la provisió pel sistema de lliure
designació de la plaça i lloc Viceinterventor/a Funció Comptable de l’Ajuntament de
l’Hospitalet de Llobregat.
SEGON: NOMENAR, amb efectes del dia de la pressa de possessió, el funcionari
d’Administració local, pertanyent a la subescala de Intervenció-Tresoreria, categoria
superior, Sr. ANTONIO CALPE JORDA, amb DNI núm. 37.687.985-R,
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VICEINTERVENTOR FUNCIO COMPTABLE de l’Ajuntament de l’Hospitalet de
Llobregat, per ocupar la plaça i el lloc de treball de la Viceintervenció Funció
Comptable d’aquest Ajuntament.
TERCER: DONAR TRASLLAT d’aquesta resolució a la Direcció General
d’Administració Local del Departament de Governació i Administracions públiques
de la Generalitat de Catalunya i a la Direcció General de Funció Pública del
Ministeri d’ Hisenda i Administracions Públiques, als efectes de la seva anotació i
publicació en el BOE.
QUART: DONAR COMPTE del present decret al Ple municipal, en la primera
sessió que se celebri.
CINQUÈ: NOTIFICAR aquest acord al senyor Antonio Calpe Jorda, als efectes de
la seva presa de possessió, dins del termini establert en l’art. 28.4 en relació amb
l’art. 23 del Reial Decret 1732/1994 de 29 de juliol.
SISÈ: NOTIFICAR aquest acord a la Gerència, a la Secretaria General, a la
Intervenció municipal, a Tresoreria i a la Junta de personal funcionari, als efectes
legals oportuns.”
ACORD 4.- RELATIU A LA MODIFICACIÓ DE LA COMPOSICIÓ DEL
PLENARI DEL CONSELL DE CIUTAT DE L’HOSPITALET DE LLOBREGAT,
ACTUALMENT DETERMINADA PER ACORDS DEL PLE DE 23 DE FEBRER DE
2016 I 22 DE NOVEMBRE DE 2016. (EXP. 239/2016)
Es dóna compte de l’acord que es transcriu seguidament, i sotmès a votació
s'aprova amb 26 vots a favor dels representants del PSC-CP, Srs./Sres. Núria
Marín Martínez, Francesc J. Belver Valles, Cristian Alcázar Esteban, José Castro
Borrallo, Manuel Brinquis Pérez, José M. García Mompel, Jaume Graells Veguin,
Jesús Husillos Gutierrez, M. Ángeles Sariñena Hidalgo, Rocío Ramírez Pérez i
David Quirós Brito; dels representants de CIUTADANS, Srs./Sres. Miguel Manuel
García Valle, M. Carmen Esteban Fernández, Rainaldo Ruiz Narvaez i Jesús
Amadeo Martín González; dels representants d’ICV-EUiA-PIRATES-E, Srs./Sres.
Ana González Montes, Juliana Carballeira Pascual i Ivan Nieto Martínez; dels
representants del PP, Srs/Sres. Fco. Javier Martín Hermosín, Pedro Alonso Navarro
i Sonia Esplugas González; dels representants d’ERC-AM, Srs./Sres. Antoni García
i Acero i Jorge García i Muñoz; del representant de CiU, Sr. Jordi Monrós Ibáñez; i
dels REGIDORS NO ADSCRITS, Srs./Sres. Rafael Jiménez Ariza i Cristina Santón
Ramiro; i amb 1 vot d’abstenció del representant de la CUP-PA, Sr. Christian
Giménez Marquez; assistents presents en el moment de la votació, adoptant-se els
acords que figuren en la seva part dispositiva:

ATÈS que per acord de l’Ajuntament en Ple de data 29 de gener de 2013 es va
acordar l’aprovació definitiva del Reglament orgànic de Participació Ciutadana de
L’Hospitalet de Llobregat, el qual inclou, entre d’altres, la regulació jurídica del
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Consell de ciutat previst com a òrgan obligatori per als municipis de gran població a
l’article 131 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril reguladora de les bases de règim local.
ATÈS que el 25 de febrer de 2013 es va publicar al BOP integrament el text del
Reglament definitivament aprovat, la qual cosa determina, de conformitat amb la
disposició final del Reglament, que la seva vigència s’inicia el dia següent a la seva
publicació al BOP, és a dir, el dia 26 de febrer de 2013.
ATÈS que en compliment del que disposa l’article 49 de l’esmentat reglament,
l’Alcaldia per Decret 7761/2015, de 7 d’octubre va iniciar el procediment per a la
constitució del Consell de Ciutat de L’Hospitalet de Llobregat incorporant el
calendari de les operacions de constitució del plenari del Consell.
ATÈS que per acord del Ple de l’Ajuntament, en sessió ordinària de 23 de febrer de
2016, es van nomenar els membres del Plenari del Consell de Ciutat.
ATÈS que per acord del Ple de l’Ajuntament, en sessió ordinària de 22 de
novembre de 2016, es van nomenar diversos membres del Plenari del Consell de
Ciutat, en substitució dels inicialment nomenats, declarant la vigència de la resta de
nomenaments efectuats per l’acord del Ple de 23 de febrer de 2016.
VIST que l’article 48 del reglament orgànic de participació ciutadana estableix la
composició del Plenari del consell de ciutat que inclou a l’apartat j. un representant
de cada una de les entitats, fins a un màxim de 75, presents a l’Hospitalet, inscrites
al Registre Municipal d’Entitats i que segons l’article 49.2.h. en formaran part les
que reuneixen els requisits de l’article 48.
VIST l’escrit presentat pel Comitè Local de la Creu Roja de l’Hospitalet en el que
notifica el canvi de representant de l’entitat al Consell de Ciutat
ATÈS que l’article 49.1 del reglament orgànic de participació ciutadana determina
que s’elevarà al Ple municipal la proposta de nomenament dels membres del
Consell de Ciutat.
El Ple, a proposta de l’Alcaldia-Presidència i amb el dictamen previ de la comissió
permanent de presidència,
ACORDA:
PRIMER.- NOMENAR membre del Plenari del Consell de Ciutat, en representació
del Comitè Local de la Creu Roja de l’Hospitalet, al Sr. J. S. A..
SEGON.- DECLARAR vigent el nomenament de la resta de membres del plenari
del Consell de Ciutat, determinat pel Ple de l’Ajuntament en sessions de 23 de
febrer de 2016 i 22 de novembre de 2016.
TERCER.- NOTIFICAR aquest acord a les persones designades i donar trasllat a
l’Alcaldia Presidència i a la Secretaria del Consell de Ciutat.
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QUART.- Publicar aquest acord a la pàgina web municipal.

COORDINACIÓ, PLANIFICACIÓ, DESENVOLUPAMENT
ECONÒMIC I OCUPACIÓ
ACORD 5.- RELATIU A L’APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ
PUNTUAL DE PLA GENERAL METROPOLITÀ PER A LA CREACIÓ D’UN
EQUIPAMENT DESTINAT A RESIDÈNCIA UNIVERSITÀRIA, AL CARRER DE LA
RESIDÈNCIA, NÚMEROS 8-12, QUE COMPORTA LA MUTACIÓ D’UN SÒL
DESTINAT A EQUIPAMENT ESPORTIU A UN EQUIPAMENT DOCENT, I D’UN
SÒL DESTINAT A SISTEMA VIARI A UN SÒL QUE ES DESTINA A SISTEMA
D’EQUIPAMENTS COMUNITARIS I DOTACIONS ACTUALS DE NOVA CREACIÓ
A NIVELL METROPOLITÀ (CLAU 7C), DE CARÀCTER ESPORTIU. (EXP.
13121/2017)
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 Valles, Cristian Alcázar Esteban, José Castro
Borrallo, Manuel Brinquis Pérez, José M. García Mompel, Jaume Graells Veguin,
Jesús Husillos Gutierrez, M. Ángeles Sariñena Hidalgo, Rocío Ramírez Pérez i
David Quirós Brito; dels representants de CIUTADANS, Srs./Sres. Miguel Manuel
García Valle, M. Carmen Esteban Fernández, Rainaldo Ruiz Narvaez i Jesús
Amadeo Martín González; dels representants d’ERC-AM, Srs./Sres. Antoni García i
Acero i Jorge García i Muñoz; del representant de CiU, Sr. Jordi Monrós Ibáñez; i
dels REGIDORS NO ADSCRITS, Srs./Sres. Rafael Jiménez Ariza i Cristina Santón
Ramiro; amb 1 vot en contra del representant de la CUP-PA, Sr. Christian
Giménez Marquez; i amb 6 vots d’abstenció dels representants d’ICV-EUiAPIRATES-E, Srs./Sres. Ana González Montes, Juliana Carballeira Pascual i Ivan
Nieto Martínez; dels representants del PP, Srs/Sres. Sonia Esplugas González,
Pedro Alonso Navarro i Fco. Javier Martín Hermosín; assistents presents en el
moment de la votació, i per tant, va ésser adoptat pel quòrum de majoria absoluta
exigit en l’article 123.2 de la llei 7/1985 de 2 d’abril, reguladora de les bases de
règim local, adoptant-se els acords que figuren en la seva part dispositiva:

ATÈS que el Ple de l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat, en sessió de 20 de
desembre de 2013, va acordar l’aprovació del protocol de col·laboració entre
l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat i la Universitat de Barcelona (UB), signat
en data 31 de gener de 2014, en els pactes del qual s’assenyala, entre d’altres, que
l’Ajuntament de l’Hospitalet, a través de l’Agència de Desenvolupament Urbà (ADU)
s’obliga a redactar la figura del planejament urbanístic corresponent.
ATÈS que, posteriorment, en data 29 de setembre de 2015, el Ple Municipal va
aprovar una addenda al protocol suara esmentat, signat en data 23 d’octubre de
2015.
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ATÈS que els Serveis Tècnics de l’Agència de Desenvolupament Urbà de
l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat han elaborat un projecte de Modificació
puntual de Pla General Metropolità per a la creació d’un equipament destinat a
residència universitària, al carrer de la Residència, números 8-12, que comporta la
mutació d’un sòl destinat a equipament esportiu a un equipament docent, i d’un sòl
destinat a sistema viari a un sòl que es destina a sistema d’equipaments
comunitaris i dotacions actuals de nova creació a nivell metropolità (clau 7c), de
caràcter esportiu, per a la seva aprovació.
ATÈS que aquesta Modificació puntual de PGM té per objecte determinar els
paràmetres urbanístics per a establir la construcció d’una residència universitària
pública que formarà part del Campus de Ciències de la Salut de Bellvitge.
ATÈS que la iniciativa d’aquest planejament és pública (Ajuntament de l’Hospitalet
de Llobregat).
ATÈS que la proposta de Modificació Puntual del PGM també contempla la
suspensió d’atorgament de llicències a l’àmbit objecte d’aquesta Modificació
Puntual de PGM, si bé, conforme a l’article 102.4 del Reglament de la Llei
d’Urbanisme, es podran atorgar llicències fonamentades en el règim vigent que
siguin compatibles amb les determinacions d’aquesta Modificació.
VISTOS els informes favorables emesos pels Serveis Tècnics i Jurídics de
l’Agència de Desenvolupament Urbà.
VISTOS els articles 96, 97, 73, 85 i concordants de la Llei 1/2010, del 3 d’agost, del
Text Refós de la Llei d’Urbanisme.
ATÈS que la competència per l’adopció dels acords municipals d’aprovació inicial i
provisional de la Modificació de PGM correspon al Ple municipal, de conformitat
amb l’article 123.1.d) de la Llei 7/1985, de Bases de Règim Jurídic Local, que
expressament assenyala que correspon a aquest òrgan l’aprovació inicial dels
instruments de planejament general, així com l’aprovació que posi fi a la tramitació
municipal dels mateixos.
El Ple, a proposta del Tinent d’Alcaldia, titular de l’Àrea de Coordinació, Planificació,
Desenvolupament Econòmic i Ocupació, i amb el dictamen previ de la Comissió
Permanent de Presidència,
ACORDA:
PRIMER.- APROVAR INICIALMENT, amb el “quòrum” de la majoria absoluta legal,
que prescriu l’article 123.2 de la Llei de Bases i de Règim Jurídic Local, la
Modificació puntual de Pla General Metropolità per a la creació d’un equipament
destinat a Residència Universitària, al carrer de la Residència, números 8-12, que
comporta la mutació d’un sòl destinat a equipament esportiu a un equipament
docent, i d’un sòl destinat a sistema viari a un sòl que es destina a sistema
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d’equipaments comunitaris actuals de nova creació a nivell metropolità (clau 7c), de
caràcter esportiu.
SEGON.- SUSPENDRE, a tot l’àmbit del planejament, l’atorgament de llicències de
conformitat amb l’article 73 i 74 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, si bé, de
conformitat amb l’article 102.4 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, es podran
atorgar llicències fonamentades en el règim vigent sempre que siguin compatibles
amb les determinacions d’aquesta MPPGM.
TERCER.- SOTMETRE a informació pública els acords precedents mitjançant la
publicació d’Edictes en els mitjans reglamentaris a fi i efecte que s’hi puguin
presentar les al·legacions que es considerin oportunes.
QUART.- TENIR PER APROVADA PROVISIONALMENT la Modificació puntual de
Pla General Metropolità per a la creació d’un equipament destinat a Residència
Universitària, al carrer de la Residència, números 8-12, que comporta la mutació
d’un sòl destinat a equipament esportiu a un equipament docent, i d’un sòl destinat
a sistema viari a un sòl que es destina a sistema d’equipaments comunitaris actuals
de nova creació a nivell metropolità (clau 7c), de caràcter esportiu, aprovada a
l’acord primer, pel cas que, durant el termini d’informació pública no es presentessin
al·legacions ni informes en contra. Aleshores, es procedirà a la seva remissió al
Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya per a la seva
aprovació definitiva.
CINQUÈ.- NOTIFICAR els precedents acords als interessats.
HISENDA I SERVEIS CENTRALS
ACORD 6.- RELATIU A DONAR COMPTE AL PLE DE LA RESOLUCIÓ
2586/2017, QUE DECLARA APROVADA DEFINITIVAMENT LA MODIFICACIÓ
DE L’ORDENANÇA FISCAL 2.15 REGULADORA DE LA TAXA PER PRESTACIÓ
DE SERVEIS EN ELS MERCATS MUNICIPALS I PER L’OCUPACIÓ DEL DOMINI
PÚBLIC PER EXERCICI DEL COMERÇ (MERCAT DEL TORRENT GORNAL)
(EXP. 1714/2017)
Es dóna compte de l’acord que es transcriu seguidament, del qual se’n donen per
assabentats els assistents a la sessió, adoptant-se els acords que figuren en la
seva part dispositiva:

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, DONA COMPTE AL PLE,
de la resolució 2586/2017, de data 27/03/2017, relativa a l’aprovació definitiva de la
modificació de l’Ordenança Fiscal 2.15, reguladora de la taxa per prestació de
serveis en els mercats municipals i per l’ocupació del domini públic per exercici de
comerç que literalment diu:
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“El Tinent d'Alcaldia, titular de l'Àrea d’Hisenda i Serveis Centrals, en exercici de les
facultats que per a l’administració executiva li corresponen a aquesta Àrea pel
decret de l’alcaldia 6374, de 26 de juliol de 2016, en relació amb el procediment que
es segueix per a
l’aprovació definitiva de la modificació de l’ordenança fiscal 2.15, reguladora de la
taxa per prestació de serveis en els mercats municipals i per l’ocupació del domini
públic per exercici del comerç (Tarifes del mercat del Torrent Gornal).
ATÈS que el Ple de l’Ajuntament, en sessió celebrada, el dia 24 de gener de 2017,
va acordar aprovar provisionalment la modificació de l’Ordenança fiscal 2.15
reguladora de la taxa per prestació de serveis en els mercats municipals i per
l’ocupació del domini públic per exercici del comerç, en relació a les Tarifes del
mercat del Torrent Gornal.
ATÈS que d’acord amb el que es preveu a l’article 17.1 del Text refós de la Llei
Reguladora de les hisendes locals, aprovat per Reial decret legislatiu 2/2004, de 5
de març (TRLRHL), de la referida modificació, s’han publicat els anuncis d’exposició
al públic, en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (edició del dia 26 de
gener de 2017), en el diari El Periódico (edició del dia 26 de gener de 2017) i en el
tauler d’anuncis de l’Ajuntament, durant un termini de trenta dies, entre el dia 27 de
gener i 9 de març, ambdós inclosos.
VIST que s’ha acomplert tots els tràmits d’exposició al públic i que durant aquest
període no s’han presentat al·legacions per part dels interessats contra aquesta
modificació, d’acord amb el certificat, emès pel Registre General d’aquest
Ajuntament, en data 13 de març de 2017.
VIST que l’apartat 3er. de l’article 17 del TRLRHL, estableix que en el cas de que
no s’hagin presentat reclamacions, s’entendrà definitivament adoptat l’acord, fins
llavors provisional, sense necessitat d’acord plenari.
VIST l’apartat 4art. de l’article 17 del TRLRHL a on es disposa que els acords
definitius, incloent els provisionals elevats automàticament a aquesta categoria i el
text íntegre de les ordenances o de les seves modificacions, hauran de ser
publicats al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, sense que entrin en vigor
fins que s’hagi realitzat la seva publicació.
VIST l’acord 3er. de la part dispositiva de l’Acord de Ple d’aprovació provisional de
la modificació de l’Ordenança fiscal 2.15, reguladora de la taxa per prestació de
serveis en els mercats municipals i per l’ocupació del domini públic per exercici de
comerç, núm. U60201/00141/2017, de 24 de gener de 2017, a on es disposa que
passat el període de trenta dies d’exposició pública, si no s’hagués formulat cap
reclamació s’entendrà definitivament aprovat l’acord de modificació i es publicarà en
el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, l’acord definitiu, en aquest cas,
incloent els acords provisionals elevats automàticament a definitius, i el text íntegre
de la modificació de l’Ordenança fiscal 2.15, la qual entrarà en vigor l’endemà de la
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data de la seva publicació al BOPB i tindrà vigència mentre no se n’acordi la seva
modificació o derogació.
VIST l’informe jurídic i la documentació que consta a l’expedient.
El Tinent d'Alcaldia, titular de l'Àrea d’Hisenda i Serveis Centrals, en exercici de les
facultats que li han estat delegades per l’alcaldia al Decret 6375, de 26 de juliol de
2016, publicat en el BOPB de 5 d’agost de 2016.
RESOL:
PRIMER. DECLARAR APROVAT DEFINITIVAMENT l’acord del Ple Municipal, de
24 de gener de 2017, a on s’aprovava provisionalment la modificació de
l’Ordenança fiscal, núm. 2.15, reguladora de la taxa per la prestació de serveis en
els mercats municipals i per l’ocupació del domini públic per exercici del comerç,
corresponent a les tarifes del Mercat del Torrent Gornal.
SEGON. PUBLICAR l’acord provisional elevat automàticament a definitiu
d’aprovació de la modificació de l’Ordenança fiscal 2.15 reguladora de la taxa per la
prestació de serveis en els mercats municipals i per l’ocupació del domini públic per
exercici del comerç, així com el text íntegre de la modificació aprovada
provisionalment pel Ple municipal, en data 24 de gener de 2017, al Butlletí Oficial de
la Província de Barcelona i a la web municipal, per a la seva entrada en vigor
l’endemà de la data de la seva publicació al BOPB.
TERCER. Donar compte de la present resolució al Ple d’aquest Ajuntament.
QUART. DONAR TRASLLAT d’aquesta resolució a la Intervenció General, la
Secretaria General, la Tresoreria Municipal, a la direcció de Serveis d’Hisenda,
Recursos Generals, Programació i Pressupostos i al Departament de Mercats de la
regidoria de govern de comerç i drets dels consumidors.”
ACORD 7.- RELATIU A L’AUTORITZACIÓ DE LA COMPATIBILITAT
SOL·LICITADA PER L.F.M., PER EXERCIR ACTIVITAT PÚBLICA. (EXP.
9397/2016)
Es dóna compte de l’acord que es transcriu seguidament, i sotmès a votació
s'aprova amb 22 vots a favor dels representants del PSC-CP, Srs./Sres. Núria
Marín Martínez, Francesc J. Belver Valles, Cristian Alcázar Esteban, José Castro
Borrallo, Manuel Brinquis Pérez, José M. García Mompel, Jaume Graells Veguin,
Jesús Husillos Gutierrez, M. Ángeles Sariñena Hidalgo, Rocío Ramírez Pérez i
David Quirós Brito; dels representants de CIUTADANS, Srs./Sres. Miguel Manuel
García Valle, M. Carmen Esteban Fernández, Rainaldo Ruiz Narvaez i Jesús
Amadeo Martín González; dels representants d’ICV-EUiA-PIRATES-E, Srs./Sres.
Ana González Montes, Juliana Carballeira Pascual i Ivan Nieto Martínez; dels
representants d’ERC-AM, Srs./Sres. Antoni García i Acero i Jorge García i Muñoz; i
dels REGIDORS NO ADSCRITS, Srs./Sres. Rafael Jiménez Ariza i Cristina Santón
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Ramiro; i amb 5 vots d’abstenció dels representants del PP, Srs/Sres. Fco. Javier
Martín Hermosín, Pedro Alonso Navarro i Sonia Esplugas González; del
representant de CiU, Sr. Jordi Monrós Ibáñez; i del representant de la CUP-PA, Sr.
Christian Giménez Marquez; assistents presents en el moment de la votació,
adoptant-se els acords que figuren en la seva part dispositiva:

Atès que el Sr. L. F. M., funcionari d’aquest Ajuntament, que ocupa actualment el
lloc de treball de cap de servei d’Esports i Joventut, va presentar en data 8 de
setembre de 2016, amb número de registre d’entrada al servei de Recursos
Humans 105, sol·licitud de compatibilitat, en la que manifesta que:
- Mitjançant acord nº U0507/1066 de 28 d’ octubre de 2008, la Junta de
Govern Local de l’ajuntament de L’Hospitalet li va autoritzar la compatibilitat
per exercir funcions com a professor universitari associat tipus B, en règim
de dedicació parcial i amb duració determinada a la Universitat Ramon Llull,
condicionada a que les tasques citades no perjudiquin en el treball
municipal.
- I sol·licita actualitzar la compatibilitat i que li sigui autoritzada una nova
compatibilitat com a Doctor, Professor Especialista amb dedicació parcial
d’un màxim 12,5 hores setmanals a l’Institut Nacional d’ Educació Física de
Catalunya, centre adscrit a la Universitat de Barcelona.
- Tanmateix sol·licita poder exercir de forma esporàdica i ocasional, el dret a
realitzar publicacions específiques en l’àmbit de gestió esportiva i
l’administració pública, així com impartir conferències i cursos de caràcter
professional.
Atès que en data 16 de setembre de 2016 el tinent d’ Alcaldia de l’ Àrea de
Benestar i Drets Socials emet informe, en el que manifesta que no hi ha
inconvenient a atorgar la compatibilitat sol·licitada donat que el seu compromís en
aquestes activitats docents no perjudica el seu treball municipal.
Atès que en quant a la comptabilitat d’una segona activitat o un segon lloc de treball
públic la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’Incompatibilitats del personal de les
administracions públiques (LI) i la Llei 21/1987, de 26 de novembre,
d’incompatibilitats del personal al servei de l’Administració de la Generalitat (LIPC),
disposen en els arts. 4.1 i 4.2 respectivament que es podrà autoritzar la
compatibilitat, complides les altres prescripcions legals, el desenvolupament d’un
lloc de treball en l’esfera docent com a professor universitari associat en règim de
dedicació a temps parcial i amb una duració determinada, sempre que s’apreciï
interès públic.
Atès que en general, de conformitat amb l’art. 4.6 de la LIPC es considera que es
dóna aquest interès públic si la funció docent objecte de la segona activitat està
directament relacionada amb la funció o activitat que es considera principal.
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Atès que l’art. 324 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’ aprova el
Reglament del personal al servei de les entitats locals (RPEL), també disposa que
es pot compatibilitzar una segona activitat en el sector públic si ho exigeix l’ interès
del mateix servei públic, considerant que concorre l’ interès públic d’ entre altres, si
la funció docent de la segona activitat està directament relacionada amb la funció o
activitat que es considera principal.
Atès que a més de l’interès públic abans expressat es determinen altres límits a la
compatibilitat de l’activitat pública que són:
El límit retributiu que deriva de l’aplicació dels articles 7.1 de la LI i 5.1 de la LPC
que opera en dos sentits:
- Límit de la retribució total que es poden percebre per ambdós llocs de treball
o activitats no pot superar les retribucions previstes a la Llei de
pressupostos generals de l’Estat per al càrrec de director general, o la que
si s’escau, determini a aquest efecte el Pressupost de la Generalitat.
- Límit de retribució de l’activitat secundària, que s’estableix en no superar el
30% de les retribucions de l’activitat principal.
Vist que l’informe de l’Assessora Jurídica de l’Àrea de Recursos Humans, de 3
d’octubre de 2016 que figura incorporat a l’expedient informa que no es superen
aquests límits retributius.
Atès que els serveis prestats en el segon lloc o activitat no es poden computar a
efectes de triennis, de drets passius o de pensió per la Seguretat Social. Les
pagues extraordinàries i l’ ajut familiar només es poden percebre per un dels llocs.
Atès que l’article 3 de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’ Incompatibilitat del
personal al servei de les Administracions Públiques (LIP) concreta les condicions en
que s’haurà d’ exercir la segona activitat, en el sentit de que s’ha d’autoritzar prèvia
i expressament i no pot suposar modificació de jornada i horari de treball.
Tanmateix, no pot impedir o menyscabar l’estricte compliment del seus deures i
quedarà sense efecte de forma automàtica en cas de que l’ interessat canvi de lloc
de treball o es modifiquin les condicions del lloc.
Atès que els articles 4.1 LI, 4.2 LIPC i 326 RPEL disposen que es podrà autoritzar
la compatibilitat com a professor universitari en règim de dedicació no superior a la
de temps parcial i amb durada determinada, en consonància amb la sol·licitud.
Atès que l’article 322 f) i g) RPEL i l’ article 2 f) i g) LIPC, estableixen, de forma
idèntica, que resta exempt del règim d’ incompatibilitats, la producció i la creació
literària, científica i tècnica i la col·laboració en publicacions, així com la participació
ocasional en seminaris, conferències o cursos de caràcter professional.
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
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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.
Atès que els articles 333 a) del RPEL i els articles 14 de la LI i l’article 22.2 LIPC
disposen que l’òrgan competent per reconèixer la compatibilitat és el Ple de la
corporació local.
Vist l’ informe del tinent d’ Alcaldia de l’ Àrea de Benestar i Drets Socials.
Vistos els informes de l’assessora jurídica de Recursos Humans.
Vist l’article 22.2 LIPC i l’ article 333 a) RPEL, atorguen la competència per
reconèixer la compatibilitat al 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:
PRIMER.- DECLARAR extingida l’autorització de compatibilitat atorgada L. F. M.
atorgada mitjançant acord nº U0507/1066 de la Junta de Govern Local de data 28 d’
octubre de 2008 per a realitzar funcions com a professor Universitari associat tipus
B, en règim de dedicació parcial a la Universitat Ramon Llull, amb efectes de la data
de cessament de les seves funcions com a professor en aquella universitat.
SEGON.- RECONÈIXER amb efectes del 22 de febrer de 2017, data de l’informe de
l’INEFC, i fins al 31 de juliol de 2017, al Sr. L. F. M. la compatibilitat per a exercir
l’activitat pública de professor especialista amb dedicació parcial a l’Institut Nacional
d’ Educació Física de Catalunya, centre adscrit a la Universitat de Barcelona, amb
una dedicació màxima de 12,5 hores setmanals, en l’horari que figura al certificat
expedit per l’INEFC de 21 de desembre de 2016, tot i que coincideix parcialment
amb la jornada ordinària de treball d’aquest ajuntament atenent el règim de control
horari del caps de servei.
TERCER.- L’exercici de l’activitat declarada compatible resta sotmesa a les
limitacions legals, i en concret, al compliment de les següents condicions:
-

L’activitat no pot comprometre la imparcialitat e independència del funcionari, ni
impedir o menyscabar l’estricte compliment dels seus deures o perjudicar els
interessos generals.
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-

-

-

L’activitat declarada compatible no pot modificar la jornada de treballa ni l’horari
del funcionari, restant condicionada la seva validesa a l’estricte compliment de
la jornada i l’horari del lloc de treball que ocupa en aquest ajuntament.
La compatibilitat quedarà sense efecte de forma automàtica, pels transcurs del
termini autoritzat i també cas que el funcionari canviï de lloc de treball o es
modifiquin o es modifiquin les condicions del que ocupa actualment.
Les remuneracions totals a percebre s’han d’ ajustar als límits retributius
establerts a la normativa d’ aplicació.
Qualsevol altre que es derivi del compliment de la normativa aplicable sobre
incompatibilitats del personal funcionari al servei d’aquesta administració.

QUART.- DECLARAR exempts de conformitat amb l’art. 19 de la Llei 53/1984, de
26 de desembre, d’Incompatibilitats del personal de les administracions públiques,
les activitats declarades per L. F. M., en els termes que figuren a continuació:
a) De conformitat amb l’art. 19 apartat c): la direcció de seminaris, o el dictat de
cursos i conferències en centres oficials destinats a la formació de funcionaris o
professorat quant no tinguin caràcter permanent o habitual ni suposin més de 75
hores a l’any, sempre que es realitzin fora de la jornada de feina o prèvia
l’autorització expressa d’una comissió de serveis.(art. 2.b) LIPC)
b) De conformitat amb l’art. 19 apartat f) es considera exceptuada del règim de
compatibilitat les consistents en publicacions específiques en l’àmbit del Dret i
de l’organització administrativa sempre que no s’originen com a conseqüència
d’una relació de feina o de prestació de serveis.(art. 2.f LIPC).
CINQUÈ.- 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.
SISÈ.- NOTIFICAR aquest acord al funcionari i a la Junta de Personal Funcionari.
SETÈ.- TRASLLADAR els acords anteriors a l’ Àrea de Benestar i Drets Socials i al
Servei d’Esports.
ACORD 8.- RELATIU AL RECONEIXEMENT DE LA COMPATIBILITAT
SOL·LICITADA PER LA FUNCIONÀRIA INTERINA M.V.B.M. PER EXERCIR
ACTIVITAT PRIVADA. (EXP.14277/2017)
Es dóna compte de l’acord que es transcriu seguidament, i sotmès a votació
s'aprova amb 22 vots a favor dels representants del PSC-CP, Srs./Sres. Núria
Marín Martínez, Francesc J. Belver Valles, Cristian Alcázar Esteban, José Castro
Borrallo, Manuel Brinquis Pérez, José M. García Mompel, Jaume Graells Veguin,
Jesús Husillos Gutierrez, M. Ángeles Sariñena Hidalgo, Rocío Ramírez Pérez i
David Quirós Brito; dels representants de CIUTADANS, Srs./Sres. Miguel Manuel
García Valle, M. Carmen Esteban Fernández, Rainaldo Ruiz Narvaez i Jesús
Amadeo Martín González; dels representants d’ICV-EUiA-PIRATES-E, Srs./Sres.
Ana González Montes, Juliana Carballeira Pascual i Ivan Nieto Martínez; dels
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representants d’ERC-AM, Srs./Sres. Antoni García i Acero i Jorge García i Muñoz; i
dels REGIDORS NO ADSCRITS, Srs./Sres. Rafael Jiménez Ariza i Cristina Santón
Ramiro; i amb 5 vots d’abstenció dels representants del PP, Srs/Sres. Fco. Javier
Martín Hermosín, Pedro Alonso Navarro i Sonia Esplugas González; del
representant de CiU, Sr. Jordi Monrós Ibáñez; i del representant de la CUP-PA, Sr.
Christian Giménez Marquez; assistents presents en el moment de la votació,
adoptant-se els acords que figuren en la seva part dispositiva:

Atès que en data 11 de gener de 2017, la Sra. M. V. B. M., amb DNI 37.739.296-E
formula declaració d’ activitats mitjançant la qual sol·licita poder exercir l’ activitat de
tutora de Grau de Dret, dels estudis de Dret i Ciència Política, de la Universitat
Oberta de Catalunya, durant el període corresponent al segon semestre del curs
acadèmic 2016/2017, del 22 de febrer de 2017 al 21 de juny del mateix any.
Atès que els honoraris que percep per tot el semestre ascendeixen a 2.300 euros i
la dedicació és de 12 hores setmanals.
Atès que la Sra. V. B. és funcionària interina i ocupa un lloc de treball de tècnica
superior en Dret.
Atès que la cap de servei d’ Educació mitjançant informe de data 6 de febrer de
2017 manifesta que no hi ha cap objecció per a atorgar la compatibilitat en les
condicions que figuren a sol·licitud presentada per la funcionària.
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 tutora
de Grau de Dret.
Atès que l’ activitat tutora de Grau de Dret 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 la sol·licitant ha manifestat que dedicarà a la segona activitat és de 12
hores setmanals, no supera el límit legal.
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Atès que, en conseqüència, es pot atorgar la compatibilitat tenint en compte les
previsions dels articles 11 a 15 de la LI, 11 a 21 LIPC i 321 a 344 del RPEL, que
determinen que la compatibilitat amb la segona activitat no pot ser absoluta i que
s’ha de reconèixer, però atenent a les següents limitacions:
- Que no impedeixi o menyscabi l’ estricte compliment dels seus deures.
- Que no quedi compromès amb la seva imparcialitat i independència.
- No pot treballar en aquells assumptes relacionats amb la seva activitat a l’
Ajuntament.
- No pot modificar la jornada de treball i l’ horari quedant condicionada a l’estricte
compliment de la jornada i horari.
- La compatibilitat quedarà sense efecte de forma automàtica en cas de que l’
interessada canvi de lloc de treball en el sector públic.
- L’ 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 de servei d’ Educació.
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.
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Vist 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 atorga la competència per
reconèixer la compatibilitat al 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:
PRIMER.- RECONÈIXER amb efectes del dia 11 de març de 2017 i fins al 21 de
juliol de 2017, a la Sra. M. V. B. M. la compatibilitat per exercir l’activitat privada de
tutora de Grau de Dret, dels Estudis de Dret i Ciència Política de la Universitat
Oberta de Catalunya, amb una dedicació màxima prevista de 12 setmanals, tenint
en compte la compatibilitat horària ja que l’activitat declarada compatible es
desenvoluparà de forma no presencial.
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 al/ a la funcionari/a interessada i a la Junta de
Personal Funcionari.
CINQUÈ.- Traslladar el present acord a l’Àrea de Benestar i Drets Socials, al Servei
d’Educació i a la Direcció de l’Assessoria Jurídica.
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ACORD 9.- RELATIU AL RECONEIXEMENT DE LA COMPATIBILITAT
SOL·LICITADA PEL FUNCIONARI INTERÍ X. A.CH., PER EXERCIR ACTIVITAT
PRIVADA. (EXP.14288/2017)
Es dóna compte de l’acord que es transcriu seguidament, i sotmès a votació
s'aprova amb 22 vots a favor dels representants del PSC-CP, Srs./Sres. Núria
Marín Martínez, Francesc J. Belver Valles, Cristian Alcázar Esteban, José Castro
Borrallo, Manuel Brinquis Pérez, José M. García Mompel, Jaume Graells Veguin,
Jesús Husillos Gutierrez, M. Ángeles Sariñena Hidalgo, Rocío Ramírez Pérez i
David Quirós Brito; dels representants de CIUTADANS, Srs./Sres. Miguel Manuel
García Valle, M. Carmen Esteban Fernández, Rainaldo Ruiz Narvaez i Jesús
Amadeo Martín González; dels representants d’ICV-EUiA-PIRATES-E, Srs./Sres.
Ana González Montes, Juliana Carballeira Pascual i Ivan Nieto Martínez; dels
representants d’ERC-AM, Srs./Sres. Antoni García i Acero i Jorge García i Muñoz; i
dels REGIDORS NO ADSCRITS, Srs./Sres. Rafael Jiménez Ariza i Cristina Santón
Ramiro; i amb 5 vots d’abstenció dels representants del PP, Srs/Sres. Fco. Javier
Martín Hermosín, Pedro Alonso Navarro i Sonia Esplugas González; del
representant de CiU, Sr. Jordi Monrós Ibáñez; i del representant de la CUP-PA, Sr.
Christian Giménez Marquez; assistents presents en el moment de la votació,
adoptant-se els acords que figuren en la seva part dispositiva:

Atès que en data 5 d’ octubre de 2016 i amb número de registre d’ entrada 138, el
Sr. X. A. Ch., amb DNI 44.192.040-R formula declaració d’ activitats mitjançant la
qual sol·licita poder exercir l’ activitat d’ arquitecte per compte propi i per un horari
de 18,75 hores setmanals.
Atès que el Sr. A. es funcionari interí d’aquest Ajuntament des del 17 d’ octubre de
2016, ocupant plaça de tècnic superior i lloc de treball d’arquitecte de l’ Agència de
Desenvolupament Urbà, amb una jornada ordinària.
Atès que el Gerent de l’ Agència de Desenvolupament Urbà, mitjançant ofici de 14
de febrer de 2017 i número de registre d’ entrada 59, manifesta que en relació a la
sol·licitud efectuada per X. A. Ch. no hi ha cap inconvenient en que se li concedeixi
la compatibilitat.
Atès que el règim jurídic aplicable al règim de compatibilitats de l’Administració
Local el conforma la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’incompatibilitats del
personal al servei de les administracions públiques com a norma bàsica, la Llei
21/1987, de 26 de novembre d’incompatibilitats del personal al servei de
l’Administració de la Generalitat de Catalunya LIPC i els articles 331 a 344 del
Decret 214/1990, de 30 de juliol per la qual s’aprova el Reglament del personal al
servei de les entitats locals (RPEL).
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Atès que l’ article 11 LI estableix quines són les activitats que el personal al servei
de l’ Administració no podrà exercir entre les quals no es troba l’ activitat d’
arquitecte.
Atès que l’ activitat d’ arquitecte 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 la jornada ordinària setmanal que realitza el Sr. A. és de 37,50 h i havent
manifestat que el temps màxim setmanal que dedicarà a la segona activitat és de
18,75 hores setmanals, no supera el límit legal.
Atès que en conseqüència, es pot atorgar la compatibilitat tenint en compte les
previsions dels articles 11 a 15 de la LI, 11 a 21 LIPC i 321 a 344 del RPEL, que
determinen que la compatibilitat amb la segona activitat no pot ser absoluta i que
s’ha de reconèixer, però atenent a les següents limitacions:
- Que no impedeixi o menyscabi l’ estricte compliment dels seus deures.
- Que no quedi compromès amb la seva imparcialitat i independència.
- No podrà exercir en el terme municipal de l’ Hospitalet.
- 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 compatibilitat quedarà sense efecte de forma automàtica en cas de que l’
interessat canvi de lloc de treball en el sector públic.
- L’ interessat no podrà invocar o fer ús de la seva condició pública per a l’ exercici
de l’ activitat privada.
- La dedicació de la jornada no pot ser superior al 50% de la jornada ordinària de l’
Administració.
- Qualsevol altre que derivi de la normativa que sigui d’ aplicació al règim d’
incompatibilitats.
Atès que els articles 14 LI, 17 LIPC i 339 RPEL disposen que l’ exercici d’ una
segona activitat requerirà previ reconeixement exprés de compatibilitat.
Atès que degut a que ni la LIP ni la LIPC regulen el sentit del silenci administratiu s’
ha d’ estar al que estableix l’ article 24 de la Llei 39/2015, d’ 1 d’ octubre del
Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques segons el qual
en els procediments iniciats a sol·licitud de persona interessada si en el termini
màxim establert pel procediment en qüestió no s’ ha notificat resolució expressa,
legitima a l’ interessat per entendre estimada la seva sol·licitud per silenci
administratiu, llevat de que una norma amb rang de llei o una norma de Dret
Comunitari de Dret Internacional aplicable a Espanya estableixi el contrari.
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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 del Gerent de l’ Agència de Desenvolupament Urbà.
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:
PRIMER.- RECONÈIXER amb efectes del dia 5 de desembre de 2016 al Sr. X. A.
Ch. M. la compatibilitat per exercir l’activitat privada d’arquitecte per compte pròpia,
amb una dedicació màxima de 18,75 hores setmanals, en horari que no coincideixi
amb la presència obligada de matí prevista en el conveni per a la jornada ordinària
de 8,30 a 14 hores de dilluns a divendres ni en l’horari de tarda assignat al seu lloc
de treball.
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 del/de la funcionàri/a, 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) El/La funcionàri/a no podrà invocar o fer ús de la seva condició pública per a
l’exercici de l’ activitat privada.
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e) Qualsevol altre que es derivi del compliment de la normativa aplicable sobre
incompatibilitats del personal funcionari al servei d’aquesta administració.
TERCER.- Fer públic aquest acord de conformitat amb el que preveu l’art. 8.1.g) de
la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i
bon govern.
QUART.- Notificar el present acord al/ a la funcionari/a interessat/da i a la Junta de
Personal Funcionari.
CINQUÈ.- Traslladar el present acord a l’Àrea de Benestar i Drets Socials, al Servei
d’Educació i a la Direcció de l’Assessoria Jurídica.
ACORD 10.- RELATIU AL RECONEIXEMENT DE LA COMPATIBILITAT
SOL·LICITADA PER LA FUNCIONÀRIA INTERINA E.H.A., PER EXERCIR
ACTIVITAT PRIVADA. (EXP. 16068/2017)
Es dóna compte de l’acord que es transcriu seguidament, i sotmès a votació
s'aprova amb 22 vots a favor dels representants del PSC-CP, Srs./Sres. Núria
Marín Martínez, Francesc J. Belver Valles, Cristian Alcázar Esteban, José Castro
Borrallo, Manuel Brinquis Pérez, José M. García Mompel, Jaume Graells Veguin,
Jesús Husillos Gutierrez, M. Ángeles Sariñena Hidalgo, Rocío Ramírez Pérez i
David Quirós Brito; dels representants de CIUTADANS, Srs./Sres. Miguel Manuel
García Valle, M. Carmen Esteban Fernández, Rainaldo Ruiz Narvaez i Jesús
Amadeo Martín González; dels representants d’ICV-EUiA-PIRATES-E, Srs./Sres.
Ana González Montes, Juliana Carballeira Pascual i Ivan Nieto Martínez; dels
representants d’ERC-AM, Srs./Sres. Antoni García i Acero i Jorge García i Muñoz; i
dels REGIDORS NO ADSCRITS, Srs./Sres. Rafael Jiménez Ariza i Cristina Santón
Ramiro; i amb 5 vots d’abstenció dels representants del PP, Srs/Sres. Fco. Javier
Martín Hermosín, Pedro Alonso Navarro i Sonia Esplugas González; del
representant de CiU, Sr. Jordi Monrós Ibáñez; i del representant de la CUP-PA, Sr.
Christian Giménez Marquez; assistents presents en el moment de la votació,
adoptant-se els acords que figuren en la seva part dispositiva:

Atès que en data 20 d’octubre de 2016 E. H. A., amb DNI 46.404.138-M formula
declaració d’activitat de professora col·laboradora virtualment a la Universitat
Oberta de Catalunya (UOC).
Atès que aporta dos contractes subscrits amb la UOC de data 22 de febrer de 2017
un per a l’ assignatura Planificació de la docència en línia i altre per a l’ assignatura
Practicum III RAEP.
Atès que la vigència d’ ambdós contractes s’ inicia el dia 22 de febrer de 2017 i la
data de finalització és per al primer el 14 de juliol de 2017 i pel segon el 21 de juliol
de 2017.
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Atès que dintre de les condicions contractuals es determina que la Sr. H. ha de
resoldre en un termini màxim de 48 hores les consultes que qualsevol dels
estudiants li formuli en la matèria de l’assignatura assignada i a aquest efectes
ordenarà la seva prestació i el temps que dediqui segons els seus propis criteris.
Atès que tanmateix, en data 22 de febrer de 2017 ambdues parts signen altre
contracte que té per objecte la redacció de recursos docents relacionats amb el
procés d’ aprenentatge semestral de l’ assignatura Planificació de la docència en
línia, Practicum III RAEP del segon semestre del curs 2016-2017.
Atès que en data 28 d’ octubre de 2016, la cap de servei de l’ Àrea de Benestar i
Drets Socials informa de que no hi ha cap inconvenient en que es respongui
positivament a la sol·licitud de compatibilitat ja que el treball de col·laboradora
docent externa de la UOC és a distància i fora del seu horari de treball.
Atès que així mateix la Sra. H. sol·licita que es deixi sense efecte la compatibilitat
que tenia concedida per a exercici com a professora universitària associada a la
Universitat de Barcelona.
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 no podrà exercir entre
es quals no es troba la de la de professora col·laboradora virtual, ni la de redacció
de recursos docents.
Atès que aquestes activitats tampoc es troben 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.
Atès que respecte de la limitació de la jornada horària l’ article 12 LIPC i l’ article
329.2 RPEL disposen que en cap cas la suma de jornades de l’ activitat pública i
privada no pot superar la jornada ordinària de l’ Administració incrementada en un
50%.
Atès que, en conseqüència, es pot atorgar la compatibilitat tenint en compte les
previsions dels articles 11 a 15 de la LI, 11 a 21 LIPC i 321 a 344 del RPEL, que
determinen que la compatibilitat amb la segona activitat no pot ser absoluta i que
s’ha de reconèixer, però atenent a les següents limitacions:
- Que no impedeixi o menyscabi l’ estricte compliment dels seus deures.
- Que no quedi compromès amb la seva imparcialitat i independència.

…/…

45

- 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 compatibilitat quedarà sense efecte de forma automàtica en cas de que l’
interessada canvi de lloc de treball en el sector públic.
- L’ 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 de servei de l’ Àrea de Benestar i Drets Socials.
Vist l’ informe de l’ assessora jurídica de RRHH.
Vistos els articles 22.2 2 LIPC i 333 a) RPEL 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 22 de febrer de 2017 i fins al 21 de
juliol de 2017, a la Sra. E. H. A. la compatibilitat per exercir l’activitat privada de
professora col·laboradora virtual de la Universitat Oberta de Catalunya, amb una
dedicació màxima prevista de 12 setmanals, tenint en compte la compatibilitat
horària ja que l’activitat declarada compatible es desenvoluparà de forma no
presencial.
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 al/ a la funcionari/a interessada i a la Junta de
Personal Funcionari.
CINQUÈ.- Traslladar el present acord a l’Àrea de Benestar i Drets Socials, al Servei
d’Educació i a la Direcció de l’Assessoria Jurídica.
ACORD 11.- RELATIU A L’APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DE CRÈDIT
NÚM. 34 DEL PRESSUPOST DE L’AJUNTAMENT PER A L’EXERCICI 2017,
CORRESPONENT A L’EXPEDIENT 73/2017 EN LA MODALITAT DE BAIXA PER
ANUL·LACIÓ/CRÈDIT EXTRAORDINARI. (EXP. 15669/2017)

Es dóna compte de l’acord que es transcriu seguidament, i sotmès a votació
s'aprova amb 23 vots a favor dels representants del PSC-CP, Srs./Sres. Núria
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Marín Martínez, Francesc J. Belver Valles, Cristian Alcázar Esteban, José Castro
Borrallo, Manuel Brinquis Pérez, José M. García Mompel, Jaume Graells Veguin,
Jesús Husillos Gutierrez, M. Ángeles Sariñena Hidalgo, Rocío Ramírez Pérez i
David Quirós Brito; dels representants de CIUTADANS, Srs./Sres. Miguel Manuel
García Valle, M. Carmen Esteban Fernández, Rainaldo Ruiz Narvaez i Jesús
Amadeo Martín González; dels representants d’ICV-EUiA-PIRATES-E, Srs./Sres.
Ana González Montes, Juliana Carballeira Pascual i Ivan Nieto Martínez; dels
representants d’ERC-AM, Srs./Sres. Antoni García i Acero i Jorge García i Muñoz;
del representant de la CUP-PA, Sr. Christian Giménez Marquez; i dels REGIDORS
NO ADSCRITS, Srs./Sres. Rafael Jiménez Ariza i Cristina Santón Ramiro; i amb 4
vots d’abstenció dels representants del PP, Srs/Sres. Fco. Javier Martín Hermosín,
Pedro Alonso Navarro i Sonia Esplugas González; i del representant de CiU, Sr.
Jordi Monrós Ibáñez; assistents presents en el moment de la votació, adoptant-se
els acords que figuren en la seva part dispositiva:

ATÈS el pressupost de l’Ajuntament per a l’exercici 2017, aprovat inicialment pel
Ple de la Corporació en sessió de 25 d’octubre de 2016.
VISTA la resolució núm. 10186/2016 de data 13 de desembre de 2016, per la qual
es declaren aprovats definitivament els pressupostos generals d’aquesta
administració municipal per a l’exercici 2017, en data 21 de novembre de 2016.
ATÈS l’expedient incoat d’autorització de Baixa per anul·lació/crèdit extraordinari
d’acord amb el que es preveu a l’article 175 i 177 del Text refós de la llei reguladora
de les Hisendes Locals, aprovat per RD 2/2004, de 5 de març.
ATÈS que en la tramitació de la modificació de crèdits s’ha seguit el que disposa
l’article 5.8 de les Bases d’Execució del pressupost general per a l’exercici 2017,
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.
ATÈS l’informe favorable 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 34 del pressupost de
l’ajuntament per a l’exercici 2017, corresponent a l’expedient 73/2017 en la
modalitat de Baixa per anul·lació/crèdit extraordinari (2.800,00 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
107.520.864,05
7.999.334,81
23.437.800,00
78.660.836,72
2.375.100,00
0,00
9.406.064,42
0,00
7.000.000,00
236.400.000,00
INICIAL
82.160.020,74
99.241.767,24
2.207.000,00
14.799.147,60
300.000,00
16.406.064,42
5.800.000,00
0,00
15.486.000,00
236.400.000,00

MODIFICACIO MODIFICACIÓ
ANTERIOR
ACTUAL
0,00
0,00
0,00
0,00
765.154,26
0,00
8.254.124,63
0,00
0,00
0,00
2.819.588,78
0,00
4.216.981,10
0,00
11.667.107,74
0,00
4.635.000,00
0,00
32.357.956,51
0,00
MODIFICACIO MODIFICACIÓ
ANTERIOR
ACTUAL
6.562.870,24
0,00
1.515.728,56
0,00
-255.977,11
0,00
1.213.877,71
-2.800,00
2.800,00
0,00
0,00
19.626.274,46
0,00
3.695.182,65
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
32.357.956,51
0,00

DEFINITIU
107.520.864,05
7.999.334,81
24.202.954,26
86.914.961,35
2.375.100,00
2.819.588,78
13.623.045,52
11.667.107,74
11.635.000,00
268.757.956,51
DEFINITIU
88.722.890,98
100.757.495,80
1.951.022,89
16.013.025,31
300.000,00
36.032.338,88
9.495.182,65
0,00
15.486.000,00
268.757.956,51

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 12.- RELATIU A L’APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DE CRÈDIT
NÚM. 39 DEL PRESSUPOST DE L’AJUNTAMENT PER A L’EXERCICI 2017,
CORRESPONENT A L’EXPEDIENT 7/2017 EN LA MODALITAT DE BAIXA PER
ANUL·LACIÓ/CRÈDIT EXTRAORDINARI. (EXP. 16897/2017)
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 Valles, Cristian Alcázar Esteban, José Castro
Borrallo, Manuel Brinquis Pérez, José M. García Mompel, Jaume Graells Veguin,
Jesús Husillos Gutierrez, M. Ángeles Sariñena Hidalgo, Rocío Ramírez Pérez i
David Quirós Brito; dels representants de CIUTADANS, Srs./Sres. Miguel Manuel
García Valle, M. Carmen Esteban Fernández, Rainaldo Ruiz Narvaez i Jesús
Amadeo Martín González; dels representants d’ERC-AM, Srs./Sres. Antoni García i
Acero i Jorge García i Muñoz; del representant de la CUP-PA, Sr. Christian
Giménez Marquez; i dels REGIDORS NO ADSCRITS, Srs./Sres. Rafael Jiménez
Ariza i Cristina Santón Ramiro; i amb 7 vots d’abstenció dels representants d’ICV-
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EUiA-PIRATES-E, Srs./Sres. Ana González Montes, Juliana Carballeira Pascual i
Ivan Nieto Martínez; dels representants del PP, Srs/Sres. Fco. Javier Martín
Hermosín, Pedro Alonso Navarro i Sonia Esplugas González; i del representant de
CiU, Sr. Jordi Monrós Ibáñez; assistents presents en el moment de la votació,
adoptant-se els acords que figuren en la seva part dispositiva:

ATÈS el pressupost de l’Ajuntament per a l’exercici 2017, aprovat inicialment pel
Ple de la Corporació en sessió de 25 d’octubre de 2016.

VISTA la resolució núm. 10186/2016 de data 13 de desembre de 2016, per la qual
es declaren aprovats definitivament els pressupostos generals d’aquesta
administració municipal per a l’exercici 2017, en data 21 de novembre de 2016.

ATÈS l’expedient incoat d’autorització de Baixa per anul·lació/crèdit extraordinari
d’acord amb el que es preveu a l’article 175 i 177 del Text refós de la llei reguladora
de les Hisendes Locals, aprovat per RD 2/2004, de 5 de març.

ATÈS que en la tramitació de la modificació de crèdits s’ha seguit el que disposa
l’article 5.8 de les Bases d’Execució del pressupost general per a l’exercici 2017,
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.

ATÈS l’informe favorable 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 39 del pressupost de
l’ajuntament per a l’exercici 2017, corresponent a l’expedient 7/2017 en la modalitat
de Baixa per anul·lació/crèdit extraordinari (9.220,20 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
107.520.864,05
7.999.334,81
23.437.800,00
78.660.836,72
2.375.100,00
0,00
9.406.064,42
0,00
7.000.000,00
236.400.000,00
INICIAL
82.160.020,74
99.241.767,24
2.207.000,00
14.799.147,60
300.000,00
16.406.064,42
5.800.000,00
0,00
15.486.000,00
236.400.000,00

MODIFICACIO MODIFICACIÓ
ANTERIOR
ACTUAL
0,00
0,00
0,00
0,00
765.154,26
0,00
8.555.803,63
0,00
0,00
0,00
2.819.588,78
0,00
4.216.981,10
0,00
11.667.107,74
0,00
4.635.000,00
0,00
32.659.635,51
0,00
MODIFICACIO MODIFICACIÓ
ANTERIOR
ACTUAL
6.797.967,24
0,00
1.582.310,56
-9.220,20
-255.977,11
0,00
1.213.877,71
9.220,20
0,00
0,00
19.626.274,46
0,00
3.695.182,65
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
32.659.635,51
0,00

DEFINITIU
107.520.864,05
7.999.334,81
24.202.954,26
87.216.640,35
2.375.100,00
2.819.588,78
13.623.045,52
11.667.107,74
11.635.000,00
269.059.635,51
DEFINITIU
88.957.987,98
100.814.857,60
1.951.022,89
16.022.245,51
300.000,00
36.032.338,88
9.495.182,65
0,00
15.486.000,00
269.059.635,51

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 13.- RELATIU A L’APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DE CRÈDIT
NÚM. 40 DEL PRESSUPOST DE L’AJUNTAMENT PER A L’EXERCICI 2017,
CORRESPONENT ALS EXPEDIENTS 93/2017 DE TRANSFERÈNCIA DE
CRÈDIT I 94/2017 DE BAIXA PER ANUL·LACIÓ/CRÈDIT EXTRAORDINARI.
(EXP. 17173/2017)
Es dóna compte de l’acord que es transcriu seguidament, i sotmès a votació
s'aprova amb 15 vots a favor dels representants del PSC-CP, Srs./Sres. Núria
Marín Martínez, Francesc J. Belver Valles, Cristian Alcázar Esteban, José Castro
Borrallo, Manuel Brinquis Pérez, José M. García Mompel, Jaume Graells Veguin,
Jesús Husillos Gutierrez, M. Ángeles Sariñena Hidalgo, Rocío Ramírez Pérez i
David Quirós Brito; dels representants d’ERC-AM, Srs./Sres. Antoni García i Acero i
Jorge García i Muñoz; i dels REGIDORS NO ADSCRITS, Srs./Sres. Rafael Jiménez
Ariza i Cristina Santón Ramiro; i amb 12 vots d’abstenció dels representants de
CIUTADANS, Srs./Sres. Miguel Manuel García Valle, M. Carmen Esteban
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Fernández, Rainaldo Ruiz Narvaez i Jesús Amadeo Martín González; dels
representants d’ICV-EUiA-PIRATES-E, Srs./Sres. Ana González Montes, Juliana
Carballeira Pascual i Ivan Nieto Martínez; dels representants del PP, Srs/Sres. Fco.
Javier Martín Hermosín, Pedro Alonso Navarro i Sonia Esplugas González; del
representant de CiU, Sr. Jordi Monrós Ibáñez; del representant de la CUP-PA, Sr.
Christian Giménez Marquez; assistents presents en el moment de la votació,
adoptant-se els acords que figuren en la seva part dispositiva:

VISTA la resolució núm. 10186/2016 de data 13 de desembre de 2016, per la qual
es declaren aprovats definitivament els pressupostos generals d’aquesta
administració municipal per a l’exercici 2017, en data 21 de novembre de 2016.

ATÈS l’expedient incoat d’autorització de Transferències de crèdit i Baixa per
anul·lació/crèdit extraordinari d’acord amb el que es preveu a l’article 175, 177, 179
i 180 del Text refós de la llei reguladora de les Hisendes Locals, aprovat per RD
2/2004, de 5 de març.

ATÈS que en la tramitació de la modificació de crèdits s’ha seguit el que disposa
l’article 5.8 de les Bases d’Execució del pressupost general per a l’exercici 2017,
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.

ATÈS l’informe favorable 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 40 del pressupost de
l’ajuntament per a l’exercici 2017, corresponent als expedients 93/2017 en la
modalitat de Transferència de crèdit (210.718,18 euros) i 94/2017 en la modalitat de
Baixa per anul·lació/crèdit extraordinari (60.000,00 euros); i 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
107.520.864,05
7.999.334,81
23.437.800,00
78.660.836,72
2.375.100,00
0,00
9.406.064,42
0,00
7.000.000,00
236.400.000,00
INICIAL
82.160.020,74
99.241.767,24
2.207.000,00
14.799.147,60
300.000,00
16.406.064,42
5.800.000,00
0,00
15.486.000,00
236.400.000,00

MODIFICACIO MODIFICACIÓ
ANTERIOR
ACTUAL
0,00
0,00
0,00
0,00
765.154,26
0,00
8.555.803,63
0,00
0,00
0,00
2.819.588,78
0,00
4.216.981,10
0,00
11.667.107,74
0,00
4.635.000,00
0,00
32.659.635,51
0,00
MODIFICACIO MODIFICACIÓ
ANTERIOR
ACTUAL
6.797.967,24
0,00
1.573.090,36
110.718,18
-255.977,11
-270.718,18
1.223.097,91
160.000,00
0,00
0,00
19.626.274,46
0,00
3.695.182,65
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
32.659.635,51
0,00

DEFINITIU
107.520.864,05
7.999.334,81
24.202.954,26
87.216.640,35
2.375.100,00
2.819.588,78
13.623.045,52
11.667.107,74
11.635.000,00
269.059.635,51
DEFINITIU
88.957.987,98
100.925.575,78
1.680.304,71
16.182.245,51
300.000,00
36.032.338,88
9.495.182,65
0,00
15.486.000,00
269.059.635,51

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 14.- RELATIU A L’APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DE CRÈDIT
NÚM. 42 DEL PRESSUPOST DE L’AJUNTAMENT PER A L’EXERCICI 2017,
CORRESPONENT ALS EXPEDIENTS 99-100 I 102/2017 EN LA MODALITAT DE
BAIXA PER ANUL·LACIÓ/CRÈDIT EXTRAORDINARI. (EXP. 17355/2017)
Es dóna compte de l’acord que es transcriu seguidament, i sotmès a votació
s'aprova amb 23 vots a favor dels representants del PSC-CP, Srs./Sres. Núria
Marín Martínez, Francesc J. Belver Valles, Cristian Alcázar Esteban, José Castro
Borrallo, Manuel Brinquis Pérez, José M. García Mompel, Jaume Graells Veguin,
Jesús Husillos Gutierrez, M. Ángeles Sariñena Hidalgo, Rocío Ramírez Pérez i
David Quirós Brito; dels representants de CIUTADANS, Srs./Sres. Miguel Manuel
García Valle, M. Carmen Esteban Fernández, Rainaldo Ruiz Narvaez i Jesús
Amadeo Martín González; dels representants d’ICV-EUiA-PIRATES-E, Srs./Sres.
Ana González Montes, Juliana Carballeira Pascual i Ivan Nieto Martínez; dels
representants d’ERC-AM, Srs./Sres. Antoni García i Acero i Jorge García i Muñoz;
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del representant de la CUP-PA, Sr. Christian Giménez Marquez; i dels REGIDORS
NO ADSCRITS, Srs./Sres. Rafael Jiménez Ariza i Cristina Santón Ramiro; i amb 4
vots d’abstenció dels representants del PP, Srs/Sres. Fco. Javier Martín
Hermosín, Pedro Alonso Navarro i Sonia Esplugas González; i del representant de
CiU, Sr. Jordi Monrós Ibáñez; assistents presents en el moment de la votació,
adoptant-se els acords que figuren en la seva part dispositiva:

ATÈS el pressupost de l’Ajuntament per a l’exercici 2017, aprovat inicialment pel
Ple de la Corporació en sessió de 25 d’octubre de 2016.

VISTA la resolució núm. 10186/2016 de data 13 de desembre de 2016, per la qual
es declaren aprovats definitivament els pressupostos generals d’aquesta
administració municipal per a l’exercici 2017, en data 21 de novembre de 2016.

ATÈS l’expedient incoat d’autorització de Baixa per anul·lació/crèdit extraordinari
d’acord amb el que es preveu a l’article 175 i 177 del Text refós de la llei reguladora
de les Hisendes Locals, aprovat per RD 2/2004, de 5 de març.

ATÈS que en la tramitació de la modificació de crèdits s’ha seguit el que disposa
l’article 5.8 de les Bases d’Execució del pressupost general per a l’exercici 2017,
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.

ATÈS l’informe favorable 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 42 del pressupost de
l’ajuntament per a l’exercici 2017, corresponent als expedients 99-100 i 102/2017 en
la modalitat de Baixa per anul·lació/crèdit extraordinari (284.641,88 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
107.520.864,05
7.999.334,81
23.437.800,00
78.660.836,72
2.375.100,00
0,00
9.406.064,42
0,00
7.000.000,00
236.400.000,00
INICIAL
82.160.020,74
99.241.767,24
2.207.000,00
14.799.147,60
300.000,00
16.406.064,42
5.800.000,00
0,00
15.486.000,00
236.400.000,00

MODIFICACIO MODIFICACIÓ
ANTERIOR
ACTUAL
0,00
0,00
0,00
0,00
765.154,26
0,00
8.592.921,63
0,00
0,00
0,00
2.819.588,78
0,00
4.679.124,91
0,00
11.667.107,74
0,00
4.635.000,00
0,00
33.158.897,32
0,00
MODIFICACIO MODIFICACIÓ
ANTERIOR
ACTUAL
6.797.967,24
0,00
1.697.193,54
0,00
-526.695,29
0,00
1.406.830,91
0,00
0,00
0,00
19.626.274,46
-284.641,88
284.641,88
3.695.182,65
0,00
0,00
0,00
462.143,81
0,00
33.158.897,32
0,00

DEFINITIU
107.520.864,05
7.999.334,81
24.202.954,26
87.253.758,35
2.375.100,00
2.819.588,78
14.085.189,33
11.667.107,74
11.635.000,00
269.558.897,32
DEFINITIU
88.957.987,98
100.938.960,78
1.680.304,71
16.205.978,51
300.000,00
36.032.338,88
9.495.182,65
0,00
15.948.143,81
269.558.897,32

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 15.- RELATIU A L’APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ
DE CRÈDIT 44 DEL PRESSUPOST DE L’AJUNTAMENT PER A L’EXERCICI
2017 CORRESPONENT A L’EXPEDIENT 133/2017, EN LA MODALITAT DE
CRÈDIT EXTRAORDINARI. (EXP. 17.969/2017)
Es dóna compte de l’acord que es transcriu seguidament, i sotmès a votació
s'aprova amb 15 vots a favor dels representants del PSC-CP, Srs./Sres. Núria
Marín Martínez, Francesc J. Belver Valles, Cristian Alcázar Esteban, José Castro
Borrallo, Manuel Brinquis Pérez, José M. García Mompel, Jaume Graells Veguin,
Jesús Husillos Gutierrez, M. Ángeles Sariñena Hidalgo, Rocío Ramírez Pérez i
David Quirós Brito; dels representants d’ERC-AM, Srs./Sres. Antoni García i Acero i
Jorge García i Muñoz; i dels REGIDORS NO ADSCRITS, Srs./Sres. Rafael Jiménez
Ariza i Cristina Santón Ramiro; amb 3 vots en contra dels representants d’ICVEUiA-PIRATES-E, Srs./Sres. Ana González Montes, Juliana Carballeira Pascual i
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Ivan Nieto Martínez; i amb 9 vots d’abstenció dels representants de CIUTADANS,
Srs./Sres. Miguel Manuel García Valle, M. Carmen Esteban Fernández, Rainaldo
Ruiz Narvaez i Jesús Amadeo Martín González; dels representants del PP,
Srs/Sres. Fco. Javier Martín Hermosín, Pedro Alonso Navarro i Sonia Esplugas
González; del representant de CiU, Sr. Jordi Monrós Ibáñez; i del representant de la
CUP-PA, Sr. Christian Giménez Marquez; assistents presents en el moment de la
votació, adoptant-se els acords que figuren en la seva part dispositiva:

ATÈS el pressupost de l’Ajuntament per a l’exercici 2017, aprovat inicialment pel
Ple de la Corporació en sessió de 25 d’octubre de 2016.
VISTA la resolució núm. 10186/2016 de data 13 de desembre de 2016, per la qual
es declaren aprovats definitivament els pressupostos generals d’aquesta
administració municipal per a l’exercici 2017, en data 21 de novembre de 2016.
VISTA la proposta d’acord U060206/3291, que es presenta per aprovació de la
Junta de Govern Local en sessió de 20 de juny de 2017, relativa a l’aprovació del
destí del superàvit pressupostari de la Liquidació del Pressupost Municipal de
l’exercici 2016, al finançament d’Inversions Financerament Sostenibles.
ATÈS l’expedient incoat d’autorització de Crèdit extraordinari d’acord amb el que es
preveu a l’article 177 i 182 del Text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes
Locals, aprovat per RD 2/2004, de 5 de març.
ATÈS que en la tramitació de la modificació de crèdits s’ha seguit el que disposa
l’article 5.8 de les Bases d’Execució del pressupost general per a l’exercici 2016,
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.
ATÈS l’informe favorable de la Intervenció General.
El Ple, a proposta del Tinent d’Alcaldia, titular de l’Àrea d’Hisenda i Serveis
Centrals.
ACORDA :
PRIMER.- APROVAR, inicialment la modificació de crèdit 44 del pressupost de
l’ajuntament per a l’exercici 2017, corresponent a l’expedient 113/2017 en la
modalitat de Crèdit extraordinari per import de 20.144.519,48 euros; i 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.

INICIAL

MODIFICACIO MODIFICACIÓ
ANTERIOR
ACTUAL

DEFINITIU

107.520.864,05

0,00

0,00 107.520.864,05

7.999.334,81

0,00

0,00

7.999.334,81

23.437.800,00

765.154,26

0,00

24.202.954,26
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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

78.660.836,72

8.592.921,63

0,00

87.253.758,35

2.375.100,00

0,00

0,00

2.375.100,00

0,00

2.819.588,78

0,00

2.819.588,78

9.406.064,42

4.679.124,91

0,00

14.085.189,33

0,00

11.667.107,74

20.144.519,48

31.811.627,22

7.000.000,00

4.635.000,00

0,00

11.635.000,00

236.400.000,00
INICIAL

33.158.897,32

20.144.519,48 289.703.416,80

MODIFICACIO MODIFICACIÓ
ANTERIOR
ACTUAL

DEFINITIU

CAP 1 - DESPESES PERSONAL
CAP 2 - DESP CORRENTS BENS I
SERVEIS

82.160.020,74

6.797.967,24

0,00

99.241.767,24

1.697.193,54

0,00 100.938.960,78

CAP 3 - DESPESES FINANCERES
CAP
4
TRANSFERÈNCIES
CORRENTS
CAP 5 - FONS DE CONTINGÈNCIA

2.207.000,00

-526.695,29

0,00

1.680.304,71

14.799.147,60
300.000,00

1.406.830,91
0,00

0,00
0,00

16.205.978,51
300.000,00

16.406.064,42

19.626.274,46

20.144.519,48

56.176.858,36

5.800.000,00

3.695.182,65

0,00

9.495.182,65

0,00

0,00

0,00

0,00

15.486.000,00

462.143,81

0,00

15.948.143,81

236.400.000,00

33.158.897,32

CAP 6 - INVERSIONS REALS
CAP
7
TRANSFERÈNCIES
CAPITAL
CAP 8 - ACTIUS FINANCERS
CAP 9 - PASSIUS FINANCERS
TOTAL

88.957.987,98

20.144.519,48 289.703.416,80

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.- APROVAR la no disponibilitat dels crèdits en les aplicacions
pressupostàries objecte d’aquesta modificació de crèdits per import total de
20.144.519,48 euros, fins que la Llei de Pressupostos Generals de l’Estat per a
l’exercici 2017, habiliti la pròrroga per a l’exercici 2017, de la Disposició Addicional
sisena de la LOEPSF, d’acord amb Disposició Addicional 16ª del TRLHL, per
aplicar el superàvit pressupostari resultant de la liquidació de l’exercici 2016,
calculat en termes de l’art. 32 de la LOEPSF, al finançament d’Inversions
Financerament Sostenibles.
QUART.- NOTIFICAR l’acord a les àrees gestores interessades i a la Intervenció
general (servei de comptabilitat).
ACORD 16.- RELATIU A DONAR-SE PER ASSABENTAT DELS INFORMES DE
TRESORERIA I D’INTERVENCIÓ, 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
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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 31.03.2017 (1ER TRIMESTRE 2017). (EXP.
14477/2017)
Es dóna compte de l’acord que es transcriu seguidament, del qual se’n donen per
assabentats els assistents a la sessió, adoptant-se els acords que figuren en la
seva part dispositiva:

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, previ dictamen de la
Comissió Permanent de Presidència, dóna compte al Ple per al seu coneixement
dels informes de Tresoreria i d’Intervenció, d’acord amb l’article 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 31.03.2017 (1er trimestre 2017).
Atès que la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de
desembre, per la que s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les
operacions comercials, va entrar en vigor el 7/7/2010 i que estableix en l’article 4.3
que els Tresorers, o en el seu defecte, els Interventors de les Corporacions locals
elaboraran trimestralment un informe sobre el compliment dels terminis establerts
en la Llei pel compliment del pagament de les obligacions de cada Entitat local, que
inclourà necessàriament el nombre i quantia global de les obligacions pendents en
les que s’està incomplint el termini.
Atès que l’article 10 de la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d’impuls de la factura
electrònic i creació del registre de factures en el sector Públic preveu que l’òrgan
que tingui atribuïda la funció de comptabilitat efectuarà requeriments periòdics
d’actuació respecte de les factures pendents de reconeixement de l’obligació per les
quals hagin transcorregut més de tres mesos des de que van ser anotades al
registre de factures i no s’ha efectuat el reconeixement de l’obligació.
Atès que l’informe al què es fa esment al paràgraf anterior ja s’ha retut a la
Intervenció General.
Atès el que disposa la Instrucció reguladora de la gestió del Registre centralitzat de
factures i demès documents emesos pels contractistes aprovada pel Ple municipal
el 22 de febrer de 2011, i que per part de la Intervenció general s’ha rebut l’informe
al qual fa referència l’article 10.2 de la Llei 25/2013, de 27 de desembre.
Vistos els informes de la Tresoreria i de la Intervenció General de l’Ajuntament.
El Ple, a proposta del Tinent d’Alcaldia de l’Àrea d’Hisenda i Serveis Centrals, i amb
el dictamen previ de la Comissió Permanent de Presidència,
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PRIMER. És 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 2017
(1er Trimestre 2017).
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.
COMISSIÓ PERMANENT DE DRETS I TERRITORI
En relació amb els dictàmens que han estat informats per la Comissió
Permanent de Drets i Territori, es produeixen les intervencions següents:

La Sra. Alcaldessa, pel posicionament dels regidors no adscrits i dels grups polítics
municipals, de menor a major representació, dóna la paraula al Sr. Rafael Jiménez
Ariza i a la Sra. Cristina Santón Ramiro i a continuació a la resta de representants
dels grups.

SR. JIMÉNEZ ARIZA (REGIDOR NO ADSCRIT)
Sí, gràcies. A favor del 17 al 34.

SRA. SANTÓN RAMIRO (REGIDORA NO ADSCRITA)
Gràcies. A favor de tots els punts.

SR. GIMÉNEZ MARQUEZ (CUP-PA)
Abstenció a tots els punts.

SR. MONRÓS IBÁÑEZ (CiU)
A favor de tots els punts.
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SR. GARCÍA I ACERO (ERC-AM)
A favor de tots els punts.

SR. MARTÍN HERMOSÍN (PP)
A favor de todos.

SRA. GONZÁLEZ MONTES (ICV-EUiA-PIRATES-E)
A favor del 17 al 34.

SR. GARCÍA VALLE (CIUTADANS)
A favor de todos los puntos.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé. Doncs passaríem a la part segona del Ple.
BENESTAR I DRETS SOCIALS
REGIDORIA DE GOVERN DE BENESTAR SOCIAL
ACORD 17.- RELATIU A LA IMPOSICIÓ DE SANCIÓ AL SR. D.M.V. PER
INFRACCIÓ DE LA LLEI 50/99 SOBRE TINENÇA DE GOSSOS CONSIDERATS
POTENCIALMENT PERILLOSOS, PER UN IMPORT DE 500,00.-EUROS. EX.
237/16 EG (EXP. 16947/2016)
Es dóna compte de l’acord que es transcriu seguidament, i sotmès a votació
s'aprova amb 26 vots a favor dels representants del PSC-CP, Srs./Sres. Núria
Marín Martínez, Francesc J. Belver Valles, Cristian Alcázar Esteban, José Castro
Borrallo, Manuel Brinquis Pérez, José M. García Mompel, Jaume Graells Veguin,
Jesús Husillos Gutierrez, M. Ángeles Sariñena Hidalgo, Rocío Ramírez Pérez i
David Quirós Brito; dels representants de CIUTADANS, Srs./Sres. Miguel Manuel
García Valle, M. Carmen Esteban Fernández, Rainaldo Ruiz Narvaez i Jesús
Amadeo Martín González; dels representants d’ICV-EUiA-PIRATES-E, Srs./Sres.
Ana González Montes, Juliana Carballeira Pascual i Ivan Nieto Martínez; dels
representants del PP, Srs/Sres. Fco. Javier Martín Hermosín, Pedro Alonso Navarro
i Sonia Esplugas González; dels representants d’ERC-AM, Srs./Sres. Antoni García
i Acero i Jorge García i Muñoz; del representant de CiU, Sr. Jordi Monrós Ibáñez; i
dels REGIDORS NO ADSCRITS, Srs./Sres. Rafael Jiménez Ariza i Cristina Santón
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Ramiro; i amb 1 vot d’abstenció del representant de la CUP-PA, Sr. Christian
Giménez Marquez; assistents presents en el moment de la votació, adoptant-se els
acords que figuren en la seva part dispositiva:
VIST que mitjançant Resolució núm. 32/2017, de 10 de gener, es va iniciar el
present procediment sancionador contra el Sr. D. M. V., amb XXXXXXXXX i domicili
a XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, per una
infracció greu contra la normativa de tinença de gossos considerats potencialment
perillosos (no disposar de la corresponent llicència municipal).
VIST que l’esmentada resolució va ser objecte d’intents infructuosos de notificació
els dies 19 i 23 de gener de 2017, raó per la qual, i als efectes de l’art. 44 de la llei
39/2015, d’1 d’octubre LPACAP, es va notificar mitjançant publicació al BOE del dia
24.3.2017.
ATÈS que a l’esmentada resolució s’advertia a l’interessat que, de no efectuar
al·legacions dins del termini atorgat a l’efecte, aquella podria ser considerada
proposta de resolució si conté un pronunciament precís sobre la responsabilitat de
la persona imputada.
ATÈS que no consta la presentació d’al·legacions ni la sol·licitud de pràctica de
prova per part de l’imputat, dintre del termini atorgat a l’efecte.
VISTA la Proposta definitiva de resolució, dictada en data 24.04.2017.
VIST l’informe de l’Assessoria Jurídica del Servei de Salut de data 28.04.2017.
El Ple, a proposta del Regidor de Govern de Benestar Social i amb el dictamen
previ de la Comissió Permanent de Drets i Territori.
ACORDA,
PRIMER.- FETS PROVATS: Declarar provats els fets següents, referits en la
denúncia del Servei de la Guàrdia Urbana de l’Hospitalet de data 01.06.2016, a la
que es fa referència en la resolució núm. 32/2017, de 10 de gener, d’iniciació del
procediment:
Fets: No disposar de la llicència administrativa per la tinença i
conducció d’animals potencialment perillosos de l’espècie canina,
requerida per l’article 3.1 de la Llei 50/1999 de 23 de desembre, sobre el
règim jurídic de la tinença d’animals potencialment perillosos, l’article 3.1 del
Reial Decret 287/2002 de 22 de març, que la desenvolupa i l’article 3.1 del
Decret 170/2002 d’11 de juny, sobre mesures en matèria de gossos
considerats potencialment perillosos.
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SEGON.- TIPIFICACIÓ I QUALIFICACIÓ: Normes infringides: Article 13.1.b) de la
Llei 50/1999 de 23 de desembre. Proposta de qualificació: GREU, en atenció a que,
segons disposa l’art. 29.4 de la llei 40/2015, d’1 d’octubre LRJSP i atenent a que es
tracta d’una infracció de caràcter merament de manca de documentació, es
considera proposar a l’òrgan competent per resoldre l’imposició de la sanció en el
seu grau inferior (segons l’art. 13.1.b) de la Llei 50/1999 de 23 de desembre, la
seva qualificació originària seria de molt greu).
TERCER-. RESPONSABILITAT: Considerar responsable de la comissió dels
esmentats fets, a títol d’autor el Sr. D. M. V., amb XXXXXXXXXXXXXXX i domicili a
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.
QUART.- SANCIÓ: Imposar a la persona declarada responsable, el Sr. D. M. V.,
amb XXXXXXXXXXXXXXX i domicili a XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX,
una multa de 500,00.- euros, segons l’article 13.5 de la Llei 50/1999 de 23 de
desembre.
CINQUÈ.- COMUNICAR els presents acords a la persona interessada, a la
Instructora i a la Intervenció General.
ACORD 18.- RELATIU A LA IMPOSICIÓ DE SANCIÓ A LA SRA. M.D.O. PER
INFRACCIÓ DE LA LLEI 50/99 SOBRE TINENÇA DE GOSSOS CONSIDERATS
POTENCIALMENT PERILLOSOS, PER UN IMPORT DE 500,00.-EUROS. EX.
235/16 EG (EXP. 1659/2017)
Es dóna compte de l’acord que es transcriu seguidament, i sotmès a votació
s'aprova amb 26 vots a favor dels representants del PSC-CP, Srs./Sres. Núria
Marín Martínez, Francesc J. Belver Valles, Cristian Alcázar Esteban, José Castro
Borrallo, Manuel Brinquis Pérez, José M. García Mompel, Jaume Graells Veguin,
Jesús Husillos Gutierrez, M. Ángeles Sariñena Hidalgo, Rocío Ramírez Pérez i
David Quirós Brito; dels representants de CIUTADANS, Srs./Sres. Miguel Manuel
García Valle, M. Carmen Esteban Fernández, Rainaldo Ruiz Narvaez i Jesús
Amadeo Martín González; dels representants d’ICV-EUiA-PIRATES-E, Srs./Sres.
Ana González Montes, Juliana Carballeira Pascual i Ivan Nieto Martínez; dels
representants del PP, Srs/Sres. Fco. Javier Martín Hermosín, Pedro Alonso Navarro
i Sonia Esplugas González; dels representants d’ERC-AM, Srs./Sres. Antoni García
i Acero i Jorge García i Muñoz; del representant de CiU, Sr. Jordi Monrós Ibáñez; i
dels REGIDORS NO ADSCRITS, Srs./Sres. Rafael Jiménez Ariza i Cristina Santón
Ramiro; i amb 1 vot d’abstenció del representant de la CUP-PA, Sr. Christian
Giménez Marquez; assistents presents en el moment de la votació, adoptant-se els
acords que figuren en la seva part dispositiva:
VIST que mitjançant Resolució núm. 237/2017, de 19 de gener, es va iniciar el
present procediment sancionador contra la Sra. M. D. O., amb XXXXXXXXXXXXX i
domicili a XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, per una
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infracció greu contra la normativa de tinença de gossos considerats potencialment
perillosos (no disposar de la corresponent llicència municipal).
VIST que l’esmentada resolució va ser objecte d’intents infructuosos de notificació
els dies 27 i 30 de gener de 2017, raó per la qual, i als efectes de l’art. 44 de la llei
39/2015, d’1 d’octubre LPACAP, es va notificar mitjançant publicació al BOE del dia
24.3.2017.
ATÈS que a l’esmentada resolució s’advertia a l’interessat/da que, de no efectuar
al·legacions dins del termini atorgat a l’efecte, aquella podria ser considerada
proposta de resolució si conté un pronunciament precís sobre la responsabilitat de
la persona imputada.
ATÈS que no consta la presentació d’al·legacions ni la sol·licitud de pràctica de
prova per part de l’imputat, dintre del termini atorgat a l’efecte.
VISTA la Proposta definitiva de resolució, dictada en data 24.04.2017.
VIST l’informe de l’Assessoria Jurídica del Servei de Salut de data 28.04.2017.
El Ple, a proposta del Regidor de Govern de Benestar Social i amb el dictamen
previ de la Comissió Permanent de Drets i Territori.
ACORDA,
PRIMER.- FETS PROVATS: Declarar provats els fets següents, referits en la
denúncia del Servei de la Guàrdia Urbana de l’Hospitalet de data 23.05.2016, a la
que es fa referència en la resolució núm. 237/2017, de 19 de gener, d’iniciació del
procediment:
Fets: No disposar de la llicència administrativa per la tinença i
conducció d’animals potencialment perillosos de l’espècie canina,
requerida per l’article 3.1 de la Llei 50/1999 de 23 de desembre, sobre el
règim jurídic de la tinença d’animals potencialment perillosos, l’article 3.1 del
Reial Decret 287/2002 de 22 de març, que la desenvolupa i l’article 3.1 del
Decret 170/2002 d’11 de juny, sobre mesures en matèria de gossos
considerats potencialment perillosos.
SEGON.- TIPIFICACIÓ I QUALIFICACIÓ: Normes infringides: Article 13.1.b) de la
Llei 50/1999 de 23 de desembre. Proposta de qualificació: GREU, en atenció a que,
segons disposa l’art. 29.4 de la llei 40/2015, d’1 d’octubre LRJSP i atenent a que es
tracta d’una infracció de caràcter merament de manca de documentació, es
considera proposar a l’òrgan competent per resoldre l’imposició de la sanció en el
seu grau inferior (segons l’art. 13.1.b) de la Llei 50/1999 de 23 de desembre, la
seva qualificació originària seria de molt greu).
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TERCER-. RESPONSABILITAT: Considerar responsable de la comissió dels
esmentats fets, a títol d’autor la Sra. M. D. O., amb XXXXXXXXXXXXXX i domicili a
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.
QUART.- SANCIÓ: Imposar a la persona declarada responsable, la Sra. M. D. O.,
amb XXXXXXXXXXXX i domicili a XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX,
una multa de 500,00.- euros, segons l’article 13.5 de la Llei 50/1999 de 23 de
desembre.
CINQUÈ.- COMUNICAR els presents acords a la persona interessada, a la
Instructora i a la Intervenció General.

ACORD 19.- RELATIU A LA IMPOSICIÓ DE SANCIÓ AL SR. J.A.A.L. PER
INFRACCIÓ DE LA LLEI 50/99 SOBRE TINENÇA DE GOSSOS CONSIDERATS
POTENCIALMENT PERILLOSOS, PER UN IMPORT DE 500,00.-EUROS. EX.
232/16 EG. (EXP.1699/2017)
Es dóna compte de l’acord que es transcriu seguidament, i sotmès a votació
s'aprova amb 26 vots a favor dels representants del PSC-CP, Srs./Sres. Núria
Marín Martínez, Francesc J. Belver Valles, Cristian Alcázar Esteban, José Castro
Borrallo, Manuel Brinquis Pérez, José M. García Mompel, Jaume Graells Veguin,
Jesús Husillos Gutierrez, M. Ángeles Sariñena Hidalgo, Rocío Ramírez Pérez i
David Quirós Brito; dels representants de CIUTADANS, Srs./Sres. Miguel Manuel
García Valle, M. Carmen Esteban Fernández, Rainaldo Ruiz Narvaez i Jesús
Amadeo Martín González; dels representants d’ICV-EUiA-PIRATES-E, Srs./Sres.
Ana González Montes, Juliana Carballeira Pascual i Ivan Nieto Martínez; dels
representants del PP, Srs/Sres. Fco. Javier Martín Hermosín, Pedro Alonso Navarro
i Sonia Esplugas González; dels representants d’ERC-AM, Srs./Sres. Antoni García
i Acero i Jorge García i Muñoz; del representant de CiU, Sr. Jordi Monrós Ibáñez; i
dels REGIDORS NO ADSCRITS, Srs./Sres. Rafael Jiménez Ariza i Cristina Santón
Ramiro; i amb 1 vot d’abstenció del representant de la CUP-PA, Sr. Christian
Giménez Marquez; assistents presents en el moment de la votació, adoptant-se els
acords que figuren en la seva part dispositiva:
VIST que mitjançant Resolució núm. 233/2017, de 19 de gener, es va iniciar el
present procediment sancionador contra el Sr. J. A. A. L., amb XXXXXXXXXXXXX i
domicili a XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, per una infracció greu
contra la normativa de tinença de gossos considerats potencialment perillosos (no
disposar de la corresponent llicència municipal).
VIST que l’esmentada resolució no va poder ser notificada personalment a
l’interessat en data 2.2.2017 atès que el mateix resulta “desconegut” en el domicili
assenyalat a efectes de notificacions; raó per la qual, i als efectes de l’art. 44 de la
llei 39/2015, d’1 d’octubre LPACAP, es va notificar mitjançant publicació al BOE del
dia 24.3.2017.
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ATÈS que a l’esmentada resolució s’advertia a l’interessat/da que, de no efectuar
al·legacions dins del termini atorgat a l’efecte, aquella podria ser considerada
proposta de resolució si conté un pronunciament precís sobre la responsabilitat de
la persona imputada.
ATÈS que no consta la presentació d’al·legacions ni la sol·licitud de pràctica de
prova per part de l’imputat, dintre del termini atorgat a l’efecte.
VISTA la Proposta definitiva de resolució, dictada en data 24.04.2017.
VIST l’informe de l’Assessoria Jurídica del Servei de Salut de data 28.04.2017.
El Ple, a proposta del Regidor de Govern de Benestar Social i amb el dictamen
previ de la Comissió Permanent de Drets i Territori.
ACORDA,
PRIMER.- FETS PROVATS: Declarar provats els fets següents, referits en la
denúncia del Servei de la Guàrdia Urbana de l’Hospitalet de data 25.05.2016, a la
que es fa referència en la resolució núm. 233/2017, de 19 de gener, d’iniciació del
procediment:
Fets: No disposar de la llicència administrativa per la tinença i
conducció d’animals potencialment perillosos de l’espècie canina,
requerida per l’article 3.1 de la Llei 50/1999 de 23 de desembre, sobre el
règim jurídic de la tinença d’animals potencialment perillosos, l’article 3.1 del
Reial Decret 287/2002 de 22 de març, que la desenvolupa i l’article 3.1 del
Decret 170/2002 d’11 de juny, sobre mesures en matèria de gossos
considerats potencialment perillosos.
SEGON.- TIPIFICACIÓ I QUALIFICACIÓ: Normes infringides: Article 13.1.b) de la
Llei 50/1999 de 23 de desembre. Proposta de qualificació: GREU, en atenció a que,
segons disposa l’art. 29.4 de la llei 40/2015, d’1 d’octubre LRJSP i atenent a que es
tracta d’una infracció de caràcter merament de manca de documentació, es
considera proposar a l’òrgan competent per resoldre l’imposició de la sanció en el
seu grau inferior (segons l’art. 13.1.b) de la Llei 50/1999 de 23 de desembre, la
seva qualificació originària seria de molt greu).
TERCER-. RESPONSABILITAT: Considerar responsable de la comissió dels
esmentats fets, a títol d’autor el Sr. J. A. A. L., amb XXXXXXXXXXXXX i domicili a
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.
QUART.- SANCIÓ: Imposar a la persona declarada responsable, el Sr. J. A. A. L.,
amb XXXXXXXXXXXX, una multa de 500,00.- euros, segons l’article 13.5 de la Llei
50/1999 de 23 de desembre.
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CINQUÈ.- COMUNICAR els presents acords a la persona interessada, a la
Instructora i a la Intervenció General.
ACORD 20.- RELATIU A LA IMPOSICIÓ DE SANCIÓ AL SR. C.P.B. PER
INFRACCIÓ DE LA LLEI 10/99 SOBRE TINENÇA DE GOSSOS CONSIDERATS
POTENCIALMENT PERILLOSOS, PER UN IMPORT DE 150,25.-EUROS. EX.
301/16 EG. (EXP. 7809/2017)
Es dóna compte de l’acord que es transcriu seguidament, i sotmès a votació
s'aprova amb 26 vots a favor dels representants del PSC-CP, Srs./Sres. Núria
Marín Martínez, Francesc J. Belver Valles, Cristian Alcázar Esteban, José Castro
Borrallo, Manuel Brinquis Pérez, José M. García Mompel, Jaume Graells Veguin,
Jesús Husillos Gutierrez, M. Ángeles Sariñena Hidalgo, Rocío Ramírez Pérez i
David Quirós Brito; dels representants de CIUTADANS, Srs./Sres. Miguel Manuel
García Valle, M. Carmen Esteban Fernández, Rainaldo Ruiz Narvaez i Jesús
Amadeo Martín González; dels representants d’ICV-EUiA-PIRATES-E, Srs./Sres.
Ana González Montes, Juliana Carballeira Pascual i Ivan Nieto Martínez; dels
representants del PP, Srs/Sres. Fco. Javier Martín Hermosín, Pedro Alonso Navarro
i Sonia Esplugas González; dels representants d’ERC-AM, Srs./Sres. Antoni García
i Acero i Jorge García i Muñoz; del representant de CiU, Sr. Jordi Monrós Ibáñez; i
dels REGIDORS NO ADSCRITS, Srs./Sres. Rafael Jiménez Ariza i Cristina Santón
Ramiro; i amb 1 vot d’abstenció del representant de la CUP-PA, Sr. Christian
Giménez Marquez; assistents presents en el moment de la votació, adoptant-se els
acords que figuren en la seva part dispositiva:

VIST que mitjançant Resolució núm. 2174/2017, de 16 de març, es va iniciar
procediment sancionador contra el Sr. C. P. B., amb XXXXXXXXXXXXX i domicili a
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.
VIST que l’esmentada resolució es va notificar en data 7.4.2017, segons acredita la
signatura de l’interessat en la còpia de l’esmentada resolució.
VIST que no consta la presentació de cap al·legació ni la proposició de cap mitjà de
prova per part de l’interessat/da en el termini de deu dies atorgat a tal efecte.
VISTA la proposta de resolució de la Sra. instructora del procediment de 02.05.2017
VIST l’informe de l’Assessoria Jurídica del Servei de Salut de data 03.05.2017
El Ple, a proposta del Regidor de Govern de Benestar Social i amb el dictamen
previ de la Comissió Permanent de Drets i Territori.
ACORDA,
PRIMER.- FETS PROVATS: Declarar provats els fets següents, referits en la
denúncia del Servei de la Guàrdia Urbana de l’Hospitalet de data 13.09.2016, a la
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que es fa referència en la resolució núm. 2174/2017, de 16 de març, d’iniciació del
procediment:
Portar un gos potencialment perillós sense morrió a la via pública.
SEGON.- TIPIFICACIÓ I QUALIFICACIÓ: Aquests fets constitueixen una infracció
dels arts. 2.1 i 7.3.e) de la llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre la tinença de gossos
considerats potencialment perillosos, que es qualifica com a infracció GREU (art. 7
de la llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre la tinença de gossos considerats
potencialment perillosos).
TERCER-. RESPONSABILITAT: Considerar responsable de la comissió dels
esmentats fets, a títol d’autor el Sr. C. P. B., amb XXXXXXXXXXXXXXX i domicili a
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.
QUART.- SANCIÓ: Imposar a la persona declarada responsable, el Sr. C. P. B.,
amb XXXXXXXXXXX, una multa de 150,25.-€ (art. 11.1 de la llei 10/1999, de 30 de
juliol, sobre la tinença de gossos considerats potencialment perillosos).
CINQUÈ.- COMUNICAR el present acord a la persona interessada, a la Instructora i
a la Intervenció General.
ACORD 21.- RELATIU A LA IMPOSICIÓ DE SANCIÓ AL SR. E.P.R. PER
INFRACCIÓ DE LA LLEI 10/99 SOBRE TINENÇA DE GOSSOS CONSIDERATS
POTENCIALMENT PERILLOSOS, PER UN IMPORT DE 150,25.-EUROS. EX.
292/16 EG. (EXP.2826/2017)
Es dóna compte de l’acord que es transcriu seguidament, i sotmès a votació
s'aprova amb 26 vots a favor dels representants del PSC-CP, Srs./Sres. Núria
Marín Martínez, Francesc J. Belver Valles, Cristian Alcázar Esteban, José Castro
Borrallo, Manuel Brinquis Pérez, José M. García Mompel, Jaume Graells Veguin,
Jesús Husillos Gutierrez, M. Ángeles Sariñena Hidalgo, Rocío Ramírez Pérez i
David Quirós Brito; dels representants de CIUTADANS, Srs./Sres. Miguel Manuel
García Valle, M. Carmen Esteban Fernández, Rainaldo Ruiz Narvaez i Jesús
Amadeo Martín González; dels representants d’ICV-EUiA-PIRATES-E, Srs./Sres.
Ana González Montes, Juliana Carballeira Pascual i Ivan Nieto Martínez; dels
representants del PP, Srs/Sres. Fco. Javier Martín Hermosín, Pedro Alonso Navarro
i Sonia Esplugas González; dels representants d’ERC-AM, Srs./Sres. Antoni García
i Acero i Jorge García i Muñoz; del representant de CiU, Sr. Jordi Monrós Ibáñez; i
dels REGIDORS NO ADSCRITS, Srs./Sres. Rafael Jiménez Ariza i Cristina Santón
Ramiro; i amb 1 vot d’abstenció del representant de la CUP-PA, Sr. Christian
Giménez Marquez; assistents presents en el moment de la votació, adoptant-se els
acords que figuren en la seva part dispositiva:
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VIST que mitjançant Resolució núm. 551/2017, de 31 de gener, es va iniciar
procediment sancionador contra el Sr. E. P. R., amb XXXXXXXXXXXXX i domicili a
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.
VIST que l’esmentada resolució es va notificar en data 7.2.2017, segons acredita la
signatura de l’interessat en la còpia de l’esmentada resolució.
VIST que no consta la presentació de cap al·legació ni la proposició de cap mitjà de
prova per part de l’interessat/da en el termini de deu dies atorgat a tal efecte.
VISTA la proposta de resolució de la Sra. instructora del procediment de 30.03.2017
VIST l’informe de l’Assessoria Jurídica del Servei de Salut de data 10.04.2017
El Ple, a proposta del Regidor de Govern de Benestar Social i amb el dictamen
previ de la Comissió Permanent de Drets i Territori.
ACORDA,
PRIMER.- FETS PROVATS: Declarar provats els fets següents, referits en la
denúncia del Servei de la Guàrdia Urbana de l’Hospitalet de data 08.10.2016, a la
que es fa referència en la resolució núm. 551/2017, de 31 de gener, d’iniciació del
procediment:
Portar un gos potencialment perillós sense morrió a la via pública.
SEGON.- TIPIFICACIÓ I QUALIFICACIÓ: Aquests fets constitueixen una infracció
dels arts. 2.1 i 7.3.e) de la llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre la tinença de gossos
considerats potencialment perillosos, que es qualifica com a infracció GREU (art. 7
de la llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre la tinença de gossos considerats
potencialment perillosos).
TERCER-. RESPONSABILITAT: Considerar responsable de la comissió dels
esmentats fets, a títol d’autor el Sr. E. P. R., amb XXXXXXXXXXXX i domicili a
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.
QUART.- SANCIÓ: Imposar a la persona declarada responsable, el Sr. E. P. R.,
amb XXXXXXXXXXX, una multa de 150,25.-€ (art. 11.1 de la llei 10/1999, de 30 de
juliol, sobre la tinença de gossos considerats potencialment perillosos).
CINQUÈ.- COMUNICAR el present acord a la persona interessada, a la Instructora i
a la Intervenció General.
ACORD 22.- RELATIU A LA IMPOSICIÓ DE SANCIÓ A LA SRA. A.K. PER
INFRACCIÓ DE LA LLEI 50/99 SOBRE TINENÇA DE GOSSOS CONSIDERATS
POTENCIALMENT PERILLOSOS, PER UN IMPORT DE 500,00.-EUROS. EX.
281/16 EG. (EXP. 1838/2017)
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Es dóna compte de l’acord que es transcriu seguidament, i sotmès a votació
s'aprova amb 26 vots a favor dels representants del PSC-CP, Srs./Sres. Núria
Marín Martínez, Francesc J. Belver Valles, Cristian Alcázar Esteban, José Castro
Borrallo, Manuel Brinquis Pérez, José M. García Mompel, Jaume Graells Veguin,
Jesús Husillos Gutierrez, M. Ángeles Sariñena Hidalgo, Rocío Ramírez Pérez i
David Quirós Brito; dels representants de CIUTADANS, Srs./Sres. Miguel Manuel
García Valle, M. Carmen Esteban Fernández, Rainaldo Ruiz Narvaez i Jesús
Amadeo Martín González; dels representants d’ICV-EUiA-PIRATES-E, Srs./Sres.
Ana González Montes, Juliana Carballeira Pascual i Ivan Nieto Martínez; dels
representants del PP, Srs/Sres. Fco. Javier Martín Hermosín, Pedro Alonso Navarro
i Sonia Esplugas González; dels representants d’ERC-AM, Srs./Sres. Antoni García
i Acero i Jorge García i Muñoz; del representant de CiU, Sr. Jordi Monrós Ibáñez; i
dels REGIDORS NO ADSCRITS, Srs./Sres. Rafael Jiménez Ariza i Cristina Santón
Ramiro; i amb 1 vot d’abstenció del representant de la CUP-PA, Sr. Christian
Giménez Marquez; assistents presents en el moment de la votació, adoptant-se els
acords que figuren en la seva part dispositiva:
VIST que mitjançant Resolució núm. 235/2017, de 19 de gener, es va iniciar el
present procediment sancionador contra la Sra. A. K., amb XXXXXXXXXXXXXXX i
domicili a XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, per una infracció
greu contra la normativa de tinença de gossos considerats potencialment perillosos
(no disposar de la corresponent llicència municipal).
VIST que l’esmentada resolució va ser objecte de notificació a la interessada amb
data 7/2/2017, com així consta en la corresponent diligència de notificació.
ATÈS que a l’esmentada resolució s’advertia a la interessada que, de no efectuar
al·legacions dins del termini atorgat a l’efecte, aquella podria ser considerada
proposta de resolució si conté un pronunciament precís sobre la responsabilitat de
la persona imputada.
ATÈS que no consta la presentació d’al·legacions ni la sol·licitud de pràctica de
prova per part de l’imputat, dintre del termini atorgat a l’efecte.
VISTA la Proposta definitiva de resolució, dictada en data 30.03.2017.
VIST l’informe de l’Assessoria Jurídica del Servei de Salut de data 10.04.2017.
El Ple, a proposta del Regidor de Govern de Benestar Social i amb el dictamen
previ de la Comissió Permanent de Drets i Territori.
ACORDA,
PRIMER.- FETS PROVATS: Declarar provats els fets següents, referits en la
denúncia del Servei de la Guàrdia Urbana de l’Hospitalet de data 21.06.2016, a la
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que es fa referència en la resolució núm. 235/2017, de 19 de gener, d’iniciació del
procediment:
Fets: No disposar de la llicència administrativa per la tinença i
conducció d’animals potencialment perillosos de l’espècie canina,
requerida per l’article 3.1 de la Llei 50/1999 de 23 de desembre, sobre el
règim jurídic de la tinença d’animals potencialment perillosos, l’article 3.1 del
Reial Decret 287/2002 de 22 de març, que la desenvolupa i l’article 3.1 del
Decret 170/2002 d’11 de juny, sobre mesures en matèria de gossos
considerats potencialment perillosos.
SEGON.- TIPIFICACIÓ I QUALIFICACIÓ: Normes infringides: Article 13.1.b) de la
Llei 50/1999 de 23 de desembre. Proposta de qualificació: GREU, en atenció a que,
segons disposa l’art. 29.4 de la llei 40/2015, d’1 d’octubre LRJSP i atenent a que es
tracta d’una infracció de caràcter merament de manca de documentació, es
considera proposar a l’òrgan competent per resoldre l’imposició de la sanció en el
seu grau inferior (segons l’art. 13.1.b) de la Llei 50/1999 de 23 de desembre, la
seva qualificació originària seria de molt greu).
TERCER-. RESPONSABILITAT: Considerar responsable de la comissió dels
esmentats fets, a títol d’autor la Sra. A. K., amb XXXXXXXXXXXXXXXX i domicili a
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.
QUART.- SANCIÓ: Imposar a la persona declarada responsable, la Sra. A. K., amb
XXXXXXXXXXXXXXX, una multa de 500,00.- euros, segons l’article 13.5 de la Llei
50/1999 de 23 de desembre.
CINQUÈ.- COMUNICAR els presents acords a la persona interessada, a la
Instructora i a la Intervenció General.
ACORD 23.- RELATIU A LA IMPOSICIÓ DE SANCIÓ AL SR. C.G.P.A. PER
INFRACCIÓ DE LA LLEI 50/99 SOBRE TINENÇA DE GOSSOS CONSIDERATS
POTENCIALMENT PERILLOSOS, PER UN IMPORT DE 500,00.- EUROS. EX.
186/16 PA (EXP. 16995/2016)
Es dóna compte de l’acord que es transcriu seguidament, i sotmès a votació
s'aprova amb 26 vots a favor dels representants del PSC-CP, Srs./Sres. Núria
Marín Martínez, Francesc J. Belver Valles, Cristian Alcázar Esteban, José Castro
Borrallo, Manuel Brinquis Pérez, José M. García Mompel, Jaume Graells Veguin,
Jesús Husillos Gutierrez, M. Ángeles Sariñena Hidalgo, Rocío Ramírez Pérez i
David Quirós Brito; dels representants de CIUTADANS, Srs./Sres. Miguel Manuel
García Valle, M. Carmen Esteban Fernández, Rainaldo Ruiz Narvaez i Jesús
Amadeo Martín González; dels representants d’ICV-EUiA-PIRATES-E, Srs./Sres.
Ana González Montes, Juliana Carballeira Pascual i Ivan Nieto Martínez; dels
representants del PP, Srs/Sres. Fco. Javier Martín Hermosín, Pedro Alonso Navarro
i Sonia Esplugas González; dels representants d’ERC-AM, Srs./Sres. Antoni García
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i Acero i Jorge García i Muñoz; del representant de CiU, Sr. Jordi Monrós Ibáñez; i
dels REGIDORS NO ADSCRITS, Srs./Sres. Rafael Jiménez Ariza i Cristina Santón
Ramiro; i amb 1 vot d’abstenció del representant de la CUP-PA, Sr. Christian
Giménez Marquez; assistents presents en el moment de la votació, adoptant-se els
acords que figuren en la seva part dispositiva:

VIST que mitjançant Resolució núm. 1220/2017, de 17 de febrer, es va incoar el
present procediment sancionador contra el Sr. C. G. P. A., amb XXXXXXXXXXXX i
domicili a XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, per una infracció greu
contra la Llei 50/1999 (no disposar de la preceptiva llicència).
VIST que l’ esmentada resolució va ser objecte de notificació a l’interessat amb data
17.3.2017, com així consta en la corresponent diligència de notificació.
VIST que en aquesta resolució s’advertia a l’interessat que, de no efectuar
al·legacions en el termini de deu dies, aquella podria ser considerada proposta de
resolució si conté un pronunciament precís sobre la responsabilitat imputada
VIST que no consta la presentació de cap al·legació ni la proposició de cap mitjà de
prova per part de l’interessat en el termini de deu dies atorgat a tal efecte.
VISTA la proposta de resolució de la Sra. instructora del procediment de data
03.04.2017
VIST l’informe de l’Assessoria Jurídica del Servei de Salut de data 18.04.2017
VIST que en la substanciació del procediment s’han observat tots els requisits
procedimentals establerts en la Llei 39/2015, d’1 d’octubre de 2015, LPACAP.
El Ple, a proposta del Regidor de Govern de Benestar Social i amb el dictamen
previ de la Comissió Permanent de Drets i Territori.
ACORDA,
PRIMER.- Fets: No disposar de la llicència administrativa per la tinença i
conducció d’animals potencialment perillosos de l’espècie canina, requerida
per l’article 3.1 de la Llei 50/1999 de 23 de desembre, sobre el règim jurídic de la
tinença d’animals potencialment perillosos, l’article 3.1 del Reial Decret 287/2002 de
22 de març, que la desenvolupa i l’article 3.1 del Decret 170/2002 d’11 de juny,
sobre mesures en matèria de gossos considerats potencialment perillosos.
► Normes infringides: Article 13.1.b) de la Llei 50/1999 de 23 de desembre.
►Qualificació definitiva de la infracció: GREU, en atenció a que, segons
disposa l’art. 29.4 de la llei 40/2015, d’1 d’octubre LRJSP i atenent a que es
tracta d’una infracció de caràcter merament de manca de documentació, es
considera proposar a l’òrgan competent per resoldre la imposició de la

…/…

71

sanció en el seu grau inferior (segons l’art. 13.1.b) de la Llei 50/1999 de 23
de desembre, la seva qualificació originària seria de molt greu).
►Sanció definitiva : 500,00.- euros, segons l’article 13.5 de la Llei 50/1999
de 23 de desembre.
RESPONSABILITAT: Es considera responsable de la comissió dels esmentats fets,
a títol d’autor, el Sr. C. G. P. A, amb XXXXXXXXXXXX i domicili a
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.
SEGON.- COMUNICAR el present acord a la persona interessada, a la Instructora i
a la Intervenció General.

ACORD 24.- RELATIU A LA IMPOSICIÓ DE SANCIÓ AL SR. F.E.P.CH. PER
INFRACCIÓ DE LA LLEI 50/99 SOBRE TINENÇA DE GOSSOS CONSIDERATS
POTENCIALMENT PERILLOSOS, PER UN IMPORT DE 500,00.- EUROS. EX.
275/16 PA (16760/2016)
Es dóna compte de l’acord que es transcriu seguidament, i sotmès a votació
s'aprova amb 26 vots a favor dels representants del PSC-CP, Srs./Sres. Núria
Marín Martínez, Francesc J. Belver Valles, Cristian Alcázar Esteban, José Castro
Borrallo, Manuel Brinquis Pérez, José M. García Mompel, Jaume Graells Veguin,
Jesús Husillos Gutierrez, M. Ángeles Sariñena Hidalgo, Rocío Ramírez Pérez i
David Quirós Brito; dels representants de CIUTADANS, Srs./Sres. Miguel Manuel
García Valle, M. Carmen Esteban Fernández, Rainaldo Ruiz Narvaez i Jesús
Amadeo Martín González; dels representants d’ICV-EUiA-PIRATES-E, Srs./Sres.
Ana González Montes, Juliana Carballeira Pascual i Ivan Nieto Martínez; dels
representants del PP, Srs/Sres. Fco. Javier Martín Hermosín, Pedro Alonso Navarro
i Sonia Esplugas González; dels representants d’ERC-AM, Srs./Sres. Antoni García
i Acero i Jorge García i Muñoz; del representant de CiU, Sr. Jordi Monrós Ibáñez; i
dels REGIDORS NO ADSCRITS, Srs./Sres. Rafael Jiménez Ariza i Cristina Santón
Ramiro; i amb 1 vot d’abstenció del representant de la CUP-PA, Sr. Christian
Giménez Marquez; assistents presents en el moment de la votació, adoptant-se els
acords que figuren en la seva part dispositiva:

VIST que mitjançant Resolució núm. 1221 /2017, de 17 de febrer, es va iniciar el
present procediment sancionador contra el Sr. F. E. P. Ch., amb XXXXXXXXXXXX i
domicili a XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, per una infracció
greu contra la Llei 50/1999 (no disposar de la preceptiva llicència).
VIST que l’ esmentada resolució va ser objecte d’ntents infructuosos de notificació
els dies 10 i 13 de març de 2017, raò per la qual, i als efectes de l’art. 44 de la llei
39/2015, d’1 d’octubre LPACAP, es va notificar mitjançant publicació al BOE del dia
13.4.2017.
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VIST que en aquesta resolució s’advertia a l’interessat que, de no efectuar
al·legacions en el termini de deu dies, aquella podria ser considerada proposta de
resolució si conté un pronunciament precís sobre la responsabilitat imputada.
VIST que no consta la presentació de cap al·legació ni la proposició de cap mitjà de
prova per part de l’interessat en el termini de deu dies atorgat a tal efecte.
VISTA la proposta de resolució de la Sra. instructora del procediment de data
10.05.2017
VIST l’informe de l’Assessoria Jurídica del Servei de Salut de data 12.05.2017
VIST que en la substanciació del procediment s’han observat tots els requisits
procedimentals establerts en la Llei 39/2015, d’1 d’octubre de 2015, LPACAP.
El Ple, a proposta del Regidor de Govern de Benestar Social i amb el dictamen
previ de la Comissió Permanent de Drets i Territori.
ACORDA,
PRIMER.- Fets: No disposar de la llicència administrativa per la tinença i
conducció d’animals potencialment perillosos de l’espècie canina, requerida
per l’article 3.1 de la Llei 50/1999 de 23 de desembre, sobre el règim jurídic de la
tinença d’animals potencialment perillosos, l’article 3.1 del Reial Decret 287/2002 de
22 de març, que la desenvolupa i l’article 3.1 del Decret 170/2002 d’11 de juny,
sobre mesures en matèria de gossos considerats potencialment perillosos.
► Normes infringides: Article 13.1.b) de la Llei 50/1999 de 23 de desembre.
►Qualificació definitiva de la infracció : GREU, en atenció a que, segons
disposa l’art. 29.4 de la llei 40/2015, d’1 d’octubre LRJSP i atenent a que es
tracta d’una infracció de caràcter merament de manca de documentació, es
considera proposar a l’òrgan competent per resoldre la imposició de la
sanció en el seu grau inferior (segons l’art. 13.1.b) de la Llei 50/1999 de 23
de desembre, la seva qualificació originària seria de molt greu).
►Sanció definitiva : 500,00.- euros, segons l’article 13.5 de la Llei 50/1999
de 23 de desembre.
RESPONSABILITAT: Es considera responsable de la comissió dels esmentats fets,
a títol d’autor, el Sr. F. E. P. Ch., amb XXXXXXXXXXXXX i domicili a
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.
SEGON.- COMUNICAR el present acord a la persona interessada, a la Instructora i
a la Intervenció General.
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ACORD 25.- RELATIU A LA IMPOSICIÓ DE SANCIÓ AL SR. A.S.C. PER
INFRACCIÓ DE LA LLEI 50/99 SOBRE TINENÇA DE GOSSOS CONSIDERATS
POTENCIALMENT PERILLOSOS, PER UN IMPORT DE 500,00.-EUROS. EX.
280/16 EG. (EXP. 1829/2017)
Es dóna compte de l’acord que es transcriu seguidament, i sotmès a votació
s'aprova amb 26 vots a favor dels representants del PSC-CP, Srs./Sres. Núria
Marín Martínez, Francesc J. Belver Valles, Cristian Alcázar Esteban, José Castro
Borrallo, Manuel Brinquis Pérez, José M. García Mompel, Jaume Graells Veguin,
Jesús Husillos Gutierrez, M. Ángeles Sariñena Hidalgo, Rocío Ramírez Pérez i
David Quirós Brito; dels representants de CIUTADANS, Srs./Sres. Miguel Manuel
García Valle, M. Carmen Esteban Fernández, Rainaldo Ruiz Narvaez i Jesús
Amadeo Martín González; dels representants d’ICV-EUiA-PIRATES-E, Srs./Sres.
Ana González Montes, Juliana Carballeira Pascual i Ivan Nieto Martínez; dels
representants del PP, Srs/Sres. Fco. Javier Martín Hermosín, Pedro Alonso Navarro
i Sonia Esplugas González; dels representants d’ERC-AM, Srs./Sres. Antoni García
i Acero i Jorge García i Muñoz; del representant de CiU, Sr. Jordi Monrós Ibáñez; i
dels REGIDORS NO ADSCRITS, Srs./Sres. Rafael Jiménez Ariza i Cristina Santón
Ramiro; i amb 1 vot d’abstenció del representant de la CUP-PA, Sr. Christian
Giménez Marquez; assistents presents en el moment de la votació, adoptant-se els
acords que figuren en la seva part dispositiva:
VIST que mitjançant Resolució núm. 406/2017, de 25 de gener, es va iniciar el
present procediment sancionador contra el Sr. A. S. C., amb XXXXXXXXXXXXXX i
domicili a XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, per una
infracció greu contra la normativa de tinença de gossos considerats potencialment
perillosos (no disposar de la corresponent llicència municipal).
VIST que l’esmentada resolució va ser objecte d’intents infructuosos de notificació
els dies 10 i 12 de febrer de 2017, raó per la qual, i als efectes de l’art. 44 de la llei
39/2015, d’1 d’octubre LPACAP, es va notificar mitjançant publicació al BOE del dia
24.3.2017.
ATÈS que a l’esmentada resolució s’advertia a l’interessat que, de no efectuar
al·legacions dins del termini atorgat a l’efecte, aquella podria ser considerada
proposta de resolució si conté un pronunciament precís sobre la responsabilitat de
la persona imputada.
ATÈS que no consta la presentació d’al·legacions ni la sol·licitud de pràctica de
prova per part de l’imputat, dintre del termini atorgat a l’efecte.
VISTA la Proposta definitiva de resolució, dictada en data 24.04.2017.
VIST l’informe de l’Assessoria Jurídica del Servei de Salut de data 02.05.2017.
El Ple, a proposta del Regidor de Govern de Benestar Social i amb el dictamen
previ de la Comissió Permanent de Drets i Territori.
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ACORDA,
PRIMER.- FETS PROVATS: Declarar provats els fets següents, referits en la
denúncia del Servei de la Guàrdia Urbana de l’Hospitalet de data 30.07.2016, a la
que es fa referència en la resolució núm. 406/2017, de 25 de gener, d’iniciació del
procediment:
Fets: No disposar de la llicència administrativa per la tinença i
conducció d’animals potencialment perillosos de l’espècie canina,
requerida per l’article 3.1 de la Llei 50/1999 de 23 de desembre, sobre el
règim jurídic de la tinença d’animals potencialment perillosos, l’article 3.1 del
Reial Decret 287/2002 de 22 de març, que la desenvolupa i l’article 3.1 del
Decret 170/2002 d’11 de juny, sobre mesures en matèria de gossos
considerats potencialment perillosos.
SEGON.- TIPIFICACIÓ I QUALIFICACIÓ: Normes infringides: Article 13.1.b) de la
Llei 50/1999 de 23 de desembre. Proposta de qualificació: GREU, en atenció a que,
segons disposa l’art. 29.4 de la llei 40/2015, d’1 d’octubre LRJSP i atenent a que es
tracta d’una infracció de caràcter merament de manca de documentació, es
considera proposar a l’òrgan competent per resoldre l’imposició de la sanció en el
seu grau inferior (segons l’art. 13.1.b) de la Llei 50/1999 de 23 de desembre, la
seva qualificació originària seria de molt greu).
TERCER-. RESPONSABILITAT: Considerar responsable de la comissió dels
esmentats fets, a títol d’autor el Sr. A. S. C., amb XXXXXXXXXXXX i domicili a
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.
QUART.- SANCIÓ: Imposar a la persona declarada responsable, el Sr. A. S. C.,
amb XXXXXXXXXXXX, una multa de 500,00.- euros, segons l’article 13.5 de la Llei
50/1999 de 23 de desembre.
CINQUÈ.- COMUNICAR els presents acords a la persona interessada, a la
Instructora i a la Intervenció General.
ACORD 26.- RELATIU A LA IMPOSICIÓ DE SANCIÓ AL SR. X.F.E.P.M. PER
INFRACCIÓ DE LA LLEI 10/99 SOBRE TINENÇA DE GOSSOS CONSIDERATS
POTENCIALMENT PERILLOSOS, PER UN IMPORT DE 300.-EUROS. EXP. SA.
279/16. (EXP. 2349/2017)
Es dóna compte de l’acord que es transcriu seguidament, i sotmès a votació
s'aprova amb 26 vots a favor dels representants del PSC-CP, Srs./Sres. Núria
Marín Martínez, Francesc J. Belver Valles, Cristian Alcázar Esteban, José Castro
Borrallo, Manuel Brinquis Pérez, José M. García Mompel, Jaume Graells Veguin,
Jesús Husillos Gutierrez, M. Ángeles Sariñena Hidalgo, Rocío Ramírez Pérez i
David Quirós Brito; dels representants de CIUTADANS, Srs./Sres. Miguel Manuel
García Valle, M. Carmen Esteban Fernández, Rainaldo Ruiz Narvaez i Jesús
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Amadeo Martín González; dels representants d’ICV-EUiA-PIRATES-E, Srs./Sres.
Ana González Montes, Juliana Carballeira Pascual i Ivan Nieto Martínez; dels
representants del PP, Srs/Sres. Fco. Javier Martín Hermosín, Pedro Alonso Navarro
i Sonia Esplugas González; dels representants d’ERC-AM, Srs./Sres. Antoni García
i Acero i Jorge García i Muñoz; del representant de CiU, Sr. Jordi Monrós Ibáñez; i
dels REGIDORS NO ADSCRITS, Srs./Sres. Rafael Jiménez Ariza i Cristina Santón
Ramiro; i amb 1 vot d’abstenció del representant de la CUP-PA, Sr. Christian
Giménez Marquez; assistents presents en el moment de la votació, adoptant-se els
acords que figuren en la seva part dispositiva:

VIST que mitjançant Resolució núm. 407/2017, de 25 de gener, es va iniciar
procediment sancionador contra el Sr. F. X. E. P. M., amb XXXXXXXXXXXXXXXX i
domicili a XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.
VIST que l’esmentada resolució va ser objecte d’infructuosos intents de notificació
els dies 1 i 3 de febrer de 2017; davant d’això, i als efectes de l’art. 44 de la llei
39/2015, d’1 d’octubre LPACAP, es va notificar mitjançant publicació al BOE del dia
24.3.2017.
VIST que no consta la presentació de cap al·legació ni la proposició de cap mitjà de
prova per part de l’interessat en el termini de deu dies atorgat a tal efecte.
VISTA la proposta de resolució de la Sra. instructora del procediment de
24.04.2017.
VIST l’informe de l’Assessoria Jurídica del Servei de Salut de data 27.04.2017.
El Ple, a proposta del Regidor de Govern de Benestar Social i amb el dictamen
previ de la Comissió Permanent de Drets i Territori.
ACORDA,
PRIMER.- FETS PROVATS: Declarar provats els fets següents, referits en la
denúncia del Servei de la Guàrdia Urbana de l’Hospitalet de data 02.07.2016, a la
que es fa referència en la resolució núm. 407/2017, de 25 de gener, d’iniciació del
procediment:
Portar un gos potencialment perillós deslligat i sense morrió a la via pública.
SEGON.- TIPIFICACIÓ I QUALIFICACIÓ: Aquests fets constitueixen una infracció
dels arts. 2.1 i 7.3.e) de la llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre la tinença de gossos
considerats potencialment perillosos, que es qualifica com a infracció GREU (art. 7
de la llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre la tinença de gossos considerats
potencialment perillosos).
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TERCER-. RESPONSABILITAT: Considerar responsable de la comissió dels
esmentats fets, a títol d’autor el Sr. F. X. E. P. M., amb XXXXXXXXXXXXX i domicili
a XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.
QUART.- SANCIÓ: Imposar a la persona declarada responsable, el Sr. F. X. E. P.
M., amb XXXXXXXXXXXXXX i domicili a XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX,
una multa de 300,00.-€ (art. 11.1 de la llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre la tinença
de gossos considerats potencialment perillosos).
CINQUÈ.- COMUNICAR els presents acords a la persona interessada, a la
Instructora i a la Intervenció General.

ACORD 27.- RELATIU A LA IMPOSICIÓ DE SANCIÓ AL SR. C.E.D.R. PER
INFRACCIÓ DE LA LLEI 50/99 SOBRE TINENÇA DE GOSSOS CONSIDERATS
POTENCIALMENT PERILLOSOS, PER UN IMPORT DE 500,00.-EUROS. EX.
282/16 EG. (EXP.2224/2017)
Es dóna compte de l’acord que es transcriu seguidament, i sotmès a votació
s'aprova amb 26 vots a favor dels representants del PSC-CP, Srs./Sres. Núria
Marín Martínez, Francesc J. Belver Valles, Cristian Alcázar Esteban, José Castro
Borrallo, Manuel Brinquis Pérez, José M. García Mompel, Jaume Graells Veguin,
Jesús Husillos Gutierrez, M. Ángeles Sariñena Hidalgo, Rocío Ramírez Pérez i
David Quirós Brito; dels representants de CIUTADANS, Srs./Sres. Miguel Manuel
García Valle, M. Carmen Esteban Fernández, Rainaldo Ruiz Narvaez i Jesús
Amadeo Martín González; dels representants d’ICV-EUiA-PIRATES-E, Srs./Sres.
Ana González Montes, Juliana Carballeira Pascual i Ivan Nieto Martínez; dels
representants del PP, Srs/Sres. Fco. Javier Martín Hermosín, Pedro Alonso Navarro
i Sonia Esplugas González; dels representants d’ERC-AM, Srs./Sres. Antoni García
i Acero i Jorge García i Muñoz; del representant de CiU, Sr. Jordi Monrós Ibáñez; i
dels REGIDORS NO ADSCRITS, Srs./Sres. Rafael Jiménez Ariza i Cristina Santón
Ramiro; i amb 1 vot d’abstenció del representant de la CUP-PA, Sr. Christian
Giménez Marquez; assistents presents en el moment de la votació, adoptant-se els
acords que figuren en la seva part dispositiva:
VIST que mitjançant Resolució núm. 405/2017, de 25 de gener, es va iniciar el
present procediment sancionador contra el Sr. C. E. D. R., amb XXXXXXXXXXXX i
domicili a XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, per una infracció greu
contra la normativa de tinença de gossos considerats potencialment perillosos (no
disposar de la corresponent llicència municipal).
VIST que l’esmentada resolució va ser objecte d’intents infructuosos de notificació
els dies 3 i 6 de febrer de 2017, raó per la qual, i als efectes de l’art. 44 de la llei
39/2015, d’1 d’octubre LPACAP, es va notificar mitjançant publicació al BOE del dia
24.3.2017.
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ATÈS que no consta la presentació d’al·legacions ni la sol·licitud de pràctica de
prova per part de l’imputat, dintre del termini atorgat a l’efecte.
ATÈS que a l’esmentada resolució s’advertia a l’interessat que, de no efectuar
al·legacions dins del termini atorgat a l’efecte, aquella podria ser considerada
proposta de resolució si conté un pronunciament precís sobre la responsabilitat de
la persona imputada.
VISTA la Proposta definitiva de resolució, dictada en data 24.04.2017.
VIST l’informe de l’Assessoria Jurídica del Servei de Salut de data 02.05.2017.
El Ple, a proposta del Regidor de Govern de Benestar Social i amb el dictamen
previ de la Comissió Permanent de Drets i Territori.
ACORDA,
PRIMER.- FETS PROVATS: Declarar provats els fets següents, referits en la
resolució núm. 405/2017, de 25 de gener, d’iniciació del procediment:
Fets: No disposar de la llicència administrativa per la tinença i
conducció d’animals potencialment perillosos de l’espècie canina,
requerida per l’article 3.1 de la Llei 50/1999 de 23 de desembre, sobre el
règim jurídic de la tinença d’animals potencialment perillosos, l’article 3.1 del
Reial Decret 287/2002 de 22 de març, que la desenvolupa i l’article 3.1 del
Decret 170/2002 d’11 de juny, sobre mesures en matèria de gossos
considerats potencialment perillosos.
SEGON.- TIPIFICACIÓ I QUALIFICACIÓ: Normes infringides: Article 13.1.b) de la
Llei 50/1999 de 23 de desembre. Proposta de qualificació: GREU, en atenció a que,
segons disposa l’art. 29.4 de la llei 40/2015, d’1 d’octubre LRJSP i atenent a que es
tracta d’una infracció de caràcter merament de manca de documentació, es
considera proposar a l’òrgan competent per resoldre l’imposició de la sanció en el
seu grau inferior (segons l’art. 13.1.b) de la Llei 50/1999 de 23 de desembre, la
seva qualificació originària seria de molt greu).
TERCER-. RESPONSABILITAT: Considerar responsable de la comissió dels
esmentats fets, a títol d’autor el Sr. C. E. D. R., amb XXXXXXXXXXXXX i domicili a
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.
QUART.- SANCIÓ: Imposar a la persona declarada responsable, el Sr. C. E. D. R.,
amb XXXXXXXXXXXX, una multa de 500,00.- euros, segons l’article 13.5 de la Llei
50/1999 de 23 de desembre.
CINQUÈ.- COMUNICAR els presents acords a la persona interessada, a la
Instructora i a la Intervenció General.
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ACORD 28.- RELATIU A LA IMPOSICIÓ DE SANCIÓ AL SR. R. J. R. C. PER
INFRACCIÓ DE LA LLEI 10/99 SOBRE TINENÇA DE GOSSOS CONSIDERATS
POTENCIALMENT PERILLOSOS, PER UN IMPORT DE 150,25 EUROS –
EX.102/16 VR. (EXP. 7635/2016)
Es dóna compte de l’acord que es transcriu seguidament, i sotmès a votació
s'aprova amb 26 vots a favor dels representants del PSC-CP, Srs./Sres. Núria
Marín Martínez, Francesc J. Belver Valles, Cristian Alcázar Esteban, José Castro
Borrallo, Manuel Brinquis Pérez, José M. García Mompel, Jaume Graells Veguin,
Jesús Husillos Gutierrez, M. Ángeles Sariñena Hidalgo, Rocío Ramírez Pérez i
David Quirós Brito; dels representants de CIUTADANS, Srs./Sres. Miguel Manuel
García Valle, M. Carmen Esteban Fernández, Rainaldo Ruiz Narvaez i Jesús
Amadeo Martín González; dels representants d’ICV-EUiA-PIRATES-E, Srs./Sres.
Ana González Montes, Juliana Carballeira Pascual i Ivan Nieto Martínez; dels
representants del PP, Srs/Sres. Fco. Javier Martín Hermosín, Pedro Alonso Navarro
i Sonia Esplugas González; dels representants d’ERC-AM, Srs./Sres. Antoni García
i Acero i Jorge García i Muñoz; del representant de CiU, Sr. Jordi Monrós Ibáñez; i
dels REGIDORS NO ADSCRITS, Srs./Sres. Rafael Jiménez Ariza i Cristina Santón
Ramiro; i amb 1 vot d’abstenció del representant de la CUP-PA, Sr. Christian
Giménez Marquez; assistents presents en el moment de la votació, adoptant-se els
acords que figuren en la seva part dispositiva:

VIST que mitjançant Resolució núm. 6905/2016, de 14 de setembre, es va iniciar
procediment sancionador contra el Sr. R. J. R. C., amb XXXXXXXXXXXX i domicili
a XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX; l’esmentada resolució i la
proposta adjunta van ser objecte d’infructuosos intents de notificació els dies
22.9.2016 i 23.9.2016; davant d’això, i als efectes de l’art. 59.5 de la llei 30/1992,
LRJ-PAC, es van notificar mitjançant publicació al BOE del dia 3.11.2016.
VIST que l’esmentada resolució va ser objecte d’intents infructuososo de notificacio
els dies 22 i 23.09.2016, raó per la qual es va notificar mitjançant publicació al BOE
del dia 03.11.2016.
VIST que mitjançant Resolució 1485/2017 de 27.02.2017 es va rectificar una errada
material advertida en la resolució d’iniciació i es acordar ampliar en tres mesos el
termini de resolució i notificació del procediment. Aquesta resolució va ser notificada
a l‘interessat amb data 14.03.2017, com així consta en la corresponents diligència
de notificació.
VIST que no consta la presentació d’al·legacions ni la sol·licitud de pràctica de
prova per part de la persona interessada dintre del termini atorgat a l’efecte.
ATÈS que a l’esmentada resolució d’iniciació s’advertia a l’interessat que, de no
efectuar al·legacions en el termini de deu dies, aquella podria ser considerada
proposta de resolució si conté un pronunciament precís sobre la responsabilitat
imputada.
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VISTA la proposta definitiva de resolució , dictada en data 20 d’abril de 2017.
VIST l’informe de l’Assessoria Jurídica del Servei de Salut del 21 d’abril de 2017.
El Ple, a proposta del Regidor de Govern de Benestar Social i amb el dictamen
previ de la Comissió Permanent de Drets i Territori.
ACORDA,
PRIMER.- Declarar provats els fets següents:
L’interessat portava un gos potencialment perillós sense morrió a la via pública el
dia 30.03.2016.
SEGON. - TIPIFICACIÓ I QUALIFICACIÓ: Aquest fet constitueix infracció dels
articles 2.1 i 7.3.e) de la Llei 10/1999 de 30 de juliol, sobre la tinença de gossos
considerats potencialment perillosos, que es qualifica com a GREU (art. 7 llei
10/1999, de 30 de juliol, sobre la tinença de gossos considerats potencialment
perillosos.
TERCER .- SANCIÓ .- IMPOSAR al Sr. R. J. R. C., amb XXXXXXXXXXXX i
domicili a XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, la comissió de la
infracció que es descriu i la sanció que es relaciona amb la quantitat següent:
1. Portar un gos potencialment perillós sense morrió a la via pública. El que
constitueix infracció dels articles 2.1 i 7.3.e) de la Llei 10/1999 de 30 de juliol,
sobre la Tinença de gossos considerats potencialment perillosos, que es
qualifica com a GREU (art. 7 llei10/1999), i correspon una sanció de 150,25.euros (art. 11.1 de la Llei 10/1999).
RESPONSABILITAT: es considera responsable de la comissió dels esmentats fets,
a títol d’autor, el Sr. R. J. R. C., en aplicació de l’article 28 de la Llei 39/2015 d’a
d’octubre , del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
QUART.- COMUNICAR els presents acords a la persona interessada, a la
Instructora i a la Intervenció General.
ACORD 29.- RELATIU A LA IMPOSICIÓ DE SANCIÓ AL SR. A.C.G. PER
INFRACCIÓ DE LA LLEI 10/99 SOBRE TINENÇA DE GOSSOS CONSIDERATS
POTENCIALMENT PERILLOSOS, PER UN IMPORT DE 300.-EUROS. EXP. SA.
299/16. (EXP.7819/2017)
Es dóna compte de l’acord que es transcriu seguidament, i sotmès a votació
s'aprova amb 26 vots a favor dels representants del PSC-CP, Srs./Sres. Núria
Marín Martínez, Francesc J. Belver Valles, Cristian Alcázar Esteban, José Castro
Borrallo, Manuel Brinquis Pérez, José M. García Mompel, Jaume Graells Veguin,
Jesús Husillos Gutierrez, M. Ángeles Sariñena Hidalgo, Rocío Ramírez Pérez i
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David Quirós Brito; dels representants de CIUTADANS, Srs./Sres. Miguel Manuel
García Valle, M. Carmen Esteban Fernández, Rainaldo Ruiz Narvaez i Jesús
Amadeo Martín González; dels representants d’ICV-EUiA-PIRATES-E, Srs./Sres.
Ana González Montes, Juliana Carballeira Pascual i Ivan Nieto Martínez; dels
representants del PP, Srs/Sres. Fco. Javier Martín Hermosín, Pedro Alonso Navarro
i Sonia Esplugas González; dels representants d’ERC-AM, Srs./Sres. Antoni García
i Acero i Jorge García i Muñoz; del representant de CiU, Sr. Jordi Monrós Ibáñez; i
dels REGIDORS NO ADSCRITS, Srs./Sres. Rafael Jiménez Ariza i Cristina Santón
Ramiro; i amb 1 vot d’abstenció del representant de la CUP-PA, Sr. Christian
Giménez Marquez; assistents presents en el moment de la votació, adoptant-se els
acords que figuren en la seva part dispositiva:

VIST que mitjançant Resolució núm. 2176/2017, de 16 de març, es va iniciar
procediment sancionador contra el Sr. A. C. G., amb XXXXXXXXXXXXX i domicili a
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.
VIST que l’esmentada resolució es va notificar en data 12.4.2017.
VIST que no consta la presentació de cap al·legació ni la proposició de cap mitjà de
prova per part de l’interessat/da en el termini de deu dies atorgat a tal efecte.
VISTA la proposta de resolució de la Sra. instructora del procediment de
10.05.2017.
VIST l’informe de l’Assessoria Jurídica del Servei de Salut de data 12.05.2017.
El Ple, a proposta del Regidor de Govern de Benestar Social i amb el dictamen
previ de la Comissió Permanent de Drets i Territori.
ACORDA,
PRIMER.- FETS PROVATS: Declarar provats els fets següents, referits en la
denúncia del Servei de la Guàrdia Urbana de l’Hospitalet de data 15.10.2016, a la
que es fa referència en la resolució núm. 2176/2017, de 16 de març, d’iniciació del
procediment:
Portar un gos potencialment perillós deslligat i sense morrió a la via pública.
SEGON.- TIPIFICACIÓ I QUALIFICACIÓ: Aquests fets constitueixen una infracció
dels arts. 2.1 i 7.3.e) de la llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre la tinença de gossos
considerats potencialment perillosos, que es qualifica com a infracció GREU (art. 7
de la llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre la tinença de gossos considerats
potencialment perillosos).
TERCER-. RESPONSABILITAT: Considerar responsable de la comissió dels
esmentats fets, a títol d’autor el Sr. A. C. G., amb XXXXXXXXXXXXX i domicili a
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.
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QUART.- SANCIÓ: Imposar a la persona declarada responsable, el Sr. A. C. G.,
amb XXXXXXXXXXX, una multa de 300,00.-€ (art. 11.1 de la llei 10/1999, de 30 de
juliol, sobre la tinença de gossos considerats potencialment perillosos).
CINQUÈ.- COMUNICAR els presents acords a la persona interessada, a la
Instructora i a la Intervenció General.
ACORD 30.- RELATIU A LA IMPOSICIÓ DE SANCIÓ AL SR. F.E.B.C. PER
INFRACCIÓ DE LA LLEI 50/99 SOBRE TINENÇA DE GOSSOS CONSIDERATS
POTENCIALMENT PERILLOSOS, PER UN IMPORT DE 500,00.-EUROS. EX.
286/16 EG. (EXP. 8401/2017)
Es dóna compte de l’acord que es transcriu seguidament, i sotmès a votació
s'aprova amb 26 vots a favor dels representants del PSC-CP, Srs./Sres. Núria
Marín Martínez, Francesc J. Belver Valles, Cristian Alcázar Esteban, José Castro
Borrallo, Manuel Brinquis Pérez, José M. García Mompel, Jaume Graells Veguin,
Jesús Husillos Gutierrez, M. Ángeles Sariñena Hidalgo, Rocío Ramírez Pérez i
David Quirós Brito; dels representants de CIUTADANS, Srs./Sres. Miguel Manuel
García Valle, M. Carmen Esteban Fernández, Rainaldo Ruiz Narvaez i Jesús
Amadeo Martín González; dels representants d’ICV-EUiA-PIRATES-E, Srs./Sres.
Ana González Montes, Juliana Carballeira Pascual i Ivan Nieto Martínez; dels
representants del PP, Srs/Sres. Fco. Javier Martín Hermosín, Pedro Alonso Navarro
i Sonia Esplugas González; dels representants d’ERC-AM, Srs./Sres. Antoni García
i Acero i Jorge García i Muñoz; del representant de CiU, Sr. Jordi Monrós Ibáñez; i
dels REGIDORS NO ADSCRITS, Srs./Sres. Rafael Jiménez Ariza i Cristina Santón
Ramiro; i amb 1 vot d’abstenció del representant de la CUP-PA, Sr. Christian
Giménez Marquez; assistents presents en el moment de la votació, adoptant-se els
acords que figuren en la seva part dispositiva:
VIST que mitjançant Resolució núm. 2535/2017, de 24 de març, es va iniciar el
present procediment sancionador contra el Sr. F. E. B. Ch., amb XXXXXXXXXXXX i
domicili a XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, per una infracció greu
contra la normativa de tinença de gossos considerats potencialment perillosos (no
disposar de la corresponent llicència municipal).
VIST que l’esmentada resolució va ser notificada a l’interessat/da amb data
19.4.2017, com així consta en la corresponent diligència de notificació.
ATÈS que a l’esmentada resolució s’advertia a l’interessat que, de no efectuar
al·legacions dins del termini atorgat a l’efecte, aquella podria ser considerada
proposta de resolució si conté un pronunciament precís sobre la responsabilitat de
la persona imputada.
ATÈS que no consta la presentació d’al·legacions ni la sol·licitud de pràctica de
prova per part de l’imputat, dintre del termini atorgat a l’efecte.
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VISTA la Proposta definitiva de resolució, dictada en data 19.05.2017.
VIST l’informe de l’Assessoria Jurídica del Servei de Salut de data 22.05.2017.
El Ple, a proposta del Regidor de Govern de Benestar Social i amb el dictamen
previ de la Comissió Permanent de Drets i Territori.
ACORDA,
PRIMER.- FETS PROVATS: Declarar provats els fets següents, referits en la
denúncia del Servei de la Guàrdia Urbana de l’Hospitalet de data 25.07.2016, a la
que es fa referència en la resolució núm. 2535/2017, de 24 de març , d’iniciació del
procediment:
Fets: No disposar de la llicència administrativa per la tinença i
conducció d’animals potencialment perillosos de l’espècie canina,
requerida per l’article 3.1 de la Llei 50/1999 de 23 de desembre, sobre el
règim jurídic de la tinença d’animals potencialment perillosos, l’article 3.1 del
Reial Decret 287/2002 de 22 de març, que la desenvolupa i l’article 3.1 del
Decret 170/2002 d’11 de juny, sobre mesures en matèria de gossos
considerats potencialment perillosos.
SEGON.- TIPIFICACIÓ I QUALIFICACIÓ: Normes infringides: Article 13.1.b) de la
Llei 50/1999 de 23 de desembre. Proposta de qualificació: GREU, en atenció a que,
segons disposa l’art. 29.4 de la llei 40/2015, d’1 d’octubre LRJSP i atenent a que es
tracta d’una infracció de caràcter merament de manca de documentació, es
considera proposar a l’òrgan competent per resoldre l’imposició de la sanció en el
seu grau inferior (segons l’art. 13.1.b) de la Llei 50/1999 de 23 de desembre, la
seva qualificació originària seria de molt greu).
TERCER-. RESPONSABILITAT: Considerar responsable de la comissió dels
esmentats fets, a títol d’autor el Sr. F. E. B. Ch., amb XXXXXXXXXXXXX i domicili a
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.
QUART.- SANCIÓ: Imposar a la persona declarada responsable, el Sr. F. E. B. Ch.,
amb XXXXXXXXXXXX, una multa de 500,00.- euros, segons l’article 13.5 de la Llei
50/1999 de 23 de desembre.
CINQUÈ.- COMUNICAR els presents acords a la persona interessada, a la
Instructora i a la Intervenció General.
ACORD 31.- RELATIU A LA IMPOSICIÓ DE SANCIÓ AL SR. J.B.C. PER
INFRACCIÓ DE LA LLEI 50/99 SOBRE TINENÇA DE GOSSOS CONSIDERATS
POTENCIALMENT PERILLOSOS, PER UN IMPORT DE 500,00.-EUROS. EX.
284/16 EG. (EXP. 8387/2017)
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Es dóna compte de l’acord que es transcriu seguidament, i sotmès a votació
s'aprova amb 26 vots a favor dels representants del PSC-CP, Srs./Sres. Núria
Marín Martínez, Francesc J. Belver Valles, Cristian Alcázar Esteban, José Castro
Borrallo, Manuel Brinquis Pérez, José M. García Mompel, Jaume Graells Veguin,
Jesús Husillos Gutierrez, M. Ángeles Sariñena Hidalgo, Rocío Ramírez Pérez i
David Quirós Brito; dels representants de CIUTADANS, Srs./Sres. Miguel Manuel
García Valle, M. Carmen Esteban Fernández, Rainaldo Ruiz Narvaez i Jesús
Amadeo Martín González; dels representants d’ICV-EUiA-PIRATES-E, Srs./Sres.
Ana González Montes, Juliana Carballeira Pascual i Ivan Nieto Martínez; dels
representants del PP, Srs/Sres. Fco. Javier Martín Hermosín, Pedro Alonso Navarro
i Sonia Esplugas González; dels representants d’ERC-AM, Srs./Sres. Antoni García
i Acero i Jorge García i Muñoz; del representant de CiU, Sr. Jordi Monrós Ibáñez; i
dels REGIDORS NO ADSCRITS, Srs./Sres. Rafael Jiménez Ariza i Cristina Santón
Ramiro; i amb 1 vot d’abstenció del representant de la CUP-PA, Sr. Christian
Giménez Marquez; assistents presents en el moment de la votació, adoptant-se els
acords que figuren en la seva part dispositiva:
VIST que mitjançant Resolució núm. 2534/2017, de 24 de març, es va iniciar el
present procediment sancionador contra el Sr. J. B. Ch., amb XXXXXXXXXXXXXX i
domicili a XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, per
una infracció greu contra la normativa de tinença de gossos considerats
potencialment perillosos (no disposar de la corresponent llicència municipal).
VIST que l’esmentada resolució va ser notificada a l’interessat amb data 18.4.2017,
com així consta en la corresponent diligència de notificació.
ATÈS que a l’esmentada resolució s’advertia a l’interessat que, de no efectuar
al·legacions dins del termini atorgat a l’efecte, aquella podria ser considerada
proposta de resolució si conté un pronunciament precís sobre la responsabilitat de
la persona imputada.
ATÈS que no consta la presentació d’al·legacions ni la sol·licitud de pràctica de
prova per part de l’imputat, dintre del termini atorgat a l’efecte.
VISTA la Proposta definitiva de resolució, dictada en data 19.05.2017.
VIST l’informe de l’Assessoria Jurídica del Servei de Salut de data 22.05.2017.
El Ple, a proposta del Regidor de Govern de Benestar Social i amb el dictamen
previ de la Comissió Permanent de Drets i Territori.
ACORDA,
PRIMER.- FETS PROVATS: Declarar provats els fets següents, referits en la
denúncia veïnal de data 27.05.2016, a la que es fa referència en la resolució núm.
2534/2017, de 24 de març, d’iniciació del procediment:
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Fets: No disposar de la llicència administrativa per la tinença i
conducció d’animals potencialment perillosos de l’espècie canina,
requerida per l’article 3.1 de la Llei 50/1999 de 23 de desembre, sobre el
règim jurídic de la tinença d’animals potencialment perillosos, l’article 3.1 del
Reial Decret 287/2002 de 22 de març, que la desenvolupa i l’article 3.1 del
Decret 170/2002 d’11 de juny, sobre mesures en matèria de gossos
considerats potencialment perillosos.
SEGON.- TIPIFICACIÓ I QUALIFICACIÓ: Normes infringides: Article 13.1.b) de la
Llei 50/1999 de 23 de desembre. Proposta de qualificació: GREU, en atenció a que,
segons disposa l’art. 29.4 de la llei 40/2015, d’1 d’octubre LRJSP i atenent a que es
tracta d’una infracció de caràcter merament de manca de documentació, es
considera proposar a l’òrgan competent per resoldre l’imposició de la sanció en el
seu grau inferior (segons l’art. 13.1.b) de la Llei 50/1999 de 23 de desembre, la
seva qualificació originària seria de molt greu).
TERCER-. RESPONSABILITAT: Considerar responsable de la comissió dels
esmentats fets, a títol d’autor el Sr. J. B. Ch., amb XXXXXXXXXXXXXX i domicili a
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.
QUART.- SANCIÓ: Imposar a la persona declarada responsable, el Sr. J. B. Ch.,
amb XXXXXXXXXXXX, una multa de 500,00.- euros, segons l’article 13.5 de la Llei
50/1999 de 23 de desembre.
CINQUÈ.- COMUNICAR els presents acords a la persona interessada, a la
Instructora i a la Intervenció General.
ACORD 32.- RELATIU A LA IMPOSICIÓ DE SANCIÓ A LA SRA. L.M.L. PER
INFRACCIÓ DE LA LLEI 10/99 SOBRE TINENÇA DE GOSSOS CONSIDERATS
POTENCIALMENT PERILLOSOS, PER UN IMPORT DE 600,00.-EUROS.
EX.287/16 PA (EXP. 293/2017)
Es dóna compte de l’acord que es transcriu seguidament, i sotmès a votació
s'aprova amb 26 vots a favor dels representants del PSC-CP, Srs./Sres. Núria
Marín Martínez, Francesc J. Belver Valles, Cristian Alcázar Esteban, José Castro
Borrallo, Manuel Brinquis Pérez, José M. García Mompel, Jaume Graells Veguin,
Jesús Husillos Gutierrez, M. Ángeles Sariñena Hidalgo, Rocío Ramírez Pérez i
David Quirós Brito; dels representants de CIUTADANS, Srs./Sres. Miguel Manuel
García Valle, M. Carmen Esteban Fernández, Rainaldo Ruiz Narvaez i Jesús
Amadeo Martín González; dels representants d’ICV-EUiA-PIRATES-E, Srs./Sres.
Ana González Montes, Juliana Carballeira Pascual i Ivan Nieto Martínez; dels
representants del PP, Srs/Sres. Fco. Javier Martín Hermosín, Pedro Alonso Navarro
i Sonia Esplugas González; dels representants d’ERC-AM, Srs./Sres. Antoni García
i Acero i Jorge García i Muñoz; del representant de CiU, Sr. Jordi Monrós Ibáñez; i
dels REGIDORS NO ADSCRITS, Srs./Sres. Rafael Jiménez Ariza i Cristina Santón
Ramiro; i amb 1 vot d’abstenció del representant de la CUP-PA, Sr. Christian
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Giménez Marquez; assistents presents en el moment de la votació, adoptant-se els
acords que figuren en la seva part dispositiva:

VIST que mitjançant Resolució núm. 1222/2017, de 17/02/17, es va incoar
procediment sancionador contra la Sra. L. M. L., amb XXXXXXXXXXXXX i domicili
a XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.
VIST que l’esmentada resolució d’iniciació va ser objecte d’infructuosos intents de
notificació els dies 10/03/2017 i 14/03/2017; davant d’això, i als efectes de l’art. 44
de la llei 39/2015, d’1 d’octubre LPACAP, es va notificar mitjançant publicació al
BOE del dia 20.4.2017.
VIST que no consta la presentació de cap al·legació ni la proposició de cap mitjà de
prova per part de l’interessada, en el termini de deu dies atorgat a tal efecte.
ATÈS que la proposta definitiva de qualificació de les infraccions, així com la
proposta definitiva de sanció, de data 12/05/2017, s’ajusten a la legalitat vigent.
ATÈS que en la seva substanciació s’han observat tots els requisits procedimentals
establerts en la llei 39/2015, d’1 d’octubre de 2015, LPACAP.
VISTA la proposta de resolució de la Sra. instructora del procediment de
12.05.2017.
VIST l’informe de l’Assessoria Jurídica del Servei de Salut de 15.05.2017.
El Ple, a proposta del Regidor de Govern de Benestar Social i amb el dictamen
previ de la Comissió Permanent de Drets i Territori.
ACORDA,
PRIMER.- FETS PROVATS: Declarar provats els fets que a continuació es
relacionen i que estan recollits en la denúncia de la Guardia Urbana de data
09.10.2016 a les 17:40h a la que es fa referència en la resolució d’iniciació núm.
001222/17 de 17.02.2017:
Portar dos gossos potencialment perillosos deslligats i sense morrió a la via
pública
SEGON.- TIPIFICACIÓ I QUALIFICACIÓ: Aquests fets constitueixen una infracció
dels arts. 2.1 i 7.3.e) de la llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre la tinença de gossos
considerats potencialment perillosos, que es qualifica com a infracció GREU art. 7
llei 10/1999 de 30 de juliol, sobre la tinença de gossos considerats potencialment
perillosos).
TERCER.- SANCIÓ: Imposar a la persona declarada responsable, la Sra. L. M. L.,
amb XXXXXXXXXXXXX i domicili a XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, una
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sanció de 600,00€ -300,00 euros per gos- (art. 11.1. de la llei 10/1999, de 30 de
juliol, sobre la tinença de gossos considerats potencialment perillosos).
QUART.- RESPONSABILITAT: Considerar responsable de la comissió dels
esmentats fets, a títol d’autora a la Sra. L. M. L., amb XXXXXXXXXXXXXX i domicili
a XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.
CINQUÈ.- COMUNICAR el present acord a la persona interessada, a la Instructora i
a la Intervenció General.
ACORD 33.- RELATIU A LA IMPOSICIÓ DE SANCIÓ AL SR. C.M.P. PER
INFRACCIÓ DE LA LLEI 10/99 SOBRE TINENÇA DE GOSSOS CONSIDERATS
POTENCIALMENT PERILLOSOS, PER UN IMPORT DE 300.-EUROS. EXP. SA.
34/17. (EXP. 11804/2017)
Es dóna compte de l’acord que es transcriu seguidament, i sotmès a votació
s'aprova amb 26 vots a favor dels representants del PSC-CP, Srs./Sres. Núria
Marín Martínez, Francesc J. Belver Valles, Cristian Alcázar Esteban, José Castro
Borrallo, Manuel Brinquis Pérez, José M. García Mompel, Jaume Graells Veguin,
Jesús Husillos Gutierrez, M. Ángeles Sariñena Hidalgo, Rocío Ramírez Pérez i
David Quirós Brito; dels representants de CIUTADANS, Srs./Sres. Miguel Manuel
García Valle, M. Carmen Esteban Fernández, Rainaldo Ruiz Narvaez i Jesús
Amadeo Martín González; dels representants d’ICV-EUiA-PIRATES-E, Srs./Sres.
Ana González Montes, Juliana Carballeira Pascual i Ivan Nieto Martínez; dels
representants del PP, Srs/Sres. Fco. Javier Martín Hermosín, Pedro Alonso Navarro
i Sonia Esplugas González; dels representants d’ERC-AM, Srs./Sres. Antoni García
i Acero i Jorge García i Muñoz; del representant de CiU, Sr. Jordi Monrós Ibáñez; i
dels REGIDORS NO ADSCRITS, Srs./Sres. Rafael Jiménez Ariza i Cristina Santón
Ramiro; i amb 1 vot d’abstenció del representant de la CUP-PA, Sr. Christian
Giménez Marquez; assistents presents en el moment de la votació, adoptant-se els
acords que figuren en la seva part dispositiva:

VIST que mitjançant Resolució núm. 3552/2017, de 2 de maig, es va iniciar
procediment sancionador contra el Sr. C. M. P., amb XXXXXXXXXXXXX i domicili a
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.
VIST que l’esmentada resolució es va notificar en data 22.5.2017, com així consta
en la diligència de notificació.
VIST que no consta la presentació de cap al·legació ni la proposició de cap mitjà de
prova per part de l’interessat en el termini de deu dies atorgat a tal efecte.
VISTA la proposta de resolució de la Sra. instructora del procediment de
09.06.2017.
VIST l’informe de l’Assessoria Jurídica del Servei de Salut de data 12.06.2017.
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El Ple, a proposta del Regidor de Govern de Benestar Social i amb el dictamen
previ de la Comissió Permanent de Drets i Territori.
ACORDA,
PRIMER.- FETS PROVATS: Declarar provats els fets següents, referits en la
denúncia del Servei de la Guàrdia Urbana de l’Hospitalet de data 30.01.2017, a la
que es fa referència en la resolució núm. 3552/2017, de 2 de maig, d’iniciació del
procediment:
Portar un gos potencialment perillós deslligat i sense morrió a la via pública.
SEGON.- TIPIFICACIÓ I QUALIFICACIÓ: Aquests fets constitueixen una infracció
dels arts. 2.1 i 7.3.e) de la llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre la tinença de gossos
considerats potencialment perillosos, que es qualifica com a infracció GREU (art. 7
de la llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre la tinença de gossos considerats
potencialment perillosos).
TERCER-. RESPONSABILITAT: Considerar responsable de la comissió dels
esmentats fets, a títol d’autor el Sr. C. M. P., amb XXXXXXXXXXXXXXX i domicili a
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.
QUART.- SANCIÓ: Imposar a la persona declarada responsable, el Sr. C. M. P.,
amb XXXXXXXXXXXX i domicili a XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX,
una multa de 300,00.-€ (art. 11.1 de la llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre la tinença
de gossos considerats potencialment perillosos).
CINQUÈ.- COMUNICAR els presents acords a la persona interessada, a la
Instructora i a la Intervenció General.
ACORD 34.- RELATIU A LA IMPOSICIÓ DE SANCIÓ AL SR. J.A.R. PER
INFRACCIÓ DE LA LLEI 50/99 SOBRE TINENÇA DE GOSSOS CONSIDERATS
POTENCIALMENT PERILLOSOS, PER UN IMPORT DE 500.-EUROS. EXP. SA.
24/17. (EXP. 10972/2017)
Es dóna compte de l’acord que es transcriu seguidament, i sotmès a votació
s'aprova amb 26 vots a favor dels representants del PSC-CP, Srs./Sres. Núria
Marín Martínez, Francesc J. Belver Valles, Cristian Alcázar Esteban, José Castro
Borrallo, Manuel Brinquis Pérez, José M. García Mompel, Jaume Graells Veguin,
Jesús Husillos Gutierrez, M. Ángeles Sariñena Hidalgo, Rocío Ramírez Pérez i
David Quirós Brito; dels representants de CIUTADANS, Srs./Sres. Miguel Manuel
García Valle, M. Carmen Esteban Fernández, Rainaldo Ruiz Narvaez i Jesús
Amadeo Martín González; dels representants d’ICV-EUiA-PIRATES-E, Srs./Sres.
Ana González Montes, Juliana Carballeira Pascual i Ivan Nieto Martínez; dels
representants del PP, Srs/Sres. Fco. Javier Martín Hermosín, Pedro Alonso Navarro
i Sonia Esplugas González; dels representants d’ERC-AM, Srs./Sres. Antoni García
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i Acero i Jorge García i Muñoz; del representant de CiU, Sr. Jordi Monrós Ibáñez; i
dels REGIDORS NO ADSCRITS, Srs./Sres. Rafael Jiménez Ariza i Cristina Santón
Ramiro; i amb 1 vot d’abstenció del representant de la CUP-PA, Sr. Christian
Giménez Marquez; assistents presents en el moment de la votació, adoptant-se els
acords que figuren en la seva part dispositiva:

VIST que mitjançant Resolució núm. 3216/2017, de 19 d’abril, es va iniciar el
present procediment sancionador contra el Sr. J. O. A. R., amb XXXXXXXXXXXXX i
domicili a XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, per una infracció greu
contra la normativa de tinença de gossos considerats potencialment perillosos (no
disposar de la corresponent llicència municipal).
VIST que l’esmentada resolució va ser notificada a l’interessat amb data 12.5.2017,
com així consta en la corresponent diligència de notificació.
VIST que no consta la presentació de cap al·legació ni la proposició de cap mitjà de
prova per part de l’interessat en el termini de deu dies atorgat a tal efecte.
VISTA la proposta de resolució de la Sra. instructora del procediment de
06.06.2017.
VIST l’informe de l’Assessoria Jurídica del Servei de Salut de data 09.06.2017.
El Ple, a proposta del Regidor de Govern de Benestar Social i amb el dictamen
previ de la Comissió Permanent de Drets i Territori.
ACORDA,
PRIMER.- FETS PROVATS: Declarar provats els fets següents, referits en la
denúncia del Servei de la Guàrdia Urbana de l’Hospitalet de data 08.08.2016, a la
que es fa referència en la resolució núm. 3216/2017 de 19 d’abril, d’iniciació del
procediment:
Fets: No disposar de la llicència administrativa per la tinença i
conducció d’animals potencialment perillosos de l’espècie canina,
requerida per l’article 3.1 de la Llei 50/1999 de 23 de desembre, sobre el
règim jurídic de la tinença d’animals potencialment perillosos, l’article 3.1 del
Reial Decret 287/2002 de 22 de març, que la desenvolupa i l’article 3.1 del
Decret 170/2002 d’11 de juny, sobre mesures en matèria de gossos
considerats potencialment perillosos.
SEGON.- TIPIFICACIÓ I QUALIFICACIÓ: Normes infringides: Article 13.1.b) de la
Llei 50/1999 de 23 de desembre. Proposta de qualificació: GREU, en atenció a que,
segons disposa l’art. 29.4 de la llei 40/2015, d’1 d’octubre LRJSP i atenent a que es
tracta d’una infracció de caràcter merament de manca de documentació, es
considera proposar a l’òrgan competent per resoldre l’imposició de la sanció en el
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seu grau inferior (segons l’art. 13.1.b) de la Llei 50/1999 de 23 de desembre, la
seva qualificació originària seria de molt greu).
TERCER-. RESPONSABILITAT: Considerar responsable de la comissió dels
esmentats fets, a títol d’autor el Sr. J. O. A. R., amb XXXXXXXXXXXXX i domicili a
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.
QUART.- SANCIÓ: Imposar a la persona declarada responsable, el Sr. J. O. A. R.,
amb XXXXXXXXXXXXXX i domicili a XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX,
una multa de 500,00.- euros, segons l’article 13.5 de la Llei 50/1999 de 23 de
desembre.
CINQUÈ.- COMUNICAR els presents acords a la persona interessada, a la
Instructora i a la Intervenció General.

DESPATX OFICIAL DE DECRETS I RESOLUCIONS
ACORD 35.- DONAR COMPTE DELS DECRETS DE L’ALCALDIA I LES
RESOLUCIONS DICTADES PER DELEGACIÓ, CORRESPONENTS AL PERÍODE
DEL 17 DE MAIG AL 20 DE JUNY DE 2017 QUE COMPRENEN ELS NÚMEROS
DEL 3963 AL 5034.
Es dóna compte de l’acord que es transcriu seguidament, del qual se’n donen per
assabentats els assistents a la sessió, adoptant-se els acords que figuren en la
seva part dispositiva:

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 núm. 3963 de data 17 de maig al núm. 5034 de data 20 de juny de
2017.
Les relacions dels decrets i resolucions corresponents han estat tramesos als
diferents grups polítics municipals.

DESPATX OFICIAL DE JUNTA DE GOVERN LOCAL
ACORD 36.- DONAR COMPTE DELS ACORDS ADOPTATS PER LA JUNTA DE
GOVERN LOCAL A LES SESSIONS NÚMEROS 19, 20, 21, 22 I 23 DEL 23 I 30
DE MAIG DE 2017 I DEL 6, 13 I 20 DE JUNY DE 2017, RESPECTIVAMENT.
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Es dóna compte de l’acord que es transcriu seguidament, del qual se’n donen per
assabentats els assistents a la sessió, adoptant-se els acords que figuren en la
seva part dispositiva:

En compliment del que determina l’article 52.2 del Reglament Orgànic del Ple de
l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat, aprovat en sessió de 20 de desembre de
2011 i publicat en el Butlletí Oficial de la Província de 12 de gener de 2012, es dóna
compte dels acords adoptats per la Junta de Govern Local des de l’últim Ple
ordinari. Les actes corresponents han estat trameses als diferents grups polítics
municipals.
Les sessions són les corresponents als números 19, 20, 21, 22 i 23 de 23 i 30 de
maig i 6, 13 i 20 de juny de 2017, respectivament.
PARTICIPACIÓ CIUTADANA
PUNT 37.PETICIÓ DE PARAULA DE L’ENTITAT UNIÓN PATRONAL
METALÚRGICA DE L’HOSPITALET Y BAIX LLOBREGAT (UPMBALL), EN
RELACIÓ A LA SUPRESSIÓ DE LES ZONES DE CÀRREGA I DESCÀRREGA
DEL CARRER LEONARDO DA VINCI QUAN ES FINALITZIN LES OBRES.
En relació a la petició de paraula sol·licitada per l’entitat Unión Patronal Metalúrgica
de L’Hospitalet y Baix Llobregat (UPMBALL), es produeixen les intervencions
següents:
SRA. ALCALDESSA
Sí. Havia demanat la paraula la Sra. M. S.. Sí, un segon. Són 5 minuts, no? Disposa
de 5 minuts.

SRA. M. S.
D’acord.
Bona tarda, Sra. Alcaldessa, bona tarda senyors regidors.
Em dic M. S., administradora de l’empresa COYTESA, portaveu de 15 petites
empreses del carrer Leonardo da Vinci i empresa associada a la Unió Patronal
Metal·lúrgica del Baix Llobregat.
El carrer Leonardo da Vinci forma part de la història de l’Hospitalet, un carrer on s’hi
ha instal·lat emprenedors i des d’on han començat els seus negocis de zero, donant
feina a gent de la ciutat de l’Hospitalet de Llobregat. 50 anys després algunes
d’aquelles empreses ja no hi són, però encara n’hi ha d’altres que han continuat
l’activitat de generació en generació, a banda de les empreses instal·lades en els

…/…

91

darrers anys. Faig constar que som una de les empreses fundadores de
l’Associació Empresarial APEI, l’Associació Professional d’Empresaris Instal·ladors
de l’Hospitalet de Llobregat, i que ara celebrarà el seu 40 aniversari de la seva
fundació, i de l’Unió Patronal Metal·lúrgica.
Benvolguda Sra. Alcaldessa, vostè recordarà que l’any 2012 ens va visitar a les
nostres instal·lacions juntament amb el segon tinent d’alcaldia i regidor d’aquesta
ciutat, el Sr. José María García Mompel. També, amb motiu de la Fira internacional
del Saló de la Piscina que se celebra en aquesta ciutat sempre ens visiteu. Com pot
saber, som l’única empresa de l’Hospitalet present en aquesta fira. No som
Amazon!! No som la Seat!! No som una multinacional!! Som empreses petites que
no gaudim de les mateixes facilitats. Som empreses on hi treballem ciutadans
nascuts, formats i que vivim a l’Hospitalet. Som empreses que contractem a joves
d’aquesta ciutat que han estat formats a les nostres escoles professionals. Som
empreses que contractem a gent més gran de 45 anys que són a l’atur. En
definitiva, som empreses que apostem per aquesta ciutat.
I ara què passarà? Com salvem aquests llocs de treball si no podem fer-ho després
de les obres? Tenim més de 50 anys i vosaltres polítics ho sabeu que és difícil
aconseguir feina i que la nostra pensió es veurà reduïda.
Durant aquesta crisi hem pogut mantenir els nostres negocis amb l’esforç de
familiars i amics, i en molts casos arriscant els nostre patrimonis. I un cop
comencem a creure que anem pel bon camí per superar les dificultats de la crisi,
ara ens trobem amb un projecte que modifica el carrer i que afegeix una nova
dificultat en el nostre dia a dia. Creiem que la supressió de les places de càrrega i
descàrrega actuals ens impedirà oferir el mateix servei als nostres clients i patim
perquè aquest fet afecti negativament en la nostra activitat. El que més ens dol és
que aquest projecte s’ha tirat endavant sense tenir en compte, també, les nostres
necessitats com a empreses. Aquests canvis podrien provocar que haguem de
traslladar la nostra activitat a altres municipis perquè deixarem de ser competitius
en no poder oferir el mateix servei. I és possible que el cost econòmic no el puguem
suportar i tinguem que tancar l’empresa.
I això per què? Per què hem arribat fins aquesta situació? Per no haver parlat amb
tots els agents implicats d’aquest municipi. Només demanem que l’Ajuntament
escolti i valori que l’activitat econòmica que es desenvolupa al carrer Leonardo da
Vinci que també forma part del dia a dia de la ciutat. Demanem, de la mateixa
manera que l’Ajuntament ha escoltat i ha acceptat les reivindicacions dels veïns del
carrer, que l’Ajuntament escolti també les necessitats de les empreses instal·lades
al carrer Leonardo da Vinci. Creiem que no és tan difícil aconseguir un acord que
sigui satisfactori per a totes les parts. Si us plau només demanem que els nostres
representants parlin amb tots els agents implicats!!
Hem revisat l’adjudicació i la normativa de contractació pública amb tècnics i
advocats, i en principi la modificació del projecte per incorporar les zones de
càrrega i descàrrega és viable. Us preguntem, perquè no ho podeu canviar? Per
favor, us demanem que ens escolteu.
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Tots volem que es millori la ciutat però també necessitem treballar. Per favor,
considerin mantenir les zones de càrrega i descàrrega del nostre carrer, com s’ha
fet en altres carrers com el carrer Rossend Arús i d’altres. Les necessitem perquè
els nostres negocis no perillin.
Us demanem les 15 empreses afectades, que sisplau que considereu la nostra
petició.
Moltes gràcies.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, gràcies. Com vostès saben avui hi ha una moció que just ara està en el
següent punt de l’Ordre del Dia, per tant, a la Junta de Portaveus hem convingut,
com en d’altres ocasions, que ara farem lectura o s’explicarà i es presentarà la
moció que fa referència a Leonardo da Vinci amb la resta de mocions conjuntes i
serà el torn en el que explicarem la posició de cadascun dels grups respecte
d’aquesta qüestió. Per tant, passaríem a l’apartat de mocions dels grups polítics.
MOCIONS DELS GRUPS POLÍTICS MUNICIPALS
MOCIONS CONJUNTES
En relació amb la moció número 38 presentada pels grups polítics
municipals de CIUTADANS, ICV-EUiA-PIRATES, PP, ERC i CiU; amb la moció
número 39 presentada pel grup polític municipal del Partit dels Socialistes de
Catalunya amb l’adhesió dels grups polítics municipals d’ERC i CiU; amb la moció
número 40 presentada pel grup polític municipal del Partit dels Socialistes de
Catalunya amb l’adhesió del grup polític municipal de CIUTADANS; i amb la moció
número 41 presentada pel grup polític municipal d’Esquerra Republicana de
Catalunya amb l’adhesió dels grups polítics municipals de CiU i CUP-Poble Actiu,
es produeixen les intervencions següents:

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, per la presentació de la número 38, té la paraula la Sra. González.

SRA. GONZÁLEZ MONTES (ICV-EUiA-PIRATES-E)
Sí, molt bona tarda. Primer de tot, volem expressar que estem absolutament a favor
de la reforma del carrer Leonardo da Vinci que requereix d’actuacions urgents, ja
que presenta problemes de clavegueram, d’accessibilitat, de degradació a la
pavimentació i de manca de verd urbà i excés de superfície destinada al vehicle
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privat. També considerem que és necessari dotar de les infraestructures
necessàries a comerços i petits empreses que desenvolupen la seva tasca
comercial en aquest carrer, que estan actius, alguns d’ells des de fa moltes
dècades i que tenen permís d’activitat concedit per l’administració pública.
Comerços que han aconseguit sobreviure a la crisi i continuen generant llocs de
treball, per continuar desenvolupant la seva activitat, generant ocupació, proveint de
serveis i dinamitzant el barri, resulta imprescindible incloure en aquesta reforma,
zones de càrrega i descàrrega, aquesta incorporació és totalment compatible en
l’adjudicació de les obres, ja que no suposa canvis substancials en el projecte, ni a
nivell tècnic, ni econòmic i, per tant, les obres poden continuar amb el calendari i
termes previstos, sense afectar, dilatar o retrasar la renovació del carrer.
El projecte actual preveu la desaparició de tots els espais de càrrega i descàrrega i
suposa que les zones més properes serà al carrer Ventura i Gassol, a uns 200
metres del carrer Leonardo da Vinci, el que obligarà a travessar el carrer Enric Prat
de la Riba, carregant material pesat i voluminós, una possible zona de càrrega i
descàrrega a l’avinguda Carrilet suposaria el mateix problema, les mercaderies
haurien de recórrer les voreres del carrer Leonardo da Vinci en més de 160 metres.
Aquest fet generaria greus problemes de mobilitat per incompatibilitat de trànsit de
mercaderies, tràfic rodat i vianants, generaria inseguretat i riscos laborals
innecessaris, molèsties als veïns i veïnes de soroll, neteja, degradació de
paviments, etc. Els projectes han de resoldre problemes i no generar de nous.
Per tot això, els grups municipals de Ciutadans, Iniciativa Esquerra Unida Pirates,
Partit Popular, Esquerra Republicana, PDeCAT, proposem al Ple de l’Ajuntament
els següents acords:
Primer, instar al govern municipal a modificar el "projecte executiu d'urbanització i
renovació del clavegueram del carrer Leonardo da Vinci entre carrer Enric Prat de la
Riba i l'Avinguda Carrilet, a l'Hospitalet de Llobregat" per implantar una zona de
càrrega i descàrrega al carrer Leonardo da Vinci, amb la possibilitat d’altres
auxiliars, que mantingui les places mínimes necessàries per la correcta convivència
entre veïns i veïnes, la priorització de l'eix cívic, la plantació de nou arbrat i el
funcionament comercial.
Segon, instar al govern municipal a realitzar una reunió plural entre l'equip de
govern, els serveis tècnics de mobilitat, promoció econòmica i urbanisme i espai
públic, veïns i veïnes i empreses del carrer Leonardo da Vinci per a decidir
conjuntament la provisió d'espai i ubicació òptima per la zona de càrrega i
descàrrega dins del carrer Leonardo da Vinci, amb la possibilitat d’altres auxiliars.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, Sr. Mompel per a la número 39.
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SR. GARCÍA MOMPEL (PSC-CP)
La moció 39 té per objecte la reclamació que està fent la Generalitat, crec que
absolutament justa, d’incrementar el nombre d’efectius, a Catalunya, de mossos
d’esquadra. La convocatòria de la Junta de Seguretat de Catalunya i l’accés dels
mossos d’esquadra i de les plantilles policials, a totes aquelles dades que té la resta
de l’Estat.
Hem de prioritzar la seguretat, és una manera de prioritzar el drets i les llibertats de
la ciutadania, hi ha un aspecte de convivència i també de cohesió social en tot el
que fa referència a les polítiques de prevenció i protecció eficaces. No sembla
comprensible que en aquests moments, que estem com estem a Europa des del
punt de vista del fenomen de la seguretat, no pugui haver-hi una oferta que reculli el
compromís des del 2006, que el President Maragall, juntament amb el govern que
en aquell moment hi havia, el govern Zapatero, de tenir els 18.267 agents de la
policia autonòmica, que són els avaluats com a necessaris a Catalunya.
L’any passat es van fer més de 440.000 hores extres per part de la policia
autonòmica. En aquests punters també s’ha produït l’acord amb la resta de policies
autonòmiques, en aquest cas, la basca, en el qual ha estat possible aquestes
reivindicacions. És una necessitat per a la ciutat que aquesta convocatòria es
realitzi, és una necessitat que els cossos policials tinguin les dimensions pertinents,
la que es convoqui aquesta Junta de Seguretat i més quan a l’oferta pública
d’aquest any i de l’any passat, 9.606 agents de la guàrdia civil i de la policia
nacional, té la convocatòria d’aquesta oferta pública.
Per tant, els dos punts que nosaltres li demanem al govern espanyol és, en concret
al Ministeri d’Hisenda, que és qui ha posat les traves emparant-se en la Llei de
reforma de l’administració local, que convoqui aquesta Junta de Seguretat i que obri
l’oferta a aquella petició del govern de Catalunya en 1.500 places de mossos
d’esquadra, 500 aquest primer any i la resta en els propers anys.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, per a la número 40, Sr. Jesús Husillos.

SR. HUSILLOS GUTIÉRREZ (PSC-CP)
Sí, en relació a la moció número 40, l’objecte de la mateixa és sol·licitar la igualtat
de condicions en tots els transports públics per a persones amb discapacitat i els
seus acompanyants. Com bé és sabut existeix la targeta rosa que permet a les
persones majors de 60 anys i que tinguin algun tipus de discapacitat, doncs viatjar
de forma reduïda o gratuïta, segons la casuística i segons la seva situació
econòmica. Ara bé, també existeix, principalment en el metro, bus i tramvia, la
possibilitat en un document expedit pel l’ICASS, que en determinades discapacitats
també l’acompanyant pugui viatjar de manera gratuïta.
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No obstant, això no passa de la mateixa manera, principalment a rodalies i als
Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, i l’objectiu d’aquesta moció, doncs és
instar a aquests operadors a que incorporin i tinguin el mateix tractament que la
resta de transports públics que operen en el nostre territori. Gràcies.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé. I, per últim, per a la número 41, el Sr. García.

SR. GARCÍA I ACERO (ERC-AM)
Sí, sobre la moció de suport al Correllengua, doncs amb aquesta moció posem veu
a la Coordinadora d’Associacions per la Llengua, la CAL, que des de l’any 1993
treballa des d’una aposta lúdica, festiva, participativa i transversal, per la unitat de la
llengua catalana a tots els països catalans, per la difusió del català i pel foment de
la cultura popular a tots els territoris de parla catalana.
Aquest any el Correllengua que recorre pobles i ciutats d’arreu dels Països
Catalans, es dedicarà a la narradora de contes infantils, la il·lustradora Lola
Anglada. Lola Anglada va ser un clar referent dels valors cívics, democràtics,
catalanistes i feministes.
I és per aquest motiu que des dels grups signants d’aquesta moció, Esquerra
Republicana de Catalunya, Convergència i Unió i la Candidatura d’Unitat PopularPoble Actiu, doncs manifestem i demanem a aquest Ple que doni suport al
Correllengua com a un instrument reivindicatiu de la societat a favor de la
normalització de l’ús del català i també doni suport institucional a les entitats i grups
de la ciutat que donen suport al Correllengua 2017.

La Sra. Alcaldessa, pel posicionament dels regidors no adscrits i dels grups polítics
municipals, de menor a major representació, dóna la paraula al Sr. Rafael Jiménez
Ariza i a la Sra. Cristina Santón Ramiro i a continuació a la resta de representants
dels grups.

SR. JIMÉNEZ ARIZA (REGIDOR NO ADSCRIT)
Sí, gràcies Alcaldessa. Respecto a los puntos 39, 40 y 41, votaré a favor, y en la
moción para la mejora de la calle Leonardo da Vinci, votaré en contra y me explico.
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Creemos que es posible tener una ciudad donde las calles sean de las personas,
donde las vecinas y vecinos puedan disfrutar de un espacio público seguro y
ordenado y donde la calidad del aire sea prioritaria. Al fin y al cabo, la calidad de
vida y la salud de las personas que viven hoy o visitan nuestra ciudad, depende en
gran medida de esto.
Vivimos en una ciudad de 260.000 habitantes, con un densidad de población muy
alta y durante muchos años los ciudadanos y ciudadanas de l’Hospitalet se han
tenido que habituar a un tráfico muy elevado, a una situación de calidad del aire a
veces en peligro, con grandes espacios públicos ocupados tanto para actividades
privadas, como también para transporte privado, tanto de mercancías, como de
personas.
Hay un montón de espacio público ocupado por actividades de privados y los
ciudadanos de Hospitalet se han tenido que habituar durante muchísimos años a
estas actividades. Ha llegado un punto que las ciudades, y el área metropolitana en
particular, corremos peligro, corremos un peligro que se llama, bueno, pues el
empeoramiento de la calidad del aire y el cambio climático, y sobre estas medidas
tenemos que actuar.
En este sentido, creemos que es prioritaria la mejora de los espacios públicos y se
tiene que reducir el uso del vehículo privado. Con esto no quiere decir que el
Ayuntamiento de Hospitalet o el gobierno de Hospitalet esté en contra de según qué
actividades comerciales o de según qué actividades privadas, para nada, pero igual
que el entorno ha cambiado, entendemos que las formas, la logística de según qué
empresas también debe cambiar en el área metropolitana, porque además, como
sabéis la mayoría, hay una cierta tipología de vehículos que a partir del año 2019
no van a pode acceder a la primera corona metropolitana de Barcelona.
Con lo cual, la puerta de este Ayuntamiento seguro que estará siempre abierta para
buscar y ayudar a los comercios de Hospitalet, a buscar alternativas sostenibles y
viables para poder llevar su actividad económica a cabo, pero el modelo que
queremos para las calles de Hospitalet es un modelo para las personas y para el
uso seguro de las mismas. Muchas gracias.

S’escolten veus entre el públic.

SRA. ALCALDESSA
A ver, por favor, un poco de silencio, gracias. Sra. Santón.

SRA. SANTÓN RAMIRO (REGIDORA NO ADSCRITA)
Gracias. Me consta que el proyecto propuesto, por parte del equipo de gobierno, a
los vecinos de la calle Leonardo da Vinci, ha sido consensuado con los mismos
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comerciantes que han querido participar en estas reuniones, ha habido un período
de exposición pública abierto a alegaciones, en el cual no se han hecho, y entiendo
que responde a la voluntad de una mayoría y a la voluntad del bienestar y el
descanso vecinal, con lo cual votaré en contra.
Y a favor de las otras mociones. Gracias.

SR. GIMÉNEZ MARQUEZ (CUP-PA)
Sí, la primera moció conjunta, per a la millora del carrer Leonardo da Vinci, al barri
de Sant Josep, la votarem a favor, tot i que la nostra proposta política respecte a la
mobilitat sempre anirà de la mà de retirar vehicles rodats dels carrers de la nostra
ciutat, perquè hi entrin més vianants i bicicletes i per tal de forçar una transformació
en la manera en que ens movem per la nostra ciutat, adreçats a l’assoliment d’una
ciutat més neta de contaminació i més respectuosa amb el medi ambient i amb les
persones, votarem a favor d’aquesta moció.
El motiu, aquesta problemàtica que narra la moció ens sembla molt paradigmàtica
de com es fa política des d’aquest equip de Govern. Decisions presses als
despatxos, d’esquenes a la ciutadania i que lluny de millorar les condicions de vida
de les persones, les empitjora. Es tracta d’un problema creat per no
consultar/informar/parlar amb qui serà afectat pels canvis. En aquest cas, per unes
15 empreses, tal com hem sentit de veu de les pròpies afectades abans. Per tant,
amb una voluntat prèvia, potser no hauríem d’haver arribat fins aquest punt i
s’hagués pogut oferir una alternativa des del propi Ajuntament.
Aquestes són unes obres necessàries pel carrer, que no qüestionem, com ara
comptar amb un nou col·lector, però es converteixen en un problema social i laboral
greu, amb uns 200 llocs de feina de veïns i de veïnes de l’Hospitalet, ara mateix en
perill. Persones, moltes d’elles, de més de 50 anys, amb el repte afegit de trobar
feina a aquesta edat en el context econòmic actual. Posar en risc la feina de 200
persones hauria de fer reflexionar a l’actual Govern, sent conscients que l’única
causa de la pèrdua de feina i activitat de les empreses que necessiten si o si la
zona de càrrega i descàrrega, han sigut les seves decisions i maneres de fer
política. Una conseqüència tan desastrosa que seria motiu de dimissió del
responsable municipal que hagi permès que això passi. Carregaran amb el pes
d’aquesta responsabilitat?
Des de Cup-Poble Actiu, també considerem, al nostre entendre, que darrera de tota
aquesta situació, existeixen d’altre interessos. És a dir, amb un mapa a la mà i amb
els plans, aquells que fan públics, de l’equip de Govern, amb el Districte Cultural de
fons, a l’altra, ens sorgeixen molts dubtes. Aquesta jugada i la negativa dels
responsables de l’Ajuntament a oferir-ne solucions ¿potser es trobi vinculada amb
un desig de desindustrialització del carrer Leonardo Da Vinci?
És possible que es vulgui enviar cap a d’altres zones industrials properes, aquests
negocis industrials o majoristes, per a què continuï el procés de gentrificació, de
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rentat de cara i per a fer del barri de Sant Josep una continuació d’això que diuen
que és el Districte Cultural, és possible? Tenint en compte sempre les paraules de
Fran Belver que deia, que ha repetit bastants vegades: “el Districte Cultural és un
projecte que compta amb un perímetre obert i flexible”.
Sí és així, per què no són valents i valentes? Per què no reconeixen la seva intenció
final? Aquesta mena de decisions adreçades a un full de ruta urbanística trigaran
anys en desenvolupar i per què no accepten els contraarguments i les
conseqüències d’aquest canvis d’ús dels carrers, oferint la informació necessària
amb temps, perquè les empreses i veïnes puguin reaccionar i prendre les seves
pròpies decisions? Per què no ho fan amb temps? Són valentes, ho expliquen i ho
discuteixen. I si no es així i si no hi ha plans més enllà de la proposta que fan i si
som nosaltres molt malt pensades i realment no volen que marxin aquestes
empreses d’aquest carrer ¿per què no accepten reunir-se amb les afectades per tal
de trobar-hi una solució, abans que sigui massa tard? Gràcies.
Votarem a favor de la 39. I votarem a favor de la 40, farem, res, un parell de
comentaris, agraïm al PSC la sensibilitat amb les necessitats de mobilitat dins de
les estacions de transport públic de tren i estem d’acord en demanar a Ferrocarrils i
RENFE aquesta gratuïtat per a la persona acompanyant, però, els hi recordem que
mentre arriben els compromisos i accions d’altres institucions, aquest Ajuntament
també pot oferir un suport molt concret a les mateixes famílies, després ho
explicarem. Gràcies.

SR. MONRÓS IBÁÑEZ (CiU)
Sí, no cal dir que evidentment en les que fem mocions conjuntes o ens hem adherit,
estem totalment a favor i, en tot cas, en el segon torn ja farem una intervenció.
Quant a la moció del Partit dels Socialistes, amb l’adhesió de Ciutadans, la moció
pel suport a la igualtat de condicions en tots els transports públics per a persones
amb discapacitat i els seus acompanyants, la votarem a favor, entenem que és una
mesura molt important, vull dir, igualant a persones i tan de bo es pugui portar a
terme amb la màxima brevetat possible.

SR. GARCÍA I ACERO (ERC-AM)
Sí, sobre el posicionament de la moció 40, perquè de les altres mocions som
signants o promotors, doncs votarem a favor, perquè des del grup municipal
d’Esquerra Republicana creiem que seria positiu estudiar que els diferents usuaris
de la targeta rosa metropolitana i el passi metropolità d’acompanyant, doncs puguin
viatjar en tots els transports públics que operen en l’àmbit metropolità.

SR. MARTÍN HERMOSÍN (PP)
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Bueno, en primer lugar saludar a todos los vecinos y empresarios de la calle
Leonardo Da Vinci y a la Unión Patronal Metalúrgica. Estamos de acuerdo,
totalmente de acuerdo con su exposición, obviamente somos firmantes de la
moción, no vamos a hablar sobre ella en este primer turno.
Respecto a la 39, nosotros nos abstendremos, esta necesidad de 500 mossos ya la
hemos llevado nosotros, el Partido Popular la llevó al Parlament de Cataluña como
una propuesta, que fue aprobada por la mayoría de grupos y seguramente se
llevará a cabo cuando el gobierno pueda aprobar definitivamente los presupuestos
generales del Estado. Os animamos a todos los grupos ahora en el Senado, a
introducir enmiendas y acabar de apoyar estos presupuestos.
No obstante, lamentamos el clima que existe con la Generalitat, de poca
colaboración y que priorice en otras cuestiones que no son el bien común y dialogar
y trabajar con el gobierno de España en el bien común de todos los catalanes. Aquí
se ha puesto el ejemplo de la policía autonómica vasca y efectivamente el gobierno
vasco ha mostrado, el gobierno autonómico vasco ha mostrado otra lealtad, otra
lealtad con el Estado y ha sido posible dialogar con el gobierno vasco para lo que
se trata, que es mejorar la seguridad de todos los ciudadanos. En cambio la
Generalitat tiene otras prioridades, no sabemos si de aquí a seis meses declararán
la independencia unilateral, seguramente esto no es prioritario para ellos.
En la moción 40, la votaremos a favor, porque es un esfuerzo exigible también para
la Generalitat que mejore las condiciones que tienen otras ciudades como Madrid,
de descuentos especiales y mejoras en las tarifas, creo que esto es muy importante
equipararlo. Por lo tanto, nosotros apoyamos esta moción.
Y respecto a la 41, no creo que tampoco debamos extendernos, año tras año
hemos argumentado prácticamente lo mismo, este año, pues mira, no sé si significa
algo, pero han abandonado la “estelada” en el cartel, no sé si eso quiere decir algo,
pero en cualquier caso votaremos igualmente en contra.

SRA. ALCALDESSA
Por si acaso, muy bien. Por parte de Iniciativa-Esquerra Unida-Pirates.

SRA. GONZÁLEZ MONTES (ICV-EUiA-PIRATES-E)
Molt bona tarda. Sí, respecte a la moció 39, votarem a favor, l’Estat Espanyol no vol
reunir la Junta de Seguretat i no vol atorgar al mossos la presència en els
organismes de coordinació internacional que els hi correspon. És un fet gravíssim
quan ens trobem davant l’amenaça del terrorisme internacional que està assolant
Europa, com tots sabem. Mostrem la nostra perplexitat al conèixer la notícia que el
Ministeri d’Hisenda havia enviat un requeriment a la Conselleria d’Interior a propòsit
de la nova convocatòria d’accés a mossos d’esquadra. En aquell requeriment es
restringeix a fer una oferta de només 50 places de les 500 previstes en els
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pressupostos de la Generalitat 2017. Un fet absolutament inassumible, per
nosaltres és increïble això, per això votarem a favor.

Respecte a la moció 41 de suport al Correllengua, nosaltres la votarem a favor,
evidentment, sempre estarem a favor de la llengua catalana, de la seva difusió, del
seu ús, perquè som a Catalunya i som catalans.

SRA. CARBALLEIRA PASCUAL (ICV-EUiA-PIRATES-E)
Sobre la moció 40, des de el grup municipal de Canviem estem a favor de la moció
per donar suporta a la igualtat de condicions en tots els transports públics per a les
persones discapacitades i els seus acompanyants. Creiem que aquest és un dels
molts problemes que encara avui patim els usuaris dels transports públics,
incongruències també que hi ha al sistema tarifari integral i, en aquest cas, en un
col·lectiu molt concret i amb necessitats molt concretes.
La igualtat en l’accés als transports públics, així com la inversió en la seva qualitat i
quantitat del servei, faran possible el canvi de model de mobilitat que tan necessari
és a una ciutat com la nostra amb un entorn com el nostre, on repetidament trobem
episodis de greu contaminació. Hem de facilitar per tots els mitjans l’ús del transport
públic i fomentar-ho.
Tota millora serà benvinguda pel nostre grup municipal, la recolzarem i serà ben
rebuda i tenint en compte la conversa que s’ha mantingut arran de les mocions
anteriors, en la preocupació del govern pel mediambient i el canvi climàtic i tot això
que s’ha parlat, esperem també mesures concretes que es poden donar des del
municipi, per tal d’ajudar a aquestes persones que tenen problemes a l’hora de fer
servir el transport públic. Votarem a favor.

SR. GARCÍA VALLE (CIUTADANS)
Sí, muchas gracias. Miren, la moción 38 para la mejora de la calle Leonardo da
Vinci en el barrio de Sant Josep, es complicado, de verdad, escucha uno aquí en
este Pleno cosas de una contradicción absoluta. La verdad es que justificar y venir
a hablar de calidad del aire, de decir que, bueno, que esto puede poner en riesgo…
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SRA. ALCALDESSA
Perdón Sr. García, estamos en el turno de posicionarnos en aquellas mociones que
los grupos no han presentado, lo digo porque habrá un segundo turno y entiendo
que en estos momentos debería usted posicionarse de la número 39 y de la número
41.

SR. GARCÍA VALLE (CIUTADANS)
Disculpe, perfecto, muchas gracias. Miren, en la número 39 votaremos a favor,
obviamente, aunque nosotros hemos hecho fuerza precisamente y no se nos puede
imputar a nosotros que no hayamos hecho fuerza en el propio Parlamento para que
los presupuestos salgan adelante, no seremos nosotros los culpables de unos
presupuestos que habría que apoyar para que precisamente estas políticas salgan
adelante. No obstante, al margen de eso, creo sinceramente que es verdad que
tenemos un déficit de 1.484, según se habló en la Junta de Seguridad en su
momento, y habría que, con carácter ya imperativo, reponer esos guardias que nos
hacen falta. La seguridad es muy importante y creemos sinceramente que, vamos,
que hay que darle apoyo a esta moción, porque hacen falta estos servidores
públicos.
La número 40, obviamente estamos adheridos, pues la votaremos a favor y la
número 41, pues por lo que hemos dicho otros años aquí y no repetirlo, lo que
hablaban de Països Catalans y yo creo que es una moción que va mucho más allá
de lo que dicen, que es un poco un subterfugio de que hablamos de defender la
lengua y tal, pero hay mucho más, hay un entramado político potente ahí que no
tiene nada que ver en definitiva con lo que quieren aparentar. Por lo tanto,
votaremos en contra, porque no estamos en esa nosotros, estamos en que hay que
apoyar a las dos lenguas que tenemos en Cataluña, que son el catalán y el
castellano y muy orgulloso de ellas. Muchas gracias.

SR. GRAELLS VEGUIN (PSC-CP)
Sí, en relació a la moció de Leonardo da Vinci, que evidentment votarem en contra,
dir diferents qüestions. En primer lloc, es parla del procés participatiu, haig de dir
que s’han fet moltes reunions amb representants dels veïns, normalment aquest
Ajuntament quan fa propostes de reforma de carrers, penja cartells a comerços, a
escales, i convoca als veïns, i ha hagut un procés participatiu, jo diria, remarcable.
Des de la primera reunió el 22 d’abril del 2015, en que ens reunim amb els veïns,
en aquell cas la regidora Mercè Perea, jo encara no era regidor del districte, el 18
de maig de 2015 es torna a fer una altra reunió amb representants veïnals, oberta a
comerciants, a veïns, evidentment a tothom que vulgui venir, és públic, no s’amaga
a ningú i, per tant, s’accepta qualsevol participació de tots els veïns. El 25 de
novembre de 2015, el 29 de gener de 2016...
S’escolten crits entre el públic.
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SRA. ALCALDESSA
A veure, si us plau...si us plau...demano al públic que calli si us plau i que tinguin
respecte pel que és aquest Ple, sinó demanaré a la guàrdia urbana que... a veure, o
calleu si us plau o sortiu del Ple...o calleu o sortireu del Ple.
S’escolten crits entre el públic.
Doncs sortiu, doncs us ho agraïm, moltes gràcies. Sr. Graells.

SR. GRAELLS VEGUIN (PSC-CP)
Torno a dir, 22 d’abril de 2015, 18 de maig de 2015, 25 de novembre de 2015, 29
de gener de 2016 i arriba el regidor Jaume Graells, 9 de març de 2017, que ens
tornem a reunir amb els veïns. Aquestes reunions...
Parla un senyor del públic sense micròfon.

SRA. ALCALDESSA
A veure, si us plau, si us plau, senyor, segui si us plau, segui si us plau, por favor, li
demano que segui, que escolti i després, en tot cas, ja en parlarem.

SR. GRAELLS VEGUIN (PSC-CP)
Aprofito per saludar a representants dels veïns del carrer Leonardo da Vinci, també
han vingut i havien demanat fer ús de la paraula, però lògicament no han pogut,
perquè el reglament no ho permet en els terminis en els que ho havien demanat.
Concretament, jo com a regidor, a banda d’aquestes reunions que deia, m’he reunit
amb representants de l’empresa Coytesa, personalment, amb la família S. i amb
tothom que ha volgut reunir-se amb nosaltres...
Parla un senyor del públic sense micròfon.
Per tant, ha hagut reunions de tota mena, escrits, respostes a aquests escrits, per
tant, tot el plantejament del sector de comerç, totes les opinions les tenim en
compte i, finalment, doncs després de tot aquest procés de participació, d’audiència
pública, d’informació pública, perdó, s’arriba a presentar un projecte, a adjudicar
aquest projecte, contractar el projecte i, evidentment, en breu a iniciar les obres.
Els veïns què ens plantejaven des del principi, evidentment el carrer Leonardo da
Vinci jo diria que és un carrer molt representatiu del que representa el barri de Sant
Josep, és un barri en transformació, és un barri que ha tingut uns usos, una mixtura

…/…

103

d’usos, on la convivència s’ha fet complicada, perquè era un barri on la presència
industrial era important, tots coneixem el patrimoni industrial d’aquest barri, i com
totes aquestes activitats han anat transformant-se, etc.
Actualment el barri té un gran potencial, és un barri, referint-nos sobretot de Carrilet
fins a la via, cap a muntanya, és un barri fonamentalment residencial, on
evidentment aquest Ajuntament no renuncia a que hi hagi una mixtura d’usos, però
en aquests usos hem de garantir una certa convivència.
És veritat que els veïns han manifestat, els veïns, els que hi viuen, els que dormen,
els que van a passejar, els que surten a portar els nens a l’escola, els que van amb
el carro, els han de portar l’avi amb la cadira de rodes i han de tenir accessibilitat,
es queixen que se’ls hi genera moltes molèsties en la seva activitat quotidiana. I a
partir d’aquí, reivindiquen clarament des del principi i com a principi irrenunciable i
és el que nosaltres anem escoltant, que hi hagi un carrer amb dues voreres més
àmplies i que hi hagi una línia d’arbres en les dues voreres. Se’ls hi diu que
tècnicament dues línies d’arbres és impossible, perquè només pot haver per
l’amplitud, per l’amplitud de la vorera, per l’accessibilitat, una línia d’arbres, i això
per ells és irrenunciable.
Per tant, nosaltres a partir d’això, evidentment el senyor, l’equip del senyor Pepe
Castro, que després li cediré la paraula perquè faci una exposició també més
tècnica, tirem endavant aquest projecte, que és un projecte que, evidentment, no
contempla la càrrega i descàrrega, perquè si hi ha càrrega i descàrrega aquella
petició ja no seria ni fileres d’arbres en un cantó, i a l’altre només si en el lloc on hi
hagués càrrega i descàrrega, treu guals, és un carrer amb molts guals, i que per
tant, quedaria absolutament desfasat.
Hem de dir que en el vial de Carrilet amb Leonardo da Vinci queda una zona que
podríem considerar com una plaça, on evidentment això es pot, d’alguna manera,
utilitzar també per logística dels comerciants que hi pugui haver en, diríem, en el
carrer. Evidentment, proposem i ho proposem en reunions amb representants dels
comerciants...

SRA. ALCALDESSA
Sr. Graells, se li ha acabat el temps. Ens hem posicionat respecte a la moció
número 38 i ens faltava...

SR. GRAELLS VEGUIN (PSC-CP)
Votem a favor del Correllengua.
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SRA. ALCALDESSA
Molt bé, gràcies. Ara sí obriríem un altre torn d’intervencions, ja per posicionar-nos
cadascú en el que consideri oportú.

SR. GIMÉNEZ MARQUEZ (CUP-PA)
Sí, simplement per concretar el que no ens ha donat temps abans a la moció 40, de
suport a la igualtat de condicions en tots els transports públics per a persones amb
discapacitat i els seus acompanyants, concretament, des de la pròpia administració,
des de l’administració local, es podrien augmentar els recorreguts subvencionats
amb taxis adaptats dels quals fan ús les famílies amb persones amb alguna
diversitat funcional per a desplaçar-se a les revisions mèdiques, teràpies, etc. Fins
ara el màxim és de 12 trajectes al mes, anada i tornada incloses, un servei que, tot i
que sigui privat, suposa una finestra d’oportunitat de mobilitat per a les famílies ja
que, com ben diu la moció, existeixen encara moltes parades de metro i de tren a
les que les persones amb diversitat funcional no poden accedir-hi, per manca
d’ascensor o perquè als autobusos no hi ha prou espai per a accedir amb la cadira
de rodes al anar, aquests autobusos, molt plens en la majoria de les ocasions.
Segons famílies consultades, són molts els mesos on els viatges a aquestes
revisions, a aquestes teràpies, són més de sis al mes, per tant, els 12 trajectes que
se subvencionen ara mateix, havent d’assumir, per tant, el cost d’aquest servei de
taxi adaptat i generant de nou una discriminació econòmica sobre aquestes
famílies, per no comptar amb una alternativa real dins de la xarxa de transport
públic. Aquesta és una proposta concreta més enllà del que expressa la pròpia
moció, és una proposta concreta que es podria prendre des del propi Ajuntament,
des del propi govern. Gràcies.

SRA. ALCALDESSA
A veure, una qüestió de tempus, perquè ara m’estaven comentant que el senyor
Graells només ha tingut cinc minuts i enteníem que...¿són cinc minuts o són deu
minuts Sra. Secretària? En el punt anterior, bé però vostè és la que marca els
temps dels grups, ah no? ¿son cinco minutos? ¿sí? vale, vale, d’acord. Molt bé, si
és així no hi ha res a dir, demano disculpes, havia parlat el senyor Giménez, és el
torn del Sr. Monrós, cinc minuts, dos.

SR. MONRÓS IBÁÑEZ (CiU)
Ara tinc dos minuts, perfecte. Donar la benvinguda a tots els veïns i veïnes de
l'Hospitalet, amb independència de si són o no són empresaris. Jo vull parlar del
tema de la moció de Leonardo da Vinci, però me n’aniré més lluny, perquè en
aquest propi Ple portem mocions, crec que un total de tres, una d’Esquerra
Republicana per donar suport als autònoms, una de la CUP-Poble Actiu per donar
suport al mercat del Torrent Gornal, al final el que fem aquí moltes vegades és fer
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mocions en favor del petit comerç, la petita indústria, per protegir i crear llocs de
treball, de la mateixa manera que també moltes vegades hem donat suport a moltes
empreses que estan amb expedients de regulació d’ocupació, que eren
multinacionals i ocupaven molts llocs de treball.
És a dir, hem donat suport sempre a persones, empresaris i a persones que en un
moment de dificultat o que creiem que hem donar suport perquè al final una ciutat
és viva si té comerç i té indústria. I, per tant, això no es produirà només en aquest
carrer, es produirà o s’ha produït i es produirà més vegades en d’altres carrers de la
ciutat. A mi em sembla impensable que al final, com deien, la mobilitat sigui que no
passin cotxes pel carrer, però el dia que vulguem que passi una ambulància, haurà
de passar pel mig del carrer, o el dia que passi un autobús, haurà de passar pel mig
del carrer, o el dia que vulguem comprar una lavadora i ens la portin a la porta de
casa, haurà de portar-la una furgoneta, que ens la porti a la porta de casa, i si no
entenem aquestes coses, eradicar totalment aquestes situacions, potser és d’una
altra galàxia i no estem en el moment oportú per fer-ho.
En tot cas, sí que estic d’acord i sempre estaré d’acord amb la convivència
d’aquests espais i això és el que es demana en aquesta moció, poder fer possible i
fer factible la zona de càrrega i descàrrega i d’altres coses, reformulant el projecte
inicial.

SR. GARCÍA I ACERO (ERC-AM)
Sí, és sobre la moció del carrer Leonardo da Vinci, bàsicament des del nostre grup
municipal, doncs volem manifestar la manca de diàleg de l’equip de govern i la
manca també de voluntat d’arribar a acords per fer compatible l’ordenació del
carrer, que tothom estem d’acord, amb la conservació de, al menys, alguna zona de
càrrega i descàrrega que permeti a les diferents empreses mantenir la seva activitat
comercial. Perquè l’equip de govern en lloc de buscar el consens, ha buscat
l’enfrontament entre una part dels veïns i les veïnes amb les diferents empreses
que estan ubicades en aquest carrer.
El nostre grup municipal els ha demanat, després de reunir-se amb els empresaris
que es van reunir, una reunió de treball per buscar un consens i vostès han tirat pel
dret i vostès s’han negat a poder realitzar aquesta nova reunió. I avui, els hi agradi
o no els hi agradi, en aquest carrer hi ha un activitat econòmica de quinze
empreses, quinze empreses que creen llocs de treball, que paguen els seus
impostos i que creen riquesa en aquesta ciutat. Per tant, defensar a la petita i
mitjana empresa hauria de ser una obligació per aquest equip de govern, com
també fer compatible la millora d’aquest carrer amb l’activitat econòmica.
I des del nostre grup municipal li volem demanar que rectifiquin, que es creï aquesta
taula de diàleg i sobretot que es faci compatible aquest projecte necessari, que es
faci compatible amb l’activitat econòmica d’aquestes quinze empreses. Per tant,
esperem que aquesta moció que pel que sembla tirarà endavant, doncs serveixi
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perquè pugui haver una taula de diàleg i puguem buscar aquest consens per fer
compatible la reforma del carrer amb l’activitat econòmica.

SR. MARTÍN HERMOSÍN (PP)
Gracias. Respecto a la moción, precisamente a la número 38, después de oír las
explicaciones que nos ha dado el regidor, pues casi nos quedamos peor, nos lo
temíamos, pero nos lo ha confirmado todavía peor, porque desde el 22 de abril del
2015 que se pone en marcha un proceso participativo, una administración pública
no se dé cuenta que falta, dentro de ese proceso participativo, un colectivo en esa
calle tan importante como son los comerciantes o empresarios de esa zona, y que
no se vaya a buscar la participación de estos, pues me parece lamentable como
administración pública. Y luego alegar la incomparecencia de ellos como un
pretexto para hacer lo que han hecho, aún peor.
Por tanto, yo creo que desde la administración pública tenemos que buscar
elementos de cohesión y convivencia, y precisamente tenemos que casar lo que
necesitan y porque lo necesitan también los vecinos, con la movilidad que también,
como se ha mencionado antes, para personas con movilidad reducida, para incluso
traslados, mudanzas, o para cualquier otra circunstancia necesitamos un espacio
de carga y descarga, y también para la actividad comercial de la zona. ¿El
problema es que quieren otra actividad comercial en la zona? ¿que no quieren
actividad comercial en la zona? ¿que prefieren que esa zona sea una ciudad
dormitorio? ¿qué es lo que pretenden de verdad para esa zona?
Nos gustaría saberlo, porque de la manera que han hecho esto, están haciéndolo
de una manera torticera y oculta a la sociedad y al debate político. Todos tenemos
derecho también a debatir qué modelo de ciudad queremos y lo que ustedes están
haciendo es todo lo contrario a la participación.

SRA. GONZÁLEZ MONTES (ICV-EUiA-PIRATES-E)
Sí, nosaltres lamentem profundament l’enfrontament entre veïns i veïnes i els
comerciants, que ha provocat l’equip de govern amb una decisió absolutament
arbitraria. Vostès saben perfectament que el període d’exposició pública no es
penja amb els projectes a la web, és difícil saber el que passarà, i també els cartells
es van penjar a les portes de les vivendes, no es va comptar mai amb les
empreses, ni amb els comerciants. Nosaltres entenem la ciutat com un equilibri, on
ha d’haver-hi de tot, empreses, comerços, veïns i veïnes, ha de ser absolutament
equilibrada, i aquí ens sorprèn ara que vostès estiguin molts preocupats per, per
exemple, el mediambient, el tràfic, però estan impulsant un projecte com és el PDU
de la Granvia, on segurament hi haurà 35 tones de CO2 directament que
respirarem els hospitalencs i hospitalenques i una pila de tràfic i això no els importa,
importa que unes empreses que estan generant en aquest moment llocs de feina,
estiguin en una situació molt precària i en una ciutat on hi ha més de 20.000
persones que estan a l’atur, no ens podem permetre perdre empreses que sí que
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estan fent, petites i mitjanes empreses, que sí que estan donant llocs de feina a
aquesta ciutat, considerem que és una irresponsabilitat per part de l’equip de
govern i no estem en absolut d’acord amb aquesta decisió.

SR. GARCÍA VALLE (CIUTADANS)
Sí, muchas gracias. Miren, señores del gobierno, ven como es bueno el consenso,
como hay que hablar, ustedes nos dicen que han hablado y los vecinos nos dicen
que no, los vecinos a los que afecta esta disposición, o sea, a quien vamos a
….evidentemente, conociendo las artimañas del gobierno, nos creemos más a los
vecinos, no les quepa la menor duda. Miren, uno tiene la sensación de que los
quieren expulsar, porque hay mecanismos para poder hablar y llegar a acuerdos,
no es tan difícil, y cuando se habla aquí, el señor Rafal Jiménez, de la calidad del
aire y pone y porque en el año tal y seguramente los coches…, pues seguramente
los coches se habrán adaptado a la normativa y podrán entrar perfectamente, no es
una escusa, ese es un argumento muy peregrino, que le ha dicho el gobierno que
diga usted, por eso son socios.
Miren, y no les duelen prendas de hacer treinta y tantos bloques o treinta bloques
ahí en ese Manhattan, con una volumetría que eso sí que va a afectar a la calidad
del aire, eso no, pero eso son los ricos, los que vienen aquí, según dice nuestra
Alcaldesa, a invertir mucho, treinta mil puestos de trabajo ahí volando, que no nos
lo creemos, pero en cualquier caso hay un agravio comparativo con los pequeños
comerciantes que generan riqueza en nuestra ciudad y ustedes los ningunean, ni
los escuchan, y esa es la realidad, lo que constatamos nosotros hablando con ellos
y nos los creemos, más que a ustedes, saben por qué, porque nos han engañado
tantas veces.
Miren la sensación que tenemos es que los quieren echar, por qué, porque en ese
entorno tienen ustedes otro proyecto, otro diseño de ciudad y no les interesan los
comerciantes ahí, eso es lo que nosotros barruntamos viendo cómo actúan. Está
muy cerca de ese distrito cultural que ustedes ponen siempre en valor, como si nos
fuera a salvar la vida y que no estamos en contra, pero sí de que expulsen a la
gente que está ahí, a los comerciantes honrados y trabajadores, que llevan un
montón de años luchando, que han pasado por lo más largo de la crisis y cuando
ven la luz al final del túnel, ustedes llegan y les dicen, márchense, porque no les
damos las facilidades, si no, saben qué pasa, que vienen a comprar allí, es una
competencia desleal, a las grandes áreas, los dejaran sin clientes, tendrán que
cerrar, dejarán ustedes las calles sin luces, sin escaparates, sin el tejido que da
riqueza a esta ciudad de verdad y que lleva muchos años poniendo…y no se ría Sr.
Brinquis, que es así, es así.

SR. GRAELLS VEGUIN (PSC-CP)
Yo, es que, a ver, yo no entiendo porqué no hemos tenido diez minutos, que conste,
y luego yo creo que no hemos hablado ni cinco, porque ha habido una interrupción
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y no me he podido ni explicar, han pasado como mucho tres minutos, pero en todo
caso, ¿ahora tenemos derecho a dos?
Bé, jo el que volia dir és que s’ha escultat a tothom, coneixem els parers de tothom
i, finalment, aquest govern opta per una proposta. Dit això, estem oberts sempre al
diàleg, a escoltar als veïns, però a tots els veïns, i sobretot a aquells veïns que hi
viuen, que passen totes les nits allà, que, en definitiva, són els que usen l’espai per
habitar-lo i que, per tant, són els que...la resta d’activitats s’han de posar al seu
servei, perquè aquí el que hem de buscar és la qualitat de vida dels nostres veïns
que hi viuen i, evidentment, això compensar-ho, completar-ho, amb d’altres
activitats. De fet, parlar que l’Ajuntament de l'Hospitalet no vetlla pel petit comerç,
per l’activitat econòmica, jo només faig que llegir premsa econòmica i en molts
casos, des de fora i experts, ens posen com un exemple de captació de
manteniment d’activitat econòmica a la ciutat i les dades ens avalen i si us plau
deixeu-me parlar, i les dades ens avalen.
Per tant, venir-nos ara aquí des de l’oposició, alguns que el que l’únic que volen és
que ens igualem tots els ciutadans, perquè cada vegada estem més empobrits amb
mocions que fan vergonya, que van en contra de l’activitat econòmica, vinguin ara
aquí a defensar l’activitat d’un comerç i vingui aquest senyor a dir que estem
destruint, que fins i tot apagarem la llum, per una càrrega i descàrrega, si algú el
creu, si hi ha una empresa que el seu model de negoci depèn d’una càrrega i
descàrrega, és que és una empresa que ho està passant malament i el que ha de
fer l’empresa és adaptar-se a un model de ciutat que és un model de ciutat en
transformació i les empreses el que han de saber és també fer aquesta lectura. El
barri de Sant Josep vol ser un barri on es pugui viure amb dignitat i on càpiga,
evidentment, el comerç, el comerç de proximitat, els serveis i les activitats, i això és
el que està passant i hem de dir que és un model d’èxit de ciutat.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, a veure, si us plau, a veure, la Sra. M. S. ha fet una primera intervenció,
per part dels grups polítics ens hem posicionat i, per tant, aquesta moció, tal i com
no sé si el Sr. García deia, s’ha aprovat. Aquí hi ha un problema real i és que
aquesta moció, per molt que s’hagi aprovat, el projecte està licitat i està signat el
contracte de la forma que el projecte es va consensuar amb els veïns d’aquest
carrer. Per tant, jo el que proposo i davant d’aquesta situació, és que la Secretaria
General ens elevi un informe respecte a cóm hem de procedir, perquè evidentment,
a veure, tal i com ha anunciat i explicat el regidor de districte, ha hagut una voluntat,
per part d’aquest govern, de parlar amb tothom, des de fa anys...no em diguin que
no, perquè si vostès...molt bé, doncs a veure ¿vostès no han tingut en cap moment
informació que hi havia reunions? No, o sigui ¿totes les reunions que s’han
convocat des del districte em volen dir que han estat convocades al marge
totalment de totes les botigues que hi ha en aquest carrer? Això, vostès asseguren
que mai se’ls ha convocat a cap reunió per parlar...no, no, a veure,
Parla un senyor del públic sense micròfon.
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Sr. S., a veure, Sr. S., si us plau...
Parla el Sr. S. sense micròfon.
Miri, no li puc deixar, em sap molt greu, perquè li tinc un gran respecte a la seva
empresa, a vostè personalment i a tots els representants de petites o mitjanes
empreses que hi ha a la ciutat, per nosaltres és essencial que en aquesta ciutat hi
hagi un equilibri entre el que són els veïns i els comerciants i l’activitat econòmica, i
si hi ha un alcalde o una alcaldessa que creu en el petit comerç i amb l’empresa, li
asseguro que sóc jo. Per tant, em sap molt greu aquesta situació, però també haig
de dir que, tal i com ha explicat o ha intentat explicar el regidor del districte, s’han
fet els processos habituals i normals per consensuar un projecte que, evidentment,
el que volem és que tothom estigui content.
És evident que hi ha una disfunció entre el que pensen els veïns que viuen en
aquest carrer i en el que pensa vostè i la resta de persones que l’acompanyen, que
són els que tenen negocis en aquests moments en aquest carrer. S’ha intentat
cercar solucions, evidentment, perquè puguin fer la càrrega i descàrrega i perquè
no tinguin cap problema per continuar la seva activitat, i hem de pensar i això és
una reflexió que ens hem de fer tots plegats, que hi ha carrers a totes les ciutats del
món, que són carrers en els que no és accessible la utilització del vehicle i que, per
tant, es fa la càrrega i descàrrega en un horari determinat, es fa a les cantonades,
però evidentment no podem pensar que tots els comerços i totes les activitats
empresarials d’aquesta ciutat, tenen la possibilitat de tenir una càrrega i descàrrega
a la porta.
Per tant, hem de treballar intentant compaginar els interessos dels veïns i veïnes
que viuen i que tenen tot el dret del món a tenir un carrer en el que els hi permeti
poder caminar, passejar, passejar persones amb discapacitat, a persones amb
mobilitat reduïda, cada vegada, per sort, vivim més temps i les persones grans cada
vegada tenen més dificultats per passejar per determinades zones. Per tant, hem
de fer d’aquesta ciutat una ciutat més amable pels veïns i veïnes, i els veïns i
veïnes som tots, no són única i exclusivament els comerciants als quals vostès
poden representar, sinó que els veïns i veïnes d’aquesta ciutat són els que
treballen, els que viuen, els que estudien, en aquesta ciutat.
Per tant, en aquests moments tenim una moció que està aprovada per part del Ple,
hi ha un contracte que està adjudicat, signat i que comencen les seves obres d’aquí
a uns dies, per tant, hem de demanar, a nivell jurídic, què és el que podem o no
podem fer per resoldre aquesta situació, el que és evident és que ha hagut un
temps en el qual tots els grups polítics d’aquest Consistori, no a través de moció,
sinó a través del període que hi havia d’exposició pública, igual que tothom
d’aquesta ciutat, era el moment processal per presentar les al·legacions respecte a
aquest projecte. El que vostès estan fent ara és...està molt bé, em sembla perfecte,
tenen tota la legitimitat del món, però processalment arriba, penso que arriba tard i,
per tant...
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Parla un senyor del públic sense micròfon.
Molt bé, si vostès no s’havien enterat, bé, si vostès no s’havien enterat, no ho sé, jo
no ho dubto, però sí que ho dic...
Parla gent del públic sense micròfon.
Sí que ho dic, a veure, si us plau, jo demanaria...
Parla un senyor del públic sense micròfon.
Escolti’m una cosa, miri, això no és una assemblea de barri, això no és una reunió
entre veïns i l’Ajuntament, estem en l’apartat de mocions, la moció s’ha aprovat, hi
ha dificultats, jo no els vull enganyar, hi ha dificultats reals perquè aquesta moció es
pugui aconseguir complir, perquè, repeteixo, el període d’exposició s’ha fet,
l’empresa adjudicatària ja està nomenada i, per tant, en breu aquesta obra
començarà. Veurem quin marge de maniobra legal tenim o no, per reconduir
aquesta situació, però jo vull ser honesta, no els vull enganyar, perquè les coses
són com són, estem parlant de tota una tramitació administrativa, en la que hem
anat fins al final.
Per tant, vostès en aquests moments plantegen aquesta qüestió, nosaltres ens hem
posicionat, tots els grups cadascú ha fet i ha defensat allò que han convingut,
evidentment, com han vist, tenen majoria en aquests moments, en contra de la
posició que estan defensant els veïns del carrer. En tot cas, aquesta qüestió,
repeteixo, la sotmetrem a opinió jurídica per veure quin marge de maniobra tenim o
no tenim, per modificar o no, tal i com diu la moció, aquest projecte.
Dit això, quedarien aprovades, per tant, les quatre mocions conjuntes i passaríem a
l’apartat de les presentades pel grup de Ciutadans.
Tancat el debat se sotmeten a votació les mocions números 38, 39, 40 i 41;
adoptant-se els següents acords:
CIUTADANS, ICV-EUiA-PIRATES, PP, ERC, CiU
MOCIÓ 38.- PER A LA MILLORA DEL CARRER LEONARDO DA VINCI AL
BARRI DE SANT JOSEP.
Es dóna compte de la moció que es transcriu seguidament, i sotmesa a votació
s'aprova amb 14 vots a favor dels representants de CIUTADANS, Srs./Sres.
Miguel Manuel García Valle, M. Carmen Esteban Fernández, Rainaldo Ruiz
Narvaez i Jesús Amadeo Martín González; dels representants d’ICV-EUiAPIRATES-E, Srs./Sres. Ana González Montes, Juliana Carballeira Pascual i Ivan
Nieto Martínez; dels representants del PP, Srs/Sres. Sonia Esplugas González,
Pedro Alonso Navarro i Fco. Javier Martín Hermosín; dels representants d’ERC-AM,
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Srs./Sres. Antoni García i Acero i Jorge García i Muñoz; del representant de CiU,
Sr. Jordi Monrós Ibáñez; i del representant de la CUP-PA, Sr. Christian Giménez
Marquez; i amb 13 vots en contra dels representants del PSC-CP, Srs./Sres. Núria
Marín Martínez, Francesc J. Belver Valles, Cristian Alcázar Esteban, José Castro
Borrallo, Manuel Brinquis Pérez, José M. García Mompel, Jaume Graells Veguin,
Jesús Husillos Gutierrez, M. Ángeles Sariñena Hidalgo, Rocío Ramírez Pérez i
David Quirós Brito; i dels REGIDORS NO ADSCRITS, Srs./Sres. Rafael Jiménez
Ariza i Cristina Santón Ramiro; assistents presents en el moment de la votació,
adoptant-se els acords que figuren en la seva part dispositiva:

Atès que actualment el carrer Leonardo da Vinci no està endreçat. I que la
conversió en zona de vianants i pacificació és una prioritat i dóna beneficis a la
ciutat.
Atès que el comerç de proximitat i les petites i mitjanes empreses són molt
important per la ciutat, en ser empreses arrelades al territori, generadores
d'ocupació, proveïdores de serveis i dinamitzadores de la vida als carrers de la
nostra ciutat.
Atès que la crisi ha colpejat molt durament a les pimes de la ciutat i les
administracions locals han de fomentar l'activitat econòmica de qualitat, de
proximitat i sostenible.
Atès que al carrer Leonardo da Vinci existeixen empreses i comerços actius des de
fa dècades i que aquests han aconseguit sobreviure a la crisi i continuen generant
ocupació diversificada a l'Hospitalet de Llobregat.
Atès que alguns dels comerços i pimes existents necessiten una zona de càrrega i
descàrrega per poder portar a terme la seva activitat i que l'Ajuntament els hi va
donar llicències d'activitats coneixent aquesta necessitat.
Atès que el carrer Leonardo da Vinci actualment no està endreçat i presenta
problemes d'accessibilitat, excés d'espai destinat al cotxe de manera
desendreçada, manca de verd urbà i degradació en la pavimentació, es fa
necessari reordenar i planificar l'espai urbà.
Atès que el govern vol reformar el carrer Leonardo da Vinci segons el "projecte
executiu d'urbanització i renovació del clavegueram del carrer Leonardo da Vinci
entre carrer Enric Prat de la Riba i Avinguda Carrilet, a l'Hospitalet de Llobregat"
aprovat inicialment per la junta de govern local el 26 de juliol de 2016. El projecte
planteja la tipologia de carrer amb plataformes en dos nivells, voreres i calçada, i no
contempla la creació de cap zona de càrrega i descàrrega al carrer Leonardo da
Vinci. El projecte no justifica l'àmbit normatiu de la proposta, ni l'emmarca dins de
cap actuació del pla de mobilitat ni fa referència a cap normativa d'accessibilitat en
la definició de la proposta.
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Atès que per aquest motiu 15 empreses que porten a terme la seva activitat al
Carrer Leonardo da Vinci (Coytesa, Easy Tour SL, Autoescola Hospitalet SL,
Hidraer SL, Permovidre, Tallers A. Navarro, Obras i Servicios Rovian SL, Electricitat
Benages SA, Immobles LV 26 SL, GM Sports, Instalmav – Miguel Angel Valentín
Mateos, Unilab – venda al major de roba de treball, Elec-baix SL, Instalacions
Samitec SL, Barna Cable SL) han signat una carta a alcaldia presentada al registre
general el 18 de maig de 2017 en la que demanen la reconsideració del projecte, ja
que veuen perillar la seva activitat, i els llocs de feina que generen, per la no
previsió de zona de càrrega i descàrrega de proximitat a la realitat de l'activitat
comercial.
Atès que les empreses signants són empreses amb els permisos d'activitat
concedits per les administracions públiques i estan arrelades al territori i a la ciutat
des de fa molts anys i que no tenen capacitat per assumir dintre dels seus locals les
zones de càrrega i descàrrega a causa de la configuració urbanística existent.
Atès que el govern municipal en declaracions públiques al·lega que no es pot
incorporar una zona descarrega i descarrega en un carrer de menys de 10 metres
d'amplada perquè seria incórrer en incompliments de normativa.
Atès que no hi ha cap normativa que especifiqui el límit de 10 metres assenyalat pel
govern. Ni el Decret 135/1995 Codi d'Accessibilitat de Catalunya, ni l'ordenança de
mobilitat del municipi de l'Hospitalet de 30 de maig de 2015", ni l'ordenança del
civisme i la convivència de l'ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat, ni el pla de
mobilitat urbana de l'Hospitalet de Llobregat, ni l'ordenança municipal sobre els
establiments, activitats comercials i serveis especifiquen cap límit de 10 metres
d'amplada per posar una zona de càrrega i descàrrega a un carrer. En concret
l'ordenança municipal sobre els establiments diu textualment a l'Article 17.1.
"L'amplada de la via pública des de la qual s'accedirà a la zona de càrrega i
descàrrega haurà de ser de 7 metres com a mínim. 2. L'accés des de la via pública
haurà de tenir l'amplada, l'alçada i el radi de gir i els pendents adients per al trànsit
de furgons o camions de fins a 5 tones. L'amplada mínima de l'accés haurà de ser
de 4 metres, quan la sortida sigui a una via pública de més de 10 metres d'ample, i
de 5 metres quan la via sigui d'amplada inferior a 10 metres. Aquesta amplada
s'haurà de respectar en els quatre primers metres". Referint-se a l'accés a zones de
càrrega i descarrega a l'interior dels nous comerços.
Atès que el pla de mobilitat urbana sostenible de l'Hospitalet aprovat definitivament
el 8 d'agost de 2016 planteja la creació de nous eixos cívics d'elevada qualitat i
continuïtat, entre els quals trobem el carrer de Leonardo da Vinci, sense més
especificació, i que la previsió d'una zona de càrrega i descarrega en horaris
comercials és compatible amb la bona qualitat i continuïtat de l'eix cívic, la
comoditat del transit de vianants i ciclistes, la implantació de nou arbrat i la reducció
del transit rodat que permeti endreçar i donar normalitat a l'activitat comercial
consolidada al carrer.
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Atès que existeixen carrers de l'Hospitalet, urbanitzats recentment, els quals tenen
la distància entre façanes inferior a 8 metres i en els quals s'han mantingut zones
de càrrega i descàrrega, com són els carrers Uva, Àngel Guimerà i Rossend Arús.
Atès que en aquests carrers s'ha optat per la tipologia de carrer en plataforma única
amb pavimentació diferenciada de voreres i calçada.
Atès que la desaparició de tots els espais de càrrega i descàrrega suposa que la
zona més propera serà al carrer Ventura i Gassol, a uns 200 metres del carrer
Leonardo da Vinci, el que obligarà a travessar el carrer Enric Prat de la Riba
carregant material pesat i voluminós. Una possible zona de càrrega i descàrrega a
l'Avinguda Carrilet suposaria el mateix problema, les mercaderies haurien de
recórrer les voreres del carrer Leonardo da Vinci en més de 160 metres. Aquest fet
generaria problemes de mobilitat per incompatibilitat del transit de mercaderies,
tràfic rodat i vianants, generaria inseguretat i riscos laborals innecessaris, molèsties
als veïns i veïnes de sorolls, neteja, degradació de paviments, etc.
Atès que segons el projecte la plantació o no d'arbres a la vorera es decidirà en
obra, depenent de la possible afectació a balconeres i sobresortints dels edificis. Es
pot compatibilitzar la creació de la zona de càrrega i descàrrega a les zones de
balconeres.
Atès que la Junta de govern local del dia 6 de juny de 2017 va aprovar el punt 21
(U0501/5240 C) de l’ordre del dia que literalment diu “Adjudicar la contractació de
les obres d’urbanització i renovació del clavegueram del carrer Leonardo da Vinci,
entre el carrer Enric Prat de la Riba i l’Avinguda del Carrilet, A favor de l’empresa
Artifex Infraestructuras, SL. (EXP. 5930/2016) amb un pressupost de contractació
de 422.585,41 euros IVA excluido.
Atès que segons l’article 107 del Reial Decret Legislatiu 3/2011 de 14 de novembre
pel qual s’aprova el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic on indica
que:
“1. Las modificaciones no previstas en los pliegos o en el anuncio de licitación solo
podrán efectuarse cuando se justifique suficientemente la concurrencia de alguna
de las siguientes circunstancias: (...)
e) Necesidad de ajustar la prestación a especificaciones técnicas,
medioambientales, urbanísticas, de seguridad o de accesibilidad aprobadas con
posterioridad a la adjudicación del contrato.
2. La modificación del contrato acordada conforme a lo previsto en este artículo no
podrá alterar las condiciones esenciales de la licitación y adjudicación, y deberá
limitarse a introducir las variaciones estrictamente indispensables para responder a
la causa objetiva que la haga necesaria.
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3. A los efectos de lo previsto en el apartado anterior, se entenderá que se alteran
las condiciones esenciales de licitación y adjudicación del contrato en los siguientes
casos: (...)
d) Cuando las modificaciones del contrato igualen o excedan, en más o en menos,
el 10 por ciento del precio de adjudicación del contrato; en el caso de
modificaciones sucesivas, el conjunto de ellas no podrá superar este límite.”
Atès que la modificació del projecte per incorporar les zones de càrrega i
descàrrega suposa una modificació menor, que no varia el pressupost del projecte
en els límits establerts al plec de condicions administratives particulars del 10% del
pressupost.
Per tot això, els grups municipals de CIUTADANS, ICV-EUIA-PIRATES-E, PP, ERC
i CIU proposen al ple de l'Ajuntament de L'Hospitalet de Llobregat l'adopció dels
següents acords:
PRIMER.- Instar al govern municipal a modificar el "projecte executiu d'urbanització
i renovació del clavegueram del carrer Leonardo da Vinci entre carrer Enric Prat de
la Riba i l'Avinguda Carrilet, a l'Hospitalet de Llobregat" per implantar una zona de
càrrega i descàrrega al carrer Leonardo da Vinci, amb la possibilitat d’altres
auxiliars, que mantingui les places mínimes necessàries per la correcta convivència
entre veïns i veïnes, la priorització de l'eix cívic, la plantació de nou arbrat i el
funcionament comercial.
SEGON.- Instar al govern municipal realitzar una reunió plural entre l'equip de
govern, els serveis tècnics de mobilitat, promoció econòmica i urbanisme i espai
públic, veïns i veïnes i empreses del carrer Leonardo da Vinci per a decidir
conjuntament la provisió d'espai i ubicació òptima per la zona de càrrega i
descàrrega dins del carrer Leonardo da Vinci, amb la possibilitat d’altres auxiliars.
TERCER.- Donar trasllat a La Federació d’Associacions de Veïns i Veïnes, a les
Associacions de Comerciants, als Consells de Districte i al Consell de Ciutat.
PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA
Amb l’adhesió d’ERC i CiU
MOCIÓ 39.- DE SUPORT A LA INCORPORACIÓ DE 500 MOSSOS
D’ESQUADRA I LA CONVOCATÒRIA DE LA JUNTA DE SEGURETAT DE
CATALUNYA.
Es dóna compte de la moció que es transcriu seguidament, i sotmesa a votació
s'aprova amb 24 vots a favor dels representants del PSC-CP, Srs./Sres. Núria
Marín Martínez, Francesc J. Belver Valles, Cristian Alcázar Esteban, José Castro
Borrallo, Manuel Brinquis Pérez, José M. García Mompel, Jaume Graells Veguin,
Jesús Husillos Gutierrez, M. Ángeles Sariñena Hidalgo, Rocío Ramírez Pérez i
David Quirós Brito; dels representants de CIUTADANS, Srs./Sres. Miguel Manuel
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García Valle, M. Carmen Esteban Fernández, Rainaldo Ruiz Narvaez i Jesús
Amadeo Martín González; dels representants d’ICV-EUiA-PIRATES-E, Srs./Sres.
Ana González Montes, Juliana Carballeira Pascual i Ivan Nieto Martínez; dels
representants d’ERC-AM, Srs./Sres. Antoni García i Acero i Jorge García i Muñoz;
del representant de CiU, Sr. Jordi Monrós Ibáñez; del representant de la CUP-PA,
Sr. Christian Giménez Marquez; i dels REGIDORS NO ADSCRITS, Srs./Sres.
Rafael Jiménez Ariza i Cristina Santón Ramiro; i amb 3 vots d’abstenció dels
representants del PP, Srs/Sres. Sonia Esplugas González, Pedro Alonso Navarro i
Fco. Javier Martín Hermosín; assistents presents en el moment de la votació,
adoptant-se els acords que figuren en la seva part dispositiva:

A la Junta Local de Seguretat de la Ciutat de l’Hospitalet celebrada el passat mes
de gener, el Conseller d’Interior del Govern de la Generalitat de Catalunya es va
comprometre a dotar dels efectius necessaris la Comissaria/ABP del Cos de
Mossos d’Esquadra de l’Hospitalet d’acord amb l’anàlisi i el diagnòstic de les
necessitats de la seguretat pública de la nostra ciutat.
La ciutat de L’Hospitalet té una complexitat social, econòmica, i territorial que fa
imprescindible el desenvolupament d’estratègies i polítiques públiques de seguretat,
prevenció i protecció eficaces i eficients per assegurar els drets i les llibertats de la
ciutadania, preservar la convivència i fomentar la cohesió social.
La decisió del Govern Central d’impedir la convocatòria de 500 places de l’escala
bàsica del cos de Mossos d’Esquadra en l’oferta pública del 2017 resulta molt
incomprensible, sobretot tenint en compte que fa escassos dies el Ministeri de
l'Interior va acordar amb el Govern Basc el manteniment de l’oferta publica
d’ocupació del número d’Ertzaines acordat l’any 2004 en la Junta de Seguretat del
País Basc per oferir els serveis de seguretat que demanda la ciutadania basca.
El 7 de setembre de 2006 el Govern Central i el Govern de la Generalitat van
acordar, en el marc de la Junta de Seguretat de Catalunya, assolir la dotació de
18.267 agents de Mossos. En l’actualitat el cos de Mossos té un dèficit de 1.484
efectius el que va obligar efectuar, l’any passat, 440.000 hores extraordinàries per
cobrir les necessitats del servei amb el cost pressupostari que això comporta.
Cal recordar que en els Pressupostos Generals de l’Estat 2016 i 2017 s’han previst
la dotació de 9.606 agents de Policia Nacional i Guàrdia Civil.
És evident que per donar resposta a les necessitats de L’Hospitalet cal fer front a
aquest dèficit i per aquest motiu compartim i recolzem tant la proposta del Conseller
d’Interior del Govern de la Generalitat d’incrementar en 500 places la dotació de
Mossos d’Esquadra com que es convoqui la Junta de Seguretat de Catalunya,
òrgan paritari entre l’Estat i la Generalitat, per decidir i acordar qüestions de vital
importància per la Seguretat de la ciutadania catalana, i al temps facilitar al cos de
Mossos d’Esquadra l’accés als fòrums policials estatals i a la base de dades
d’Europol. Avui dia, a Europa i l’Estat espanyol, l’amenaça terrorista ens situa a
nivell d’alerta 4, fet que obliga a establir mesures de seguretat excepcionals.
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No és vàlid, ni en termes polítics ni en termes policials, justificar-se en lectures
administratives o de “clima polític” per no donar respostes adequades a les
necessitats de seguretat de l’Hospitalet i Catalunya.
Per aquests motius el grup polític municipal del Partit dels Socialistes de CatalunyaCP, amb l’adhesió dels grups polítics municipals d’Esquerra Republicana de
Catalunya i de Convergència i Unió, proposen al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels
següents acords:
PRIMER.- Instar al Govern Central la validació de l’oferta d'ocupació pública que
permetria la incorporació de 500 agents de Mossos d’Esquadra per la convocatòria
pública del 2017.
SEGON.- Instar al Govern Central a participar de manera urgent a la convocatòria
de la Junta de Seguretat de Catalunya
TERCER.- Donar trasllat d’aquest acord al Govern de la Generalitat, al Conseller
d’Interior, al Ministre d’Interior i al Ministre d’Hisenda.
PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA
Amb l’adhesió de CIUTADANS
MOCIÓ 40.- DE SUPORT A LA IGUALTAT DE CONDICIONS EN TOTS ELS
TRANSPORTS PÚBLICS PER A PERSONES AMB DISCAPACITAT I ELS SEUS
ACOMPANYANTS.
Es dóna compte de la moció que es transcriu seguidament, i sotmesa a votació
s'aprova per unanimitat dels assistents presents en el moment de la votació,
adoptant-se els acords que figuren en la seva part dispositiva:

Els municipis, a traves de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, posen a disposició
d’aquells veïns i veïnes majors de 60 anys o amb algun tipus de discapacitat la
Targeta Rosa Metropolitana, una eina que els permet viatjar en transport públic de
forma reduïda o gratuïta segons la seva situació econòmica.
Existeix una segona modalitat de passi metropolità per a aquelles persones que
realitzen tasques d’acompanyament a aquelles persones que el necessiten de
forma acreditada per l’ICASS, i que els hi permet també viatjar en transport públic
de forma gratuïta.
Malauradament ens trobem en la situació de que mentre la Targeta Rosa
Metropolitana es vàlida en tots els mitjans de transport que formen part de l’AMT, el
passi metropolità d’acompanyant nomes es vàlid en metro, bus i tramvia (zona 1).
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Tant RENFE com FGC, que son els dos principals transports que no accepten
aquest tipus d’acreditació, si que disposen d’altres targetes amb tarifes especials
per acompanyants, però que no s’integren dins del sistema tarifari unificat i que
obliguen a realitzar un tràmit per cada mitjà de transport.
En el cas de RENFE la tarifa especial similar es la Targeta Daurada que a
diferencia del Passi metropolità, te un cost de 6€ i nomes possibilita a una reducció
del 40% respecte a les tarifes ordinàries.
En el cas de FGC, l’acreditació es realitza amb la targeta del Departament de
Benestar Social, però les seves tarifes nomes permeten un descompte sobre el
preu ordinari.
A nostra ciutat s’estan produint situacions sense cap lògica com que una persona
amb discapacitat i acompanyant sortint des de Rambla Just Oliveres hagi de
recórrer les 17 parades de metro L1 que la separen de El Clot, en comptes de les 4
parades de Rodalies que separen les mateixes estacions.
Això genera una situació de desigualtat per a les persones amb diversitat funcional
segons quina es l’Administració gestora de cada transport públic que va en la
direcció contraria dels esforços que s’han fet en les darreres dècades per
aconseguir un sistema tarifari integrat que es model d’exemple arreu del territori.
Per tots aquests motius, el grup polític municipal del Partit dels Socialistes de
Catalunya-CP, amb l’adhesió del grup polític municipal de Ciutadans, sol·liciten al
PLE de l’Ajuntament de L’Hospitalet l’assumpció dels següents ACORDS:
PRIMER.- Sol·licitar a RENFE-Operadora i a Ferrocarrils de la Generalitat de
Catalunya que els usuaris de la Targeta Rosa Metropolitana i el Passi Metropolità
d’Acompanyant puguin viatjar en les mateixes condicions en tots els transports
públics que operen a l’Àrea Metropolitana.
SEGON.- Traslladar aquesta moció a Renfe-Operadora, Ferrocarrils de la
Generalitat de Catalunya, Àrea Metropolitana de Barcelona, a l’Autoritat del
Transport Metropolità i a l’Associació ALPI

ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA
Amb l’adhesió de CiU, CUP-PA
MOCIÓ 41.-

EN SUPORT AL CORRELLENGUA.

Es dóna compte de la moció que es transcriu seguidament, i sotmesa a votació
s'aprova amb 20 vots a favor dels representants del PSC-CP, Srs./Sres. Núria
Marín Martínez, Francesc J. Belver Valles, Cristian Alcázar Esteban, José Castro
Borrallo, Manuel Brinquis Pérez, José M. García Mompel, Jaume Graells Veguin,
Jesús Husillos Gutierrez, M. Ángeles Sariñena Hidalgo, Rocío Ramírez Pérez i
David Quirós Brito; dels representants d’ICV-EUiA-PIRATES-E, Srs./Sres. Ana
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González Montes, Juliana Carballeira Pascual i Ivan Nieto Martínez; dels
representants d’ERC-AM, Srs./Sres. Antoni García i Acero i Jorge García i Muñoz;
del representant de CiU, Sr. Jordi Monrós Ibáñez; del representant de la CUP-PA,
Sr. Christian Giménez Marquez; i dels REGIDORS NO ADSCRITS, Srs./Sres.
Rafael Jiménez Ariza i Cristina Santón Ramiro; i amb 7 vots en contra dels
representants de CIUTADANS, Srs./Sres. Miguel Manuel García Valle, M. Carmen
Esteban Fernández, Rainaldo Ruiz Narvaez i Jesús Amadeo Martín González; i
dels representants del PP, Srs/Sres. Sonia Esplugas González, Pedro Alonso
Navarro i Fco. Javier Martín Hermosín;assistents presents en el moment de la
votació, adoptant-se els acords que figuren en la seva part dispositiva:

Atesa la necessitat d’assolir la plena normalització del català arreu del territori,
convertint-la en la llengua vehicular i comuna de la nostra societat i en l’element
d’integració de les persones nouvingudes.
Atesa la celebració dels 21 anys de la iniciativa cívica del Correllengua gràcies al
suport d’ajuntaments, consells comarcals, associacions i societat civil en general.
Atesa la reivindicació de la figura de Lola Anglada que impulsa el Correllengua
2017, exemple de compromís amb els valors cívics, democràtics, catalanistes i
feministes.
Atesa la voluntat de la Coordinadora d’Associacions per la Llengua catalana (CAL),
organitzadora del Correllengua, de ratificar i augmentar aquest suport i arribar a tots
els municipis i comarques de parla catalana, Atès el compromís amb la llengua
catalana que sempre ha caracteritzat aquest municipi,
Per tot l’exposat, el grup polític municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya,
amb l’adhesió dels grups polítics municipals de Convergència i Unió i Candidatura
d’Unitat Popular-Poble Actiu, proposen l’adopció dels següents
ACORDS:
Primer.- Donar suport al Correllengua 2017 com a instrument reivindicatiu de la
societat a favor de la plena normalització en l’ús social de la llengua arreu dels
territoris de parla catalana i a favor de la seva unitat.
Segon,- Donar suport a les entitats i grups del municipi interessats a organitzar el
Correllengua i aportar la infraestructura i l’ajuda necessàries per al bon
desenvolupament de les activitats programades.
Tercer.- Fer pública aquesta iniciativa i estendre-la a tots els àmbits que siguin
propis d’aquesta corporació.
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Quart.- Donar suport a les iniciatives de voluntariat promogudes per la CAL i
encaminades a facilitar l’apropiació i l’ús del català oral entre persones i col·lectius,
especialment entre la població nouvinguda.
Cinquè.- Fer una aportació econòmica, si s’escau, per a l’organització dels actes i
el bon funcionament del Correllengua 2017.
Sisè.- Traslladar els presents acords a la Coordinadora d’Associacions per la
Llengua Catalana (CAL), al Consell de Ciutat i a la FAVV de l’Hospitalet.
MOCIONS INDIVIDUALS
CIUTADANS
En relació amb les mocions presentades pel grup polític municipal de
Ciutadans, números 42 i 43, es produeixen les intervencions següents:

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, Sr. García.

SR. GARCÍA VALLE (CIUTADANS)
Sí, vale. Por favor, quiere poner el reloj que lo vea yo, si es tan amable. Gracias,
muy amable.
Mire, moción para mejorar la transparencia y la publicidad de los programas de
fomento de la ocupación local…
Parla una senyora del públic sense micròfon.

SRA. ALCALDESSA
Sí, Sr. García siga.

SR. GARCÍA VALLE (CIUTADANS)
Todos estamos de acuerdo en que hay que facilitar el acceso a un empleo a los
colectivos más vulnerables, como los jóvenes, parados de larga duración o los
mayores de 45 años, con las alarmantes tasas de paro que tienen. Por eso, cuesta
entender que en un proceso de selección destinado a colectivos con mucho
desempleo sólo haya dos candidatos por plaza. De hecho, el propio proceso
selectivo contempla un sorteo para reducir el número de candidatos a diez por
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plaza, el número de solicitudes ha estado muy por debajo, o realmente no hay tanta
demanda en el empleo o algo ha salido mal. Esto se tiene que contemplar como un
fracaso, claro que sí, algo ha salido mal, eso es evidente.
Hombre, sabemos lo que ha salido mal, lo que no es normal es que demos tres días
de publicidad para que la gente opte a un empleo que seguramente llevará mucho
tiempo deseando, que además sea por medio que haya dos días como sábado y
domingo y que se cierre a las dos de la tarde del lunes. Uno tiene la sensación de
que no se le da publicidad…

SRA. ALCALDESSA
Sr. García un momento por favor. A ver, por favor, pueden cerrar las puertas del
Pleno o…a ver, por favor, o salen fuera o cierran las…bueno pues que hagan salir a
quien esté hablando fuera…a ver, por favor ¿la guardia urbana puede hacer que se
muevan un poquito y que nos dejen continuar el Pleno? Venga, Sr. García.

SR. GARCÍA VALLE (CIUTADANS)
Como decía Sra. Alcaldesa, uno tiene la sensación de que quizás los canales de
presentación de las solicitudes no han sido los correctos o han sido insuficientes,
más estando expuestos a incidencias como ha habido con la página web que,
según se quejan los usuarios, no funcionaba en estos días.
En cualquier caso, miren, cuando hay personas que llevan largo tiempo esperando
una convocatoria, es difícil entender que luego de golpe y porrazo, con nocturnidad
y alevosía y yo creo que hasta premeditación, se presente eso en un plazo tan
inmediato, cuando la gente reacciona, pues se ha pasado el plazo, y mucha gente,
muchos jóvenes, se han quedado, pues viéndolas venir. Y uno piensa ¿por qué
pasa esto? ¿por qué no hay un plazo de exposición más largo? ¿qué interés tiene
el gobierno o a quien corresponda publicitar eso, en que la publicidad sea menor y
no llegue a dónde tiene que llegar o bien llegue mal? Pues hombre, cabe pensar, yo
no quiero pensar así, pero cabe pensar que haya gente que piense que a lo mejor
resulta que lo tienen ustedes eso ahí arreglado, oye, pues mira, pues vamos a ver,
no te preocupes, tu preséntate, que luego ya veremos si los demás se enteran.
Yo no quiero pensar así, pero cabe pensar después de tanta artimaña que estas
cosas pueden pasar y como decía algún día aquí, lo importante no es ser honrado,
que también obviamente, sino que además hay que parecerlo y aquí da la
sensación de que no lo parece, porque ese tiempo de convocatoria nos parece
absolutamente insuficiente, además habiendo por medio incidencias como ha
habido, y luego presencialmente tres horas, usted viene aquí, se presenta y en tres
horas, oiga, esto no…esto no tiene buena cara, criticamos eso. Por eso, como
entendemos que eso no se puede volver a repetir y si la ley lo permite, creo que sí,
habrá que hacer un tiempo de exposición mucho más amplio y lo que pedimos en
esta moción es que haya como mínimo doce o quince días o catorce, creo
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concretamente, para que la gente se pueda presentar, para que nadie pueda
pensar que eso puede estar amañado, porque hoy la sociedad tiende a pensar eso
¿saben por qué? Porque los políticos nos hemos ganado a pulso el descrédito que
tenemos, por tantos chanchullos como se han hecho en las administraciones
públicas.
Y, evidentemente, como decía, lo que hay que hacer es poner el remedio y
transparencia en cualquier cosa que se haga y darle el tiempo suficiente, si es que
hay permiso de tiempo, porque no llegamos a esto o a lo otro, a lo mejor hay que
empezar antes, no lo sé, pero ustedes deberían saberlo. Lo que desde luego no es
de recibo es que en tan poco tiempo de exposición, y se sabe, la gente se entere de
las cosas, no es que no se lo ha leído, es que no se entera, porque vemos la poca
gente que se ha apuntado a esos planes, nos ha extrañado, pensábamos que iba a
haber cola, y el Sr. Fran Belver dijo, no hombre, es que desgraciadamente lo que
hay aquí es que muchas veces hay unas colas que son, vamos que no hay para
todos y es verdad, y en cambio esta vez hay muy poca participación de la gente y
puede ser achacable a eso, lo más probable es que sea eso.
Por lo tanto, lo que pretendemos es que eso se mejore, que no haya que darle
cuartos al pregonero para que la gente pueda pensar lo que podemos entender que
a lo mejor no ha ocurrido, pero cabe esa duda y lo que queremos es que eso no
pase, que nadie pueda pensar que estamos haciendo eso para ocultar el tiempo y
para que no se presenten, porque a lo mejor nos interesan otras cosas. En
definitiva, espero que ustedes tengan, todos, las sensibilidad que hay que tener en
estas cuestiones y de alguna manera ampliemos esos plazos, porque suponemos
que no habrá una Ley que diga que no y si eso se puede hacer, no hay porque
darle ocultación a ese tema y sobretodo que haya la máxima transparencia, ya que
aquí nos ponemos siempre la medalla de que somos muy transparentes, no en este
caso, evidentemente.
Luego tenemos otra moción que, evidentemente, miren, hoy en el fondo, por eso yo
les decía en aquel tema de la inversión de los 20 millones, que podíamos estar de
acuerdo, porque eso es lo que venimos pensando hace tiempo, que hay que invertir
en los barrios y demás. Los barrios tienen mucha falta de inversión, nosotros
venimos diciendo aquí que este gobierno tiene fijación con un proyecto importante,
para ellos, como es la Gran Vía, que quizás pueda ser importante si se mejora
muchísimo, pero que, en cualquier caso, aboca todos los recursos ahí y ha mirado
siempre para ese lado de la ciudad y queríamos que se mirara para el otro. Ahora
tenemos la oportunidad, tenemos dinero. Lo he dicho en una moción que viene al
pelo con esto, para que de alguna manera, Sr. Castro, usted que está en eso y me
consta que tiene conciencia y hace lo que puede, pero hay que hacer más, hay que
hacer más.
Hemos visto el deterioro que hay en los pasos de peatones, en los pasos que hay
donde hay gente con poca movilidad, pues no puede cruzarlos. Ustedes nos dirán,
hombre, eso va en los planes de inversiones y lo tenemos previsto y lo vamos a
hacer y tal, bueno, pues probablemente tengan ustedes razón, pero no podemos
esperar a los planes de inversiones cuando hay cosas urgentes que hacer,
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apelamos a esa sensibilidad de que mientras tanto no se nos caigan la personas
con falta de movilidad, los viejecitos y los no tan viejos, que tropiecen porque no
hay un acceso correcto. Se haga una actuación inmediata, urgente, lo mismo que
se han cambiado partidas presupuestarias y se han hecho modificaciones de
crédito, se pueden hacer para esto, en los temas más urgentes.
Porque seguramente habrá algunos que pueden esperar, hemos hecho una batería
muy larga de presentación y probablemente lo que hay que hacer es un estudio,
pero ya, no dejar el estudio para el año que viene o para el otro, ya, con carácter de
urgencia, para poner en marcha una actuación urgente, para esos pasos de
peatones que están que no pueden esperar a que se hagan nuevos planes de
inversiones, estamos a mitad de la legislatura, llegará…pronto llegarán otras
elecciones, otros planes de inversión, no podemos darles ni cuatro, ni seis años de
carencia en esos temas. Lo que pedimos es que se actúe con carácter inmediato en
las cosas más perentorias y más urgentes, que las tenemos. Gráficamente se ven,
hay pasos de peatones, vamos, que no saltan ni las cabras montesas ya por ahí.
Por tanto, lo que entendemos es que no lo dejemos para luego y que si usted, Sr.
Castro, considera que ha de hacer un estudio para ver cómo esos recursos,
pensando que va a hacer una actuación más larga, a medio o largo plazo, cómo
esos recursos que tiene que habilitar ahora para poder hacer esa actuación más
urgente, lo mire, con cariño, como nos consta que usted trabaja, y ponga en marcha
una actuación urgente para esos pasos hacerlos sin esperar a los próximos planes
de inversiones.
No sé si en su idea estaba ya hacerlo, pero en cualquier caso les convidamos a que
lo haga con carácter de urgencia. Porque mientras tanto se nos va cayendo gente
en los pasos de peatones, se van rompiendo clavículas, se va teniendo una
accesibilidad cada día más difícil y entonces lo que hay que hacer es intentar, usted
tiene arte para eso, buscar una partida presupuestaria que permita, y lo reitero otra
vez, una actuación urgente y rápida en esas cosas que no pueden esperar a los
próximos planes de inversiones. Yo seguramente se lo agradeceré y quien más se
lo va a agradecer son los ciudadanos y ciudadanas de Hospitalet que nos dicen
permanentemente el deterioro en el que están todos esos pasos, sobre todo en los
barrios de la zona que nosotros decimos que menos se invierte, en esa ciudad que
nosotros hablamos de dos velocidades, es ahí donde hay que invertir más.
Estamos seguros que lo van a entender y estamos seguros, casi convencidos, que
con las excepciones que le he hecho, diciendo que lo que haya que dejar para los
planes de inversiones, se quede, pero que se vaya a lo más urgente, ustedes van a
tener esa sensibilidad de que no se nos siga cayendo gente en los pasos de
peatones, porque no están suficientemente atendidos y además que la ley lo dice,
están fuera de la ley. Les agradecemos, se lo agradezco de antemano, estoy
convencido que van a decir que sí a la parte que les pido en esta moción. Muchas
gracias.

La Sra. Alcaldessa, pel posicionament dels regidors no adscrits i dels grups polítics
municipals, de menor a major representació, dóna la paraula al Sr. Rafael Jiménez
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Ariza i a la Sra. Cristina Santón Ramiro i a continuació a la resta de representants
dels grups.

SR. JIMÉNEZ ARIZA (REGIDOR NO ADSCRIT)
Sí, gracias, las dos en contra.

SRA. SANTÓN RAMIRO (REGIDORA NO ADSCRITA)
Gracias. Referente a la moción de los planes de ocupación, comentarles que tanto
los tiempos, los plazos en si se hacen acorde a ley, entonces…nada que apoyar en
esta moción en este caso. Y por otra parte, proponen ustedes publicitar estos
procesos de selección en el Diario de L’Hospitalet, comentar dos cosas aquí. Por un
lado, el Diario de L’Hospitalet se publica una vez al mes, en formato papel, con lo
cual sería bastante complicado. Y por otro se hace algo muchísimo mejor, que es
enviar una nota de prensa, cosa que no hacen muchos ayuntamientos, a todos los
medios de comunicación del Baix, dando publicidad de estos concursos y de sus
plazos, de estos planes de ocupación y de sus plazos, y tiene mucho mayor
impacto, mucha mayor difusión y se alcanza a muchísima más gente. A parte de
otros métodos de difusión que entiendo que explicará después la regidora o el
teniente de alcalde.
En cuanto a la moción de la accesibilidad, comentarles que, bueno, ha habido
entidades que se han sentido incluso un poquito molestas por la poca sensibilidad
que han demostrado ustedes al hablar de personas con disfuncionalidad física.
Estamos hablando de diversidad funcional, diversidad funcional que puede ser
permanente o que puede ser…no, hay que ser un poquito cuidadoso con el
lenguaje y con los mensajes que se lanzan, entonces, una diversidad funcional
puede ser permanente y también puede ser temporal, ustedes tratan la
accesibilidad en esta moción de una manera muy primaria, estamos hablando de
algo más que bordillos y de algo más que de personas con dificultades de movilidad
permanente, también hablamos de carritos de la compra, de carritos de bebé o de
posibles accidentes que podemos tener todos y nos reduce esa movilidad.
En tanto que accesibilidad, este gobierno está llevando a cabo y desarrollando
diferentes planes, que van mucho más allá de los bordillos y de mobiliario urbano, y
lo está haciendo también con la colaboración de algo que ustedes piden que se
cree y resulta que ya existe y además tienen participación, cosa ya alucinante,
existe el Consell Municipal de Serveis Socials, que tiene la Taula de Discapacitat,
una Taula sectorial en la cual hay un grupo de trabajo dedicado únicamente a
proyectos de accesibilidad, que se transmiten directamente al equipo de gobierno y
por el cual me consta que se está llegando a ciertos acuerdos para ir más allá de lo
que proponen de bordillos básicamente. Entiendo que sí, que hay bordillos por
arreglar, pero debemos abordarla bastante más en profundidad, porque la
accesibilidad es necesaria para toda la ciudadanía.
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En contra de las dos, gracias.

Essent les 19.12 hores abandona la sessió la Sra. Núria Marín Martínez,
Alcaldessa-Presidenta, i a partir d’aquest moment assumeix la presidència la Sr.
José M. García Mompel, 2on Tinent d’Alcaldia.

SR. GIMÉNEZ MARQUEZ (CUP-PA)
En relació a la 42, no ens estendrem en aquest argumentari gaire, perquè ens fa
molta curiositat saber com expliquen des del govern municipal aquest procés de
foment de l’ocupació, frisem per sentir l’argumentació. Estem expectants per veure
com expliquen que dos dies siguin prou temps d’exposició pública i recollida de
candidatures, quan a més a més, el procés es va produir en cap de setmana i
només mitjançant una web que segons diversos testimonis, gent que va intentar
entrar-hi, es penjava contínuament, no permetent, per tant, registrar-se a les
possibles persones candidates. Sense més, la votarem a favor i estem...frisem per
sentir al govern defensar aquest procés.
En relació a la 43, també la votarem a favor, un altre cop, com tantes i tantes
vegades abans, ens trobem amb uns compromisos polítics buits, sense efectes i
sense accions posteriors. Com ara l’adhesió, a data 18 de setembre de 2015,
d’aquest Ajuntament a la Plataforma META 2017 i els seus compromisos i accions
concretes. Fins ara, durant aquests dos anys ¿quantes i quines actuacions ha fet
l’Ajuntament per a corregir les barreres arquitectòniques que existeixen per tota la
ciutat? ¿Considereu, considereu des del govern que en són prous? Nosaltres les
convidaríem a voltar amb una cadira de rodes, amb un cotxet de nadó o amb un
bastó, per la ciutat, per molts dels carrers que senyala la moció i molts d’altres,
perquè siguin conscients de la quantitat d’impediments físics i dissenys urbans
deficients que tenim a la ciutat, en relació a les necessitats de mobilitat de les
persones amb diversitat funcional.
Per què serveixen les bones paraules, ens preguntem, i els gestos cara a la
graderia, si després no s’executen accions concretes al respecte o, coma mínim, no
les suficients. No serveixen de res. Ho vam dir abans d’entrar a l’Ajuntament i ara
ho repetim, si cap, amb més força, acostumen a ser teatre, pur teatre moltes
d’aquestes afirmacions. Les façanes polítiques han funcionat fins ara, però no
funcionaran sempre, estem convençudes que les excuses, com les mentides, tenen
les potes molt curtes i ara tenen grups municipals que els hi recorden que no tot s’hi
val en política.
Aquesta manca d’accessibilitat a la ciutat, és un problema exponencial per
l’envelliment visible de la població a l’Hospitalet i les projeccions pels propers anys.
Volem aprofitar aquest temps durant aquesta moció, per a traslladar a l’equip de
Govern una pregunta molt clara: ¿Garantir l’accessibilitat i el dret de les persones
amb diversitat funcional a moure’s sense impediments per la ciutat, és una prioritat
per a vostès? Ho és? Si és així, com justifiquen la inacció i la manca de solucions
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concretes, com el munt de passos de vianants que han seleccionat des de
Ciutadans, però que podrien ser molt més, existents a la nostra ciutat.
Per últim, ens agradaria destacar la proposta del tercer acord de la moció, no tant
per la formula proposada de consell, sinó com per a recordar a l’Ajuntament que
sense sentir la veu de les persones actives a les entitats i associacions de la ciutat,
cap política, serà difícil que cap política sigui un èxit en aquest àmbit i en d’altres,
perquè sense la vivència, l’experiència i el dia a dia de moltes d’aquestes persones,
cap tècnic del món podrà comptar amb una visió global dels reptes existents en
aquest àmbit i en molts altres. I és que aquestes entitats, com per exemple una
d’elles podria ser l’Associació Sumem, treballen des de fa molts anys i amb molt
d’esforç i amb molts pocs recursos, per tal de construir una ciutat oberta a totes les
persones que hi vivim en ella. Gràcies.

SR. MONRÓS IBÁÑEZ (CiU)
Bé, des del Partit Demòcrata donarem..., avancem el vot, vull dir, votarem
favorablement a les dues mocions i el per què. En la primera moció per millorar la
transparència i la publicitat dels programes de foment d’ocupació local, ens fem una
sèrie de preguntes que traslladem a l’equip de govern en aquest Ple. Tenint en
compte que tenim una convocatòria pública de lloc de treball, per a persones amb
major dificultat per accedir al món laboral i que el termini d’inscripció anava des de
les zero hores del 9 de juny fins les 13 hores del 12 de juny, entenem que aquest
termini de temps és curt i la pregunta és: quins són els motius que expliquen que
aquest concurs públic d’ocupació hagi estat obert durant un termini tan curt de
temps i atès que és evident que la manca de promoció i difusió, juntament amb el
curt termini de temps, ha fet impossible que molts interessats s’inscriguessin a
l’oferta pública, si es pensa tornar a obrir o convocar aquest concurs públic i si és
que sí, quan ho podrien fer. Tenint en compte que entenem que moltes persones
que reunien els requisits i que podien estar interessades, no s’han assabentat i
s’han quedat fora.
Quant al tema de la moció per a l’accessibilitat universal dels passos de vianants de
l'Hospitalet de Llobregat, doncs la nostra formació política, el Partit Demòcrata, a
l’octubre del 2015 ja vam presentar una moció perquè als parcs infantils fossin
accessibles, vam donar suport al META 2000 i en aquest passat abril, després de
parlar amb l’entitat SUMEM, vam fer una moció perquè els equipaments municipals
s’adaptessin als criteris d’accessibilitat cognitiva. És a dir, estem fent tota una sèrie
de coses per avançar i, per tant, és molt raonable donar suport a aquesta moció. I
donem també suport a aquesta moció, perquè el que moltes vegades diem és que
la ciutat de l'Hospitalet té diferents, jo no diria diferents velocitats, potser diferents
relats, el relat de tota una vida de un barri que existeix des de fa molts anys i que,
per tant, les coses que tenen una certa edat s’envelleixen i s’han de millorar, i
després, tot allò que es vol fer nou per millorar la ciutat. I nosaltres sempre estem
d’acord amb que una ciutat es fa gran precisament per aquestes dues coses, per
potenciar-la amb totes aquelles coses que poden millorar i es fan noves, però que
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totes aquelles coses que tenen una certa antiguitat i solera, s’han de cuidar i s’han
de millorar.
I amb això sí que estem d’acord, que moltes vegades la percepció que tenim
nosaltres, des del Partit Demòcrata, sustentada per moltes converses amb molts
veïns i coses que, evidentment, si passes pels barris veus, és que a vegades tenim,
en certs aspectes, una ciutat envellida que no es tracta d’una manera ràpida per
part de l’equip de govern. Nosaltres no direm que no ho fan, perquè això seria
mentida, però sí que creiem que moltes vegades és massa lenta aquesta
transformació de la ciutat de sempre, en una millor ciutat, o sigui, donar-li no un
rentat a la ciutat, sinó analitzar que hi ha coses que es poden fer millor i que s’han
de millorar, perquè al final la millora d’aquests carrers, com és el cas que es
demana en aquesta moció, repercuteix per tots els ciutadans de l'Hospitalet.

Essent les 19.19 hores, s’incorpora a la sessió la Sra. Núria Marín Martínez,
Alcaldessa-Presidenta.

SR. GARCÍA I ACERO (ERC-AM)
Sí, sobre la moció 42, votarem a favor, perquè creiem que és necessari, doncs que
s’arreglin aquestes deficiències en els passos de vianants de la nostra ciutat.
I referent a la moció número 43, doncs també donarem suport. Únicament aclarir,
perquè hem vist en algun mitjà de comunicació que es feia ressò d’aquest tema,
que també manifestava el tema de la Diputació de Barcelona, el que fa la Diputació
de Barcelona, i en aquest cas em fico el barret de membre de l’equip de govern de
la Diputació de Barcelona, és fer un pla bianual de 60 milions d’euros, per combatre
l’atur juvenil, els aturats de llarga duració i els aturats més grans de 45 anys.
I el que fa la Diputació és destinar una sèrie de diners als diferents municipis
d’aquesta demarcació, es cobreix el 98% del territori, i en el cas de l'Hospitalet,
doncs es fa una transferència d’1.800.000 euros, per tal de poder desenvolupar
aquests plans. I és tasca del propi Ajuntament adaptar els criteris de contractació de
les persones als criteris establerts per la pròpia Diputació, també establir el període
de publicitat d’aquests plans i definir també el procés de selecció. Per tant, l’única
tasca que fa la Diputació de Barcelona és donar suport als municipis amb aquesta
transferència, marcant els criteris de quines persones ha de contractar, però en cap
moment en el tema del procés.
I des d’Esquerra Republicana, com sempre hem manifestat, defensem la màxima
transparència, la transparència total en tots els processos de selecció i és per
aquest motiu, doncs que votem a favor d’aquesta moció, perquè no es repeteixin,
doncs aquestes deficiències tècniques que ha hagut en el procés i també, sobretot,
perquè s’ampliï el període, perquè és un període, doncs molt curt i es pugui
conèixer per part de la ciutadania, per part de les persones que es troben en
situació vulnerable i que no tenen feina.
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SR. MARTÍN HERMOSÍN (PP)
Sí, gracias. Respecto a la moción de la transparencia, obviamente votaremos a
favor, creemos, también como ya se ha argumentado en este Pleno, que es un
periodo muy corto, creemos que no garantiza, este periodo tan corto, no garantiza
la igualdad de oportunidades de todos los ciudadanos y, por tanto, aquí estamos
totalmente en la línea de la moción.
Respecto a la siguiente moción, también votaremos igualmente a favor, nosotros ya
hemos presentado y hemos apoyado mociones a favor de la accesibilidad, también
recientemente apoyamos o presentamos una para mejorar la visibilidad de los
peatones, precisamente en los pasos de cebra, y nos alegra que el equipo de
gobierno, pues quiera abordar este tema todavía con mayor profundidad. Por tanto,
la votaremos a favor.

SRA. CARBALLEIRA PASCUAL (ICV-EUiA-PIRATES-E)
Per a la moció 42, la votarem a favor també, òbviament nosaltres volem que
aquests processos de selecció de personal tinguin la màxima publicitat,
transparència, concurrència, i aquest ha de ser l’objectiu de l’equip de govern en
aquest sentit, no és només complir la legalitat, sinó que l’objectiu ha de ser que
aquesta convocatòria arribi al màxim de gent possible i crec que no ens hem de
cenyir només a complir estrictament la legalitat, sinó posar tots els mitjans per tal
que això sigui possible i, com hem vist, en aquest cas no ho ha sigut, perquè donar
tres dies en cap de setmana, crec que no és el màxim esforç perquè tothom pugui
participar en aquest procés de selecció, que vagi això per endavant. No
comentarem res més d’aquesta moció, perquè a la moció ja ho explica
correctament, estem d’acord amb tot el plantejament que s’ha fet i l’objectiu és
aquest, que aquests processos siguin el més transparents possibles i les màximes
persones que busquin feina, en aquest cas, puguin participar d’aquest per poder
escollir a les persones més adients per aquests llocs de treball.
Pel que fa a la moció 43, també la votarem a favor, el tema de la mobilitat és un
tema recurrent en aquest Ple, avui mateix hem parlat més d’un cop de la mobilitat a
la nostra ciutat. A banda de les barreres arquitectòniques grans que tenim a la
ciutat, com poden ser les vies del tren, a banda ens trobem amb totes aquestes
altres barreres que semblen petites, però per la gent que té problemes de mobilitat
són grans barreres. No són només els carrers que es deterioren, que ja ha fet un
recull extensiu el grup de Ciutadans, en el que compartim i sabem que n’hi ha
moltes més mostres d’això, no és només la renovació de carrers, sinó quan es
creen els carrers nous, n’hi ha carrers que s’han fet nous sense la rebaixa als
passos de vianants i hem trobat davant del Paco Candel que n’hi havia un, que era
un carrer nou que s’havia renovat fa molt poc, que ja està arreglat aquest carrer, sí,
ja està arreglat, però va estar molts mesos amb un pas de vianants sense aquest,
bé, amb el desnivell que provoca la vorera, també tenint en compte que anava cap
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a un centre educatiu, on també van cotxets, etc. Llavors, creiem que aquesta moció
és molt necessària i bé, celebrem que es presenti i esperem que es compleixin els
acords que s’aprovin d’aquesta.

SR. CASTRO BORRALLO (PSC-CP)
Gràcies Alcaldessa. Sr. García, llega usted tarde, han hecho un excelente trabajo
aquí de resumen fotográfico, pero llegan tarde, el Ayuntamiento, y en este caso el
equipo de gobierno, lleva mucho tiempo trabajando en la mejora de las condiciones
de accesibilidad, tanto de las calles, como de los equipamientos públicos. Y yo les
voy a dar un dato, miren, en la ciudad hay 6.000 pasos de peatones y ustedes han
encontrado deficiencias en 17 y 43 puntos, eso no es ni el 1%, no, no, lo digo
porque grandes discursos aquí grandilocuentes, sobre las necesidades…, miren, la
sensibilidad no solamente se nos supone, sino que ya la tenemos, porque si no
fuera así, no tendríamos ese 90 y mucho por ciento de los pasos de peatones
accesibles. Todo es mejorable y tomamos buena nota y para eso estamos aquí,
para escuchar. Y en esa lógica, efectivamente, estamos destinando 120.000 euros
cada año en el plan de inversiones, plan de inversiones que ustedes no apoyaron,
euros al año, cada año, desde el inicio de este mandato, sí, a la mejora de la
accesibilidad, sólo a la mejora de la accesibilidad.
Y hoy se ha dado cuenta aquí de un proyecto muy importante, de una inversión
financieramente sostenible, que abarcará a muchísimas calles de la ciudad. Un dato
también, en 2017 hemos asfaltado 130.000 m2 y hemos hecho decenas de miles
de aceras nuevas, de metros, lo digo porque se habla aquí como de, vamos a hacer
esto en el futuro, poquito a poco, oiga no, mire, estamos yendo a una velocidad
más que razonable y de hecho en el propio Plan de movilidad urbana sostenible, si
ustedes se lo hubieran leído, bueno, pues si usted se lo ha leído Sr. Rainaldo Ruíz,
sabe que allí se afirma que la red de…la xarxa de vianants està ben dotada de
passos de vianants accesibles i ho diu el propi Pla de mobilitat que s’ha aprovat
aquí. Simplemente quería recordarles la cuestión, porque ustedes han participado
de ese plan también. Concretando, miren, nosotros vamos a seguir con este ritmo
de inversión en la accesibilidad, vamos a seguir trabajando en el Plan de
inversiones financieramente sostenibles para hacer un esfuerzo todavía mayor en el
ritmo de adaptación de lo poco que nos queda y sobretodo de la mejora de
mantenimiento a la que se han referido algunos de los grupos municipales.
Y por lo que respecta a la participación, miren, en este mismo Pleno, usted lo ha
escuchado, ya hay un consejo de participación de servicios sociales, y en ese
mismo consejo de participación, en el que están representados los grupos políticos,
ustedes deberían saber que hay una mesa sectorial de personas con discapacidad,
una mesa en la que ya está la Asociación SUMEM, no hace falta que la citen, y que
además hizo la última sesión de trabajo el pasado martes día 20 de junio. Lo digo,
porque es que parece que estén ustedes descubriendo la rueda. Por tanto, la
creación de un nuevo órgano, no, no, perdonen, “Tercero.- Instar al gobierno a que
impulse la creación de un consejo local de accesibilidad”. Escuche, eso es un
nuevo órgano de participación en mi pueblo y en el suyo, pues mire, ya tenemos
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una mesa sectorial de personas con discapacidad, dentro de un consejo, de un
consejo que emana del consejo de ciudad, y si usted se lee los reglamento de
participación, sabrá cómo funcionan.
Por tanto, por todas estas razones y algunas que en la moción anterior, del trato
digamos que ustedes han dado a la moción anterior de la renovación de la calle
Leonardo da Vinci, nosotros les votaremos en contra y, no lo duden, Sr. García,
seguiremos trabajando a favor de las personas que necesitan esas calle amables y
accesibles. Gracias.

SR. BELVER VALLES (PSC-CP)
Gracias Sra. Alcaldesa. Respecto a la moción que hace referencia a los planes de
ocupación. Primero algunas consideraciones sobre el propio plan y luego responder
a algunas de las afirmaciones que aquí se han hecho.
Este plan, como otros muchos planes de ocupación, como ustedes saben, cuenta
con la financiación de alguna otra administración, en este caso, lo explicaba el Sr.
Toni García, era con una cofinanciación de la Diputación de Barcelona y va dirigido
a unos colectivos, al que nos estamos refiriendo en este momento es a los menores
de 26 años titulados superiores.
En este Ayuntamiento, supongo que ustedes se habrán dado cuenta o no, siempre
que hay un plan de ocupación, previamente se hace una nota de prensa
anunciándolo y creo que les resultaría difícil encontrar otro Ayuntamiento que lo
haga y nosotros lo hacemos siempre. En este caso concreto, esta oferta pública,
aparte de la difusión de su circuito normal, les leeré la relación de todos los lugares
a los que se comunicó: a las dos OTG de la ciudad; a las 112 personas de las
especialidades que se ofrecían en el plan que estaban dadas de alta en la bolsa de
trabajo; al Área de Benestar Social del Ayuntamiento; a Comisiones Obreras; a
UGT; a la Asociación de Empresarios del Baix Llobregat; al Dispositiu de la zona
nord Treballa als Barris, situado en la calle París en el barrio de Collblanc; a la
Associació d’Aturats de més de 50 anys de l’Hospitalet; a la Associació Cultura 13;
a la Associació de Joves i Projectes per a la inclusió social; Associació de Joves per
a la igualtat i la solidaritat; Associació Recollim; Creu Roja de l’Hospitalet; Trasera;
Federació del Secretariado Gitano; Fundació AKWABA; Fundació Salut i Comunitat;
Interscop SCCL; Comunitat Activa; Caritas; Fundació la Viña; Universitat Pompeu
Fabra; la Universitat Autònoma de Barcelona; Universitat de Barcelona; Universitat
Politècnica de Catalunya; Universitat Internacional de Catalunya; Escuela La Salle
Universitat; Col·legi d’Enginyers; Col·legi d’Economistes; Col·legi de Periodistes;
Col·legi d’Arquitectes; Col·legi de Publicitaris i Publicitàries i Relacions Públiques de
Catalunya; l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Industrial de Barcelona; la
Universitat Blanquerna; i el Col·legi d’Educació Física i Ciències de l’Activitat Física
de l’Esport de Catalunya. A toda esta gente se dirigió la publicación a sus bolsas de
trabajo.
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El período de inscripción, como ustedes dicen, fue por el período que ustedes
mencionaban de 4 días que incluía un fin de semana, siempre se hace de manera
telemática, no ha sido una excepción, siempre se hace de forma telemática, porque
así está acordado con las OTG, para que no colapsen los servicios de los
funcionarios, y las horas que se hacen de forma presencial, no es para que
presenten la documentación presencialmente, ya que la verificación la hacen los
funcionarios a posteriori, sino para que aquellos ciudadanos que tengan dificultad
en hacerlo telemáticamente, los funcionarios le ayudan a hacer la inscripción
telemáticamente, pero la inscripción se hace on line. Se abrió un período de
reclamaciones en los días 13 y 14 para todas aquellas personas que o bien
hubieran podido omitir algún tipo de documentación o para presentar alguna
reclamación por la imposibilidad de haberse inscrito, ya que durante unas horas del
domingo no funcionó la web. No se presentó ninguna reclamación.
Uno de los requisitos para la contratación es que se tenía que estar durante seis
meses, se tiene que estar contratado al menos durante seis meses durante el año
2017, eso quiere decir que todas las personas han de estar dadas de alta como
muy tarde el 1 de julio, teniendo en cuenta que hay que hacer la comprobación de
toda la documentación, que la hacen a posteriori los funcionarios con la
documentación que han presentado los trabajadores, por eso el plazo se acababa
el 12 de junio, para tener tiempo de hacer todas las subsanaciones y hacer los
procesos de selección, si es necesario, porque hubiese más demanda que oferta,
que como ustedes saben, en mor de la transparencia, entre todas aquellas
personas que cumplan los requisitos, se hace por sorteo, sorteo público, por cierto.
La selección de los puestos de trabajo que siempre se hace, en este caso que
estamos hablando de titulados superiores, a través de una prueba psicotécnica y al
final con un proceso de un sorteo público.
En los planes de ocupación, como es en este caso, para los menores de 26 años
con titulación superior, siempre en todos estos planes se exige como requisito estar
inscrito en el paro. Como ustedes saben, los menores de 26 años que acceden por
primera vez a un puesto de trabajo, la mayoría de ocasiones no están inscritos en el
paro, por tanto, no cumplen el requisito, porque como no tienen derecho a un
subsidio, ni a ninguna ayuda, acaban por no inscribirse. Esa falta de requisito es la
que hace que en este tipo de ofertas haya muy poca demanda, desgraciadamente,
de todas maneras, decirle que en los últimos 5 años se han hecho
aproximadamente 2.000 planes de ocupación en esta ciudad. Estos planes
combinan formación y experiencia laboral para mejorar la ocupabilidad de las
personas de esta ciudad.
Hasta ahora, hasta hoy, la principal crítica, como mínimo a nivel político, sobre la
selección respecto a…

SRA. ALCALDESSA
Se le ha acabado el tiempo Sr. Belver ¿se había posicionado o no?
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SR. BELVER VALLES (PSC-CP)
En contra.

A continuació l’Alcaldessa obre un segon torn d’intervencions dels grups polítics
municipals que ho desitgin.

SR. GARCÍA VALLE (CIUTADANS)
Bueno, dice el Sr. Castro, no sé Sr. Castro porque se mete usted en ese jardín de
explicarnos tanta historia de que llegamos tarde y tal, nosotros no llegamos tarde, ni
pronto, vemos lo que vemos en la ciudad, vemos lo que está bien y lo que está mal,
vemos de lo que se quejan los vecinos y demás. Ustedes van siempre por delante
de todo, sí ya lo veo ya, por eso están los pasos todos bien, por eso no hay ninguno
que esté mal, porque van tan por delante. Y lo que le he pedido es muy sencillo,
muy sencillo, es simplemente, oiga, lo que sea más urgente no esperemos a planes
y demás de inversión, porque sabemos que es urgente.
Y mire, cuando usted se mete en el jardín de las cifras, hombre, le hemos puesto
17, por no abrumarlo a usted, porque tenemos ahí como 500 fotografías que
podíamos haber traído, pero no se trata de meter ahí…, primero por no gastar tanto
papel y porque son ilustrativos, pero mire, luego si acaso ya le diré al asesor que
nos traiga y que le dé a usted todo el cartapacio con la cantidad de fotografías que
hay de casos que están mal. En cualquier caso, no todas están tan mal, aquí nadie
está diciendo que esto sea un desastre, que aquí todo el mundo se va a matar y tal,
estamos diciendo que hay cosas que son muy mejorables y que hace falta voluntad
para ponerlas. A nosotros nos consta que usted la tiene y que quiere hacerlo bien,
nadie dice nada, pero como usted no es ni omnipotente, ni omnipresente, pues se
le escapan cosas y para eso está la oposición, para recordárselas, no para dorarle
la píldora, no como esos que tienen ustedes ahí detrás, para que digan lo que
ustedes quieren, nosotros decimos lo que tenemos que decir y hacemos las
denuncias que los vecinos nos dicen que tenemos que hacer, ese es el papel.
Yo, sinceramente, usted ha dicho, hay miles de decenas de aceras que hemos
arreglado, oiga, dónde estamos aquí, miles de decenas de aceras, bueno,
seguramente es una forma de hablar, usted dice miles de…, no, no, usted ha dicho
de aceras, que estará grabado, bueno, pero es igual, en cualquier caso eso
tampoco tiene mayor importancia. Quiero decirle que ustedes tienen la obligación
de hacer esas miles de aceras y de tenerlas lo mejor posible y de vigilar para que
nuestros ciudadanos no se nos caigan y para que cumplan la ley en todo el tema de
accesibilidad. Cuando nosotros detectamos que hay cosas que no están bien, pues
nuestra obligación es decírselas y no tiene usted porqué ponerse en guardia, ni
defenderse, si no hay un ataque al gobierno, simplemente decirle, oiga, esto corre
una cierta urgencia, tómenlo con sensibilidad e intenten sacar partida, como lo
hacen para otras cosas cuando les conviene, no les duelen prendas en buscar
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partidas, en hacer movimientos de créditos y demás, para poder hacer lo que
ustedes consideran que tienen que hacer.
Aquí es cuestión de que ustedes lo consideren o no, nosotros entendemos que es
bueno para nuestros ciudadanos que lo que está muy mal y no puede esperar dos
años o seis, dependerá en el plan de inversiones que entre, pues se haga ya, se
haga ya, que haga usted un estudio y de esas, eso que decía usted, miles y miles,
pero no es así, hay muchas más de las que usted ha citado, pero no las hemos
querido poner en el expediente, porque no se trata de abrumarlo. Si hay 17, 18 o 20
pasos que entendemos que son absolutamente mejorables y que no pueden
esperar, hágalo usted, hágaselo eso a los vecinos, porque seguramente la partida
presupuestaria la encontrará, seguramente la va a encontrar, si fuera para algo que
ustedes tienen interés la encontraría.
Por lo tanto, yo lo que le pido es que, bueno, no se lo tome usted como una crítica
al gobierno, como si todo lo estuviera haciendo mal, no, no, no se trata de eso, se
trata de hacer lo mejor posible las cosas y cuando alguien detecte que algo que
está mal, se lo denunciemos a ustedes para que lo corrijan, es eso, no hay que
ponerse tanto en guardia, tranquilidad, que las cosas no van por ahí, las cosas van
por mejorar la calidad de vida de nuestros vecinos y nosotros vamos a trabajar en
eso.
Y Sr. Fran Belver, mire, tampoco vamos a entrar aquí en temas de eso, ustedes lo
que han hecho es explicarnos cómo funciona el plan y que ya nos conocíamos,
pero decimos que ha tenido poca publicidad y lo seguimos diciendo, por mucho que
usted nos lea listas, es con carácter general, la gente que no está en esos
colectivos, pues también tiene derecho a enterarse y no tiene posibilidad tal y como
se ha publicitado.
Y como usted dice, para acabar, por no entrar en mucho rifirrafe, porque ya a veces
hay que bajar un poco los ánimos, usted ha dicho, tenemos, hemos hecho ya 2.000
planes en esta ciudad, de ocupación, a mí lo que me gustaría saber de verdad es
cuántos de su red clientelar han entrado en esos 2.000 planes, cuántos, eso es lo
que me gustaría saber, y lo intuimos y lo sabemos y mire, es más, a partir de ahora
lo vamos a empezar a denunciar, como es diu en català, fil per randa, uno por uno,
porque hay demasiados, demasiados que aprovechan esa amistad con el gobierno
y eso que nosotros se ha dado en llamar aquí ya la red clientelar, que no lo digo yo,
lo dice mucha gente, y seguramente han pasado por muchos sitios con
como…dáctil, en plan dedo, digital, no a través de esas historias, porque hay
subterfugios para hacerlo.
Y eso, si además ustedes quieren que se evite que se piense así, cuánto más
transparencia haya, será mucho mejor, no hay porqué enfadarse cuando se pide
transparencia. Por lo tanto, transparencia y más transparencia y más transparencia.

A continuació l’Alcaldessa obre un segon torn d’intervencions dels grups polítics
municipals que ho desitgin.

…/…

133

SR. CASTRO BORRALLO (PSC-CP)
No, es que el Sr. García hacía un par de alusiones aquí, nos decía que ellos hacen
las denuncias de los vecinos, bueno, yo no lo he visto así en la moción anterior,
pero bueno, no pasa nada, hoy he visto mucho teatro aquí por parte de la
oposición, ha sido la escenificación, digamos, de un postureo fantástico, porque han
tenido un año para trabajar en un proyecto, ese trabajo que exigen ustedes
continuamente al gobierno, y no han movido un dedo, pero bueno, no pasa nada,
por eso le decía que han llegado tarde, no pasa nada, en este tema también.
Asumimos sus propuestas, no le quepa duda que tenemos sensibilidad, la hemos
contrastado, yo le he dado a usted simplemente una cifra al azar, miles de metros
cuadrados de aceras, porque es que en las inversiones financieramente
sostenibles, afortunadamente, de 2017, porque esta ciudad es una ciudad saneada,
bien gobernada y bien gestionada desde un punto de vista económico, nos permite
hacer eso que usted llama adelantarse al futuro, correr, ir más deprisa, pues mire,
eso es gracias a la buena gestión económica, igual que lo vamos a hacer cuando
los presupuestos generales del Estado nos lo permitan, en este ejercicio y en el
próximo ejercicio, haremos un esfuerzo enorme en la ciudad, de los pocos que se
han hecho para, precisamente, mejorar las aceras y superar las barreras y mejorar
la accesibilidad.
Y, en fin, no le quepa duda, seguiremos trabajando.

SR. BELVER VALLES (PSC-CP)
Mire Sr. García, yo iba a acabar de darle mi explicación, pero me la voy a saltar.
Estoy harto de que usted lance aquí veladas amenazas y que lance aquí puyas de
todo lo que los siete males que este gobierno infringe al pueblo de Hospitalet, si
tiene algo que hacer, váyase al juzgado y hágalo, y si no, cállese, por favor.

SRA. ALCALDESSA
Sr. García ¿quiere intervenir?

SR. GARCÍA VALLE (CIUTADANS)
Sí.

SRA. ALCALDESSA
Pues venga, intervenga.
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SR. GARCÍA VALLE (CIUTADANS)
Miren, yo no hago más que hacer ejercer mi papel de oposición y a ustedes eso no
les gusta, porque no han tenido nunca una oposición aquí y una vez que ustedes se
quedan ahí en minoría, pues hacen con el dinero de los vecinos compran los votos.
Y les molesta que hagamos oposición y no son puyas, es constatar una realidad, es
lo que hay, es el rumor, el rumor de la calle, ustedes llevan 40 años de gobierno y
eso no es bueno, ustedes han convertido esta ciudad en su cortijo, literalmente, y
no lo digo yo, lo dice mucha gente. La red clientelar que ustedes han montado
durante 40 años de gobierno es la que les hace a ustedes salir en cualquier
elección, en una carrera de mil metros con quinientos de ventaja. El día, y siempre
lo he dicho, será imposible que aquí haya otro gobierno si no se empieza por
desmontar una parte importante de la red clientelar montada a lo largo de 40 años,
eso es lo que a ustedes soporta su gobierno, no le quepa la menor duda, con todo y
con eso, ustedes sacaron lo que sacaron la última vez.
Pero ya veremos, sigan por ese camino, sigan sin escuchar a la oposición, sigan
siendo prepotentes, sigan comprando los votos y verán ustedes como la propia
ciudad de Hospitalet los pone en su sitio. Nadie les niega su legitimidad a ser
gobierno, pero ustedes no pueden negar la legitimidad a la oposición, de hacer
oposición y les duele, les molesta, porque no están acostumbrados, porque llevan
40 años con el rodillo, con el rodillo, compraron ustedes las voluntades hasta
cuando no les hacía falta, por si acaso en el futuro las necesitaban. Gobiernos con
mayoría y han metido ustedes gente en el gobierno, no por el hecho de la
democracia, no, que nos conocemos, yo conozco el sistema, he estado en él, por
eso me marché, por eso me marché, porque no me convencía. Pero mire, no le
duela que haya oposición, es bueno, ustedes que hablan mucho y yo de usted
precisamente o de alguna persona particular, no tengo porqué pensar mal, hablo
del conjunto de la red, hablo de la amalgama, del entramado que ustedes han
montado para que aquí sea imposible cada día poder hacer hasta oposición…

SRA. ALCALDESSA
Sr. García, se le ha acabado el tiempo y ya que usted ha intervenido en un tono que
es el que usted ha considerado, me gustaría que releyera lo que acaba de decir en
estos momentos y me gustaría que los grupos de la oposición que han estado
durante 40 años en este Ayuntamiento trabajando, bueno, pues sepan interpretar
sus bonitas palabras respecto a que hasta que ha llegado usted no ha habido
oposición en esta ciudad. Ahí lo dejo, que usted critique al gobierno creo que es
razonable o es, en todo caso, el papel que usted quiere tener como oposición en
esta ciudad, pero creo que esta ciudad ha evolucionado, ha cambiado, se ha
transformado, gracias al conjunto de los grupos políticos, de los ciudadanos, de las
entidades, de las empresas, de los comerciantes, de Hospitalet, y no se crea que
usted es…desde que ha llegado a este Ayuntamiento, hemos descubierto todos
una nueva etapa en nuestra vidas, había una buena etapa antes y espero que
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también después de que ustedes y el resto de los que estamos aquí, dejemos este
Consistorio. Por tanto, tampoco no nos creamos tan imprescindibles, tan soberbios,
ni tan prepotentes, es un consejo.
En todo caso, hemos finalizado con estas mociones y pasaríamos a las siguientes.
Tancat el debat se sotmeten a votació les mocions números 42 i 43; adoptant-se els
següents acords:
MOCIÓ 42.- PARA MEJORAR LA TRANSPARENCIA Y LA PUBLICIDAD DE
LOS PROGRAMAS DE FOMENTO DE LA OCUPACIÓN LOCAL.
Es dóna compte de la moció que es transcriu seguidament, i sotmesa a votació
s'aprova amb 14 vots a favor dels representants de CIUTADANS, Srs./Sres.
Miguel Manuel García Valle, M. Carmen Esteban Fernández, Rainaldo Ruiz
Narvaez i Jesús Amadeo Martín González; dels representants d’ICV-EUiAPIRATES-E, Srs./Sres. Ana González Montes, Juliana Carballeira Pascual i Ivan
Nieto Martínez; dels representants del PP, Srs/Sres. Sonia Esplugas González,
Pedro Alonso Navarro i Fco. Javier Martín Hermosín; dels representants d’ERC-AM,
Srs./Sres. Antoni García i Acero i Jorge García i Muñoz; del representant de CiU,
Sr. Jordi Monrós Ibáñez; i del representant de la CUP-PA, Sr. Christian Giménez
Marquez; i amb 13 vots en contra dels representants del PSC-CP, Srs./Sres. Núria
Marín Martínez, Francesc J. Belver Valles, Cristian Alcázar Esteban, José Castro
Borrallo, Manuel Brinquis Pérez, José M. García Mompel, Jaume Graells Veguin,
Jesús Husillos Gutierrez, M. Ángeles Sariñena Hidalgo, Rocío Ramírez Pérez i
David Quirós Brito; i dels REGIDORS NO ADSCRITS, Srs./Sres. Rafael Jiménez
Ariza i Cristina Santón Ramiro; assistents presents en el moment de la votació,
adoptant-se els acords que figuren en la seva part dispositiva:

ATENDIDO que los menores de 26 años, los parados de larga duración y los
mayores de 45 forman parte de los colectivos más vulnerables para acceder al
mercado de trabajo, presentando tasas de desempleo por encima del 40% en
España.
ATENDIDO que los Planes Locales de Empleo de la Diputación de Barcelona están
orientados a facilitar la inserción laboral de personas en riesgo de exclusión social.
ATENDIDO que las convocatorios y otros los procedimientos selectivos llevados a
cabo por la administración tienen que estar regidos por los principios de
transparencia, publicidad para garantizar la igualdad de oportunidades para todas
las personas interesadas.
VISTO que el proceso de selección de los planes de empleo A) vinculado al
desarrollo de las necesidades organizativas y de otras acciones municipales de
interés público y carácter social dirigido a personas mayores de 45 años o parados
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de larga duración y B) de apoyo al primer empleo, dirigido a jóvenes titulados
menores de 26 años; se ha establecido un período de inscripción del día 9 de junio
de 2017 a partir de las 00: 00 horas hasta el día 12 de junio de 2017 a las 13: 00, es
decir de solo 2 días hábiles completos, restringiéndose la presentación de
solicitudes mediante inscripción telemática y solo se ha abierto la presentación de
solicitudes de manera presencial excepcionalmente de 3 horas.
VISTO que ha habido quejas por la limitación del plazo y por la existencia de
incidencias en el portal para la inscripción telemática que han sido recogidas por
medios de comunicación.
VISTO que en la propia convocatoria se contemplaba una elevado número de
solicitudes por el cual se había previsto un procedimiento de sorteo para establecer
un total de 10 candidatos por plaza.
VISTO que en la lista definitiva de personas inscritas al proceso de selección solo
se ha conseguido un total de 2 candidatos por plaza.
ATENDIDO que este Ayuntamiento dispone de diversos medios de información y
publicidad que no han sido utilizados para la difusión de esta convocatoria, en
especial la página de inicio de la web municipal.
ATENDIDO que la elaboración del Proceso de selección de los Planes Locales de
Empleo son competencia del Gobierno municipal.
VISTAS la LBRL, la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y la Ley
19/2014, de 29 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y
Buen Gobierno de Catalunya.
Por todo lo cual, es por lo que el Grupo Municipal de Ciutadans - Partido de la
Ciudadanía, propone al Pleno del Ayuntamiento de l’Hospitalet de Llobregat la
adopción de los siguientes acuerdos:
PRIMERO: INSTAR al Gobierno municipal a establecer en los sucesivos procesos
de selección de planes de ocupación un período de inscripción de, al menos, 14
días naturales, compatibilizando la inscripción telemática con la presencial.
SEGUNDO: INSTAR al Gobierno municipal a publicitar los procesos de selección
de los planes de ocupación con una antelación mínima de una semana natural,
como mínimo, a través del Diari de L’Hospitalet y en la página de inicio de la web
municipal incorporando enlace directo al formulario de inscripción.
TERCERO: TRASLADAR la presente moción a la Asociación ASSAT50,
asociaciones de estudiantes de l’Hospitalet, los sindicatos de trabajadores de la
ciudad, escuelas de adultos de la ciudad, entidades vinculadas de la ciudad, los
grupos políticos de la Diputación de Barcelona y a la Junta de Gobierno de la
Diputación de Barcelona.
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MOCIÓ 43.- PARA LA ACCESIBILIDAD UNIVERSAL DE LOS PASOS DE
PEATONES DE L'HOSPITALET DE LLOBREGAT.
Es dóna compte de la moció que es transcriu seguidament, i sotmesa a votació
s'aprova amb 14 vots a favor dels representants de CIUTADANS, Srs./Sres.
Miguel Manuel García Valle, M. Carmen Esteban Fernández, Rainaldo Ruiz
Narvaez i Jesús Amadeo Martín González; dels representants d’ICV-EUiAPIRATES-E, Srs./Sres. Ana González Montes, Juliana Carballeira Pascual i Ivan
Nieto Martínez; dels representants del PP, Srs/Sres. Sonia Esplugas González,
Pedro Alonso Navarro i Fco. Javier Martín Hermosín; dels representants d’ERC-AM,
Srs./Sres. Antoni García i Acero i Jorge García i Muñoz; del representant de CiU,
Sr. Jordi Monrós Ibáñez; i del representant de la CUP-PA, Sr. Christian Giménez
Marquez; i amb 13 vots en contra dels representants del PSC-CP, Srs./Sres. Núria
Marín Martínez, Francesc J. Belver Valles, Cristian Alcázar Esteban, José Castro
Borrallo, Manuel Brinquis Pérez, José M. García Mompel, Jaume Graells Veguin,
Jesús Husillos Gutierrez, M. Ángeles Sariñena Hidalgo, Rocío Ramírez Pérez i
David Quirós Brito; i dels REGIDORS NO ADSCRITS, Srs./Sres. Rafael Jiménez
Ariza i Cristina Santón Ramiro; assistents presents en el moment de la votació,
adoptant-se els acords que figuren en la seva part dispositiva:

VISTA la Ley 13/2014, de 30 de octubre, de accesibilidad, que define en su artículo
3, los conceptos de accesibilidad y barreras a la accesibilidad:
a) Accesibilidad: el conjunto de condiciones de comprensibilidad y usabilidad que
deben cumplir el entorno, los espacios, los edificios, los servicios, los medios de
transporte, los procesos, los productos, los instrumentos, los aparatos, las
herramientas, los dispositivos, los mecanismos y los elementos análogos para que
todas las personas puedan utilizarlos y disfrutarlos con seguridad y comodidad y de
la forma más autónoma y natural posible.
c) Barreras a la accesibilidad: los impedimentos, las trabas o los obstáculos para la
interacción de las personas con el entorno físico, el transporte, los productos, los
servicios, la información y las comunicaciones. Las barreras a la accesibilidad
pueden ser:
1.º Barreras arquitectónicas: barreras de carácter físico que limitan o impiden la
interacción de las personas con el entorno".
VISTO el artículo 3.r) de la Ley 13/2014, define el Plan de accesibilidad: "como el
instrumento que identifica y planifica las actuaciones que deben llevarse a cabo
para que en el ámbito de aplicación del plan se alcancen las condiciones de
accesibilidad establecidas por la presente ley y por la correspondiente normativa de
desarrollo".
ATENDIDO que el artículo 42 de la Ley 13/2014, establece que los planes de
accesibilidad elaborados por los entes locales deben contener una diagnosis de las
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condiciones existentes; determinar las actuaciones necesarias, establecer criterios
de prioridad que permitan decidir qué actuaciones deben ejecutarse en distintos
periodos; definir las medidas de control, seguimiento, mantenimiento y actualización
necesarias para garantizar que, una vez alcanzadas las condiciones de
accesibilidad, perduren a lo largo del tiempo, y establecer el plazo máximo para su
revisión, de acuerdo con los criterios establecidos por reglamento.
También se establece que dicho plan de accesibilidad, si el ente local lo estima
oportuno, puede integrarse en otros documentos análogos, bien de tipo general,
como el Plan de actuación municipal, bien de tipo sectorial, como el Plan de
movilidad urbana.
El apartado 5 del mismo artículo, establece que "Las administraciones locales
deben garantizar un proceso participativo de la ciudadanía, especialmente de los
distintos colectivos de personas con discapacidad, en la elaboración de los planes
municipales de accesibilidad. El documento aprobado debe incluir la información
sobre este proceso".
ATENDIDO que el Plan de Movilidad Urbana Sostenible de L'Hospitalet de
Llobregat, recoge el compromiso del Consistorio y de su equipo de Gobierno de
garantizar la accesibilidad universal, mejorando las condiciones de los peatones y,
en particular, su adaptación a las personas con movilidad reducida, eliminando las
barreras arquitectónicas.
ATENDIDO que, como se desprende del PIM y la propia Alcaldesa lo manifestó a
los medios de comunicación ( La Vanguardia 6/10/16 ): "L’Hospitalet de Llobregat
invertirá 130 millones de euros los próximos cuatro años en actuaciones que girarán
en torno a cuatro grandes ejes presentados este jueves: servicios que garanticen
los derechos básicos, mejoras urbanas que posicionen la ciudad y cohesionen los
barrios y transparencia. Así lo recoge el Plan de Actuación Municipal (PAM) y el
Plan de Inversiones Municipal (PIM) para el período 2016-2019, que ha presentado
el consistorio". La propia noticia recoge que: " La partida más cuantiosa es la que
se destinará a mejorar los barrios, con 39 millones, e implicará un conjunto de
acciones singularizadas para mejorar la movilidad, la accesibilidad y la calidad del
espacio público, que redundarán en la pluralidad, la convivencia y la cohesión
social".
VISTA la Disposición Adicional Primera de la Ley 13/2014, en la que se establece
que: "1. Las administraciones públicas deben revisar los planes de accesibilidad
vigentes en el momento de entrar en vigor la presente ley para adecuar sus
contenidos a las disposiciones de la Ley en el plazo de tres años desde la entrada
en vigor del reglamento que la desarrolle. Esta revisión no obsta para que se
ejecuten las actuaciones determinadas por los planes vigentes".
A la espera de que la Generalitat de Cataluña deje de lado su obsesión soberanista
y empiece a trabajar para todos sus ciudadanos y, en especial por aquellos que
más lo necesitan; es decir, a la espera de que desarrollen reglamentariamente este
aspecto tan esencial de la Ley como son los Planes municipales de accesibilidad;
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ello no obsta para que el equipo de Gobierno municipal de respuesta urgente a la
necesaria supresión de las barreras arquitectónicas que impiden la normal
movilidad de las personas con alguna disfuncionalidad física.

ATENDIDO que el Artículo 37 de la Ley 13/2014, establece la obligación de las
Administraciones del Mantenimiento de la accesibilidad en los edificios y espacios
de su titularidad:

"1. Las administraciones responsables de los edificios, espacios naturales y
espacios urbanos de uso público deben mantener en correcto estado los elementos
que garantizan la accesibilidad de estos, de acuerdo con la normativa, y deben
disponer de un plan de mantenimiento de la accesibilidad".

2. Las intervenciones de reforma y modificación de los espacios de uso público y
las actividades que se programen en estos en ningún caso podrán conllevar un
menoscabo en las condiciones de accesibilidad previas.

3. Los pliegos de cláusulas técnicas de los contratos de mantenimiento de las
infraestructuras que realicen las administraciones públicas deben establecer la
necesidad de tener un plan especificando las condiciones de mantenimiento
preventivo y correctivo en cuanto a los elementos que garantizan las condiciones
adecuadas de accesibilidad.

4. Las administraciones públicas deben establecer, los oportunos mecanismos de
inspección, control, denuncia y sanción, si procede, para hacer efectivo lo
establecido por el presente artículo".

ATENDIDO que, a raíz de alguna quejas vecinales y de entidades, en relación al
estado de algunos pasos de peatones que dificultan y en muchos casos se
convierten en auténticos obstáculos que impiden el normal desplazamiento de las
personas con alguna disfuncionalidad física; hemos comprobado, como puede
desprenderse de las imágenes que resaltamos en el cuerpo de la moción y otras
muchas que la acompañan como Anexo, la necesidad de arbitrar medidas urgentes
que, a la espera del Plan de Accesibilidad del municipio (o de su revisión o
actualización) que establezca la situación real de la Ciudad y priorice las
actuaciones a adoptar, palíen la grave dificultad de accesibilidad derivada de la
obra original o de su deficiente mantenimiento. Se resaltan, por su extrema
dificultad de accesibilidad, los siguientes pasos de peatones, que creemos deberían
ser objeto de una inmediata acción municipal:
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DISTRICTE I:
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DISTRICTE II:

DISTRICTE III:

DISTRICTE IV:
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DISTRICTE V:

DISTRICTE VI:
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Por todo lo anterior, es por lo que el Grupo Municipal de Ciutadans, Partido de la
Ciudadanía, propone al Pleno la adopción de los siguientes acuerdos:

PRIMERO: INSTAR al Gobierno municipal a que adopte, de forma perentoria, los
acuerdos necesarios para proceder a adaptar a los requisitos de accesibilidad
universal, en el marco de la Legislación vigente, los pasos de peatones de las calles
y cruces:

-Avda. Carrilet esquina calle Famades; Femades 122, 130; carrer Joan Pallarés;
Riera de la Creu; carrer Santa Anna; carrer Ciutat Comtal 5, 13; Ronda de la
Torrassa 191; Travesera Collblanc esquina Avda.Torrente Gornal; calle Juan
Ramón Jiménez esquina Avda. Vilanova; Avda. Cataluña esquina calle Alegría;
carrer Empúries 8; Carretera Esplugues; carrer Pere Pelegrí; Ermita de Bellvitge;
Avenida América.

SEGUNDO: INSTAR al Gobierno municipal, de conformidad con lo establecido en el
artículo 37 de la Ley 13/2014, y para dar cumplimiento a su deber de mantener en
correcto estado los elementos que garantizan la accesibilidad; a que adopte los
acuerdos precisos para proceder al correcto mantenimiento de los pasos de
peatones de los cruces y calles (43) que se relacionan en el Anexo de esta moción
y de los que se aportan documentos gráficos.

TERCERO: INSTAR al Gobierno municipal a que impulse la creación de un
Consejo Local de Accesibilidad, como órgano de participación de los ciudadanos y
de las entidades, en especial de los distintos colectivos de personas con
discapacidad, en la elaboración, ejecución y seguimiento de esos planes de
accesibilidad.

CUARTO: DAR TRASLADO de esta moción a las Asociaciones e Instituciones de
personas con discapacidad de nuestra Ciudad, a la Federación de Asociaciones de
Vecinos de la Ciudad, a los Consejos de Distrito, al Consejo Social de la Ciudad de
l'Hospitalet y a los Grupos municipales de este Consistorio.
ANEXO A LA MOCIÓN PARA LA ACCESIBILIDAD UNIVERSAL DE LOS PASOS
DE PEATONES DE L'HOSPITALET DE LLOBREGAT.
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DISTRICTE I
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INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS-ESQUERRA
UNIDA I ALTERNATIVA-PIRATES
En relació amb les mocions presentades pel grup polític municipal
d'Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra Unida i Alternativa-Pirates de CatalunyaEntesa, números 44 i 45, es produeixen les intervencions següents:

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, em sembla que faran una intervenció compartida.

SRA. CARBALLEIRA PASCUAL (ICV-EUiA-PIRATES-E)
La moció per a l’actualització del Pla de Protecció del Patrimoni, amb la inclusió de
zones d’expectativa arqueològica.
L’Hospitalet té potencials jaciments arqueològics que no s’han excavat en la seva
totalitat o es coneixen de forma molt parcial, com és el cas d’una possible vila
romana al voltant de l’ermita de Santa Eulàlia de Provençana, el port d’ancoratge
romà de la sorra que s’estén des de Bellvitge fins a Castelldefels, diverses monedes
romanes trobades al barri de Can Serra i moltes més, així com les restes
arqueològiques ja excavades amb estratigrafia no esgotada a la plaça de
l’Ajuntament, l’ermita de Bellvitge, el Canal de la Infanta o un castell a la Torrassa.
La Llei del patrimoni cultural català 9/1993, el Decret d’intervencions arqueològiques
231/1991 i el Decret de protecció del patrimoni arqueològic i paleontològic 78/2002,
tan sols obliguen a fer estudis i excavacions arqueològiques de caràcter preventiu,
en aquelles intervencions urbanístiques que prèviament estiguin delimitades com a
zones d’expectativa arqueològica, per això la importància de delimitar aquestes
zones.
El Pla Especial de Protecció del Patrimoni de l'Hospitalet no està actualitzat, tan
sols s’inclou edificis i no cap element patrimonial de caràcter arqueològic del subsòl,
ni planteja cap mena de protecció específica envers potencials jaciments
arqueològics que puguin resultar afectats per remocions estratigràfiques del subsòl.
La majoria dels municipis del nostre voltant, com poden ser Barcelona, Gavà o Sant
Boi, disposen d’un detallat i molt acurat mapa de zones d’expectativa arqueològica.
La nostra ciutat, properament, patirà alguns plans urbanístics, com poden ser el
PDU de la Granvia o la zona nord de Cosmetoda, que afecten directament a
aquests possibles jaciments, com és el cas del port de l’ancoratge romà de les
sorres i a una de les dues possibles necròpolis romanes entre els carrers Radi i
l’avinguda Vilafranca. Tots sabem que intervencions urbanístiques que es realitzen
sense cap estudi preventiu, ni cap control arqueològic dels rebaixos del terreny, no
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tenen cap garantia que les restes arqueològiques que apareguin siguin
documentades científicament, ni molt menys conservades.
Per això, demanem al Ple municipal de l’Ajuntament de l'Hospitalet, l’adopció dels
següents acords:
Instar al govern municipal a començar el procés d'actualització del Pla Especial de
Protecció del Patrimoni abans de la fi de l'any 2017, impulsant una comissió de
treball plural i multidisciplinar i incorporant el patrimoni arquitectònic, arqueològic,
escultòric i natural de la ciutat.
Segon, incloure a l'actualització d’aquest Pla de Protecció del Patrimoni la
delimitació de zones d'expectativa arqueològica, afectant uns 500 metres al voltant
de cada punt on hi hagi una possible evidència arqueològica. Aquest pla ha de ser
públic i consultable de forma digital i presencial, junt amb totes les memòries,
informes i articles arqueològics realitzats prèviament a la ciutat.
Tercer, que totes les intervencions urbanístiques dins d'una zona d'expectativa
arqueològica que puguin afectar a un possible jaciment arqueològic, hagin de
realitzar obligatòriament estudis d'impacte arqueològic, sondejos previs per
determinar la potencialitat del jaciment i comptin sempre amb un arqueòleg a peu
d'obra durant tota la fase de rebaix del subsòl.
Quart, que els tècnics municipals responsables del patrimoni de l'Ajuntament,
promoguin el coneixement i la divulgació del nostre patrimoni arqueològic tant en
l'àmbit científic com pel públic en general, promovent si s'escau, sondejos o
intervencions arqueològiques, siguin preventives o programades, per tal de protegir
i difondre el nostre patrimoni cultural, així com la nostra història local.
I el cinquè acord són els trasllats a les entitats esmentades a la moció.

SRA. GONZÁLEZ MONTES (ICV-EUiA-PIRATES-E)
Sí, respecte a la moció per a la millora de parcs i espais públics per a infants, al Ple
de juliol de 2015 es va aprovar una moció sol·licitant tendals a parcs infantils i un
altre per millorar l'accessibilitat. Al 2016 també es van aprovar mocions sol·licitant la
incorporació de mobiliari d'ús esportiu per a complementar l'oferta d'activitats a
parcs i zones públiques i d'esbarjo.
Al 2016, d'un pressupost d'inversions, pròpies o conveniades amb altres
Administracions i entitats privades, de 22.417.211,64, solament es van destinar
32.636 euros, el 0,14% del pressupost, pel subministrament i col·locació de tendals
al pati de l'Escola Bressol Casa de les Flors. Al pressupost del 2017 no hi ha partida
específica per portar a terme cap tipus de millora als parcs infantils. Dels 2,5 milions
d'euros destinats a inversió a la ciutat, no hi ha hagut cap partida per a la millora
d'aquests espais públics.
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Hi ha nombrosos parcs i zones de joc infantils als nostres barris que no tenen cap
tipus d'element natural o artificial que generin ombra. Hi ha nombrosos estudis, de
l'OMS, d'Associacions de Pediatria i d'altres, que alerten de manera cada vegada
més urgent, que es prenguin mesures tant en l'àmbit particular, com de les
administracions, per explicar els efectes nocius davant l'exposició al sol de manera
abusiva. El sector més vulnerable són els infants menors de 5 anys; i que una
exposició inadequada els hi pot suposar un factor molt importat a l'hora de
desenvolupar càncer de pell, cataractes i altres afectacions oculars o de la pell.
No parlem solament d'ús de l'espai públic, de criteris de qualitat de l'esbarjo, parlem
també d'un element que afecta la salut pública, que es contraposa al dret dels
infants per gaudir de les màximes hores de joc, com etapa també del seu
aprenentatge. A diversos espais escolars a la nostra ciutat pateixen de falta de
zones d'ombra.
Per tot això, demanem suport per instar al govern municipal de l'Hospitalet de
Llobregat a impulsar actuacions urgents per incorporar les solucions tècniques
adequades per millorar els espais d'ombra als parcs i zones d'esbarjo i gaudi dels
infants a la nostra ciutat. Moltes gràcies.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, per al posicionament, Sr. Jiménez.

SR. JIMÉNEZ ARIZA (REGIDOR NO ADSCRIT)
Sí, gràcies.

SRA. ALCALDESSA
Perdó, perdó, perdó, un moment, una esmena.

SR. GIMÉNEZ MARQUEZ (CUP-PA)
Sí, era per afegir al final, per fer la proposta d’afegir al final del primer acord una
petita esmena que seria, llegeixo: així com a garantir que els nous jocs infantils
siguin totalment inclusius per a tota la infància, tenint en compte les necessitats
especials de mobilitat. Afegir-ho en el primer.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, gràcies. És acceptada?
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SRA. GONZÁLEZ MONTES (ICV-EUiA-PIRATES-E)
L’acceptem.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, doncs ens posicionem amb l’esmena incorporada.

La Sra. Alcaldessa, pel posicionament dels regidors no adscrits i dels grups polítics
municipals, de menor a major representació, dóna la paraula al Sr. Rafael Jiménez
Ariza i a la Sra. Cristina Santón Ramiro i a continuació a la resta de representants
dels grups.

SR. JIMÉNEZ ARIZA (REGIDOR NO ADSCRIT)
Sí, gràcies. De la moció de la qual s’està parlant, del tema de parcs i jardins, parcs i
espais públics, perdona, votarem a favor i, bé, sí que estem totalment d’acord
també amb el tema que s’han d’ampliar les zones d’ombra a tota la ciutat, és una
mida a més, que segurament qualsevol pla d’adaptació al canvi climàtic també
comportarà, per això mateix també creiem que no s’ha de prioritzar en les zones de
càrrega i descàrrega abans que posar zones d’ombra a segons quins carrers que
han de ser per les persones.
Sobre la moció 44, votarem el primer punt a favor, que és el de la Comissió del
PEPPA, que coneixem tots, i a la resta d’acords votarem en contra, perquè creiem
també que és un tema, jo més enllà de valorar si em sembla bé o em sembla
malament, creiem que és un tema que s’ha de parlar i s’ha de debatre en la pròpia
comissió, ja que tenim un òrgan participatiu on estem tots representats, doncs
creiem que és l’eina i és l’òrgan que ha de decidir quins criteris ha de seguir aquest
Pla de Patrimoni. Res més a dir, gràcies.

SRA. SANTÓN RAMIRO (REGIDORA NO ADSCRITA)
Gràcies. De la moció 44, a favor del primer acord i en contra dels altres i de la 45, a
favor.

SR. GIMÉNEZ MARQUEZ (CUP-PA)
A favor de les dues.

…/…

158

SR. MONRÓS IBÁÑEZ (CiU)
A favor de les dues.

SR. GARCÍA I MUÑOZ (ERC-AM)
Sí, de la primera moció, la 44, l'Hospitalet té una llarga i rica història i malgrat això
moltes vegades és desconeguda per molts dels nostres veïns i veïnes. Des
d’Esquerra sempre hem reclamat l’actualització del PEPPA, llavors, donarem suport
a aquesta moció, valorem positivament qualsevol tipus de mesura per protegit i
evitar que segueixin destruint el nostre patrimoni, per intentar mantenir i conservar
tot aquesta riquesa per a les generacions que han de venir.
I respecte a la moció 45, també votarem a favor, és una queixa recurrent ara que
arriba l’estiu, molta gent ens ho transmet, creiem que cal seguir treballant per trobar
solucions i des d’Esquerra també insistim en què es tingui en compte la inclusió
d’elements naturals, com és l’arbrat, per resoldre aquest tipus de problema. Moltes
gràcies.

SR. MARTÍN HERMOSÍN (PP)
Gracias. Respecto a la 44, nuestro grupo está comprometido también con la
protección del patrimonio colectivo que todavía pueda quedar en nuestra ciudad y,
por tanto aprobaremos, apoyaremos esta moción, sobre todo en los puntos 1, 4 y 5,
y nos abstendremos en el 2 y el 3.
Respecto a la 45, también es una moción que se vuelve a repetir,
desgraciadamente se vuelve a repetir en este Pleno, desde el grupo municipal del
Partido Popular ya hemos solicitado en varias ocasiones, en esta y en la pasada
legislatura, la necesidad de mejorar los parques infantiles, las instalaciones, la
sombra, bien natural o artificial, y esto continua igual. Y además creemos que es
una falta de sensibilidad ya que se repite desde la creación de los parques, porque
tenemos zonas de reciente creación, como es el parc de Can Buxeres, donde la
zona habilitada para el esparcimiento de mascotas se encuentra perfecta, con
bancos y sombra natural, y la zona de juegos infantiles, pues se hace impracticable
con la llegada del calor.
Por tanto, creemos que ya es una política que se está practicando desde la
construcción y el diseño de los nuevos parques incluso. Por tanto, creemos que ya
sea por la existencia de párkings, viento, etc, siempre encontramos una excusa
para no solucionar este tema y creo que el equipo de gobierno necesita en este
tema hacer un esfuerzo adicional y sobre todo tener clara la necesidad de los niños
y de los mayores de disfrutar de las zonas de esparcimiento y los parques infantiles
lo son, y tanto que queremos una ciudad habitable con árboles, pues yo creo que
en los parques es en el primer sitio donde deberíamos ya de pensarlo.
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SR. GARCÍA VALLE (CIUTADANS)
Sí, la primera, la 44, estaremos a favor y la 45 le cedo la palabra a Jesús Martín
para que haga su exposición.

SR. MARTÍN GONZÁLEZ (CIUTADANS)
Sí, muchas gracias. Bien, sobre los toldos de los parques infantiles, nosotros nos
preguntamos, naturalmente, si son necesarios y naturalmente consideramos que sí,
son necesarios, son unos elementos positivos de cara al disfrute de los niños de los
parques de nuestra ciudad, pero bien, de dónde venimos. Miren, en julio de 2012 se
aprobó aquí también una moción instando a su gobierno a que estudiara, pues a
ver dónde podíamos instalar estos toldos infantiles, estos toldos para que aportaran
sombra a los parques donde ya sea bien de forma natural o artificial, no tuvieran
sobra. Pero es que en junio de 2012 ustedes ya anunciaron que estaban
estudiando cómo implantar zonas de sombra en los parques infantiles, oiga,
estamos hablando de junio de 2012, que han pasado cinco años y que no se ha
visto nada, no tenemos resultado y esto es lo que creo yo, y se lo digo con toda la
humildad, que cansa a la ciudadanía.
¿Por qué? Porque como bien se ha dicho aquí no tenemos partida presupuestaria,
es que no tenemos un calendario, oiga, es que no tenemos nada cinco años
después de aprobar aquí propuestas, claro, claro que tenemos que hacer oposición,
tenemos que hacer oposición proponiendo medidas y tenemos que hacer oposición
reclamando que ustedes cumplan las medidas que aquí se aprueban, oigan, pero
esto qué es, y aquí está el problema. Entonces, qué decimos nosotros, cuenten con
nosotros si quieren colaborar de verdad, cuenten con nosotros si quieren introducir
medidas que faciliten en este caso el disfrute de los niños de sus parques, porque
también son suyos, pero de verdad, cuando nos llenamos aquí la boca de grandes
anuncios, que es lo que está pasando en este gobierno, grandes anuncios, más
anuncios y más anuncios, y nos dejamos muchísimo dinero, nos dejamos más
dinero haciendo este tipo de anuncios que cumpliendo las medidas que aquí se
aprueban y esa es la realidad y eso es lo que ustedes tienen que tener en cuenta y
eso es lo que nosotros les tenemos que exigir como oposición.
Y esto es lo que cansa a la ciudadanía permanentemente, que escuchen y que lean
anuncios de que el Ayuntamiento de Hospitalet va a mejorar, el Ayuntamiento de
Hospitalet estudiará, el Ayuntamiento de Hospitalet, como aquí ha dicho el regidor
del gobierno que se lo ha dicho su gobierno que lo diga, tiene que estudiar,
estamos estudiando, estamos trabajando, oiga, basta ya ¿no? cinco años y no hay
nada, por favor, cuando digan que estamos estudiando y que estamos trabajando,
por favor concreten con partidas concretas, concreten con un calendario concreto,
ahí entonces les diremos chapó, bien hecho, por qué, porque será algo bueno para
la ciudadanía, pero lo que no puede ser es que nos pasemos Pleno tras Pleno tras
Pleno tras Pleno diciendo que estamos estudiando, que estamos trabajando, que
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estamos mejorando y pasan los días, las semanas, los años, y no vemos mejoría
¿por qué? Porque van dejando ustedes las cosas en el cajón y ese es el problema
que tiene este gobierno, que está más pendiente del anuncio que de tener medidas
concretas…

S’escolten crits entre el públic: ¡No al PDU!

SRA. ALCALDESSA
Bueno, ya han hecho ustedes la exposición, si quieren se pueden retirar.

S’escolten crits entre el públic: ¡No, no, no més blocs, no més blocs, no més blocs!

SRA. ALCALDESSA
Bueno, o mantienen silencio o en la siguiente haré desalojar la sala de Pleno…

S’escolten crits entre el públic: ¡Tombarem, tombarem, tombarem el PDU!
Especulació, sense consens

SRA. ALCALDESSA
O surten del Ple o demanaré a la guàrdia urbana que expulsi a aquestes persones
que estan impedint...

S’escolten més crits entre el públic que no s’entenen bé.

A veure, o surten del Ple, si us plau, esto no es una asamblea vecinal, ni estamos
en un circo...

S’escolten més crits entre el públic.

A ver, ustedes respetan la democracia o no la respetan...

S’escolten més crits entre el públic: ¡els carrers seran sempre nostres!
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Muy bien ¿quieren que les aplaudamos? o...a ver, como veo que es imposible
continuar el Pleno, vamos a hacer un receso, se levanta la sesión y avisaremos
cuando volveremos a reanudar. A las ocho y media volveremos al Pleno.

Es fa un recés fins les 20.30 hores.

SRA. ALCALDESSA
A ver, Sr. Amadeo, Jesús Amadeo, puede continuar.

SR. MARTÍN GONZÁLEZ (CIUTADANS)
Sí, bueno, muchas gracias. Estábamos hablando de los toldos infantiles, bueno, en
los parques infantiles y, bueno, estábamos rememorando lo que viene siendo su
política habitual, que es la de hacer muchos anuncios, es la de hacer grandes
promesas y es la que, les vuelvo a repetir, que he comentado antes en mi
intervención, y les vuelvo a repetir otra vez, que es la que cansa a los vecinos,
porque los vecinos al final se cansan de escuchar que este gobierno siempre está
trabajando, que este gobierno siempre está arreglando las cosas que necesitan
arreglarse y que este gobierno está tomando las medidas oportunas para mejorar la
calidad de vida de los ciudadanos, pero los ciudadanos lo que perciben es que,
anuncio tras anuncio y promesa tras promesa, pasa el tiempo y al final lo que falta,
que es lo que nosotros les pedimos y es por lo que nos ponemos a su disposición,
son medidas concretas, es tener un calendario, es tener una partida presupuestaria
y es que esas medidas se vean reflejadas al final en la sociedad, porque si no, de
aquí pueden salir anuncios muy bonitos y pueden salir titulares muy maravillosos,
que pueden esperanzar, lamentablemente, a mucha gente, pero que también
pueden frustrarles, porque si ven que pasa el tiempo y no se han cumplido esas
medidas, la gente al final se frustra.
Y esto es lo que nosotros les reivindicamos en el caso de los toldos para los
parques infantiles. Repito, cuenten con nosotros para cualquier tipo de colaboración
en cuanto a medidas concretas, en cuanto a partidas presupuestarias y en cuanto a
mejorar de verdad la calidad de vida de los ciudadanos y, en este caso, instalar los
toldos en los parques infantiles, que buena falta hacen, y como les he dicho
anteriormente, hemos aprobado propuestas desde 2012, en las que de momento no
hemos visto ningún resultado visible. Por lo tanto, eso es lo que quería decir,
muchas gracias.

Parla la Sra. Secretària sense micròfon.
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SRA. ALCALDESSA
Sí, ya estaban, creo que todos los grupos de la oposición están posicionados. Sr.
Pepe Castro.

SR. CASTRO BORRALLO (PSC-CP)
Sí, gracias Alcaldesa. Respecto a la moción 44 del Plan de Protección del
Patrimonio, bueno, como ustedes ya saben, el grupo de trabajo de revisión del
PEPPA, a partir de este próximo Consejo de Ciudad, se pone en marcha, es uno de
los puntos del orden del día. Ese grupo de trabajo, tal y como habíamos acordado
con los grupos políticos, tendrán representación estos mismos grupos municipales,
de entidades ciudadanas y de técnicos y la idea es ir elaborando o reelaborando un
trabajo que permita, pues tener esa revisión del PEPPA a través del impulso de la
participación.
Respecto al segundo requerimiento de esta moción, todo lo que tiene que ver con la
delimitación de zonas de expectativa arqueológica, con un radio de más de 500
metros, aquí en cada caso habrá que tener en consideración aquellos espacios
donde hay evidencias y donde no las hay. Ustedes antes han hecho referencias,
por ejemplo, a la cuestión de las “sorres”, a este espacio de las “sorres” que está en
el marco de Cal Trabal, las “sorres” nosotros tenemos y ustedes tienen también, por
parte del departamento de Territorio, ya una contestación formal en la que se les
indica que efectivamente no hay ningún indicio en esa zona, de ningún antiguo
puerto o infraestructura portuaria de la época romana, eso es lo que nos dicen los
técnicos de Territorio y, por tanto, eso es lo que hay encima de la mesa. Lo digo,
porque a veces una cosa es la expectativa y otra cosa es la realidad, y eso ya está
contrastado.
Y una cosa es delimitar estos ámbitos de expectativa arqueológica al entorno de
evidencias y de antecedentes conocidos, que es lo que nosotros vamos a hacer y
es lo que debemos hacer y es lo que marca la legislación, y otra bien diferente es
incluir radios de 500 metros, porque con esa lógica y en función de donde ustedes
pongan el compás, toda la ciudad queda absolutamente enmarcada dentro de esas
zonas y eso no lo vamos a hacer. Y no lo vamos a hacer, porque no hay
justificación técnica para hacerlo y no lo vamos a hacer, porque ustedes yo no sé si
persiguen, de verdad, esa protección de la expectativa de esas zonas de
expectativa arqueológica o lo que persiguen al final es paralizar cualquier tipo de
proyecto en la ciudad, no lo sé, ahora acabamos de ser, de alguna manera, testigos
de cómo se paraliza un Pleno para expresar una, digamos, un posicionamiento
contra un proyecto en el que ustedes también están en contra, y yo no sé si esto,
insisto, de la protección de patrimonio con la inclusión de zonas arqueológicas,
tiene que ver más con el PDU que con la protección de nuestro patrimonio, que en
eso yo creo que estamos todos absolutamente sensibilizados.
Por tanto, seguiremos trabajando en aquellas zonas donde de verdad haya
expectativa, cumpliremos con la legislación, como no puede ser de otra manera, y
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delimitaremos las zonas o los espacios de protección, con criterios de prudencia y
fundamentados técnicamente y justificaremos esa limitación de derechos a privados
o a públicos, en función de que haya de verdad esa expectativa y de que haya de
verdad esas constataciones.
En cuanto al tercer punto de la parte dispositiva que ustedes plantean, nosotros
entendemos que ni el plenario municipal, ni ningún grupo, de alguna manera, ha de
definir como se han de hacer las cosas, ya hay una legislación para ello ¿no?
entonces, hay una Ley del Patrimonio Cultural Catalán, que es la 9/1993, con un
Decreto que lo desarrolla que es el Decreto de Protección del Patrimonio
Arqueológico y Paleontológico, que es el 78/2002, por cierto, ustedes, y a título
informativo, hacen referencia en su moción al Decreto 231/1991, como si estuviera
vigente y está absolutamente derogado, lo digo para que ustedes lo sepan, desde
2002 ese Decreto está derogado y, por tanto, no tenemos que hacer ninguna
referencia, ni ninguna prevención respecto a ese marco legal. Y por lo que hace
divulgación al patrimonio por parte de técnicos municipales, yo creo que esta misma
semana ustedes han tenido un ejemplo, en este mismo Pleno se debatió sobre el
edificio del Coro y esta misma semana hay en marcha una exposición sobre la
historia del Coro, yo creo que con la suficiente sensibilidad para poner en valor lo
que fue históricamente ese…o lo que representó ese edificio en su momento.
Por tanto, y para concluir, nuestro posición, por lo que respecta a esta moción, sería
de abstención en el primer punto, porque ya tenemos el grupo del PEPPA
trabajando, nos posicionaríamos en contra del segundo punto, también en contra
del tercero, nos abstendríamos en el cuarto y en contra del quinto, porque
entendemos que no tiene porqué haber traslado si no hay aprobación.
Y respecto al tema de los parques y espacios públicos, la vamos a votar a favor, es
cierto que este es un tema de mucha sensibilidad, nosotros estamos de acuerdo en
que hay que protegerse de la radiación solar y especialmente hay que proteger a
los colectivos más vulnerables, entre ellos los niños, pero también sabemos, por
una cuestión, vivimos en un clima mediterráneo, que a veces la mejor manera
también de protegerse es hacer un uso racional de ese espacio público, el espacio
público es para todos y es para todo el año, y no todo ha de tener todas las
condiciones únicamente para la zona, para las épocas estivales, también
necesitamos, lógicamente, zonas donde, pues en el resto de épocas del año,
también tengamos, digamos, un uso con sol. En cualquier caso, insisto, en que en
primer lugar hay que hacer un cierto uso racional de los espacios públicos como los
hemos hecho siempre, porque insisto, vivimos en un clima mediterráneo.
En cualquier caso, y centrándonos en los espacios que tenemos, nosotros tenemos
47 parques infantiles estudiados, de los ciento y pico espacios que tenemos, están
repartidos en los trece barrios y, de ellos, hay quince que de verdad tienen una
radiación solar muy por encima del resto y esos quince son el objeto de atención al
que estamos dedicando ese estudio al que hacía referencia el Jesús Martín. En
cualquier caso, nuestro objetivo es implantar sombra natural en aquellos sitios
donde se pueda, es decir, las soluciones mecánicas o las soluciones de toldos o de
veladores, son muy complejas, hemos tenido una experiencia muy negativa por su
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uso, muy positiva en cuanto a que frenaba la radiación solar, pero muy negativa en
cuanto a uso incívico, en la plaza Granada, y eso nos ha llevado también a tomar
una cierta prudencia, porque no todo, insisto, sirve si después de un uso normal,
pues tenemos un uso incívico difícil de controlar en determinados momentos del
día.
Y por lo que respecta a las zonas escolares, desde la Alcaldía se nos indicó hace
algunos meses, que se hiciera un estudio, se ha hecho ya el estudio de las 35
escuelas, para ver qué posibilidades tienen, ustedes saben que se ha puesto, y lo
ha dicho la portavoz del grupo de Iniciativa, que se ha puesto la sombra en la zona
de la escola bressol de les Flors, que era uno de los compromisos, hemos puesto
también sombra en la escuela Paco Candel, que era otro de los compromisos,
hemos sembrado de árboles el patio de la escuela Busquets i Punset de acuerdo
con la comunidad educativa, que era otro de los acuerdos que también habíamos
trabajado desde educación y desde el distrito.
Y en esa línea seguiremos trabajando, la intención es acabar ese estudio sobre
esas quince zonas prioritarias y ver qué soluciones técnicas, que tengan un
principio de seguridad garantizado, no siempre eso es posible, insisto, en la plaza
Granada se han retirado las sombras por una razón de seguridad, por el mal uso de
ese espacio y en otras zonas que hemos ensayado, hemos tenido también, como
es en el parque de la Serp, un resultado no demasiado positivo y, por tanto,
estamos buscando fórmulas seguras, racionales y que tengan un mantenimiento
también, de alguna manera, óptimo. Este es un poco la intención y la línea en la
que estamos trabajando. En definitiva, estamos de acuerdo con esa sensibilidad
compartida de los grupos y votamos a favor esta moción.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, no sé si per part del grup que ha proposat les mocions.

SRA. CARBALLEIRA PASCUAL (ICV-EUiA-PIRATES-E)
Bé, sobre la pregunta de paralitzar les obres a la ciutat, nosaltres si volguéssim, sí
que les paralitzaríem, però aquesta moció no va en aquesta línia, aquesta moció va
en la línea de protegir el patrimoni arqueològic de la nostra ciutat. Si no hi ha
evidències científiques, és perquè no s’ha excavat i per això ha d’haver-hi un
arqueòleg, per tal de garantir que es preservi aquest patrimoni arqueològic i que no
es destrueixi amb la construcció.
La normativa que vostè ens ha exposat, ja està exposada també en aquesta moció i
l’exposem per això mateix, perquè diu que en aquesta normativa només es fan
aquestes excavacions i prèviament es consideren delimitades com a zones
d’expectativa arqueològica, que és el que volem per tal de protegir aquestes zones,
ja ho diu la normativa i ho diem nosaltres.
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Quan es van fer les obres de la línia 10 i de la línia 5, ja es van fer seguiments per
part de la Generalitat, a la línia 10 n’hi ha memòries i informes del pas per Bellvitge
d’aquesta línia, on n’hi ha evidències d’això.
Sí que es poden delimitar aquestes zones, perquè Barcelona les té delimitades i
també suposo que és una ciutat amb una alta densitat de població i tindrà el mateix
problema que nosaltres, que aquesta delimitació limita les obres que es poden fer
allà.
Que hi hagi un arqueòleg a l’obra no paralitza aquesta obra, sinó només garanteix
que si hi ha alguna evidència arqueològica, doncs aquesta no sigui destruïda.
Pel que fa al jaciment de les sorres, el que ha comentat que no existeixen
evidències científica, des del 80 n’hi ha i va ser per l’arqueòleg P. I., ho pot
consultar també i ho trobarà. Pel que fa al que hem comentat també de
Castelldefels, es va trobar un vaixell a Castelldefels i això afecta a tota la zona del
Delta del Llobregat. Evidències n’hi ha, una altra cosa és que nosaltres les vulguem
acceptar o no les vulguem acceptar pels interessos que tenim en construir o no
construir, però evidències n’hi ha.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, hi ha alguna petició de paraula? Sr. Martín o Sr. García, como ustedes
quieran.

SR. GARCÍA VALLE (CIUTADANS)
Sí, gracias. Mire, vamos, nosotros obviamente nos hemos posicionado a favor de la
moción número 44, Sr. Castro, porque entendemos la buena fe y la buena voluntad
de quien la propone, pero fíjese como los debates a veces se crispan, porque se
dicen cosas inconvenientes, todos lo hacemos, hay que reconocer que todos
metemos la pata a veces, pero usted ha dicho aquí unas palabras que yo,
sinceramente, no tengo más remedio que decirle que así es como un debate se
agria, usted ha dicho, no sé, refiriéndose al grupo proponente, no sé si lo que
ustedes pretenden es paralizar las obras. Hombre, esto es un juicio de intenciones,
que me parece que llevaría a un enfrentamiento en el debate, porque decir eso es
un poco, pues poner ahí un poco el cebo para que se entre en un debate agrio, se
supone que lo que hace el proponente es hacerlo con buena fe y usted ya dice que
tal, hombre, yo no sé dónde se ve esa intención. Por lo tanto, Sr. Castro, fíjese
usted, un ejemplo de lo que decimos a veces que nos metemos en jardines
innecesarios con cosas que decimos, es verdad que todos, pero hay que cuidar un
poco lo que se dice y no se le debe dar por supuesta la mala intención a quien
propone una moción, porque no creo yo que esta moción tenga el interés de
paralizar eso, sino al contrario, de preservar, si hubiera expectativa arqueológica,
que ese patrimonio no se destruya. Por lo tanto, Sr. Castro, lo digo y se lo digo de

…/…

166

verdad, sin acritud, es por eso por lo que a veces nos enzarzamos en historias, hay
que tener cuidado, también le digo que todos cometemos errores. Muchas gracias.

SR. MARTÍN GONZÁLEZ (CIUTADANS)
Sí, muy rápidamente. Comentaba el Sr. Castro, sobre los toldos en los parques
infantiles, que hay que usar racionalmente el espacio público, y estoy de acuerdo,
pero también estoy de acuerdo en que las mociones hay que cumplirlas, en eso
también tendremos que estar de acuerdo. Lo que les pedimos también es
transparencia, porque lo que usted ha comentado aquí de los estudios sobre los
toldos infantiles, no está publicado en la página web. Y también les pedimos una
solución consensuada entre todos los grupos, que yo creo que podremos llegar a
un acuerdo en este sentido. Muchas gracias.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé. Sr. Castro, vol dir alguna cosa? No és imprescindible.

SR. CASTRO BORRALLO (PSC-CP)
No, molt breument. A veure, el grup d’Iniciativa planteja si hi ha evidències o no, jo
el que he llegit és un informe del departament de Territori, que vostès tenen, que
diu que sí, efectivament, a Castelldefels n’hi ha una evidència, però a la zona de les
sorres no hi ha cap evidència. Això és el que jo he llegit i jo m’haig de creure això,
per tant, si vostès tenen, d’un altre tècnic, un altre informe, jo els hi agrairia que ens
el fessin arribar.
En qualsevol cas, sobre la paralització, en una ciutat tan densa com aquesta, amb
12 kilòmetres quadrats, si determinem 12 punts a la ciutat i fem un radi de 500
metres, escolti’m, jo no sé què és el que es pot fer i el que no, però ja els hi dic jo
que no podrem bellugar ni una rajola. Llavors, crec que val la pena de vegades ser
una mica més cautelosos i, per una qüestió de prudència, intentar buscar aquest
equilibri, perquè si no, és impossible poder fer prospeccions a tota la ciutat, això és
inviable.
Sobre la qüestió que vostè deia, Sr. García, miri, jo no he volgut crispar res,
simplement he explicitat una sensació, un sentiment que jo tinc i sobretot després
d’una evidència com la que hem presenciat tots avui en aquest plenari. En tot cas,
cada grup té la seva manera d’expressar-se i de recolzar un projecte o de rebutjar
un projecte, jo simplement dic que tinc aquests dubtes i són legítims que els pugui
expressar. I, escolti’m, intento no crispar i jo no dono consells. Gràcies.
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SRA. ALCALDESSA
Molt bé, sí, vinga, Sra. Carballeira, si pot ser breu ho agrairem.

SRA. CARBALLEIRA PASCUAL (ICV-EUiA-PIRATES-E)
Sí, seré breu, però li torno a aclarir, com ja li he dit a la intervenció anterior, si no hi
ha evidències és perquè no s’ha excavat, n’hi ha zones on no s’ha excavat i, per
tant, no pot haver-hi evidències, òbviament, i el que demanem és que n’hi hagi un
arqueòleg, no per paralitzar l’obra, sinó per preservar el patrimoni que pugui haverhi quan es fa aquesta obra, si n’hi ha, s’haurà de paralitzar, si no n’hi ha, no s’haurà
de paralitzar, simplement, és per garantir, no és paralitzar només per posar un
arqueòleg a l’obra, crec que queda clar.

SRA. ALCALDESSA
A veure, ja li dic jo que aprovada o no la moció en el seu...bé, no sé com ha quedat
la moció, per cert.

SRA. SECRETÀRIA
A la moció han quedat aprovats els punts primer, quart i cinquè, i rebutjats el 2 i el
3.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, de totes formes, també per a la seva tranquil·litat i per a la tranquil·litat del
seu grup i de tots els grups que hi ha en aquest Consistori, quan es fa una obra i
s’evidencia que hi ha qualsevol troballa arqueològica, evidentment que és el
moment de cridar a un arqueòleg, de cridar als tècnics municipals, als tècnics de la
Generalitat, i això ens ha passat en poques ocasions, però ens ha passat, a la plaça
de l’Ajuntament ens va passar, a la plaça Espanyola, i em sembla que la Sra. Ana
González llavors era la presidenta de l’Associació de Veïns i no sé si se’n recordarà
o no, però vam córrer, perquè estàvem fent obres a la plaça Espanyola i va
aparèixer, doncs una peça que no tenia després res a veure amb la resta de
l’excavació, però sempre hi ha, quan es detecta en qualsevol excavació, doncs una
actuació immediata. Per tant, jo crec que la seva intenció és que qualsevol vestigi
que pugui haver-hi, preservar-ho, està garantit, més enllà que posem o no posem
un arqueòleg al costat de cadascun dels operaris que aixequin, doncs qualsevol
peça en aquesta ciutat. Per tant, crec que en el fons la seva intenció queda
aprovada, encara que no sigui estrictament en la literalitat de la moció que vostè
presenta.
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Doncs quedaria, com comentava la Sra. Secretària, la moció número 44 aprovada
en part i la moció número 45 quedaria també aprovada. Passem ara a les mocions
presentades pel Partit Popular.
Tancat el debat se sotmeten a votació les mocions números 44 i 45; adoptant-se els
següents acords:
MOCIÓ 44.- PER A L'ACTUALITZACIÓ DEL PLA DE PROTECCIÓ DEL
PATRIMONI AMB LA INCLUSIÓ DE ZONES D'EXPECTATIVA ARQUEOLÒGICA.
Atès que la ciutat de L'Hospitalet té potencials jaciments arqueològics que no s'han
excavat en la seva totalitat, o es coneixen de forma molt parcial, com és el cas
d'una possible vil·la romana al voltant de l'ermita de Santa Eulàlia de Provençana,
el port d'ancoratge romà de Les Sorres que s'estén des de Bellvitge fins a
Castelldefels, dues possibles necròpolis romanes entre els carrers Alps i Sant Joan
i l'altre entre els carrers Radi i Av. Vilafranca; diverses monedes romanes trobades
al barri de Can Serra, el pas de la Via Augusta per la ciutat o un vas neolític
documentat pel Dr. Lluís Pericot a la ciutat, d'ubicació desconeguda; així com les
restes arqueològiques ja excavades amb estratigrafia no esgotada a la Plaça
Ajuntament, l'Ermita de Bellvitge, el Canal de la Infanta o un castell a la Torrassa.
Atès que la Llei de Patrimoni Cultural Català 9/1993, el Decret d'Intervencions
Arqueològiques 231/1991 i el Decret de Protecció del Patrimoni Arqueològic i
Paleontològic 78/2002 tan sols obliguen a fer estudis i excavacions arqueològiques
de caràcter preventiu en aquelles intervencions urbanístiques que prèviament
estiguin delimitades com a zona d'expectativa arqueològica.
Atès que aquelles intervencions urbanístiques que es realitzen sense cap estudi
preventiu, ni cap control arqueològic dels rebaixos del terreny, no tenen cap
garantia que les restes arqueològiques que apareguin seran documentades
científicament, ni molt menys conservades.
Atès que alguns plans urbanístics previstos pels pròxims mesos, com el PDU Gran
Via o la zona nord de Cosme Toda, afecten directament a possibles jaciments, com
és el cas del port d'ancoratge romà de Les Sorres i a una de les dues possibles
necròpolis romanes entre els carrers Radi i Av. Vilafranca.
Atès que el pla de protecció del patrimoni no està actualitzat, tan sols inclou edificis
i no cap element patrimonial de caràcter arqueològic del subsòl, ni planteja cap
mena de protecció específica envers potencials jaciments arqueològics que puguin
resultar afectats per remocions estratigràfiques del subsòl.
Atès que la majoria de municipis del nostre voltant, com Barcelona, Gavà o Sant
Boi, disposen d'un detallat i acurat mapa de zones d'expectativa arqueològica.

…/…

169

Per tot això, el grup municipal d'ICV-EUIA-PIRATES-E proposa al ple de
l'Ajuntament de L'Hospitalet de Llobregat l'adopció dels següents acords:
Havent estat sotmesa la proposta d’acord a votació per separat de cadascun dels
punts de la seva part dispositiva, els resultats són els següents:
a) Ha estat aprovat l’acord PRIMER amb 16 vots a favor dels representants de
CIUTADANS, Srs./Sres. Miguel Manuel García Valle, M. Carmen Esteban
Fernández, Rainaldo Ruiz Narvaez i Jesús Amadeo Martín González; dels
representants d’ICV-EUiA-PIRATES-E, Srs./Sres. Ana González Montes,
Juliana Carballeira Pascual i Ivan Nieto Martínez; dels representants del PP,
Srs/Sres. Sonia Esplugas González, Pedro Alonso Navarro i Fco. Javier Martín
Hermosín; dels representants d’ERC-AM, Srs./Sres. Antoni García i Acero i
Jorge García i Muñoz; del representant de CiU, Sr. Jordi Monrós Ibáñez; del
representant de la CUP-PA, Sr. Christian Giménez Marquez; i dels REGIDORS
NO ADSCRITS, Srs./Sres. Rafael Jiménez Ariza i Cristina Santón Ramiro; i amb
11 vots d’abstenció dels representants del PSC-CP, Srs./Sres. Núria Marín
Martínez, Francesc J. Belver Valles, Cristian Alcázar Esteban, José Castro
Borrallo, Manuel Brinquis Pérez, José M. García Mompel, Jaume Graells
Veguin, Jesús Husillos Gutierrez, M. Ángeles Sariñena Hidalgo, Rocío Ramírez
Pérez i David Quirós Brito;assistents presents en el moment de la votació i que
literalment diu:
PRIMER.- Instar al govern municipal a començar el procés d'actualització del
Pla Especial de Protecció del Patrimoni abans de la fi de l'any 2017, impulsant
una comissió de treball plural i multidisciplinar i incorporant el patrimoni
arquitectònic, arqueològic, escultòric i natural de la ciutat.
b) Ha estat rebutjat l’acord SEGON amb 13 vots en contra dels representants
del PSC-CP, Srs./Sres. Núria Marín Martínez, Francesc J. Belver Valles,
Cristian Alcázar Esteban, José Castro Borrallo, Manuel Brinquis Pérez, José M.
García Mompel, Jaume Graells Veguin, Jesús Husillos Gutierrez, M. Ángeles
Sariñena Hidalgo, Rocío Ramírez Pérez i David Quirós Brito; i dels REGIDORS
NO ADSCRITS, Srs./Sres. Rafael Jiménez Ariza i Cristina Santón Ramiro; amb
11 vots a favor dels representants de CIUTADANS, Srs./Sres. Miguel Manuel
García Valle, M. Carmen Esteban Fernández, Rainaldo Ruiz Narvaez i Jesús
Amadeo Martín González; dels representants d’ICV-EUiA-PIRATES-E,
Srs./Sres. Ana González Montes, Juliana Carballeira Pascual i Ivan Nieto
Martínez; dels representants d’ERC-AM, Srs./Sres. Antoni García i Acero i
Jorge García i Muñoz; del representant de CiU, Sr. Jordi Monrós Ibáñez; i del
representant de la CUP-PA, Sr. Christian Giménez Marquez; i amb 3 vots
d’abstenció dels representants del PP, Srs/Sres. Sonia Esplugas González,
Pedro Alonso Navarro i Fco. Javier Martín Hermosín; assistents presents en el
moment de la votació i que literalment diu:
SEGON.- Incloure a l'actualització del Pla de Protecció del Patrimoni la
delimitació de zones d'expectativa arqueològica, afectant uns 500 metres al
voltant de cada punt on hi hagi una possible evidència arqueològica. Aquest pla
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ha de ser públic i consultable de forma digital i presencial, junt amb totes les
memòries, informes i articles arqueològics realitzats prèviament a la ciutat.
c) Ha estat rebutjat l’acord TERCER amb 13 vots en contra dels representants
del PSC-CP, Srs./Sres. Núria Marín Martínez, Francesc J. Belver Valles,
Cristian Alcázar Esteban, José Castro Borrallo, Manuel Brinquis Pérez, José M.
García Mompel, Jaume Graells Veguin, Jesús Husillos Gutierrez, M. Ángeles
Sariñena Hidalgo, Rocío Ramírez Pérez i David Quirós Brito; i dels REGIDORS
NO ADSCRITS, Srs./Sres. Rafael Jiménez Ariza i Cristina Santón Ramiro; amb
11 vots a favor dels representants de CIUTADANS, Srs./Sres. Miguel Manuel
García Valle, M. Carmen Esteban Fernández, Rainaldo Ruiz Narvaez i Jesús
Amadeo Martín González; dels representants d’ICV-EUiA-PIRATES-E,
Srs./Sres. Ana González Montes, Juliana Carballeira Pascual i Ivan Nieto
Martínez; dels representants d’ERC-AM, Srs./Sres. Antoni García i Acero i
Jorge García i Muñoz; del representant de CiU, Sr. Jordi Monrós Ibáñez; i del
representant de la CUP-PA, Sr. Christian Giménez Marquez; i amb 3 vots
d’abstenció dels representants del PP, Srs/Sres. Sonia Esplugas González,
Pedro Alonso Navarro i Fco. Javier Martín Hermosín; assistents presents en el
moment de la votació i que literalment diu:
TERCER.- Que totes les intervencions urbanístiques dins d'una zona
d'expectativa que puguin afectar a un possible jaciment arqueològic hagin de
realitzar obligatòriament estudis d'impacte arqueològic, sondejos previs per
determinar la potencialitat del jaciment i comptin sempre amb un arqueòleg a
peu d'obra durant tota la fase de rebaix del subsòl.
d) Ha estat aprovat l’acord QUART amb 14 vots a favor dels representants de
CIUTADANS, Srs./Sres. Miguel Manuel García Valle, M. Carmen Esteban
Fernández, Rainaldo Ruiz Narvaez i Jesús Amadeo Martín González; dels
representants d’ICV-EUiA-PIRATES-E, Srs./Sres. Ana González Montes,
Juliana Carballeira Pascual i Ivan Nieto Martínez; dels representants del PP,
Srs/Sres. Sonia Esplugas González, Pedro Alonso Navarro i Fco. Javier Martín
Hermosín; dels representants d’ERC-AM, Srs./Sres. Antoni García i Acero i
Jorge García i Muñoz; del representant de CiU, Sr. Jordi Monrós Ibáñez; i del
representant de la CUP-PA, Sr. Christian Giménez Marquez; amb 2 vots en
contra dels REGIDORS NO ADSCRITS, Srs./Sres. Rafael Jiménez Ariza i
Cristina Santón Ramiro; i amb 11 vots d’abstenció dels representants del PSCCP, Srs./Sres. Núria Marín Martínez, Francesc J. Belver Valles, Cristian Alcázar
Esteban, José Castro Borrallo, Manuel Brinquis Pérez, José M. García Mompel,
Jaume Graells Veguin, Jesús Husillos Gutierrez, M. Ángeles Sariñena Hidalgo,
Rocío Ramírez Pérez i David Quirós Brito; assistents presents en el moment de
la votació i que literalment diu:
QUART.- Que els tècnics municipals responsables del patrimoni de
l'Ajuntament, promoguin el coneixement i la divulgació del nostre patrimoni
arqueològic tant en l'àmbit científic com pel públic en general, promovent si
s'escau, sondejos o intervencions arqueològiques, siguin preventives o
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programades, per tal de protegir i difondre el nostre patrimoni cultural, així com
la nostra història local.
e) Ha estat aprovat l’acord CINQUÈ amb 14 vots a favor dels representants de
CIUTADANS, Srs./Sres. Miguel Manuel García Valle, M. Carmen Esteban
Fernández, Rainaldo Ruiz Narvaez i Jesús Amadeo Martín González; dels
representants d’ICV-EUiA-PIRATES-E, Srs./Sres. Ana González Montes,
Juliana Carballeira Pascual i Ivan Nieto Martínez; dels representants del PP,
Srs/Sres. Sonia Esplugas González, Pedro Alonso Navarro i Fco. Javier Martín
Hermosín; dels representants d’ERC-AM, Srs./Sres. Antoni García i Acero i
Jorge García i Muñoz; del representant de CiU, Sr. Jordi Monrós Ibáñez; i del
representant de la CUP-PA, Sr. Christian Giménez Marquez; i amb 13 vots en
contra dels representants del PSC-CP, Srs./Sres. Núria Marín Martínez,
Francesc J. Belver Valles, Cristian Alcázar Esteban, José Castro Borrallo,
Manuel Brinquis Pérez, José M. García Mompel, Jaume Graells Veguin, Jesús
Husillos Gutierrez, M. Ángeles Sariñena Hidalgo, Rocío Ramírez Pérez i David
Quirós Brito; i dels REGIDORS NO ADSCRITS, Srs./Sres. Rafael Jiménez Ariza
i Cristina Santón Ramiro; assistents presents en el moment de la votació i que
literalment diu:
CINQUÈ.- Donar trasllat dels següents acords al Centre d'estudis de
L'Hospitalet de Llobregat, a l'associació Perseu per la defensa del patrimoni, a
Espai de Ciutadania, a l'Ateneu de Cultura Popular, a les constructora "la llave
de oro", "Premiere Inmobiliaria" i CORP, al museu Arqueològic de Barcelona, al
museu d'Història de l'Hospitalet de Llobregat, a la Federació d'associacions de
veïns i veïnes de l'Hospitalet de Llobregat, a les associacions de veïns i veïnes
de l'Hospitalet de Llobregat, a l'agencia de Desenvolupament Urbà, al
Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat, al departament de
Cultura de la Generalitat.
Donada la votació per separat dels acords, aquesta moció ha estat aprovada pel
Ple de l’Ajuntament, amb el següent text literal.
Atès que la ciutat de L'Hospitalet té potencials jaciments arqueològics que no s'han
excavat en la seva totalitat, o es coneixen de forma molt parcial, com és el cas
d'una possible vil•la romana al voltant de l'ermita de Santa Eulàlia de Provençana,
el port d'ancoratge romà de Les Sorres que s'estén des de Bellvitge fins a
Castelldefels, dues possibles necròpolis romanes entre els carrers Alps i Sant Joan
i l'altre entre els carrers Radi i Av. Vilafranca; diverses monedes romanes trobades
al barri de Can Serra, el pas de la Via Augusta per la ciutat o un vas neolític
documentat pel Dr. Lluís Pericot a la ciutat, d'ubicació desconeguda; així com les
restes arqueològiques ja excavades amb estratigrafia no esgotada a la Plaça
Ajuntament, l'Ermita de Bellvitge, el Canal de la Infanta o un castell a la Torrassa.
Atès que la Llei de Patrimoni Cultural Català 9/1993, el Decret d'Intervencions
Arqueològiques 231/1991 i el Decret de Protecció del Patrimoni Arqueològic i
Paleontològic 78/2002 tan sols obliguen a fer estudis i excavacions arqueològiques
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de caràcter preventiu en aquelles intervencions urbanístiques que prèviament
estiguin delimitades com a zona d'expectativa arqueològica.
Atès que aquelles intervencions urbanístiques que es realitzen sense cap estudi
preventiu, ni cap control arqueològic dels rebaixos del terreny, no tenen cap
garantia que les restes arqueològiques que apareguin seran documentades
científicament, ni molt menys conservades.
Atès que alguns plans urbanístics previstos pels pròxims mesos, com el PDU Gran
Via o la zona nord de Cosme Toda, afecten directament a possibles jaciments, com
és el cas del port d'ancoratge romà de Les Sorres i a una de les dues possibles
necròpolis romanes entre els carrers Radi i Av. Vilafranca.
Atès que el pla de protecció del patrimoni no està actualitzat, tan sols inclou edificis
i no cap element patrimonial de caràcter arqueològic del subsòl, ni planteja cap
mena de protecció específica envers potencials jaciments arqueològics que puguin
resultar afectats per remocions estratigràfiques del subsòl.
Atès que la majoria de municipis del nostre voltant, com Barcelona, Gavà o Sant
Boi, disposen d'un detallat i acurat mapa de zones d'expectativa arqueològica.
Per tot això, el grup municipal d'ICV-EUIA-PIRATES-E proposa al ple de
l'Ajuntament de L'Hospitalet de Llobregat l'adopció dels següents acords:
PRIMER.- Instar al govern municipal a començar el procés d'actualització del Pla
Especial de Protecció del Patrimoni abans de la fi de l'any 2017, impulsant una
comissió de treball plural i multidisciplinar i incorporant el patrimoni arquitectònic,
arqueològic, escultòric i natural de la ciutat.
SEGON.- Que els tècnics municipals responsables del patrimoni de l'Ajuntament,
promoguin el coneixement i la divulgació del nostre patrimoni arqueològic tant en
l'àmbit científic com pel públic en general, promovent si s'escau, sondejos o
intervencions arqueològiques, siguin preventives o programades, per tal de protegir
i difondre el nostre patrimoni cultural, així com la nostra història local.
TERCER.- Donar trasllat dels següents acords al Centre d'estudis de L'Hospitalet
de Llobregat, a l'associació Perseu per la defensa del patrimoni, a Espai de
Ciutadania, a l'Ateneu de Cultura Popular, a les constructora "la llave de oro",
"Premiere Inmobiliaria" i CORP, al museu Arqueològic de Barcelona, al museu
d'Història de l'Hospitalet de Llobregat, a la Federació d'associacions de veïns i
veïnes de l'Hospitalet de Llobregat, a les associacions de veïns i veïnes de
l'Hospitalet de Llobregat, a l'agencia de Desenvolupament Urbà, al Departament de
Territori i Sostenibilitat de la Generalitat, al departament de Cultura de la
Generalitat.
MOCIÓ 45.INFANTS.

PER A LA MILLORA DELS PARCS I ESPAIS PÚBLIS PER A
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Es dóna compte de la moció que es transcriu seguidament, amb una esmena “in
voce” a l’acord PRIMER de la seva part dispositiva, a petició del Sr. Giménez
Márquez, portaveu del grup polític municipal de la CUP-Poble Actiu, ja incorporada,
i sotmesa a votació s'aprova per unanimitat dels assistents presents en el
moment de la votació, adoptant-se els acords que figuren en la seva part
dispositiva:

Atès que al juliol del 2015 es va aprovar una moció sol·licitant tendals a parcs
infantils i un altre per millorar l'accessibilitat.
Atès que el 2016 també es van aprovar mocions sol·licitant la incorporació de
mobiliari d'ús esportiu per a complementar l'oferta d'activitats a parcs i zones
públiques i d'esbarjo.
Atès que el 2016, d'un pressupost d'inversions (pròpies o conveniades amb altres
Administracions i entitats privades) de 22.417.211,64€, solament es van destinar
32.636,12€ (el 0.14% del pressupost) pel subministrament i col·locació de Tendals
al pati de l'Escola Bressol Casa de les Flors.
Atès que al pressupost del 2017 no hi ha partida específica per portar a terme cap
tipus de millora als parcs infantils.
Atès que dels 2,5 milions d'euros destinats a inversió a la ciutat, no hi ha hagut cap
partida per a la millora d'aquests espais públics.
Atès que més enllà d'actuacions puntuals, com al Parc de la Serp amb resultat no
satisfactori pels veïns i veïnes, especialment les famílies amb infants, no s'han dut a
terme actuacions de caràcter general per disminuir l'impacte dels mesos més
calorosos de l'any, als espais públics d'ús dels més petits de la nostra ciutat.
Atès que nombrosos parcs i zones de joc infantils als nostres barris que no tenen
cap tipus d'element (natural o artificial) que generin ombra.
Atès que hi ha nombrosos estudis, de l'OMS, d'Associacions de Pediatria i d'altres,
que alerten de manera cada vegada més urgent, que es prenguin mesures tant en
l'àmbit particular com de les administracions per explicar els efectes nocius davant
l'exposició al sol de manera abusiva.
Atès que el sector més vulnerable són els infants menors de 5 anys; i que una
exposició inadequada els hi pot suposar un factor molt importat a l'hora de
desenvolupar càncer de pell, cataractes i altres afectacions oculars o de la pell.
Atès doncs que no parlem solament d'ús de l'espai públic, de criteris de qualitat de
l'esbarjo, parlem també d'un element que afecta la salut pública, que es contraposa
al dret dels infants per gaudir de les màximes hores de joc, com etapa també del
seu aprenentatge.
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Atès que també a diversos espais escolars a la nostra ciutat pateixen de falta de
zones d'ombra.
Per tot això, el grup municipal d'ICV-EUIA-PIRATES-E proposa al ple de
l'Ajuntament de L'Hospitalet de Llobregat l'adopció dels següents acords:
PRIMER.- Instar al govern municipal de l'Hospitalet de Llobregat a impulsar
actuacions urgents per incorporar les solucions tècniques adequades per millorar
els espais d'ombra als parcs i zones d'esbarjo i gaudi dels infants a la nostra ciutat,
així com garantir que els nous jocs infantils siguin totalment inclusius per a tota la
infància, tenint en compte les necessitats especials de mobilitat.
SEGON.- Donar trasllat a les àrees corresponents (EPUS, Joventut i Esports,
Educació), a la FAVL'H, a les associacions de veïns i veïnes de la ciutat i a les
agrupacions d'Associacions de Pares i Mares de l'Hospitalet de Llobregat.
PARTIT POPULAR
En relació amb les mocions presentades pel grup polític municipal del Partit
Popular, números 46 i 47, es produeixen les intervencions següents:

SRA. ALCALDESSA
Sí, Sr. Martín.

SR. MARTÍN HERMOSÍN (PP)
Gracias. Respecto a la 46, como bien saben, el Informe de Transparencia
Internacional, una organización no gubernamental, recientemente ha emitido este,
un informe donde figuraba o afirmaba que nuestro Ayuntamiento no cumplía con la
Ley de Transparencia y concretamente no cumplía con la comunicación de los
contratos públicos a las plataformas de contratación del sector público.
Reiteradamente en este Pleno, hemos presentado mociones, que han sido
aprobadas, para el cumplimiento de la Ley de Transparencia, a tenor de este
informe, nosotros volvemos a traer a este Pleno nuevamente esta moción, para
reiterar el compromiso de este Ayuntamiento para con el cumplimiento de esta Ley.
Respecto a la moción número 47, como bien saben, los partidos independentistas,
pues en su huida hacia adelante y sin sentido, nos anunciaron con mucha
publicidad y pomposidad la convocatoria de un referéndum, para decidir sobre la
independencia o no de Cataluña el próximo 1 de octubre. Naturalmente este
referéndum todavía no se ha convocado, porqué sería ilegal, pero es una situación
que lleva años de emponzoñando la política catalana, con el consiguiente perjuicio
a los ciudadanos, que son los que verdaderamente sufren el desgobierno de una
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institución tan importante como la Generalitat, para cuyo gobierno autonómico la
prioridad política no son el bienestar y progreso de los ciudadanos de Cataluña,
sino el teatro, la gesticulación, para mantener la agonía de un proceso
independentista que se ha basado en la farsa, en los tópicos de esas farsas y que
cada vez está más caricaturizado.
Naturalmente sabemos que ese referéndum no se va a celebrar, pero deseamos
rechazarlo desde esta ciudad abierta, que desea la convivencia y el respeto a la ley
por encima de cualquier otra cosa. Porque además de ser un referéndum ilegal y
antidemocrático, porque no se ampara y vulnera las leyes democráticamente
elegidas y aprobadas por todos, lo más importante es que además es un elemento
de confrontación donde sólo una parte gana, porque un supuesto referéndum con
un voto más de los convocantes, obtienen sus objetivos políticos, pero con un voto
menos, volveríamos a otro referéndum y a otro referéndum y a otro referéndum. Por
tanto, es un timo que nos viene recurrentemente, un timo y una inmoralidad e
ilegalidad, sí.
Existe diálogo y se exige diálogo, existe diálogo por parte del gobierno, pero se
exige aún más, pero es que el gobierno no puede estar amparando la vulneración
sistemática de leyes, se pide al gobierno que claudique, que claudique ante unos
objetivos políticos, pero ignoran y desprecian a la mayoría de la sociedad catalana,
porque ustedes no están dispuestos a dialogar, ustedes no han generado un
conflicto con el gobierno de España como pretenden afirmar o como pretenden
hacer ver, no, ustedes han generado un conflicto entre catalanes, donde el gobierno
de España no tiene más remedio que defender la legalidad y los derechos y
amparar esa legalidad y esos derechos al conjunto de los catalanes.
Por ello, desde el grupo municipal del Partit Popular, no deseamos que desde
nuestras instituciones locales se colabore o contribuya a fracturar la sociedad
catalana, a dividir nuestra sociedad, a dividir a familias y a colectivos, porque lo que
tenemos que buscar es justo lo contrario, la cohesión social, mejorar la convivencia
y el bienestar de los ciudadanos y, por ello, presentamos esta moción.

La Sra. Alcaldessa, pel posicionament dels regidors no adscrits i dels grups polítics
municipals, de menor a major representació, dóna la paraula al Sr. Rafael Jiménez
Ariza i a la Sra. Cristina Santón Ramiro i a continuació a la resta de representants
dels grups.

SR. JIMÉNEZ ARIZA (REGIDOR NO ADSCRIT)
Sí, gracias. Votaré a favor de la moción 46 y en la 47, hemos dicho en varios
Plenos que no vamos a alimentar estos debates que vienen mes tras mes, cuesta
por la, a veces, la agresividad que ponen algunos grupos a este tema, porque el
que más nombra dividir, fracturar, casi siempre es más un bando que el otro, pero
bueno, en todo caso me abstengo.
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SRA. SANTÓN RAMIRO (REGIDORA NO ADSCRITA)
Gràcies, a favor de la moció 46 i abstenció a la 47.

SR. GIMÉNEZ MARQUEZ (CUP-PA)
Sí la moció per instar a l’ajuntament a que compleixi la Llei de transparència, només
volem dir que la transparència no és merament, per a nosaltres, un conjunt de
normes i procediments que obliguin a publicar la informació a una administració, la
transparència és una actitud i una manera d’entendre la política i el treball, als quals
la rendició de comptes, ja sigui de decisions com les assignacions econòmiques, ha
de ser sempre amb la ciutadania, no només i no sempre amb els grups municipals.
Creiem que cal obrir totes les finestres d’aquest Ajuntament i, per molt que
complexin la llei tal i com està concebuda, a l’entendre d’aquest grup municipal,
existeixen encara unes mancances enormes de veritable accés a la informació, dins
d’aquest Ajuntament.
Per exemple, quan es consideren, des d’aquest Ajuntament, les actes de la Junta
de Portaveus com a privades, i no poden ser públiques, ni publicades, aquestes
actes, i així se’ns diu per escrit durant aquesta setmana, i no acabem d’entendre el
per què. Quan com a portaveu parlem en qualsevol reunió oficial de l’Ajuntament, i
parlem en representació de les més de 4000 persones que ens van votar i, per tant,
és com si, per nosaltres, es com si parléssim a la plaça, a la plaça aquí davant, per
tant, a qualsevol de les reunions que hi assistim, nosaltres i jo en aquest cas, tot el
que diem i tot el que parlem en aquella reunió hauria de ser públic. No entenem
perquè no es considera com a públic, per tant, el contingut de les juntes de
portaveus, és el que ens han dit.
O un altre exemple pràctic de temes que creiem que mostren la manca de
transparència existent, per exemple, quan sol·licitem una informació o expedient i
ens hem d’esperar fins a 6 i 7 mesos, en determinades ocasions, per rebre resposta
a la nostra sol·licitud, no la resposta inicial de: li passarem a l’àrea corresponent,
sinó una resposta mitjanament argumentada. També, quan no podem parlar com a
grup municipal directament amb tècnics o tècniques, amb
funcionaris o
funcionàries, per a consultar amb elles qüestions concretes de la seva feina, de la
seva tasca a les diferents àrees i sempre rebem un cal passar pel Gabinet
d’Alcaldia, ens han dit en... ens diuen constantment que tot ha de passar pel
Gabinet d’Alcaldia, un filtre informatiu que mostra, per nosaltres, que la voluntat de
control i centralització d’aquest Govern, queda molt per sobre de la voluntat de
transparència.
En relació amb la 47, és un tema que hem parlat moltíssimes vegades, simplement
perquè quedi constància, el nostre grup dóna suport, ple suport, al dret a
l’autodeterminació del poble català i a les accions del Govern i del Parlament que
condueixin al seu exercici efectiu. També emplaça a l’Ajuntament de l’Hospitalet, a
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les entitats i la ciutadania, a col·laborar amb el Govern i el Parlament en aquest
sentit. Gràcies.

SR. MONRÓS IBÁÑEZ (CiU)
Sí, des del Partit Demòcrata, votarem a favor de la primera moció i quant al rebuig
al referèndum il·legal i antidemocràtic, direm el següent. Dir referèndum
antidemocràtic és el mateix que dir guerra pacífica o soroll silenciós, són dues
paraules que es neguen l’una amb l’altra, perquè parlar de referèndum és sempre,
sempre, parlar de democràcia, si volen, poden parlar de referèndums que ens
agraden més o menys, però referèndum antidemocràtic...no, home, no, això no fa
per vostès.
El que més m’espanta d’aquesta moció no és el tornar a comprovar la seva
negativa a fer possible que tota la ciutadania, sí, sí, tota la ciutadania pugui decidir
el seu futur, el que més m’espanta és veure com exigeixen, per escrit i sense cap
mena d’escrúpol, que l’Ajuntament de l'Hospitalet retiri totes ajudes municipals a
entitats d’ideologia independentista, com Òmnium Cultural, és a dir, com que
aquestes entitats no pensen igual que jo, ofeguem-les. Em sembla que aquesta
proposta sí que és una clara mostra antidemocràtica, una antidemocràcia més
pròpia d’altres èpoques que crèiem superades, però que lamentablement veiem que
encara són ben vives en l’esperit del partit que signa aquesta moció.
I, per acabar, una breu reflexió, en tota societat democràtica madura i consolidada,
els conflictes, les divisions d’opinions i les eleccions de les polítiques públiques, es
resolen a les urnes, quan els conflictes són simplement ideològics, sense afectar al
status quo, el mateix sistema democràtic substitueix a unes eleccions periòdiques
per escollir qui i quines polítiques s’ha d’aplicar, però quan el conflicte i les divisions
rauen en el model propi de l’Estat, en la seva sobirania, en la seva composició o
nou ordre institucional, no es resol amb unes simples eleccions periòdiques sinó
també amb referèndums, d’aquesta manera el ciutadà pot dir si sí o si no vol
aquests canvis. Ens veiem l’1 d’octubre.

SR. GARCÍA I ACERO (ERC-AM)
Sí, moltes gràcies. Sobre el posicionament de la moció número 47, doncs votarem
en contra d’aquesta moció. L’1 d’octubre els ciutadans de Catalunya votarem en un
referèndum i votarem, perquè s’executarà el mandat democràtic de les darreres
eleccions catalanes i també perquè existeix al nostre país, una gran majoria social,
més d’un 80% de catalans i catalanes, que està a favor del dret a decidir i que
reclamen decidir el futur d’aquest país mitjançant un referèndum.
Perquè els agradi o no, votar és democràcia i nosaltres, la gent d’Esquerra
Republicana, abans que independentistes som demòcrates. Per aquest motiu,
defensem el dret a vot de les persones que estan en contra de la república catalana
o de les persones que, com nosaltres, estan a favor de construir un nou estat en
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forma de república. I no tinguin cap dubte, votarem, perquè els ciutadans de
Catalunya votarem democràticament, i ho farem de manera legal, amb la legalitat
catalana del Parlament de Catalunya, i votarem amb les mateixes condicions que
hem fet en qualsevol altres eleccions i amb observadors internacionals.
Miri, a nosaltres ens hagués agradat que aquest referèndum hagués estat pactat,
ho hem reclamat 18 vegades, perquè ens agradaria que l’Estat Espanyol fos igual
que el govern britànic, que va pactar en el seu moment un referèndum amb el
govern escocès. Ho hem intentat de totes les maneres i no ens hem sortit, però
tinguin molt clar que nosaltres exercirem aquest dret democràtic sense el permís de
l’Estat Espanyol.
Vostès amb aquesta moció afirmen que votar en un referèndum és un cop d’estat,
una afirmació molt sorprenent, però no ens sorprèn que vingui de vostès, perquè
vostès, el seu partit polític, són els hereus del franquisme, són d’aquells que es van
aixecar militarment contra la república que estava legalment constituïda i que va ser
votada pels ciutadans en unes eleccions, el seu partit està fundat per franquistes,
como el Sr. Fraga, que mai va pagar pels seus delictes durant la dictadura. I avui
gran part dels seus líders, són fills i néts d’aquelles persones que reprimien les
llibertats, que ja reprimien a aquelles persones que lluitaven per les llibertats i els
drets socials d’aquest país. Per tant, és normal que un partit amb arrels franquistes,
com el seu, qualifiqui que votar és un cop d’estat.
També vostès afirmen d’altres elements en l’exposició de motius, jo només li vull
recordar que la construcció de l’escola Ernest Lluch està licitada i aviat començarà
la seva construcció, també hi ha el compromís de realitzar l’escola Paco Candel,
que s’obriran les estacions de la línia 10 del metro i que s’invertiran també més de
13 milions a l’Hospital de Bellvitge, i tot això es fa des del govern de la Generalitat,
tot i l’ofec econòmic que estem patint per part del govern de l’Estat Espanyol. Un
Estat Espanyol que té un deute de més d’un bilió d’euros i que fa pagar als
municipis i a les comunitats autònomes la seva mala gestió pública.
Perquè Catalunya, com vostès saben, és viable i si Catalunya disposés de tots els
recursos que genera com a país, si no tingués aquest dèficit fiscal, doncs podríem
invertir en les necessitats, en millorar la nostra educació i les infraestructures, i no
patir aquestes retallades injustes. Però vostès el que fan és encara més
escandalós, vostès buiden amb 66.000 milions d’euros el fons de reserva de la
seguretat social i perdonen més de 60.000 milions d’euros a la banca, aquesta és la
seva manera de governar, aquesta és la manera que tenen vostès per atendre als
ciutadans i les ciutadanes.
I a la nostra ciutat, l'Hospitalet de Llobregat, igual que farem a la resta de
Catalunya, els ciutadans de Catalunya votarem i nosaltres esperem que
l’Alcaldessa de l'Hospitalet estigui al costat de la democràcia, estigui al costat de les
urnes i que no pugui i no impedeixi que els ciutadans puguin votar en llibertat. Ja sé
que li fa molta gràcia al Sr. Miguel García, això no és el seu cortijo tampoc, com ha
demostrat moltes vegades. I, per tant, jo els hi demano a tots vostès que no tinguin
por a les urnes, que no tinguin por a la democràcia i que l’1 d’octubre els ciutadans
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de l'Hospitalet, igual que faran els ciutadans de Catalunya, votarem en llibertat i
votarem en democràcia.
Sobre la moció 46, el nostre grup votarà a favor, sempre ha estat a favor de la
transparència i ha fet bandera, però sobta que un Partit Popular faci bandera de la
transparència i sobta, perquè el Partit Popular és el partit menys transparent de tot
l’Estat Espanyol, és una indústria de corrupció, amb més de 900 imputats, amb 11
ministres imputats, un partit que destrueix disc durs i que s’ha finançat de manera
il·legal.

SRA. CARBALLEIRA PASCUAL (ICV-EUiA-PIRATES-E)
Pel que fa a la moció 46, doncs quasi que subscric el que ha dit el Sr. Antoni
García, nosaltres votarem a favor d’aquesta moció, perquè sempre és positiu
aprofundir en la transparència de les institucions, però ens sobta i es curiós veure
com presenta aquesta moció el PP, un partit que no és un exemple de
transparència ni a les institucions, ni fora d’elles, que té un índex de corrupció
escandalosos i que probablement és el partit més corrupte d’aquest país i quasi fora
d’ell també. Llavors, només em sobta aquesta proposta per part del Partit Popular.
I pel que fa a la moció 47, votarem en contra, des de Canviem estem rotundament
en contra d’aquesta moció, des del títol fins al darrer acord, és una moció que vol
provocar i faltar al respecte a tots els catalans que defensem el dret a decidir. Fer
un referèndum ni és il·legal, ni és antidemocràtic, al contrari, molt necessari i és
l’única manera de desencallar la situació a Catalunya, el que és antidemocràtic és
no voler escoltar a la ciutadania, no entendre que Catalunya té dret a decidir el seu
futur i negar el diàleg o l’existència, com parla en alguns acords, a qui té posicions
diferents a les teves, i això és el que fa el Partit Popular.
Nosaltres convidem al Partit Popular a repensar el seu posicionament reaccionari
sobre el referèndum de Catalunya i a escoltar la veu d’una majoria social a
Catalunya, que defensa el dret a decidir de tots el pobles, en un referèndum amb
totes les garanties democràtiques. Crec que és un tema força important, com per
intentar treure rèdit electoral amb ell i passar per sobre dels interessos dels
ciutadans de Catalunya i de la resta de l’Estat.

SR. GARCÍA VALLE (CIUTADANS)
Muy bien, muchas gracias Sr. Alcaldesa. La verdad es que yo el monotema a mí ya
me aburre y no quería entrar, de verdad se lo digo Sr. García, si usted no hace
alusión a mí y me dice que me hace mucha gracia, quizás no hubiera entrado,
hubiera votado ya directamente, porque el monotema aburre, cansamos ya al
personal, pero me obliga. Pues mire, no me hace gracia, esto es muy serio, es
bastante más serio de lo que parece, llevar a todo un pueblo, a toda una nación, a
un conflicto basándose en lo que ustedes dicen que votaremos de manera legal,
pues no sé cómo ¿en qué legalidad se basa usted? ¿en la que ustedes van a
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hacer? O sea, es como el Juan Palomo, yo me lo guiso y yo me lo como, y encima
quieren ustedes darle visos de legalidad internacional al tema, cuando,
sinceramente, a nosotros nos sabe mal y nos ofende incluso que se rían de
ustedes, porque no dejan de ser españoles también y nos duele, nos duele que
vayan por ahí y les vayan dando con la puerta en las narices, les vayan cerrando
las puertas, porque al fin y al cabo, les guste o no les guste, y seguramente que
todos los independentistas no son iguales, nos duele que les desprecien, porque
tienen sangre nuestra, compartimos sangre hace muchísimos años y nos duele que
hagan el ridículo de esa manera.
Pero en fin, cada uno elige su destino y ustedes tienen derecho a intentar elegirlo.
Pero mire usted, la ley hay que respetarla, por mucho que ustedes se empeñen, y
se lo digo sin acritud, es verdad, no hay democracia sin ley, porque si no sería un
reino de los vándalos, los alanos, donde te entraban uno por aquí, otros por el
norte, por el sur, guerras permanentes, no había leyes, nadie sabía a qué atenerse,
sino que era un tema algo tribal ¿no? No podemos volver ahí, hemos superado eso
ya, son muchos años ya de civilización para volver ahí. Mire, uno tiene la sensación
que ustedes en el fondo, sus dirigentes, quieren pararse, pero se han tirado ustedes
en una cuesta abajo con una bicicleta sin frenos, hacia Ítaca, y no se pueden parar
y se tiran y se estrellan, y lo peor no es que se estrellen los dirigentes, sino los que
llevan detrás, todos los que llevan detrás como el pelotón, pum, pum, pum, cayendo
en cascada, y eso es un conflicto, un conflicto que nadie desea. Nosotros siempre
hemos apelado al diálogo, a entenderse, a si hay alguna…, como ustedes me
reivindican, yo no me lo creo mucho, pero en cualquier caso, tienen derecho a que
los escuchen, en que tienen déficit fiscal, vamos a ver si es verdad o no, si es así
que se corrija, tienen derecho a reivindicar que en su territorio pasen las
infraestructuras como en todo los sitios y tal, que yo creo que se ha ido haciendo,
pero si ustedes consideran que se hace poco, deben reivindicarlo y ahí nos tendrán.
Yo creo que cuando usted dice que yo me río, no me hace gracia, Sr. García, no
me hace gracia, no, de verdad, porque vamos a un conflicto que no es bueno para
nadie, vamos a un enfrentamiento absolutamente absurdo, cuando creemos que
hay canales que nos pueden conducir a que la gente que se siente maltratada, no
sé, pero en fin, tienen derecho, por el resto de España, reivindique donde hay que
reivindicarlo y es cuestión de tiempo, y convenzan, convenzan, porque la
democracia es convencer, vayan ustedes donde hay que ir a convencer, en el
Parlamento de todos, el de ustedes, el del resto de los españoles, para desde allí ir
convenciendo, a lo mejor es cuestión de tiempo, pero no le quepa la menor duda de
que a mí no me hace ninguna gracia este monotema, porque conduce a algo que
no es deseable. En este país hemos tenido ejemplos, hemos llegado a tener hasta
guerras civiles, y eso a mí no se me…vamos no quiero ni pensar a que al final y
según ustedes tienen escrito, si no nos dejan, nos lanzamos a la calle, ocuparemos
las comisarías, ocuparemos los puertos, los aeropuertos y tal, eso hay que evitarlo,
sí, yo lo he leído en su programa de acción el día después.
Mire, si ustedes no van a poner las urnas y lo saben, si no tienen ni quien se las
haga, si han ido ustedes a un concurso y ha quedado desierto, no hay quien quiera,
amenazan a los funcionarios, hablan ustedes de que va a haber voluntarios, pero
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qué voluntarios, ustedes se creen que esto es Juan Palomo, va a estar allí el Sr.
Puigdemont y usted contando los votos, pero hombre, eso como quiere que tenga
visos de legalidad y mucho menos de amparo internacional, serán un hazme reír.
Miren, vayan por la senda del diálogo, trabajen, sigan si ustedes quieren ir a Ítaca,
sigan la senda de la democracia y la de la ley, y si algún día lo consiguen,
seguramente los que somos demócratas lo aceptaremos y seguiremos aquí
encantados, en la tierra que ha visto nacer a nuestros hijos y la que nos ha dado
oportunidades y por la que hemos luchado, lo que no podemos hacer es romper,
hay que intentar coser, unir, desde la ley, desde la democracia.
Y ahí nos van a encontrar, y de verdad se lo digo, Sr. García, sin ninguna acritud,
no me hace ninguna gracia esta historia, no me río de algo que es muy serio, me lo
tomo muy en serio, ahí yo les tiendo la mano para el diálogo que haga falta y desde
ese diálogo y desde las instituciones democráticas, nos tenemos que entender, no
importa después de 400 años que llevan ustedes diciendo que los hemos
colonizado y tal, no viene de unos años más, vamos a seguir por ese camino, a ver
si lo consiguen. Yo creo y siempre tendrán mi voto en contra, pero en cualquier
caso, aceptaré si saliera lo contrario de lo que yo pienso, en un referéndum donde
hable todo el mundo y que para eso hay que cambiar la constitución y podemos
conseguirlo, si es que algún día todos los españoles juntos decidimos que hay que
hacerlo, hay que luchar por eso, hay que seguir, a ustedes yo les aconsejo que
sigan ahí, pero dentro de la legalidad.
Y ahí siempre nos encontraran y tendrán la mano tendida, la mía, y supongo que
también la de mi partido, porque así lo ha dicho muchas veces, mientras tanto,
nuestro deber es defender la unidad de España y eso lo vamos a seguir haciendo,
no en contra de Cataluña, sino a favor de Cataluña, a favor hasta de los
independentistas, que no son nuestros enemigos, son españoles, nuestros amigos
y nuestros hermanos, y no los vamos a despreciar nunca, y cada vez que ustedes
salen por ahí y hacen el ridículo, a nosotros nos duele. Muchas gracias.

SR. BRINQUIS PÉREZ (PSC-CP)
Sí, gracias Sra. Alcaldesa. Para responder a la moción 46, el informe que publicó
no hace ni dos semanas la web de Transparencia Internacional España, es un
informe sobre el cumplimiento por parte de las instituciones públicas de la
normativa sobre contratos, nada que ver con el informe anual de la ITA de 2017. Lo
que se evalúa en este informe es si publicábamos en el momento de hacer la
encuesta la información de contratación en la Plataforma de Contratos del Sector
Público o bien en la plataforma de servicios de contratación pública de la
Generalitat de Catalunya, ya que la plataforma estatal no recoge toda la información
necesaria y remite siempre a la autonómica.
En nuestro caso el Ayuntamiento de L’Hospitalet, como les recordé en la Comisión
de Presidencia, publica los contratos desde el 22 de mayo de 2017 en la Plataforma
de Serveis de Contractació Pública de la Generalitat de Catalunya, cumpliendo con
los requisitos legales de la ley de trasparencia. Es verdad que hemos tardado, pero
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antes de que se presentara esta moción, ya cumplíamos con la moción, por lo
tanto, es un poco, bueno ya lo comentamos, pensábamos que la iba a retirar, pero
bueno, tampoco creo que ningún grupo, ha comentado el tema o seguramente
como hay que dar caña al gobierno, pues seguramente no es relevante que ya
cumplamos la moción.
Igualmente lo pueden comprobar si entran en el perfil del contratante, en la sede
electrónica, como está diferenciado desde antes del 22 de mayo o después del 22
de mayo, para que se vea la diferencia. Igualmente desde el 2007, el Ayuntamiento
de L’Hospitalet tiene toda la información sobre los contratos públicos en la sede
electrónica en el perfil del contratante, tiene todo el histórico que pueden
comprobar. Además desde 1995 este ayuntamiento cuenta con la oposición para
que formen parte de las mesas de contratación y así puedan ver de primera mano,
si les interesa el funcionamiento real de los contratos de este Ayuntamiento y
también tanto del Ayuntamiento como de los de La Farga, que aparecen en el perfil
del contratante.
Por tanto, creo que queda más que demostrado que este ayuntamiento tiene como
uno de sus ejes fundamentales la transparencia, las normas de buen gobierno y el
acceso a la información pública.

SR. BELVER VALLES (PSC-CP)
Gracias Sra. Alcaldesa. Referéndum, qué referéndum, yo lo único que he visto y
supongo que coincidimos todos, vimos un anuncio y nada más, un referéndum es
una cosa muy seria y creo que todo el mundo lo ha dicho desde las diferentes
posiciones, todos los grupos, pero un referéndum se tiene que convocar a través de
un instrumento, de un instrumento jurídico, de una Ley que lo ampare, de un
parlamento o de un gobierno que bajo una legitimidad, una, porque no pueden
haber varias legitimidades, sobre una legitimidad, así lo puede hacer, y que yo sepa
en estos momentos eso no se ha producido, por lo tanto, estamos hablando de una
declaración de intenciones. Acerca de una declaración de intenciones o una
realidad virtual, creo que sería muy difícil desde una administración, como es un
ayuntamiento, porque aquí lo que se pide es el posicionamiento de una institución,
del Ayuntamiento de Hospitalet, es muy difícil pronunciarse, pero como cada mes,
por un motivo o por otro o, como en este caso, por un par de motivos, debemos
darle vueltas al asunto, algunas consideraciones.
Este referéndum que parece que alguien tiene intención de convocar, no sabemos
quién ni a través de que instrumento, no estaba ni en el programa electoral de Junts
pel Sí, ni en el de la CUP, cuando concurrieron a las elecciones autonómicas, en
ninguno de los dos, ninguno de los dos llevaba en su programa esa convocatoria.
Sí que se hizo el 9 de noviembre de 2014 una consulta, una consulta que no
produjo ningún cambio, lo único que consiguieron fue que acabaran con
inhabilitaciones políticos, políticos en activo, políticas en activo y una imagen
internacional que creo que este país no se merece. Han buscado amparo en
diferentes instancias, la Comisión de Venecia del Consell de Europa ha declarado
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que no se puede celebrar un referéndum que no esté amparado por la Constitución.
El Consell de Garantíes Estatutàries de Catalunya declaró, por unanimidad, que la
Generalitat no tiene competencias para convocar este referéndum y eso acaba
llevándonos a que el gobierno de Cataluña pretende convocar un referéndum para
el cual no tiene competencias, pero dice, anuncia, que quiere ampararse en una ley
que no existe, que parece ser que en algún momento querrá aprobar por un
sistema, que supongo que ellos entienden, los que la impulsan, democrático, pero
que no parece que sea lo más democrático y contraponer democracia y legalidad,
creo que es un error, porque esa Constitución de la que abominan algunos, es la
que les permite estar haciendo su ejercicio en el Parlamento de Cataluña y en el
govern de la Generalitat.
Y enfrente qué tenemos, un frontón, enfrente tenemos un frontón. Cuando se habla
de la no judicialización y luego en otra moción hablaremos de la no judicialización
de la política o de la no politización de la judicialización, están ustedes dándole
vueltas en la imagen aquella famosa del hámster en la rueda, en la que no para la
gente de correr, de correr, de correr, sin moverse del sitio, un hámster enfrente del
otro, pero eso sí, retroalimentándose el uno al otro. Nosotros desde el PSC
reiteramos, no participaremos en un referéndum de estas características, ni
prestaremos nuestro apoyo político, ni colaboración institucional a quienes
pretendan organizarlo en estas condiciones, protegeremos en la medida de
nuestras posibilidades y con todas las armas legales que tengamos, protegeremos
al funcionariado para que no se le exija que colabore con ninguna iniciativa que no
tenga cobertura legal. El constitucionalismo inmovilista frente al independentismo
unilateral irresponsable, nos está llevando a la nada y en este Pleno, mes tras mes,
dedicamos una media hora, tres cuartos de hora de nuestro tiempo a nada, por
favor, seamos eficientes produzcamos. Y a la vista de todo ello, mantenemos la
posición que hemos hecho en los últimos plenos respecto de esta cuestión, y nos
abstendremos en esta moción.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, no sé si...Sr. Martín Hermosín.

SR. MARTÍN HERMOSÍN (PP)
Sólo, muy brevemente, pero efectivamente, como se ha dicho, las leyes son la base
del sistema democrático y vulnerar esas leyes es vulnerar la democracia. Y no se le
puede pedir al Estado, al gobierno, posiciones intermedias en este tema y cualquier
partido político que tenga en este tema una posición intermedia, pues realmente es
que no tiene muy claro dónde están las leyes y dónde está la democracia. Y
realmente cuando alguien vulnera la ley, el Estado no tiene más remedio que poner
todo lo que tiene en su mano para hacérsela cumplir. Y en este caso tenemos una
institución y unos partidos políticos que están diciendo que van a vulnerar la ley,
simplemente, y ahí no hay posiciones intermedias, ahí se está con la ley o con
quien vulnera la ley.
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Otra cuestión es si esos partidos, esas instituciones, quieren hablar con el estado,
pero hablar lealmente, es muy diferente, pero en este caso no, es verdad, es cierto,
no estamos ante una convocatoria, porque ya he dicho que no va a existir, pero
estamos ante un anuncio por parte de un President de la Generalitat y de unas
instituciones que dicen que van a vulnerar la ley. Y en ello estamos, primero y como
el Sr. García ha relatado y ha intentado desviar la atención, no por los argumentos
que ha dicho, sino por los que no ha dicho, estamos por la incapacidad de su
partido, de Junts pel Sí, de su coalición, de gobernar Cataluña, ya sé y ya se lo he
repetido muchas veces, venimos desde el tripartito, el tripartido fue nefasto para la
Generalitat y fue nefasto para los catalanes, y dejó una deuda que todavía
heredamos.
Pero eso no le ampara para dividir a los catalanes y para intentar vulnerar la ley, lo
que tienen que hacer es gestionar, lo que tienen que hacer es hablar con el Estado
y lo que tienen que hacer es mejorar la vida de los ciudadanos de Cataluña. Y
efectivamente estamos perdiendo este tiempo, porque hay instituciones que se
empeñan en vulnerar la ley y eso es lo que no podemos tolerar los que
precisamente estamos en política, porque creemos en la democracia, y estamos en
partidos que se fundaron cuando comenzó la democracia y no tenemos un pasado
histórico, ni perturbado y oscuro como el que pueden tener otros partidos. Gracias.

SRA. ALCALDESSA
Sí, me dice la Sra. Secretaria que Ciutadans no se ha pronunciado respecto a la
moción…

SRA. SECRETÀRIA
No se ha pronunciado sobre ninguna de las dos.

SRA. ALCALDESSA
Ninguna de las dos, posición de voto Sr. García, solamente posición de voto, no,
no, si no va a tener tiempo, sólo tiene que decir...

SR. GARCÍA VALLE (CIUTADANS)
Ya lo sé, ya lo sé, a favor de las dos, claro.

SRA. ALCALDESSA
¿A favor de las dos?
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SR. GARCÍA VALLE (CIUTADANS)
Claro, sí, sí.

SRA. ALCALDESSA
Perfecto. Sra. Secretaria, si puede ponerse el micrófono, así la oímos.

SRA. SECRETÀRIA
Sí, en relación a la moción 47 de rebuig al referéndum ilegal y antidemocrático, hay
un empate, como siempre, entre el sí y el no, y bueno, repetimos la votación y
decide el voto de calidad de la Presidencia.

SRA. ALCALDESSA
¿Hay algún grupo que quiere modificar su petición? ¿no? ¿algún concejal? La
Alcaldesa tampoco modifica su voto, por tanto, quedaría la misma votación y, por
tanto, no quedaría ni aprobada, ni rebutjada.
En tot cas, bé, podem obrir un torn, el Sr. Martín l’ha obert, es pot intervenir, sí, no
es preocupi, no hem acabat, efectivament. Jo demanaria a tots els grups si podem
ser una mica breus en la nostra exposició, no sé si tindré èxit, però en tot cas no
serà no demanar-ho. Hi ha algun grup que vulgui intervenir? El Sr. Monrós m’havia
demanat la paraula? Sí, doncs vinga.

SR. MONRÓS IBÁÑEZ (CiU)
Bé, jo respecte d’aquesta última moció, he sentit moltes coses, però són coses que
he sentit que m’han fet gràcia respecte del transcurs del Ple o de moltes situacions
que es produeixen, parlar que certes mocions són improductives, pot ser veritat,
quan hi ha moltes altres que també ho són. Que el debat a vegades és improductiu,
també és veritat, quan en moltes altres també ho són i, per tant, en tot cas, aquí
parlem de mocions que la gent presenta, s’accepten i tiren endavant.
Jo abans ho he dit, ho he dit i ho repetiré, i els companys d’Esquerra han dit moltes
coses i jo crec que una de les coses més importants que té la societat actual és
poder votar, és a dir, a mi em sorprèn que hi hagi persones que em vinguin a
explicar donant lliçons de democràcia, en el sentit de dir, escolti’m, la millor solució
és posar les urnes i votar. I tothom sap que les lleis es canvien en el transcurs del
temps i tothom sap que l’Estat Espanyol té la gran facultat de tenir constitucions
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després de guerres civils o de dictadures i davant d’una situació en la qual el poble
català posa una eina que és la democràcia, no la volen.
I també em sorprèn que, i li dic amb tot el carinyo Alcaldessa, dic que, quan encara
no ha arribat el moment o quan aquí ens pronunciem, en que no farem o deixarem
de fer i tal, miri, a mi em sembla perfecte, però jo ja els he dit abans, ens veiem l’1
d’octubre, espero que hi hagi democràcia i que no intenti ningú evitar aquesta
democràcia, perquè jo crec que la pitjor història serà evitar-la.

SR. ALCALDESSA
Molt bé, gràcies. Sr. García.

SR. GARCÍA I ACERO (ERC-AM)
Sí, bàsicament, si una llei prohibeix l’exercici democràtic de votar, és que la llei és
poc democràtica. I a Catalunya el votar cohesiona, més d’un 80% dels ciutadans i
ciutadanes, entre ells votants del Partit Popular, votants de Ciutadans i d’altres
forces polítiques, estan a favor del dret a decidir, estan a favor de ser consultats. I
cadascú defensarà el seu posicionament, pel que dèiem abans, nosaltres defensem
el dret a votar de tots els ciutadans, vulguin votar sí a la república catalana o vulguin
votar en contra.
I als senyors del PSC, no pateixin que el referèndum serà legal, no es posarà en
perill al funcionariat i tindrà totes les garanties. I així ho faran, com ho comencen a
manifestar, molts ajuntaments governats pels socialistes, que es posen al costat del
referèndum, que es posen al costat de la democràcia. I deixi’m que li digui una cita,
és a dir, el referèndum sobre la independència s’ha de poder fer i de fet a les
democràcies avançades es poden fer. Això ho va dir el President del seu partit, el
Sr. Iceta, el 5 de l’11 del 2012, i des d’aquest grup municipal ho subscrivim
totalment.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, no sé si va acabar de dir el Sr. Iceta que si són legals estem totalment
d’acord amb els referèndums. No sé si hi havia alguna altra petició de paraula. Sr.
García.

SR. GARCÍA VALLE (CIUTADANS)
Bueno, bueno, yo la verdad es que...lo que ha dicho el Sr. Fran Belver, yo podría
suscribir casi todo su discurso, perfecto, yo creo que lo ha descrito muy bien, el
panorama, lo que hay y demás, lo que pasa es que cuando usted dice…el Sr. Fran
ha dicho, yo, nosotros, el PSC, no participaremos en un referéndum que no sea
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legal y tal, bueno, hable por usted, porque como bien acaba de decir el señor de
Esquerra Republicana, en el PSC ya ha habido alcaldes que se han pronunciado al
contrario, o sea, en definitiva, son ustedes una olla de grillos, y ya les digo que un
día, y lo he dicho hoy y lo he puesto incluso en una red social, ustedes una noche
se acuestan ustedes unionistas y no sé porqué, patapam, se levantan separatistas,
o sea, no saben lo que pasa y han perdido el norte hace tiempo.
Y por eso estamos aquí, porque miren, hoy en este Ayuntamiento esta moción no
va a caer, porque ustedes, el PSC, se ha abstenido, después de un gran discurso,
de un discurso que daba soporte, lo que pasa es que hay una incoherencia en el
voto, porque si usted piensa todo lo que ha dicho, lo normal es que vote en contra,
pero en fin, allá usted. Por eso le digo que hable por usted, yo estoy convencido
que usted lo que dice se lo cree, estoy convencido y mucha más gente de este
Consistorio, socialistas, también se lo creen, y estoy convenido que no son
separatistas y estoy convencido que quieren un referéndum, pero en cualquier
caso, legal, como todos. Y cuando dice el Sr. García que el referéndum va a ser
legal, pues no me lo explico cómo lo va a ser. Porque cuando también dice usted
que la ley que no es justa, porque tal, oiga, una ley que votamos todo el pueblo
español, todo, su padre seguramente y su madre, no lo sé, pero probablemente sí,
llegaron, hombre, usted ya tiene una edad, sus padres estaban en aquel momento
supongo.
Bueno, en cualquier caso, muchos fueron en Cataluña los que votaron la
Constitución, más que el resto del pueblo español, fíjese si estaban, o ¿es que eran
franquistas todos? Porque según usted es una Constitución franquista, nada que
ver. Mire, no hay, lo repito otra vez, legalidad, o sea, perdón, no hay democracia sin
ley y ustedes la van a hacer por su cuenta, eso no vale, no vale.

SRA. ALCALDESSA
Gracias Sr. García. Sr. Belver.

SR. BELVER VALLES (PSC-CP)
Mire, yo hago, intento, intento hacer dos cosas, decir lo que pienso y pensar lo que
digo, las dos cosas, y en el PSC usted dice, hay quien hará o dejará de hacer, de
acuerdo, y nos dice, sean ustedes coherentes, porque el problema es que el PSC
es una olla de grillos ¿lo dice usted desde el partido que hace media hora que
nacieron y hace veinte minutos pasaron del socialismo democrático al liberalismo, a
través de un congreso, y eso les ha costado que por primera vez que tienen
concejales en una buena parte de municipios de España, ya han abandonado más
de 150 concejales las filas del partido? ¿son ustedes los que me van a dar a mi
lecciones de coherencia? Porque nosotros llevamos más de 100 años de existencia
como partido y ahí seguimos defendiendo la socialdemocracia desde el primer día,
y ustedes en media hora les ha dado tiempo de cambiar dos veces y de que 150,
más de 150 concejales en España hayan abandonado su partido, de que en más de
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la mitad de las comunidades autónomas donde tienen representación, haya gente
que haya abandonado su partido y que estén en los grupos mixtos o dando soporte
a otros gobiernos.
Con lo cual, mire, vámonos a Hospitalet ¿vale? Nos quedamos en Hospitalet. En
Hospitalet, si usted a todo lo que cuando yo he dicho PSC, pone PSC de Hospitalet,
lo damos por bueno, porque en esta ciudad siempre hemos mantenido la posición y
si al final nos hemos abstenido, es porque la aritmética da esa curiosidad, que
descubrimos un día de casualidad, del 7 a 7 y que esto quede en el limbo, es para
demostrarles que esto no lleva a ninguna parte, les he dicho cual es nuestra
posición, cual es la posición que va a mantener este gobierno llegado el momento,
pero la abstención no es una abstención de que nos dé igual, pero mire, no nos da
igual, pero nosotros no queremos estar, no queremos participar de una
convocatoria de un referéndum que no tiene un amparo legal, porque nosotros
queremos que haya un referéndum, pero que haya un referéndum para votar sobre
un acuerdo, no sobre una discrepancia.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, ara sí hem finalitzat les dues mocions del Partit Popular, quedaria...la
primera, la número 46, queda aprovada i la moció de rebuig al referèndum il·legal i
antidemocràtic quedaria en el limbo, no aprovada i no rebutjada.
Molt bé, doncs passem ara les d’Esquerra Republicana de Catalunya.
Tancat el debat se sotmeten a votació les mocions números 46 i 47; adoptant-se els
següents acords:
MOCIÓ 46.- PARA INSTAR AL AYUNTAMIENTO QUE CUMPLA LA LEY
19/2013 DE TRANSPARENCIA.
Es dóna compte de la moció que es transcriu seguidament, i sotmesa a votació
s'aprova per unanimitat dels assistents presents en el moment de la votació,
adoptant-se els acords que figuren en la seva part dispositiva:

Toda acción política debe tener unos ejes fundamentales que son la transparencia,
las normas del buen gobierno y el acceso a la información pública. Los ciudadanos
hoy pueden conocer como se toman las decisiones, como se manejan los fondos o
qué criterios se están utilizando en nuestras instituciones.
A lo largo de los últimos años se ha demostrado que los países que tienen mayor
nivel de normativa de buen gobierno y de transparencia, tienen instituciones más
fuertes y se favorece tanto el desarrollo social como el crecimiento económico.
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Todo este proceso nos lleva a que los ciudadanos puedan juzgar mejor y con mayor
capacidad para valorar a sus responsables públicos.
El 9 de diciembre de 2013, entró en vigor la Ley 19/2013 de Transparencia, Acceso
a la Información Pública y Buen Gobierno, esta tiene por objeto ampliar y reforzar la
transparencia de la actividad pública, regular y garantizar el derecho de acceso a la
información relativa a aquella actividad y establecer las obligaciones de buen
gobierno que deben cumplir los responsables público.
Dicha Ley se aplica a todas las Administraciones públicas y a todo el sector público
estatal, así como a otras instituciones.
Dado que todo este proceso de transparencia permiten dar respuesta a una
sociedad cada vez más exigente, transparente y que quiere ser más participativo en
los poderes públicos.
Dicha Ley ha supuesto un importante avance en esta materia y establece unos
estándares homologables al resto de democracias consolidadas, constituye un paso
necesario y fundamental para igualarnos y adherirnos a las iniciativas multilaterales
en esta temática como en la firma de instrumentos internacionales que ya existen
en esta materia.
Según los datos publicados este mes de junio en el informe de transparencia
internacional l’Hospitalet suspende tanto en la publicación de contratos y
licitaciones en la Plataforma de contratación del sector público, como en el
cumplimiento de la Ley.

Por todo ello, el Grupo Municipal del Partido Popular, propone al Ayuntamiento
Pleno la adopción de los siguientes
ACUERDOS:
Primero.- Instar al ayuntamiento a cumplir con la mayor brevedad posible con los
criterios de transparencia marcados en la Ley 19/2013.
Segundo.- Trasladar dichos acuerdos a las AAVV, Consells de Districte y al
Consell de la Ciutat.
MOCIÓ 47.-

DE RECHAZO AL REFERENDUM ILEGAL Y ANTIDEMOCRATICO.

Sotmetent-se a votació la present moció es produeix un empat de 7 vots a favor
dels representants de CIUTADANS, Srs./Sres. Miguel Manuel García Valle, M.
Carmen Esteban Fernández, Rainaldo Ruiz Narvaez i Jesús Amadeo Martín
González; i dels representants del PP, Srs/Sres. Sonia Esplugas González, Pedro
Alonso Navarro i Fco. Javier Martín Hermosín; 7 vots en contra dels representants
d’ICV-EUiA-PIRATES-E, Srs./Sres. Ana González Montes, Juliana Carballeira
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Pascual i Ivan Nieto Martínez; dels representants d’ERC-AM, Srs./Sres. Antoni
García i Acero i Jorge García i Muñoz; del representant de CiU, Sr. Jordi Monrós
Ibáñez; i del representant de la CUP-PA, Sr. Christian Giménez Marquez; i 13 vots
d’abstenció dels representants del PSC-CP, Srs./Sres. Núria Marín Martínez,
Francesc J. Belver Valles, Cristian Alcázar Esteban, José Castro Borrallo, Manuel
Brinquis Pérez, José M. García Mompel, Jaume Graells Veguin, Jesús Husillos
Gutierrez, M. Ángeles Sariñena Hidalgo, Rocío Ramírez Pérez i David Quirós Brito;
i dels REGIDORS NO ADSCRITS, Srs./Sres. Rafael Jiménez Ariza i Cristina
Santón Ramiro. De conformitat amb l’article 48.7 del Reglament Orgànic del Ple,
repetida la votació i atès que el vot de qualitat de la Presidenta, que ha estat
d’abstenció, no ha dirimit l’empat de la primera votació, la moció no ha estat ni
aprovada, ni rebutjada.

ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA
En relació amb les mocions presentades pel grup polític municipal
d'Esquerra Republicana de Catalunya, números 48, 49 i 50, es produeixen les
intervencions següents:

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, Sr. García.

SR. GARCÍA I ACERO (ERC-AM)
Moltes gràcies Sra. Alcaldessa. Jo faré les mocions 48 i 49, i el Coque farà la moció
número 50.
A l’Estat Espanyol, tot i els avenços que s’han produït, els autònoms continuen
essent un col·lectiu que pateix discriminacions. Al nostre país, a Catalunya, hi ha
gairebé 500.000 treballadors i treballadores autònoms, que representen gairebé el
20% de la població activa. Onze mil d’aquestes treballadores i treballadors
autònoms a l'Hospitalet són un dels principals motors econòmics de la nostra ciutat.
Per aquest motiu, creiem, des d’Esquerra Republicana de Catalunya, que cal
facilitar la consolidació de les seves activitats i millorar les condicions perquè puguin
crear ocupació i riquesa. I des de l’àmbit municipal es poden impulsar mesures que
serveixin per millorar la competitivitat dels autònoms i és per aquest motiu que
presentem al Ple de l’Ajuntament les següents propostes:
En primer lloc, que es faci un estudi per tal de promoure bonificacions en els
impostos i taxes municipals, perquè aquells autònoms que vulguin ampliar o
modernitzar les instal·lacions o locals on desenvolupin la seva activitat o que
contractin nous treballadors. També demanem un estudi perquè es puguin fer les
bonificacions en les zones blaves d’aparcament i en els aparcaments municipals,
per als treballadors i treballadores autònoms que tenen com a eina de treball el seu
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vehicle, així com també impulsar mesures a les ordenances fiscals, aquestes
mesures que ara comentàvem, es puguin implementar a les ordenances fiscals una
vegada fets els estudis pertinents i els tràmits legals necessaris. I també, com diu la
moció, demanem a l’equip de govern que a part d’informar de la tasca que està
realitzant, als autònoms, estudiï promoure noves iniciatives dins del grup de treball
que existeix en el Consell de Ciutat.
Respecte a la moció de suport als membres de la mesa del Parlament, doncs avui
tenim un govern de l’Estat Espanyol que utilitza la justícia per impedir debats
democràtics, l’Estat polititza la justícia, un Estat que utilitza els tribunals per impedir
el debat polític al Parlament de Catalunya. Amb aquesta judicialització s’ataca el
sistema democràtic, perquè al Parlament de Catalunya es pot debatre de tot,
perquè els agradi o no, els parlamentaris han estat escollits per la ciutadania, per
defensar les seves idees, per debatre-les i votar-les en llibertat política.
El que han fet la Presidenta del Parlament de Catalunya i els quatre membres de la
mesa del Parlament, únicament és tramitar, com sempre han fet, una iniciativa
política perquè hi hagi el debat entre els diferents grups polítics. La Presidenta del
Parlament de Catalunya, la Sra. Carme Forcadell, els membres de la mesa del
Parlament, la Sra. Anna Simó, Josep Nuet, la Ramona Barrufet i el Lluís Corominas,
se’ls jutja per complir amb el seu deure, que no és altre que permetre i canalitzar el
debat que ha estat encomanat als representants politics a través de les urnes.
I el govern de l’Estat Espanyol no només actua contra la llibertat d’expressió, sinó
també actua contra les idees, contra els independentistes. Prova d’això és que la
primera instancia, aquestes persones que es van citar, es va demanar que no
s’encausés al Sr. Nuet d’Esquerra Unida, perquè no era independentista, però el Sr.
Nuet no és independentista, però sí és demòcrata i defensa la llibertat d’expressió.
Per aquest motiu demanem al Ple de l’Ajuntament de l’Hospitalet, que doni suport a
la Presidenta i als membres de la mesa del Parlament i al conjunt d’institucions del
govern del nostre país i refusar també qualsevol intent de polititzar la justícia,
judicialitzar la política i perseguir a càrrecs electes per les seves idees i
manifestacions, i restringir la llibertat d’expressió de la ciutadania i la societat civil.

SR. GARCÍA I MUÑOZ (ERC-AM)
Respecte a la moció pel desmantellament del projecte Castor, tots coneixem
l’escàndol que ha suposat aquesta estafa a tots els espanyols, que ens costarà més
de 1.300 milions que haurem de pagar, durant els propers anys, al Sr. Florentino
Pérez.
La moció el que fa és demanar al govern espanyol, l’ordre de clausura definitiva del
magatzem de gas submarí Castor, que se segellin els pous i es desmantellin
immediatament totes les instal·lacions marítimes i terrestres, així com també que es
reverteixi als propietaris les servituds afectades pel gasoducte, retirada del
gasoducte, restitució ambiental i paisatgística dels espais afectats pel projecte i
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estudi de rescabalament per afectacions, tant del projecte com dels terratrèmols,
fins i tot en els casos de lucre cessant de finques i empreses dels propietaris.
Demanar també al govern espanyol la creació d’una comissió informativa de
seguiment de les accions per desmantellar les instal·lacions del Castor. Demanar
també l’elaboració d’un informe jurídic sobre l’operativitat de les instal·lacions del
Castor, tant en el moment de l’inici dels terratrèmols com avui dia, d’una auditoria
tècnica del projecte, i d’un informe sobre l’estabilitat i el risc sísmic que presenta
actualment la zona.
Demanar també que es faci arribar tota la informació i documentació contractual,
administrativa, jurídica i econòmica sobre el Castor al Tribunal de Cuentas, perquè
fiscalitzi tot el procés. I també demanem al Congrés de Diputats la creació d’una
Comissió d’Investigació per determinar les responsabilitats polítiques, tècniques i
econòmiques dels que van autoritzar, tramitar, gestionar i aprovar la posada en
funcionament del Castor i emprendre les accions legals pertinents que se’n derivin.
En definitiva, aportar llum i anar fins al final en el procés de reclamar
responsabilitats sobre aquest projecte. Moltes gràcies.

La Sra. Alcaldessa, pel posicionament dels regidors no adscrits i dels grups polítics
municipals, de menor a major representació, dóna la paraula al Sr. Rafael Jiménez
Ariza i a la Sra. Cristina Santón Ramiro i a continuació a la resta de representants
dels grups.

SR. JIMÉNEZ ARIZA (REGIDOR NO ADSCRIT)
Sí, gràcies. A favor de la 48 i 50, i abstenció a la 49.

SRA. SANTÓN RAMIRO (REGIDORA NO ADSCRITA)
Gràcies. A favor de la moció 48, abstenció a la 49 i a favor de la 50.

SR. GIMÉNEZ MARQUEZ (CUP-PA)
A favor de les tres.

SR. MONRÓS IBÁÑEZ (CiU)
Sí, a favor de les tres. Quant a la dels treballadors autònoms, és evident que mai
farem prou per un col·lectiu que dóna molta força a qualsevol ciutat. Nosaltres ja
hem proposat moltes mocions que s’han portat últimament: vam proposar el 24 de
novembre de 2015, en un Ple, convertir La Farga en un centre de negocis o el
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Gornal Activa; el 26 de gener en el Ple es va aprovar una moció per reactivar la
activitat comercial a la ciutat, el programa “Aixequem Persianes”; també es va
aprovar una moció per facilitar que els comerciants i empresaris de l'Hospitalet
puguin anunciar-se a la televisió, és una moció que va ser rebutjada; i en la
legislatura anterior vam demanar fins al 90% de bonificació de la taxa d’obertura de
establiments comercials, per a les persones en situació d’atur que obrissin un
negoci.
Hem fet moltes d’aquestes mocions i entenem que aquesta moció és important per
donar força a un col·lectiu, un col·lectiu que en aquests moments està revifant i
moltes vegades hi ha molta gent que no troba feina i una de les formes de trobar
feina és fer una acció emprenedora i posar-se com autònom. Per tant, qualsevol
cosa, ajuda concreta, específica, lògicament estudiada i ben valorada, doncs és un
motiu per donar-li suport, perquè evidentment el que necessitem en aquest
moments és, més enllà de donar ajudes per d’altres motius, és promoure el treball i
l’ocupació a la nostra ciutat.
Quant al tema de la moció de donar suport als membres de la mesa del Parlament,
bé, ho dèiem no? per un costat tenim una moció fa poc en la qual ens impedeixen o
volen que no tinguem ús de la democràcia i quan utilitzem la democràcia hi ha
repressió. Repressió des d’un punt de vista en el qual, com bé deien, doncs ens
trobem en què si no ets independentista ja no ets dolent, però resulta que aquella
persona vol que hi hagi democràcia. I s’ha arribat a aquesta cota de democràcia a
Catalunya, en la que el 80% de la població vol exercir en referèndum el dret a
decidir, amb independència de si voten sí o voten no. Un fet molt significatiu que
l’Estat Espanyol, que jo crec que no és el problema de l’Estat Espanyol, sinó que és
qui governa a l’Estat Espanyol, que és molt diferent, doncs proposa aquestes
coses, impedeix la democràcia.
I me’n vaig a l’altra moció, a la del projecte Castor, aquest govern espanyol que
t’impedeix la democràcia, en canvi permet que un senyor com el Florentino Pérez
se li hagin de pagar 1.350 milions d’euros, perquè creuen que és la forma de
reposar el dany perjudicat a la seva empresa, amb un projecte que estava mal fet
des del principi. Jo sempre he dit que el problema no és d’espanyols o catalans, el
problema d’estar enfrontats, com alguns volen explicar-nos, amb persones, no, no,
el problema és que l’Estat Espanyol no dóna més de si, és un estat ranci, caduc,
que vol fer-ho tot a la seva manera, entenent que les coses que estan als seus
satèl·lits del costats, les autonomies, són part del seu producte i han de fer
exclusivament el que vulguin.
I què ha passat, que al llarg dels anys, al llarg de l’actuació d’aquest govern de
l’Estat Espanyol, amb el que han tombat sentències, amb el que han fet mil coses
per anar contra la democràcia, al final el 80% de la població de Catalunya vol votar
en referèndum si continuar essent part d’Espanya o continuar essent un nou estat,
una nova república. Aquesta és la reflexió, totes aquestes coses que estem en
aquests moments votant són la suma de moltes coses que convergeixen en
democràcia o no democràcia. I, per tant, torno a repetir, votarem les tres a favor i
esperant que hi hagin reflexions profundes per més d’un partit polític.
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SR. MARTÍN HERMOSÍN (PP)
Gracias. Respecto a la moción número 48, moción de apoyo a los trabajadores
autónomos, realmente…la vamos a aprobar y la vamos a apoyar, efectivamente
votaremos a favor, aunque el título es mucho más ambicioso que la moción en sí y
después de los últimos recortes aún más, pero bueno, todo lo que sea ayudar a los
autónomos, pues nos tendrán a su lado.
Respecto a la 49, pues la verdad, esto es otro intento más de instrumentalizar las
instituciones con fines políticos y es un ejemplo más, tampoco sabía que defender
la democracia era vulnerar las leyes o saltarse las leyes o poder saltárselas,
precisamente ya hemos hablado de lo que es un estado democrático, un estado
que hace el cumplir las leyes a todos. Por tanto, no vamos a reiterar argumentos,
los miembros de la mesa del Parlament han desoído sistemáticamente las
resoluciones tanto del Tribunal Constitucional, como los dictámenes del Consell de
Garantías Estatutarias. La CUP en eso era mucho más práctica, quería eliminar el
Consell de Garantías y fuera, un problema menos, un avisador menos de la
vulneración de las leyes.
Y realmente eso qué ha propiciado, pues que no sólo la presidencia, sino el
gobierno y algunos miembros de la mesa y miembros del gobierno han tirado
adelante leyes como la ley presupuestaria o llevado a cabo contratos con plena
conciencia de la ilegalidad. Un ejemplo democrático, supongo que el PDeCat lo
verá así, pues ha llegado a ser saltarse ¿no? e ignorar el Reglamento del
Parlament, claro, en una vulneración de derechos de los demás grupos políticos de
la oposición que no comulgan con las posiciones de Junts pel Sí o la CUP, eso es
un ejemplo de tolerancia y de democracia que nos ponen día a día como ejemplo.
Por eso, mire, coaccionar a funcionarios para que sean brazos ejecutores o
presumir que disponen de datos fiscales de manera ilegal o jactarse de que
cualquier norma que no les gusta, simplemente no la cumplen, no nos parece un
acto de legalidad democrática.
Por tanto, los miembros de la mesa del Parlament, en este caso no pueden alegar
tan siquiera desconocimiento a la hora de incumplir las leyes, porque tienen
informes y avisos que reiteradamente les han puesto, sobre la ilegalidad de sus
actuaciones, por tanto, ahora deben de ser consecuentes con sus actos y, por
tanto, si han cometido una ilegalidad, pues deberán ser consecuentes con la
sanción pertinente.
Respecto al proyecto Castor, llega un poco tarde, porque el gobierno ya se ha
puesto en marcha, precisamente para corregir. Digo que llegan tarde, porque
cuando apoyaban al Partido Socialista no dijeron nada sobre el proyecto Castor, ni
pidieron nada sobre el proyecto Castor, ahora, cuando es el gobierno del Partido
Popular el que pidió el informe y ha paralizado el proyecto, pues ustedes lo piden,
perfecto. Nosotros apoyaremos la moción, excepto el primer punto donde nos
abstendremos, y el gobierno ya ha dicho y ha reiterado que no sólo paraba, sino
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vería cómo se puede desmantelar, lo que pasa es que lo primero es garantizar la
seguridad de la zona y por ello lo hará cuando considere que tiene todas las
medidas de seguridad a su alcance. Gracias.

Essent les 21.45 hores abandona la sessió la Sra. Núria Marín Martínez,
Alcaldessa-Presidenta, i a partir d’aquest moment assumeix la presidència la Sr.
José M. García Mompel, 2on Tinent d’Alcaldia.

SRA. GONZÁLEZ MONTES (ICV-EUiA-PIRATES-E)
Sí, bona nit. Respecte a la moció 48, que és en suport dels treballadors autònoms
de l’Hospitalet, nosaltres la votarem a favor, estem d’acord en, diguem-ne, donar
suport al col·lectiu de persones autònomes, que moltes d’elles... costa molt de
mantenir un negoci i ser autònom, és molt difícil, i estem d’acord en aquests
estudis, però també demanem que dintre dels estudis s’inclogui que els ajuts siguin
progressius i en relació a la renda, al patrimoni de la persona autònoma i també al
rendiment de l’empresa o les empreses que puguin tenir. Considerem que és molt
important que sigui progressiu, no tothom tindrà la mateixa realitat i considerem que
és molt important fer aquesta diferència.
Respecte a la moció 49, de suport als membres de la mesa del Parlament de
Catalunya, nosaltres la votarem a favor, el nostre grup municipal dóna suport al dret
a decidir dels pobles, defensem la democràcia i la celebració d’un referèndum
vinculant i amb totes les garanties democràtiques. Votar mai ha de ser un delicte,
per això la votarem a favor.
I respecte a la moció 50, de les instal·lacions del projecte Castor, aquest
projecte...votarem a favor també, aquest projecte ja va néixer innecessari i faraònic,
una instal·lació que abans de ser aprovada, ja utilitzava tècniques que estaven ja
contrastades que eren obsoletes. S’ha dit una quantitat i em sembla que és superior
la quantitat que haurem de pagar entre tots, perquè s’ha d’incloure també els 30
anys de concessió, o sigui, els interessos de la indemnització dels 30 anys de
concessió de la concessionària, de la qual el 66% és d’Activitats de Construccions i
Serveis, que és l’empresa de Florentino, arribarà la factura al voltant de 4.731
milions d’euros que haurem de desembolsar entre tots i totes, amb una clara
evidència del que és la política “d’amiguetes” que es diu i que així qualsevol pot fer
negoci, perquè evidentment les pèrdues se socialitzen, igual que la banca, igual que
d’altres coses que estan passant a l’Estat Espanyol. Una autèntica vergonya.

SR. GARCÍA VALLE (CIUTADANS)
Sí, gracias. Bueno, en principio la moción 48, de apoyo a los trabajadores
autónomos de Hospitalet, nadie podrá negar, precisamente creo que fue ayer, en el
Congreso se tiró adelante una de las 140 propuestas que teníamos en Ciudadanos
cuando hablamos con el PP para darle apoyo para poner este país en marcha, 140
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medidas que intentamos que se cumplan una por una. Ha ido a la cámara baja, ahí
se va…, seguramente sin ninguna duda, porque hay apoyo por parte de las fuerzas
que tienen la posibilidad de sacarlas adelante, y volverá al Congreso para tirar
adelante un proyecto para que los autónomos de este país tengan lo que tienen que
tener, lo que llevamos reivindicando hace mucho tiempo desde Ciudadanos para
ellos, que es una cierta estabilidad y una tranquilidad en que cuando empiezan no
van a tener esa presión que han tenido hasta ahora y otras cuestiones más que no
podría ahora describirles aquí, por falta de tiempo.
Bien, a nuestro grupo de verdad que nos ha encantado esta moción que han
presentado en Esquerra Republicana, lo que pasa es que han hecho como aquellos
que van por el camino con una cesta de bocadillos, tienen que llevarla a un sitio y
por el camino se los van comiendo y cada vez quedan menos, llega un momento en
que dicen, bueno, pero aquí en qué ha quedado la moción al final. En principio, la
moción nos gustaba y de hecho la íbamos a votar a favor, porque nosotros no
estaremos dudosos de haber tenido aquí mociones, que ya presentamos una en
octubre de 2015, de moción de apoyo a los emprendedores de nuestra ciudad, y en
aquella moción, a parte de las medidas de asesoramiento y formación, propusimos
la bonificación del 50% de las tasas por el inicio de una actividad en el municipio y
el 90 del impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras para la apertura.
Ahora Esquerra Republicana proponía la implementación de una bonificación
temporal entre el 50 hasta el 95 del impuesto sobre construcciones, instalaciones y
obras, es la tasa por prestación de servicios, urbanismo y en otras tasas, pero a
última hora, es lo que digo, ha ido quitando por el camino y la ha ido dejando
inconcreta ¿no?
En el 2015, Esquerra justificó su abstención en nuestra moción, que era muy
parecida a la que ustedes en principio proponían y les remito a lo que hay escrito,
porque juzgó, y leo la transcripción del Acta literal: “las cifras no están
suficientemente motivadas y que todo este tema de bonificaciones tendríamos que
estudiarlo en el marco general, hablando de qué tipos de ingresos para mantener
los servicios que queremos.” Hablaban ustedes de los ingresos que íbamos a tener,
si íbamos a bajar mucho, íbamos a bajar poco, o sea, que no les gustó la moción,
porque decían que las cifras nos las habíamos sacado de la manga, el 50% no sé
qué, algo que ustedes proponían al principio en la moción, la verdad es que yo no
sé porque arte del “sibil y troque” la moción se ha ido quedando en poco y con
quién han hablado ustedes para seguramente tener apoyos o lo que sea.
La cuestión es que mire, al final la moción la han dejado ustedes inconcreta, en
nada, no ayuda mucho a los emprendedores, a los autónomos, perdón, y claro, la
verdad es que nos apetecía votársela a favor, pero como al final la han dejado
ustedes que no saben por dónde van, pues no tenemos más remedio que
abstenernos, diciéndoles como les decimos que desde Ciudadanos cuidamos a los
autónomos y de hecho, ya les he explicado al principio, está encima de la mesa y
está ahora ya en el Senado, para que se discuta y se haga lo que hay que hacer
luego cuando vuelva a la cámara, que va a ser sacarla adelante, una ley que va a
proporcionar una cierta estabilidad a los que han sufrido especialmente la crisis en
este país, que son los autónomos. Pero aquí esta moción es…no sirve para nada,
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por lo tanto, nos vamos a abstener y no votamos en contra, porque tampoco tiene
mayor importancia, creo que ya he dicho lo que tenía que decir y creo que votar en
contra se podría ver como que estamos en contra y tal y lo que hacemos es
abstenernos, si algún día usted la vuelve a presentar como en principio tenían
pensado, seguramente la votaremos a favor.
Miren, en cuanto al tema del apoyo a los miembros de la mesa del Parlamento,
hombre, ustedes se meten en jardines, pues allá ustedes, es decir, nosotros no
tenemos que defender a gente que sabe que está haciendo ilegalidades y como ahí
Ciudadanos tiene miembros en la mesa, pero como no se meten en jardines de
ilegalidades, pues poco hay que defenderlos, por lo tanto, si ustedes creen que
tienen que defenderlos, será porque algo crean que han hecho mal y ya se ha dicho
aquí antes, yo creo que el señor del PP lo ha explicado bastante bien. Pero en
cualquier caso, nosotros lo que procuramos es no meternos en jardines de
ilegalidades y así no tenemos luego que tener defensas, por tanto, si ustedes
quieren hacerlo y aquí este Pleno está dispuesto a apoyarlos para que los
defiendan, pues perfecto, pero nosotros no los vamos a apoyar, porque nosotros no
nos metemos en jardines ¿me entiende?
Por lo tanto, no vamos a defender a gente que está haciendo cosas de las que
nosotros estamos en contra, como es saltándose la ley y estando advertidos,
permanentemente advertidos, y han tenido ya ejemplos de inhabilitaciones, no por
sus ideas, ni mucho menos, yo ya le he dicho antes que tienen legitimidad incluso,
sino porque se saltan las leyes, el que se salte las leyes sabe las consecuencias,
así que yo no voy a apoyar a señores que estoy en contra de que se salten las
leyes y como los nuestros, los míos, Ciudadanos no se mete en jardines, pues no
tengo porqué ¿entiende? Ya saben ellos que no tienen que saltarse las leyes, la
voy a votar en contra, obviamente.
En cuanto al proyecto Castor, hombre, el proyecto Castor es que hay informes
técnicos de que es peor el remedio ahora que la enfermedad, desmantelar eso
ahora daría más problemas porque no se fían de lo que pueda pasar. Es verdad
que eso nació como nació, es verdad que hubo un desbarajuste y que hubo quien
se aprovechó, como han venido haciendo muchos empresarios sin ningún
escrúpulo, con la colaboración en algunos temas quizás también de algún gobierno
¿no? porque no solamente el modelo Castor, sino que hay otros de otros gobiernos.
En cualquier caso, pues miren, nos vamos a abstener, porque es que además hay
informes técnicos de que tocar eso ahora puede dar lugar a problemas, a
terremotos, cuando llegue un momento que los técnicos digan que eso no va a
causar un problema más grave del que ahora mismo tienen, pues seguramente
será el momento de volver a proponerlo, pero este momento, según hemos leído y
según información que tenemos de especialistas, de técnicos en la materia,
ingenieros que son especialistas en ese tema, han dicho que eso ni se toque, que
puede ser peor el remedio que la enfermedad.
Nosotros nos vamos a abstener y, oiga, es verdad que esto del tema Castor es una
vergüenza nacional, el derroche que ha habido ahí y que ha ido a bolsillos que ya
sabemos, eso sí que es verdad que es criticable, pero en este momento yo creo
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que es extemporáneo y que en el futuro veremos si los técnicos aconsejan que eso
se haga, lo que ustedes están pidiendo aquí en esta moción, en principio nos
vamos a abstener, porque no ha lugar por los informes técnicos que hay. Muchas
gracias.

Essent les 21.54 hores, s’incorpora a la sessió la Sra. Núria Marín Martínez,
Alcaldessa-Presidenta.

SRA. RAMÍREZ PÉREZ (PSC-CP)
Sí, gracias Alcaldesa. Mirad, L’Hospitalet, como sabéis, es una ciudad donde las
pequeñas y medianas empresas, autónomos y emprendedores tienen un papel
importante en la generación de riqueza y la creación de puestos de trabajo. Durante
todo el período de crisis que hemos vivido, son muchas personas que en situación
de desempleo, gracias a la creación de una empresa o un emprendimiento han
encontrado una alternativa sólida a su desocupación. Pero no sólo el
emprendimiento ha generado empleo, puesto que históricamente los autónomos
han sido generadores de ocupación y riqueza en nuestra ciudad, en Cataluña y en
España. Es por ello que este gobierno considera imprescindible que los autónomos
puedan contar con la complicidad de las instituciones, administraciones públicas y
sobre todo respecto a la política fiscal y de financiación.
Como ya había adelantado Antonio en su exposición en la moción, unos datos para
situarnos. A cierre del primer trimestre de este 2017, L’Hospitalet cuenta con 11.665
autónomos. Comparado con marzo 2015, ha habido un aumento de un 2,57%, que
comparado con Catalunya, ya supone casi medio punto más. También los datos
interanuales a mayo 2017, también nos dicen que en Hospitalet ha bajado el paro
respecto a 2016, siendo superior esta bajada aproximadamente en un punto,
comparado con la provincia de Barcelona y de Cataluña. Por tanto, los datos qué
nos indican, que por un lado nuestra ciudad genera más oportunidad para que las
personas que pueden ser autónomos y además se reduce el paro, en ambos casos
por encima de la media de la Provincia de Barcelona y de Catalunya.
Este Ayuntamiento, como muy bien antes ha dicho nuestra Alcaldesa, cree
firmemente en el apoyo del desarrollo económico de empresas y de autónomos,
dentro lógicamente de nuestras competencias, que como saben son pocas en este
ámbito, nos hemos focalizado en tres ámbitos. En el ámbito de la emprendeduría,
decir unos números que creo que son buenos que sepamos, que en el año 2016,
en la oficina de servicios de empresa, se realizaron 900 asesoramientos
personalizados, se crearon 70 nuevos negocios y 87 puestos de trabajo, de estos
70 nuevos negocios, 65 eran autónomos.
Respecto a otro ámbito que es el acompañamiento, consolidación, mentoring y
formación continuada y ayuda a la innovación en el tejido empresarial ya existente,
como he dicho no tan sólo nos quedamos en la emprendeduría, sino en las
empresas que ya existen, les acompañamos con diferentes acciones, en las cuales,
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poner el ejemplo de un proyecto que llamamos programa ACCELERA EL
CREIXMENT, con el objetivo de propiciar el crecimiento de pequeñas empresas
dentro de nuestro territorio.
En el ámbito de formación, también hacemos muchas cosas, datos: En el 2016 se
han realizado 795 horas lectivas impartidas a 729 asistentes, que mayoritariamente
son autónomos o empresarios individuales, lo que ha supuesto casi doblar el
número de horas y de asistentes respecto a 2015.
En el ámbito de las ayudas directas, destacar dos programas, a día de hoy, que
disponemos, que es el “LH empren”, que tiene como objetivo la ayuda a la
autoocupación y está destinada a personas desocupadas para crear su propio
negocio. A falta de una semana para la finalización del período de presentación de
solicitudes, llevamos 25 peticiones de autónomos o futuros autónomos, los cuales
pueden llegar a recibir una ayuda de 4.000 euros por solicitante. También está el
programa “LH empresa”, que en parte su objetivo es el fomento de la contratación,
otorgando a empresas una ayuda equivalente al 50% del coste salarial de la
persona contratada, por un período de entre 6 y 12 meses. En esta ayuda, ha
habido, este año, 38 solicitudes.
En resumen, ayudamos a la creación de nuevos negocios, ayudamos al
mantenimiento y mejora del tejido empresarial actual, y en la medida de lo posible y
teniendo en cuenta que nuestras competencias son escasas, hemos convocado
ayudas directas a la contratación y a la autoocupación.
Por otro lado, apuntar, no olvidarnos, que se acordó en el Pleno de Ciudad, un
pacto, trabajar por un pacto del comercio, donde se incluirán medidas específicas
de este sector, y que teniendo en cuenta que el 25% de los autónomos de esta
ciudad son comerciantes.
Pero justamente esta semana, como bien se decía, se ha aprobado una
introducción de diversas medidas en la Ley de Reformas Urgentes del Trabajo
Autónomo, y algunas de ellas son reivindicaciones históricas que creemos que son
una buena noticia. Pero como dicen los principales representantes autónomos, esto
es el primer paso de una serie de reivindicaciones históricas que queda mucho
camino por recorrer. Por ejemplo, combatir las empresas que utilizan los falsos
autónomos o endurecer las sanciones de la Ley de Morosidad, donde los que más
sufren los largos períodos de pago, son los pequeños empresarios y autónomos.
En lo que respecta a las competencias del Gobierno de España, el Partido
Socialista creemos en la aplicación del acuerdo de Toledo, en los que se recoge el
objetivo de homologación del sistema público de protección social del Régimen de
autónomos con respecto al General de la Seguridad Social. Y es que el trabajador
autónomo debe ser contemplado por el sector público en su doble naturaleza de
trabajador y empresario, al igual que un trabajador autónomo, debe cotizar según
sus ingresos reales, estableciendo un sistema de cotización progresivo y justo,
según los ingresos reales de cada autónomo. Y de esta manera también creemos
que podremos extender la cultura de la cotización suficiente y equilibrada, luchando
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contra esa creencia que hay entre los autónomos de considerar la cotización a la
seguridad social como un impuesto más, intentando minimizarlo al máximo y luego
le ofrece posteriormente unas prestaciones mínimas, especialmente la pensión de
jubilación.
Por otro lado, también creemos que a nivel autonómico la Generalitat de Catalunya
debería de poner en marcha el Consell del Treball Autònom de Catalunya, que se
creó en el 2010 por el gobierno socialista, el cual recoge las funciones, y cito
textualmente: “Emetre el seu parer amb caràcter facultatiu sobre els avantprojectes
de lleis o projectes de decrets que incideixin sobre el treball autònom. També
elaborar propostes i/o informes, incorporant la perspectiva de gènere i de les dones,
en relació amb les línies d’ actuació en matèria de treball autònom. I participar en el
Consell de Treball Autònom Estatal”.
Nada más que decir, por tanto, a nivel local haremos lo que esté dentro de nuestras
posibilidades, de nuestras competencias para fomentar la competitividad del
trabajador autónomo, pero también creemos que la Generalitat y el Estado deben
también ayudar a hacer todo aquello que sea necesario para llevar a cabo posibles
modificaciones o acciones que puedan mejorar. Nuestro posicionamiento en esta
moción, lógicamente será a favor. Gracias.

SR. BELVER VALLES (PSC-CP)
Sí, gràcies Sra. Alcaldessa. Respecte de la moció número 50, que fa referència al
projecte Castor, avançar que nosaltres votarem favorablement, perquè segurament
tot plegat, diguéssim, o el conjunt, la suma de tot, ha estat una mica un desgavell,
però alguna cosa deia el Sr. García, el Sr. Miguel García, que crec que tenia raó,
també hi ha alguns estudis que diuen que iniciar ara tot un procés de
desmantellament, no sabem si serà pitjor el remei que l’enfermetat, per tant, alerta
amb els processos que es puguin endegar, perquè és possible que aquells
moviments sísmics, que aquelles falles que es puguin produir en el moment de la
instal·lació i de la injecció a la costa mediterrània, en el moment del
desmantellament també poguessin tornar-se a produir i no faríem cap favor a les
viles i ciutats que es troben en aquest front marítim, especialment en la costa entre
Tarragona i Castelló.
I respecte de la moció número 49, avui és l’evidència d’allò de les dues cares de la
mateixa moneda, avui ho veiem en el mateix Ple. Fa una estona parlàvem d’una
cosa, ara parlem de l’efecte contrari, però algunes afirmacions que crec
que...algunes que les posen directament a la moció i d’altres que crec que s’han dit
en el debat i que crec que val la pena que no quedin sense dir. Els membres,
perquè no és a la mesa, és a alguns membres de la mesa del Parlament que se’ls
porta a judici, no és per afavorir un debat o per posar una norma a debat del
Parlament, és per incomplir una suspensió que havia fet el Tribunal Constitucional,
no per portar una norma a debat, per incomplir una resolució del Tribunal
Constitucional.
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Vostès a la seva pròpia moció diuen, parlen que atès que el Parlament va aprovar
el 23 de gener la declaració de sobirania i de dret a decidir del poble de Catalunya,
declaració que va ser suspesa pel Tribunal Constitucional, si ja ho diuen vostès,
després no els van portar als tribunals perquè portessin això a debat, no, no, perquè
ho van portar als tribunals perquè havia estat suspesa pel Tribunal Constitucional i
fent cas omís d’aquesta suspensió i del que els hi van dir des de la Secretaria de la
mesa del Parlament de Catalunya, van decidir portar-la endavant.
I després algunes de les qüestions que diuen vostès, afirmacions que sembla que
quedin aquí i que com ningú diu res, perquè estan a la part expositiva, no passa
res, vostès diuen: “La investigació judicial no recau sobre les persones citades a
declarar, sinó que recau sobre la institució, el Parlament de Catalunya, sobre totes
les forces parlamentàries en general i el conjunt de la ciutadania que representen.”
No, no, no, és només sobre aquells que incompleixen la llei o que se salten la
norma, sobre la resta no, hi ha membres de la mesa del Parlament que no han estat
citats a declarar com a imputats i és perquè van dir, escolti’n, més enllà del que jo
opini, hi ha una suspensió del Tribunal Constitucional. Perquè, insisteixo, la
Constitució és la que els hi dóna la possibilitat d’estar fent la seva feina.
Per tant, nosaltres tornant a la mateixa posició d’abans, ens abstindrem.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, doncs hem fet el posicionament...Sra. Secretària.

SRA. SECRETÀRIA
Hi ha empat a la número 49.

SRA. ALCALDESSA
A la número 49, no? Estem parlant de la número 49, molt bé, repetim la votació, no
hi ha, imagino, cap canvi, repetim, d’acord?
Molt bé, no sé si el Sr. García vol intervenir, si no cal, no cal, tenim moltes mocions
encara, vull dir...

SR. GARCÍA I ACERO (ERC-AM)
Molt breu. És a dir, en el tema dels autònoms, el que comentava Iniciativa amb el
tema dels ajuts progressius, jo crec que també és un element que podria incorporarse en aquest estudi que faci l’equip de govern. I jo els hi diria als de Ciutadans,
benvinguts a la defensa dels autònoms, aquest partit polític porta molts anys
defensant els autònoms i esperem que amb aquest acord que vostès tenen amb el
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PP, puguin incloure totes aquelles propostes que està defensant el sector, perquè
sembla que algunes, és a dir, cauen d’aquest acord que vostès tenen amb el Partit
Popular.
I sobre el tema de la moció dels membres de la mesa del Parlament, els membres
de la mesa del Parlament el que han fet, la Presidenta i els quatre membres que he
manifestat, és tramitar un debat polític perquè al Parlament de Catalunya es pot
debatre de tot i no s’han posicionat en cap moment sobre aquest tipus de propostes
que hi ha i ho fan amb qualsevol iniciativa legislativa, la presenti el grup que la
presenti. El que és curiós, com deia abans, és a dir, que en primera instancia es
vulgui jutjar a tots els membres, però curiosament a nivell judicial es vulgui treure, i
això és una cosa bastant greu, es vulgui treure d’aquesta causa, d’aquest judici, al
Sr. Nuet, perquè es considerava que no era independentista, però com deia abans
el Sr. Nuet no serà independentista, però sí que és demòcrata i defensa la llibertat
d’expressió, més enllà del posicionament de les propostes que es portin a debat,
perquè com deia abans, l’únic que fa la mesa del Parlament és tramitar els debats
polítics, perquè els grups polítics puguin decidir en llibertat, puguin debatre i puguin
votar les propostes, perquè per això han estat escollits pels ciutadans i ciutadanes
de Catalunya.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, gràcies. Hi ha alguna intervenció més per part d’algun grup? Sr. Belver.

SR. BELVER VALLES (PSC-CP)
Sí, jo és que ja ho ha dit dues vegades i tinc una pregunta pel Sr. García. Quan diu,
és que ho ha repetit d’una manera i ara ho tornava a dir, quan feia referència al Sr.
Nuet, diu: el Sr. Nuet no és independentista, però sí és demòcrata ¿els que no
pensem com vostè no ho som?

SRA. ALCALDESSA
Por alusiones.

SR. GARCÍA I ACERO (ERC-AM)
I tant. Jo només li dic que se l’imputa únicament, se’ls ha imputat per tramitar una
llei i al Sr. Nuet se li exclou d’aquestes imputacions a l’inici, únicament perquè
diu...és a dir, el jutge diu en aquest cas que, com no és independentista, se’l pot
excloure. És demòcrata, tots els representants que hi ha al Parlament de Catalunya
han estat escollits pels ciutadans per via democràtica i el que fa la mesa del
Parlament és tramitar qualsevol tipus d’iniciativa, perquè així s’ha votat pels
ciutadans i les ciutadanes, perquè es puguin tramitar qualsevol tipus d’iniciativa,
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agradi o no agradi, perquè el Parlament de Catalunya té aquesta potestat de
debatre de qualsevol tema, de qualsevol tema, perquè per això existeix la llibertat
d’expressió i amb aquesta resolució, amb aquest tema d’imputació als membres de
la mesa del Parlament, s’està atacant la llibertat d’expressió, perquè es diu que
alguns temes no es poden parlar a la cambra catalana.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, gràcies. Hem finalitzat les mocions d’Esquerra Republicana, passem a les
de Convergència i Unió.

Tancat el debat se sotmeten a votació les mocions números 48, 49 i 50; adoptantse els següents acords:
MOCIÓ 48.- EN
L’HOSPITALET.

SUPORT

ALS

TREBALLADORS

AUTÒNOMS

DE

Es dóna compte de la moció que es transcriu seguidament, i sotmesa a votació
s'aprova amb 23 vots a favor dels representants del PSC-CP, Srs./Sres. Núria
Marín Martínez, Francesc J. Belver Valles, Cristian Alcázar Esteban, José Castro
Borrallo, Manuel Brinquis Pérez, José M. García Mompel, Jaume Graells Veguin,
Jesús Husillos Gutierrez, M. Ángeles Sariñena Hidalgo, Rocío Ramírez Pérez i
David Quirós Brito; dels representants d’ICV-EUiA-PIRATES-E, Srs./Sres. Ana
González Montes, Juliana Carballeira Pascual i Ivan Nieto Martínez; dels
representants del PP, Srs/Sres. Sonia Esplugas González, Pedro Alonso Navarro i
Fco. Javier Martín Hermosín; dels representants d’ERC-AM, Srs./Sres. Antoni
García i Acero i Jorge García i Muñoz; del representant de CiU, Sr. Jordi Monrós
Ibáñez; del representant de la CUP-PA, Sr. Christian Giménez Marquez; i dels
REGIDORS NO ADSCRITS, Srs./Sres. Rafael Jiménez Ariza i Cristina Santón
Ramiro; i amb 4 vots d’abstenció dels representants de CIUTADANS, Srs./Sres.
Miguel Manuel García Valle, M. Carmen Esteban Fernández, Rainaldo Ruiz
Narvaez i Jesús Amadeo Martín González; assistents presents en el moment de la
votació, adoptant-se els acords que figuren en la seva part dispositiva:

En l’actualitat els treballadors autònoms representen un dels pilars bàsics de
l’economia de l’Hospitalet, i són un motor econòmic que abasta tots els sectors
econòmics: Indústria, comerç, serveis, etc.
En els darrers anys, el nombre d’autònoms s’ha incrementat en tot Catalunya, ja
que és una forma de treball utilitzada per molts treballadors en atur per a
reincorporar-se a una activitat professional mitjançant l’auto ocupació o per a
canalitzar l’emprenedoria.
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Els autònoms són un col·lectiu molt gran i divers de persones que treballen en molts
casos posant en risc els seus propis recursos i patrimoni personal.
Atès que en la ciutat de l’Hospitalet, el primer trimestre del 2017 hi havia més
d’11.000 treballadors autònoms.
Vist que l’Ajuntament de l’Hospitalet històricament ha portat a terme diverses
iniciatives per a donar suport a la creació de noves activitats, també als autònoms
de la nostra ciutat.
Malgrat que la xifra d’autònoms ha anat creixent amb la incorporació de noves
activitats i emprenedors, en molts casos amb el suport de les administracions,
també ens trobem que en alguns sectors com el comerç són molts els treballadors
autònoms que han hagut de tancar.
Això fa palès que, de la mateixa forma que algunes petites activitats autònomes
reben el suport de les administracions durant el període de l’inici de la seva activitat,
altres autònoms que ja fa un temps que funcionen, i que no reben cap mena d’ajut,
han de fer front per si sols a totes les dificultats derivades de la volatilitat del mercat,
dels canvis d’hàbits de consum de la societat i dels requeriments d’innovació
constants dels seus clients.
L’Ajuntament de l’Hospitalet, que ha mostrat una especial sensibilitat en ajudar a la
creació de noves activitats, hauria d’anar més enllà i donar suport també a aquests
treballadors autònoms un cop han superat amb èxit el període inicial.
L’Ajuntament de l’Hospitalet hauria de facilitar al màxim la consolidació de les
activitats i que es donin les millors condicions possibles pel desenvolupament del
treball dels autònoms, ajudar a mantenir i/o incrementar la seva activitat perquè això
repercuteixi també en la millora de l’economia i la creació de riquesa i de més
ocupació.
És del tot necessari que l’Ajuntament impulsi mesures que fomentin la consolidació,
modernització i ampliació de les activitats que realitzen en l’actualitat els
treballadors autònoms.
Per tot l’exposat, el grup d’Esquerra Republicana a l’Ajuntament de l’Hospitalet
proposa l’adopció dels següents
ACORDS:
Primer.- Instar l’Ajuntament de l’Hospitalet a estudiar l’implementació d’una
bonificació temporal en l’Impost sobre Construccions, Instal.lacions i Obres (ICIO),
en la Taxa per Prestació de Serveis d’Urbanisme i en altres taxes, com la Taxa per
la Recollida d’escombraries de comerç, als autònoms de l’Hospitalet que en
diferents graus, vulguin ampliar o modernitzar les instal.lacions o locals on
desenvolupin la seva activitat i/o que contractin nous treballadors.
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Segon.- Instar l’Ajuntament a estudiar la creació d’una bonificació en les zones
blaves d’aparcament i en els aparcaments municipals, per als vehicles comercials
dels treballadors autònoms de l’Hospitalet que per la naturalesa de la seva activitat,
el vehicle comercial és una part essencial.
Tercer.- Instar l’Ajuntament a promoure una acció informativa adreçada als
autònoms per conèixer els serveis i les accions de suport que tenen a la seva
disposició així com estudiar noves accions consensuades amb les entitats
representatives dels autònoms dins el marc de la Taula Sectorial d’Economia,
Ocupació, Comerç i Formació Professional del Consell de Ciutat.
Quart.- Instar l’Ajuntament a què totes aquestes mesures s’implementin en les
Ordenances Fiscals.
Cinquè.- Traslladar els presents acords al Consell de Ciutat,a la Taula Sectorial
d’Economia, Ocupació, Comerç i Formació Professional del Consell de Ciutat, a la
Federación de Trabajadores Autónomos (ATA), a la Unió de Botiguers de
l’Hospitalet, a PIMEC, a AEBALL,a AEP, a AEPI a la Confederació de Treballadors
Autònoms de Catalunya-CTAC, a CC.OO de l’Hospitalet, UGT de l’Hospitalet i a la
FAVV de l’Hospitalet.
MOCIÓ 49.- EN SUPORT ALS MEMBRES DE LA MESA DEL PARLAMENT DE
CATALUNYA.
Sotmetent-se a votació la present moció es produeix un empat de 7 vots en contra
dels representants de CIUTADANS, Srs./Sres. Miguel Manuel García Valle, M.
Carmen Esteban Fernández, Rainaldo Ruiz Narvaez i Jesús Amadeo Martín
González; i dels representants del PP, Srs/Sres. Sonia Esplugas González, Pedro
Alonso Navarro i Fco. Javier Martín Hermosín; 7 vots a favor dels representants
d’ICV-EUiA-PIRATES-E, Srs./Sres. Ana González Montes, Juliana Carballeira
Pascual i Ivan Nieto Martínez; dels representants d’ERC-AM, Srs./Sres. Antoni
García i Acero i Jorge García i Muñoz; del representant de CiU, Sr. Jordi Monrós
Ibáñez; i del representant de la CUP-PA, Sr. Christian Giménez Marquez; i 13 vots
d’abstenció dels representants del PSC-CP, Srs./Sres. Núria Marín Martínez,
Francesc J. Belver Valles, Cristian Alcázar Esteban, José Castro Borrallo, Manuel
Brinquis Pérez, José M. García Mompel, Jaume Graells Veguin, Jesús Husillos
Gutierrez, M. Ángeles Sariñena Hidalgo, Rocío Ramírez Pérez i David Quirós Brito;
i dels REGIDORS NO ADSCRITS, Srs./Sres. Rafael Jiménez Ariza i Cristina
Santón Ramiro. De conformitat amb l’article 48.7 del Reglament Orgànic del Ple,
repetida la votació i atès que el vot de qualitat de la Presidenta, que ha estat
d’abstenció, no ha dirimit l’empat de la primera votació, la moció no ha estat ni
aprovada, ni rebutjada.

MOCIÓ 50.- PER AL DESMANTELLAMENT DE LES INSTAL·LACIONS DEL
PROJECTE CASTOR.
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El 2 d’agost de 2007, el Ministeri d’Indústria publicava al BOE el projecte Castor
format per tres grans infraestructures: una planta marina davant la costa de la
Ràpita, Vinaròs i Alcanar, per aprofitar com a magatzem de gas un jaciment
petrolífer esgotat; un gasoducte de 30 quilòmetres, i una planta d’operacions
terrestre situada al terme municipal de Vinaròs, però físicament més propera als
nuclis de població catalans d’Ulldecona i Alcanar.
Des del primer dia, aquest projecte va ser rebutjat per les poblacions d’Alcanar i de
la Ràpita, així com de molts altres municipis de les Terres de l’Ebre i del Sénia, i
també per la Plataforma en Defensa de les Terres del Sénia, moviment social que
ha liderat l’oposició al projecte. Han estat diverses les denúncies, al·legacions,
queixes, mocions, preguntes i iniciatives que s’han presentat des de diverses
institucions exposant els dèficits, les mancances, les incògnites, l’opacitat, els
dubtes i les possibles irregularitats que oferia el projecte.
Fa pocs dies es van fer públics documents interns dels ministeris d’Indústria i
Energia en què es detallava com l’empresa, just abans de començar les obres, va
triplicar el cost de les instal·lacions, i es va passar d’un pressupost inicial de 400
MEUR el gener del 2007 als 1.272 MEUR de l’any 2010. A més, també es va saber
que no hi va haver un sistema transparent d’adjudicació de l’obra, de manera que, a
la pràctica, va ser una ‘auto adjudicació’. Així va ser com només s’hi va poder
presentar una única empresa, l’ACS de Florentino Pérez, qui, a la vegada, era el
principal accionista de l’empresa gestora del magatzem de gas Escal UGS. Segons
un informe redactat l’any 2012 per la Secretaria d'Estat d'Energia, pertanyent al
Ministeri d'Indústria, l’empresa ACS podria haver incrementat fins al 17% el benefici
industrial gràcies a la construcció del Castor.
El 13 de juny de 2013 es començà a injectar el gas natural al magatzem submarí i,
després que s’enregistressin centenars de terratrèmols, el 26 de setembre, el
Ministeri d’Indústria i Energia ordenava el cessament de l’activitat del magatzem de
gas, una instal·lació que encara estava en fase de proves i que, per tant, no estava
operativa.
El juliol del 2014, Escal UGS va renunciar a la concessió de l’explotació i el 3
d’octubre del mateix any el Govern espanyol aprovava un Reial Decret Llei pel qual
s’encarregava a Enagás la hibernació de les instal·lacions del magatzem de gas
Castor i s’aprovava el pagament, en el termini de 35 dies, d’una indemnització a
l’empresa concessionària de 1.350 MEUR. Aquesta quantitat més els respectius
interessos durant 30 anys, la pagaran els consumidors mitjançant el rebut del gas.
El 3 de maig de 2017, el Ministeri d’Energia feia públic l’informe del Massachusetts
Institute of Technology (MIT), que certificava allò que altres organismes i científics
ja havien advertit amb anterioritat; és a dir, que la injecció de gas al magatzem
submarí Castor va originar el miler de terratrèmols. Cal recordar que la Declaració
d’Impacte Ambiental de les instal·lacions del Castor no va incloure cap estudi per
avaluar els riscos sísmics associats al projecte, malgrat la proximitat d’una falla a la
plataforma marina. I això que tant l’Observatori de l’Ebre com l’Institut Geològic de
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Catalunya i la Plataforma en Defensa de les Terres del Sénia havien apuntat i
demanat la necessitat de fer estudis detallats sobre el risc sísmic de l’activitat.
El Ministeri, arran de l’informe del MIT, va anunciar que el magatzem de gas s’haurà
de desmantellar quan sigui segur i que continuarà en estat d’hibernació, això sí,
amb un cost anual de 15,7 MEUR que també recaurà en la factura del gas que
paguen els consumidors.
Davant la necessitat de desmantellar de manera immediata les instal·lacions
marítimes i terrestres del Castor, i de dirimir les responsabilitats polítiques,
tècniques i econòmiques dels que van autoritzar, tramitar, gestionar i aprovar la
posada en funcionament del Castor, el Grup Polític Municipal d’Esquerra
Republicana a l’Ajuntament de l’Hospitalet proposa l’adopció dels següents
ACORDS:
Havent estat sotmesa la proposta d’acord a votació per separat de cadascun dels
punts de la seva part dispositiva, els resultats són els següents:
a) Ha estat aprovat l’acord Primer amb 20 vots a favor dels representants del
PSC-CP, Srs./Sres. Núria Marín Martínez, Francesc J. Belver Valles, Cristian
Alcázar Esteban, José Castro Borrallo, Manuel Brinquis Pérez, José M. García
Mompel, Jaume Graells Veguin, Jesús Husillos Gutierrez, M. Ángeles Sariñena
Hidalgo, Rocío Ramírez Pérez i David Quirós Brito; dels representants d’ICVEUiA-PIRATES-E, Srs./Sres. Ana González Montes, Juliana Carballeira
Pascual i Ivan Nieto Martínez; dels representants d’ERC-AM, Srs./Sres. Antoni
García i Acero i Jorge García i Muñoz; del representant de CiU, Sr. Jordi
Monrós Ibáñez; del representant de la CUP-PA, Sr. Christian Giménez
Marquez; i dels REGIDORS NO ADSCRITS, Srs./Sres. Rafael Jiménez Ariza i
Cristina Santón Ramiro; i amb 7 vots d’abstenció dels representants de
CIUTADANS, Srs./Sres. Miguel Manuel García Valle, M. Carmen Esteban
Fernández, Rainaldo Ruiz Narvaez i Jesús Amadeo Martín González; i dels
representants del PP, Srs/Sres. Sonia Esplugas González, Pedro Alonso
Navarro i Fco. Javier Martín Hermosín; assistents presents en el moment de la
votació i que literalment diu:
Primer. Demanar al Govern espanyol una ordre de clausura definitiva del
magatzem de gas submarí Castor, que se segellin els pous i se’n desmantellin
immediatament totes les instal·lacions marítimes i terrestres, com també que es
reverteixi als propietaris les servituds afectades pel gasoducte, l’enretirada del
gasoducte, la restitució ambiental i paisatgística dels espais afectats pel projecte
i l’estudi de rescabalament per afectacions, tant del projecte com dels
terratrèmols, fins i tot en els casos de lucre cessant de finques i empreses dels
propietaris.
b) Ha estat aprovat l’acord Segon amb 23 vots a favor dels representants del
PSC-CP, Srs./Sres. Núria Marín Martínez, Francesc J. Belver Valles, Cristian
Alcázar Esteban, José Castro Borrallo, Manuel Brinquis Pérez, José M. García
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Mompel, Jaume Graells Veguin, Jesús Husillos Gutierrez, M. Ángeles Sariñena
Hidalgo, Rocío Ramírez Pérez i David Quirós Brito; dels representants d’ICVEUiA-PIRATES-E, Srs./Sres. Ana González Montes, Juliana Carballeira
Pascual i Ivan Nieto Martínez; dels representants del PP, Srs/Sres. Sonia
Esplugas González, Pedro Alonso Navarro i Fco. Javier Martín Hermosín; dels
representants d’ERC-AM, Srs./Sres. Antoni García i Acero i Jorge García i
Muñoz; del representant de CiU, Sr. Jordi Monrós Ibáñez; del representant de la
CUP-PA, Sr. Christian Giménez Marquez; i dels REGIDORS NO ADSCRITS,
Srs./Sres. Rafael Jiménez Ariza i Cristina Santón Ramiro; i amb 4 vots
d’abstenció dels representants de CIUTADANS, Srs./Sres. Miguel Manuel
García Valle, M. Carmen Esteban Fernández, Rainaldo Ruiz Narvaez i Jesús
Amadeo Martín González; assistents presents en el moment de la votació i que
literalment diu:
Segon. Demanar al Govern espanyol la creació d’una Comissió Informativa de
seguiment de les accions per desmantellar les instal·lacions del Castor, de la
qual en formaran part els ajuntaments i governs autonòmics directament
afectats pels terratrèmols provocats pel Castor.
c) Ha estat aprovat l’acord Tercer amb 23 vots a favor dels representants del
PSC-CP, Srs./Sres. Núria Marín Martínez, Francesc J. Belver Valles, Cristian
Alcázar Esteban, José Castro Borrallo, Manuel Brinquis Pérez, José M. García
Mompel, Jaume Graells Veguin, Jesús Husillos Gutierrez, M. Ángeles Sariñena
Hidalgo, Rocío Ramírez Pérez i David Quirós Brito; dels representants d’ICVEUiA-PIRATES-E, Srs./Sres. Ana González Montes, Juliana Carballeira
Pascual i Ivan Nieto Martínez; dels representants del PP, Srs/Sres. Sonia
Esplugas González, Pedro Alonso Navarro i Fco. Javier Martín Hermosín; dels
representants d’ERC-AM, Srs./Sres. Antoni García i Acero i Jorge García i
Muñoz; del representant de CiU, Sr. Jordi Monrós Ibáñez; del representant de la
CUP-PA, Sr. Christian Giménez Marquez; i dels REGIDORS NO ADSCRITS,
Srs./Sres. Rafael Jiménez Ariza i Cristina Santón Ramiro; i amb 4 vots
d’abstenció dels representants de CIUTADANS, Srs./Sres. Miguel Manuel
García Valle, M. Carmen Esteban Fernández, Rainaldo Ruiz Narvaez i Jesús
Amadeo Martín González; assistents presents en el moment de la votació i que
literalment diu:
Tercer. Demanar al Govern espanyol l’elaboració d’un informe jurídic sobre
l’operativitat de les instal·lacions del Castor, tant en el moment de l’inici dels
terratrèmols com avui dia; d’una auditoria tècnica del projecte, i d’un informe
sobre l’estabilitat i el risc sísmic que presenta actualment la zona que va patir
els sismes.
d) Ha estat aprovat l’acord Quart amb 23 vots a favor dels representants del
PSC-CP, Srs./Sres. Núria Marín Martínez, Francesc J. Belver Valles, Cristian
Alcázar Esteban, José Castro Borrallo, Manuel Brinquis Pérez, José M. García
Mompel, Jaume Graells Veguin, Jesús Husillos Gutierrez, M. Ángeles Sariñena
Hidalgo, Rocío Ramírez Pérez i David Quirós Brito; dels representants d’ICVEUiA-PIRATES-E, Srs./Sres. Ana González Montes, Juliana Carballeira
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Pascual i Ivan Nieto Martínez; dels representants del PP, Srs/Sres. Sonia
Esplugas González, Pedro Alonso Navarro i Fco. Javier Martín Hermosín; dels
representants d’ERC-AM, Srs./Sres. Antoni García i Acero i Jorge García i
Muñoz; del representant de CiU, Sr. Jordi Monrós Ibáñez; del representant de la
CUP-PA, Sr. Christian Giménez Marquez; i dels REGIDORS NO ADSCRITS,
Srs./Sres. Rafael Jiménez Ariza i Cristina Santón Ramiro; i amb 4 vots
d’abstenció dels representants de CIUTADANS, Srs./Sres. Miguel Manuel
García Valle, M. Carmen Esteban Fernández, Rainaldo Ruiz Narvaez i Jesús
Amadeo Martín González; assistents presents en el moment de la votació i que
literalment diu:
Quart. Demanar al Govern espanyol que faci arribar tota la informació i
documentació contractual, administrativa, jurídica i econòmica sobre el Castor al
Tribunal de Cuentas, perquè fiscalitzi tot el procés economicoadministratiu
relacionat amb el projecte, investigant-ne els costos, les despeses i el dèficit
generat per aquesta actuació.
e) Ha estat aprovat l’acord Cinquè amb 23 vots a favor dels representants del
PSC-CP, Srs./Sres. Núria Marín Martínez, Francesc J. Belver Valles, Cristian
Alcázar Esteban, José Castro Borrallo, Manuel Brinquis Pérez, José M. García
Mompel, Jaume Graells Veguin, Jesús Husillos Gutierrez, M. Ángeles Sariñena
Hidalgo, Rocío Ramírez Pérez i David Quirós Brito; dels representants d’ICVEUiA-PIRATES-E, Srs./Sres. Ana González Montes, Juliana Carballeira
Pascual i Ivan Nieto Martínez; dels representants del PP, Srs/Sres. Sonia
Esplugas González, Pedro Alonso Navarro i Fco. Javier Martín Hermosín; dels
representants d’ERC-AM, Srs./Sres. Antoni García i Acero i Jorge García i
Muñoz; del representant de CiU, Sr. Jordi Monrós Ibáñez; del representant de la
CUP-PA, Sr. Christian Giménez Marquez; i dels REGIDORS NO ADSCRITS,
Srs./Sres. Rafael Jiménez Ariza i Cristina Santón Ramiro; i amb 4 vots
d’abstenció dels representants de CIUTADANS, Srs./Sres. Miguel Manuel
García Valle, M. Carmen Esteban Fernández, Rainaldo Ruiz Narvaez i Jesús
Amadeo Martín González; assistents presents en el moment de la votació i que
literalment diu:
Cinquè. Demanar al Congrés de Diputats la creació, en seu parlamentària,
d’una Comissió d’Investigació per determinar les responsabilitats polítiques,
tècniques i econòmiques dels que van autoritzar, tramitar, gestionar i aprovar la
posada en funcionament del Castor i emprendre les accions legals pertinents
que se’n derivin.
f)

Ha estat aprovat l’acord Sisè amb 23 vots a favor dels representants del
PSC-CP, Srs./Sres. Núria Marín Martínez, Francesc J. Belver Valles, Cristian
Alcázar Esteban, José Castro Borrallo, Manuel Brinquis Pérez, José M. García
Mompel, Jaume Graells Veguin, Jesús Husillos Gutierrez, M. Ángeles Sariñena
Hidalgo, Rocío Ramírez Pérez i David Quirós Brito; dels representants d’ICVEUiA-PIRATES-E, Srs./Sres. Ana González Montes, Juliana Carballeira
Pascual i Ivan Nieto Martínez; dels representants del PP, Srs/Sres. Sonia
Esplugas González, Pedro Alonso Navarro i Fco. Javier Martín Hermosín; dels
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representants d’ERC-AM, Srs./Sres. Antoni García i Acero i Jorge García i
Muñoz; del representant de CiU, Sr. Jordi Monrós Ibáñez; del representant de la
CUP-PA, Sr. Christian Giménez Marquez; i dels REGIDORS NO ADSCRITS,
Srs./Sres. Rafael Jiménez Ariza i Cristina Santón Ramiro; i amb 4 vots
d’abstenció dels representants de CIUTADANS, Srs./Sres. Miguel Manuel
García Valle, M. Carmen Esteban Fernández, Rainaldo Ruiz Narvaez i Jesús
Amadeo Martín González; assistents presents en el moment de la votació i que
literalment diu:
Sisè. Fer arribar aquest acord al president de la Generalitat de Catalunya, al
Ministre d’Energia, a tots els grups parlamentaris del Congrés de Diputats i del
Senat, al Tribunal de Cuentas, a la Plataforma en Defensa de les Terres del
Sénia, i al comissari de Medi Ambient de la Unió Europea, al Consell de Ciutat i
a la FAVV de l’Hospitalet.
No obstant la votació per separat dels acords, aquesta moció HA ESTAT
APROVADA pel Ple de l’Ajuntament, tota vegada que el quòrum d’aprovació
legalment exigit és la majoria simple del nombre legal de membres de la
Corporació.
CONVERGÈNCIA I UNIÓ
En relació amb les mocions presentades pel grup polític municipal de
Convergència i Unió, números 51, 52 i 53, es produeixen les intervencions
següents:

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, gràcies. Sr. Monrós.

SR. MONRÓS IBÁÑEZ (CiU)
Sí, seré breu, perquè les mocions ja les teniu. Quant a la primera moció per lluitar
contra les màfies d’ocupació il·legal d’habitatges, us he passat a tots els portaveus i
als regidors no adscrits, una proposta de modificació del primer i el segon acord,
val? la Sra. Secretària la té o no la té i sinó li facilito immediatament. És una moció
en la qual el que posem de relleu és la lluita contra tota una sèrie de màfies que se
n’aprofiten de la xacra del tema de les persones que desgraciadament estan en
situació d’exclusió social i volen, doncs aprofitar-se d’aquestes persones cobrant-les
diners per ocupar i donar títols d’ocupació en els pisos.
Quant a la moció per posar marquesines a les parades de bus de l’Hospital de
Bellvitge i de l’ICO, fem una...en el primer acord manifestem un canvi, que en junta
de portaveus ja he manifestat i és que l’Ajuntament de l'Hospitalet, o sigui, el text
actual posa que l’Ajuntament de l'Hospitalet demani a l’Àrea Metropolitana de
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Barcelona la millora, seria canviar i posar que l’Ajuntament de l'Hospitalet es faci
responsable de les millores de les parades de bus existents a l’entorn de l’Hospital
de Bellvitge i de l’ICO, amb la instal·lació de marquesines o en el seu defecte
elements que facilitin l’espera dels usuaris. En tot cas, el company de la CUP tenia
un segon acord, que en el seu torn d’intervenció manifestarà.
I una tercera moció..., bé, aquesta moció de les marquesines és per donar
situacions de protecció als usuaris d’aquestes parades d’autobús, en una època
com actualment, amb la calor que cau, doncs evidentment tenen més sentit que mai
i és donar solució a les poques parades que queden en aquesta situació.
I una tercera moció seria una moció sobre les condicions laborals dels treballadors
dels mitjans de comunicació de l'Hospitalet, en que en el seu moment ens han
vingut reclamant ja històricament, una sèrie de mancances en el que seria el
manteniment periòdic de l’edifici de mitjans de comunicació. I el que demanem és
instar a l’Ajuntament de l'Hospitalet i a La Farga Gestió d’Equipaments Municipals,
a dur a terme una revisió i millora de l’estat de l’edifici dels mitjans, tot procurant
que aquest reuneixi les millors condicions possibles pels treballadors dels mitjans
de comunicació de la ciutat i un segon acord instant a l’Ajuntament de l'Hospitalet i
a La Farga Gestió d’Equipaments Municipals a dur a terme el manteniment periòdic
de l’edifici dels mitjans de comunicació de l'Hospitalet.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, gràcies. Té una esmena vostè? Vinga.

SR. GIMÉNEZ MARQUEZ (CUP-PA)
Sí, proposem afegir un nou acord a la moció 52, que diu textualment: “Instar al
govern de l’Ajuntament de l'Hospitalet a incloure senyals pictogràfiques pintades al
terra de les parades d’autobusos, que orientin, tant als conductors/conductores,
com a les persones amb diversitat funcional, sobre quin seria el lloc més adient on
col·locar-s’hi, en funció de les dimensions de l’autobús, facilitant així la baixada de
la rampa i l’accés al vehicle en les millors condicions.”

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, doncs accepta?

SR. MONRÓS IBÁÑEZ (CiU)
És una esmena que ja hem comentat que l’acceptem, llavors passaria a ser l’acord
número dos i el dos passaria a ser el tres.
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La Sra. Alcaldessa, pel posicionament dels regidors no adscrits i dels grups polítics
municipals, de menor a major representació, dóna la paraula al Sr. Rafael Jiménez
Ariza i a la Sra. Cristina Santón Ramiro i a continuació a la resta de representants
dels grups.

SR. JIMÉNEZ ARIZA (REGIDOR NO ADSCRIT)
Sí, gràcies, a favor de les tres.

SRA. SANTÓN RAMIRO (REGIDORA NO ADSCRITA)
Gràcies, a favor de les tres.

SR. GIMÉNEZ MARQUEZ (CUP-PA)
Sí, començarem per la 51, per lluitar contra les màfies d’ocupació il·legal
d’habitatges, votarem per separat els acords. Al nostre entendre, aquesta moció
pretén ficar d’alguna manera en el mateix sac diverses pràctiques, per una banda,
cal aclarir, per nosaltres, que les màfies o bandes organitzades, com anomena el
grup municipal de Convergència i Unió, que es fan amb el control d’un habitatge per
llogar-lo, no l’estan ocupant, sinó que fan una usurpació mercantil d’aquella
propietat amb una finalitat purament econòmica. Però al mateix temps, les persones
que lloguen aquest habitatge a aquestes màfies ho fan per pura necessitat, són
persones excloses per aquest estat del benestar, que de paraula i sobre el paper
diu garantir els serveis i drets bàsics de la ciutadania, però que a peu de carrer es
pot comprovar cada dia que això no és més que una mera fal·làcia.
Ens oposem a aquesta moció també, en part, perquè posa per davant d’un dret
fonamental i bàsic com és el dret a la vivenda, el dret a la propietat privada. I és que
la vivenda és un dret que no sempre es garanteix. Garantir habitatges per a tothom
és responsabilitat de l’administració i també és la seva responsabilitat prendre
mesures contra qui trafica amb aquest dret fonamental de la ciutadania i la resta de
les veïnes, ja sigui en forma d’especuladors immobiliaris o màfies organitzades.
Però des d’aquest grup municipal creiem que endurir les sancions, fer més pressió
policial o l’expulsió habitacional de les víctimes d’aquesta situació, és a dir, les
persones que viuen als immobles afectats per aquestes praxis, per sí soles no
seran la solució.
La solució és ambiciosa i complexa, però comença per una aposta clara de les
administracions per a generar un parc d’habitatge públic, a preus molt per sota del
mercat. Aquest parc d’habitatge hauria de ser suficientment gran per a poder incidir
en el mercat del lloguer i forçar la baixada dels preus. Quelcom que des d’aquest
Ajuntament també es podria reforçar amb la creació d’un índex oficial de preus de
referència del lloguer i de la venda, que sigui un indicador dels abusos i que doti als
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llogaters d’una eina per als nostres barris i que no generi precisament l’expulsió
d’aquest mercat ordinari de vivenda, a moltes persones que per manca de recursos
o per la seva mera situació administrativa, no poden entrar a viure a un habitatge,
por molt petit i per molt vell que aquest sigui.
Per tant, nosaltres ho tenim molt clar: quan viure és un luxe, ocupar és un dret. Ens
abstindrem en el primer acord, votarem en contra del segon, ens abstindrem també
del tercer i votarem a favor del quart i del cinquè.

Moció 52, amb l’esmena acceptada per Convergència i Unió, la votarem a favor.
Una cadira lligada a un pal a les parades de busos de Bellvitge, es va convertir fa
unes setmanes en tot un símbol a les xarxes socials, una imatge que simbolitza
moltes coses. La deixadesa de les administracions amb les necessitats de les
seves veïnes, la manca de sensibilitat amb un barri amb moltíssima gent gran, amb
una mobilitat molt reduïda i amb necessitats especials de transport per la pròpia
ubicació del barri dins de la ciutat. Però aquesta imatge també té molta força,
perquè simbolitza l’autogestió de la gent amb les seves pròpies necessitats i
evidencia que si les administracions no donen solucions, de vegades, existeixen
solucions populars d’autogestió a l’abast de la gent i això ens agrada moltíssim.
Gent amb idees i amb la determinació per a materialitzar-les, sempre amb la mirada
de millora de la seva realitat i, sobretot, de millora d’allò comú que ens afecta a
totes, tot i que es tracti de la col·locació d’una cadira lligada a la senyal d’un
autobús.
La 53 també la votarem a favor, només volem recordar que l’Ajuntament és el
propietari de l’edifici, sent així el responsable últim de vetllar pel correcte
manteniment del mateix. Ens consta que el tema de l’aire condicionat està en vies
de solució,esperem que sigui abans de les vacances d’aquest estiu. Però al mateix
temps, també volem deixar constància que aquestes mancances al manteniment de
l’edifici no són els principals problemes del mitjans de comunicació d’aquesta ciutat,
públics. Segurament un dels principals problemes d’aquests mitjans de comunicació
públics seria no disposar de cap contracte-programa encara o, per exemple, que la
proporció de la producció pròpia vers la contractada dins dels propis mitjans, dins
de la televisió, sigui de tan sols un 15% front al 85%, aproximadament, segons ens
explicaven l’altre dia al consell assessor i consultiu dels propis mitjans de
comunicació. Gràcies.

SR. GARCÍA I MUÑOZ (ERC-AM)
Sí, sobre la moció 51, la modificació de la Llei 1/2000 aprovada no contempla
mesures contra les màfies, ni més mitjans perquè l’administració pugui fer-li front,
tampoc aborda la necessitat, l’arrel del problema, de garantir el dret a l’habitatge,
perquè la Constitució espanyola no ho recull com a un dret fonamental. Per tant,
nosaltres no podem donar suport sense que s’incloguin aquestes mesures que
garanteixin el dret efectiu a l’habitatge, perquè es demostra que no hi ha voluntat
real de solucionar el problema, un problema per a milers de persones que s’han vist
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obligades a abandonar les seves llars, ja sigui per procediments de desnonament i
execucions hipotecàries o per no poder pagar el lloguer. Només al 2016 hi va haver
a l’Estat Espanyol 60.000 desnonaments, 166 per dia, i mentrestant només hi ha un
2% d’habitatge social i més de 3,40 milions d’habitatges buits, que suposa el 31%
de les vivendes buides que hi ha a Europa. No podem oblidar que la majoria
d’ocupacions són d’habitatges buits deguts a desnonaments i a mans de la banca i
grans tenidors, i aquesta llei està més orientada a criminalitzar les ocupacions i no
anar a l’arrel del problema que és l’especulació i lluitar contra les màfies. Per tant,
ens abstindrem del punt primer i segon, i votarem a favor de la resta.
Respecte a la moció 52 i la moció 53, les votarem a favor. Moltes gràcies.

SR. ALONSO NAVARRO (PP)
Sí, a favor de les tres.

SRA. CARBALLEIRA PASCUAL (ICV-EUiA-PIRATES-E)
A veure, començaré jo amb la moció 52, la moció per a les parades al bus de
l’Hospital de Bellvitge i l’ICO. El nostre grup municipal estem a favor d’aquesta
moció, ja hem parlat en aquest Ple més d’un cop del transport públic i l’accesibilitat
a l’hospital Universitari de Bellvitge i a l’hospital Duran i Reynalds. En aquesta
mateixa legislatura ja vam presentar una moció per tal de millorar l’itinerari del
transport públic a l’accés a les noves urgències. Crec que queda palès que és
necessària una millora en tots els aspectes del transport públic que ens apropa a
aquest hospital de Bellvitge i al ICO i al seu entorn, ja que és aquest especialment
sensible per a les persones que han d’accedir a ell. Quan parlem de centres
sanitaris es dóna més habitualment que els seus usuaris tinguin problemes de
mobilitat i, per tant, més dificultats a l’hora d’accedir als equipaments. En aquest
cas, la instal·lació de marquesines i elements que facilitin l’espera als usuaris és
una de les mesures necessàries i que creiem que millorarà la facilitat d’accés als
centres sanitaris.
Pel que fa a la moció 53, sobre les condicions laborals dels treballadors dels mitjans
de comunicació de l'Hospitalet, els mitjans de comunicació són també un tema
reiteratiu en aquest ple per diversos motius, però en aquest cas tots els motius
tenen a veure, normalment, amb la manca d’inversió i de voluntat política per tenir
uns mitjans de comunicació de qualitat. En aquest cas, aquesta moció ens parla de
les condicions laborals, concretament, dels seus treballadors, com suposo que
pensen d’altres grups, per davant hem de posar la implicació que tenen tots aquests
treballadors i la gran tasca com a professionals que fan els nostres mitjans amb els
escassos recursos de que disposen, però aquests treballadors, com tots, mereixen,
com a mínim, un tracte just i respectuós per part de l’empresa. En aquest cas, la
millora de les seves instal·lacions que afectarà directament a la prevenció de riscos
laborals dins l’empresa, creiem que és fonamental i molt important. Parlem de
condicions mínimes que han de garantir els espais laborals, que hem de garantir,
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doncs la seguretat d’aquest espais laborals per un correcte desenvolupament de la
seva tasca laboral de cada treballador d’aquesta casa i crec que no és demana res
que no exigeixi ja la normativa de riscos laborals de qualsevol empresa. Per tant, la
votarem també a favor.

SRA. GONZÁLEZ MONTES (ICV-EUiA-PIRATES-E)
Sí, respecto a la moción 51, sobre la ocupación ilegal de vivienda, a ver, nosotros
consideramos, como ya hemos dicho en muchos Plenos, que tenemos un
verdadero problema en esta ciudad con el tema de la vivienda, hay muchísimas
personas que no tienen otro remedio que dar una patada a la puerta y ocupar una
vivienda, porque no se les ha dejado otra opción y no se le está dando soluciones a
una situación gravísima, no podemos permitirnos ni un minuto más que continúe
habiendo estas situaciones en nuestra ciudad. Evidentemente, hay que combatir,
por todos los medios, a los que están haciendo un negocio del dolor y del
sufrimiento y la precariedad de muchísimas familias y eso es algo que tenemos que
combatir con todos los medios posibles.
Pero es que para eso hay que crear una red de vivienda pública, lo estamos
diciendo en cada Pleno, en cada Pleno, y hemos hecho propuestas al respecto, el
propio Consistorio debe de crear esa vivienda pública social, para acoger a todas
estas personas que no tienen otro remedio. Hicimos una propuesta en el Pleno, lo
volvemos a decir, hagamos esa red, como mínimo cada año destinar una cantidad
para adquisición de vivienda y paliar de una vez por todas esta situación. Lo
volvemos a decir, lo volvemos a pedir, se aprobó esa moción, queremos que se
cumpla, porque es más necesaria que nunca.
Lo que pasa es que nosotros consideramos que, como estas familias están en esa
situación tan grave, tampoco podemos criminalizarlas, por lo tanto vamos a votar
por puntos esta moción y nos abstendremos del punto primero y el segundo,
votaremos a favor del tercero, del cuarto y del quinto.

SR. GARCÍA VALLE (CIUTADANS)
A favor de las tres.

SR. GARCÍA MOMPEL (PSC-CP)
Respecte de la moció que presentava Convergència-PDeCAT, en principi cap
problema, acceptaríem la moció. Ara bé, n’hi ha hagut un afegit per part de la CUP,
complica una mica la cosa, perquè aquesta no està avaluada des del punt de vista
legal, no sabem si podem pintar les senyals al terra i quedaria una mica sotmesa a
la consideració que els serveis tècnics opinessin sobre ella, perquè en aquest
moment no sé la dimensió exactament. La resta, per tant, ens abstindríem en
aquest punt si el manté el Christian i la resta dels punts que vostè planteja els hi
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votem a favor, creiem que n’hi ha la dificultat de posar marquesines en aquelles
voreres les quals no donen les dimensions, n’hi ha algun sistema tècnic que podem
adoptar i, per tant, intentarem fer-ho i fer-ho ràpid. Dir-li que a Bellvitge només
queda una, que es posarà al setembre, i que la vorera, per exemple, de la Gran Via
davant de l’ICO, no representa cap problema, però sí la resta de parades no estan,
mirarem a veure cóm ho solucionem i podem posar aquestes marquesines.

CASTRO BORRALLO (PSC-CP)
Gràcies Alcaldessa. La moció 51 de la lluita contra les màfies d’ocupació il·legal
d’habitatges, nosaltres la votarem a favor, agraïm al Sr. Monrós que hagi acceptat
les modificacions a l’acord primer i segon, perquè, des del punt de vista del nostre
grup, clarifica les coses i ens permet votar-la amb una certa tranquil·litat. Aquesta
és una moció que deriva d’una proposició no de llei que es va presentar al Congrés
dels Diputats, en la qual el nostre grup, per la seva redacció, no va estar d’acord.
En tot cas, aprofitem aquesta moció una mica per explicar quina és la posició del
govern municipal respecte a aquestes qüestions de les ocupacions d’habitatges.
En primer lloc, nosaltres estem a favor del dret a la propietat, aquest és l’article 33.1
de la Constitució, però també estem perquè es compleixi la funció social de la
propietat, que també és un principi constitucional, que és el 33.2. Per tant, estem a
favor de les dues coses i les dues coses tenen una interrelació i han de tenir
instruments adequats per a la seva utilització.
Nosaltres estem radicalment en contra de les ocupacions de perfil mafiós o
delinqüencial. I això és així i ho dic, perquè en el Ple anterior vam tenir aquí,
precisament, una moció de Ciutadans que ens demanava que assumíssim tot el
parc residencial de la Generalitat, per evitar aquestes situacions d’ocupació, i varem
conèixer la crua realitat que estan patint els veïns, per exemple, de Victoria Kent,
per això no entenem massa quan el Sr. Giménez dóna carta blanca a les
ocupacions, perquè després, en el Ple anterior, ja li vaig corregir en aquest sentit,
perquè en el Plenari del Parlament de Catalunya vostès van votar precisament a
favor de la regularització d’aquestes ocupacions, siguin quins siguin, d’alguna
manera, els objectius i...sí, això va ser a la votació de la Llei 4/2016, aquest passat
mes d’agost, i després li donen empara a persones que venen queixant-se
precisament d’aquestes ocupacions irregulars, com els veïns i veïnes de Victoria
Kent, per tant, una mica de coherència.
Dèiem, estem en contra, radicalment en contra d’aquestes ocupacions de perfil
mafiós i a més estem compromesos a lluitar contra aquest fenomen i col·laborar
amb els jutges i amb els Mossos d’Esquadra que també han de tenir, d’alguna
manera, un compromís més ferm per evitar aquesta problemàtica. Nosaltres també
estem fent costat als propietaris privats als quals els ocupen un habitatge, perquè
això és terriblement injust i això fa referència al que parlàvem en el punt primer, és
a dir, una cosa és el dret a la propietat i una altra cosa és la funció social, perquè
això ha d’estar equilibrat i, per tant, fem costat als propietaris particulars i a les
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famílies que tenen dificultats per recuperar la possessió del seu habitatge quan
algú, de forma irregular, els ha ocupat.
I també estem en contra de l’ocupació de pisos públics, siguin de l’Ajuntament o
siguin de la Generalitat, i hem proposat, a través del reglament que s’ha de
desplegar amb la Llei 4/2016, que les ocupacions d’aquests habitatges no es
puguin regularitzar, perquè d’alguna manera estaríem transgredint les normes, és a
dir, perquè un pis públic arribi, amb un contracte de lloguer normalitzat, a una
família, aquesta família ha de demostrar tota una sèrie de requisits i ha d’esperar un
temps i ha d’haver-hi un procés de selecció i ha d’haver-hi una mesa d’emergència
que li atorgui aquest habitatge, el que no és de rebut és que algú intenti beneficiarse d’això, simplement donant-li una patada a la porta i, per tant, estem radicalment
en contra de les ocupacions d’aquests habitatges i que es puguin regularitzar.
Ara, dit tot això, també hem de dir que volem que la Generalitat compleixi amb la
seva obligació legal i aprovi aquest Reglament al que hem fet esment, que permeti
ajudar i defensar a les famílies vulnerables i diferenciar-les de les ocupacions
delictives. Per això hem presentat tota una sèrie de criteris d’aquest reglament, que
l’Agència de l’Habitatge ens ha acceptat i que s’està tramitant en el Parlament de
Catalunya, i ho hem presentat com Ajuntament. També volem que els grans
tenidors, les entitats financeres i els fons “buitre”, deixin d’especular i posin el seu
parc d’habitatge a disposició de l’administració, perquè això és necessari per donar
cobertura a famílies vulnerables, a través de contractes de lloguer social
normalitzats, amb dignitat i no amb patades a la porta.
No farem de vigilants dels habitatges que els bancs han obtingut després d’haver
especulat o expulsat a milers de famílies, això no ho farem, és a dir, no ens
dedicarem a vigilar el parc d’habitatges dels grans tenidors, si no els posen a
disposició de l’administració pública. I volem que la Generalitat també faci la seva
feina vigilant els seus habitatges, abans he posat l’exemple de Victoria Kent, és una
molt mala pràctica, hem d’intentar entre tots, i aquí cal la col·laboració de la policia i
cal la col·laboració del poder judicial, que es regularitzi la situació en aquest edifici. I
finalment, la Generalitat ha de ser també molt transparent en la recaptació de
l’impost de pisos buits i ens ha de facilitar un cens d’habitatges, d’aquells habitatges
que tenim a la ciutat, i d’aquesta manera ho vam demanar, i el Sr. Monrós ho sap, a
la darrera comissió mixta.
Un cop dit això i aclarida quina és la nostra posició, reiterem aquest vot a favor.
I respecte a la 53, efectivament, ja s’ha dit per part d’un grup municipal, hi ha un
projecte, una memòria valorada per millorar la situació de la climatització de l’edifici
de mitjans de comunicació, aquest projecte està valorat a l’entorn d’uns 400.000
euros, malauradament no podrà ser operatiu aquest estiu, això és inviable, és un
dels projectes que avui, quan es parlava de les inversions financerament
sostenibles, han entrat i un cop aprovat el pressupost general de l’Estat, podrem
desenvolupar-lo i, per tant, fins que no tinguem el marc de legalitat que ens permeti
fer la licitació, no ho podrem executar, però sàpiguen vostès que està la memòria
feta i el projecte en marxa. Gràcies.
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SRA. ALCALDESSA
Molt bé, quedaria, per tant, Sra. Secretària, aprovades les tres mocions. Obre, sí, jo
li puc donar la paraula, però obre un nou torn.

SR. MONRÓS IBÁÑEZ (CiU)
Bé, agrair el vot...

S’escolta el Sr. Giménez Márquez parlar sense micròfon.

SRA. ALCALDESSA
Sí, clar, clar, si no obre ell el torn, no hi ha...sí, sí, sí, Sr. Monrós.

SR. MONRÓS IBÁÑEZ (CiU)
No, gràcies per, bé, per l’aprovació de les tres mocions, en el tema de l’habitatge el
que està clar és que..., aquí s’exposava, s’exposava per part d’Iniciativa-Esquerra
Unida-Pirates i s’exposava per part del Partit Socialista, jo crec que hem de
continuar treballant i avançant en aquest tema, el que precisament, quan parlem
d’això, de les ocupacions il·legals i tal, també hem de recordar que molta gent
propietàries de pisos, s’han vist involucrats en aquestes...en perdre els pisos per les
situacions dels bancs, les entitats bancàries, les situacions de precarietat laboral, de
situacions que han provocat tot aquest desgavell que ara, per no tenir una previsió,
per no saber cóm atacar-ho, estem intentant reconduir una situació molt difícil. Estic
totalment d’acord en que no només aquestes mocions solucionaran el problema,
com deien els companys d’Iniciativa-Esquerra Unida, doncs evidentment s’ha de
lluitar, s’ha de treballar per tenir més habitatge de protecció oficial, de lloguer social,
totes aquestes coses conjuntament des de totes les administracions, que al final el
que significa és abocar diners en aquests temes i, per tant, és evident que
l'Hospitalet, una ciutat molt gran i, per tant, amb més persones amb aquestes
situacions d’exclusió social, hem de treballar conjuntament per poder-ho solventar i,
per això, agraeixo el to de les intervencions respecte de la moció.

SRA. ALCALDESSA
Hi ha alguna intervenció més? Sí, senyor...bé, abans de donar-li la paraula, perquè
no sé si...crec que no s’ha explicitat, però vostè ha comentat allò de l’índex de
referència, dir-li que la setmana passada la consellera va fer la presentació i
Hospitalet ja en té aquest índex de referència. Ho dic per a la seva informació i
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perquè ha afirmat que l'Hospitalet no la té i ja en tenim, per tant...ha afirmat, no ha
afirmat? Bé, doncs jo ho he entès malament, en tot cas, la informació és que l’índex
de referència de preus del lloguer existeix a la nostra ciutat i es pot consultar, per
part de qualsevol persona particular o que vulgui llogar o que vulgui posar en
lloguer el seu habitatge, lliurament aquesta informació.

SR. GIMÉNEZ MARQUEZ (CUP-PA)
Sí, m’ha semblat sentir que deia, el responsable d’habitatge deia, en algun moment,
que ens havia corregit en algun Ple anterior ens havia corregit, ens havia corregit el
què ens havia corregit? què ens ha de corregir vostè a nosaltres? ¿què ens ha de
corregir quan parlem? o sigui, a vegades fa vostè unes afirmacions absolutament
fora de lloc, vostè no ha de corregir absolutament res a ningú i molt menys a un
grup municipal com el nostre, no ha de corregit absolutament res. Parli vostè,
argumenti sobre les nostres propostes, allò que presentem a cada Ple i, en aquest
cas, parli sobre les que nosaltres hem presentat avui, les propostes que hem fet
avui, i parli vostè sobre la proposta de parc d’habitatge públic a la ciutat, parli d’això.
Corregir el què i a qui, sí? i amb quina potestat vostè ha de corregir a ningú.
En la següent moció, la de les marquesines, simplement en relació a la viabilitat o
no jurídica dels pictogrames, la proposta d’esmena d’edició, d’inclusió d’aquest
acord, no era nostra, ens l’ha demanada, ens l’ha fet arribar l’Associació SUMEM
també, perquè intentéssim incloure-la dins de la pròpia moció. Desconeixem,
creiem que això ja existeix en d’altres llocs, suposem que és legal i simplement
demanem que es comenci a utilitzar, que es comenci a posar en marxa, sigui, ho
hem parlat abans a la Junta de Portaveus, sigui amb una prova pilot, amb vàries
proves pilot, però que es comenci, que és alguna cosa que preocupa a diferents
col·lectius amb diversitat funcional a la ciutat i que es comenci a provar. Gràcies.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, hi ha alguna intervenció més? Sr. Castro.

SR. CASTRO BORRALLO (PSC-CP)
Sí, té raó el Sr. Christian Giménez, vostè de vegades es corregeix sol i de vegades
és incorregible. Miri, vostè ha arribat a afirmar en aquest Ple que un regidor
d’aquest plenari era membre d’una empresa i tenia un càrrec directiu, ha arribat a
afirmar aquesta barbaritat en un Ple municipal. Si el terme corregir no és correcte,
no es preocupi que jo el retiro, però vostè...jo li volia fer veure una cosa, vostè em
va fer una pregunta a mi en el darrer Ple, després d’haver tractat el tema de Victoria
Kent, i vostè diu una cosa, fa la contrària i fa veure la següent, i a això, com que ja
ens té acostumats, avui ens ha donat també, amb els veïns del carrer Leonardo da
Vinci, una gran lliçó, no es preocupi que hem pres bona nota. Moltes gràcies.
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SRA. ALCALDESSA
Molt bé, hem finalitzat els punts, bé, les tres mocions presentades i passarem a
l’últim apartat de la Candidatura d’Unitat Popular-Poble Actiu.
Tancat el debat se sotmeten a votació les mocions números 51, 52 i 53; adoptantse els següents acords:
MOCIÓ 51.- PER LLUITAR CONTRA LES MÀFIES D’OCUPACIÓ IL·LEGALS
D’HABITATGES.
La crisi econòmica ha provocat que moltes famílies en els darrers anys es
quedessin sense llar, quedant vulnerats els seus drets. Paral·lelament a aquest fet,
han aparegut diverses xarxes organitzades, que aprofitant-se de la situació de
debilitat i necessitat de moltes famílies, comercialitzen il·legalment amb l’ocupació
de pisos tot exigint el pagament de quantitats a canvi de deixar ocupar il·legalment
un habitatge.
Aquest acte mafiós, a part d’aprofitar-se de la situació d’emergència d’una família,
també representa un atac contra la propietat privada. Cal tenir en compte que
aquest tipus d’ocupació il·legal, on prèviament ha actuat una d’aquestes màfies,
també s’observa en pisos propietat d’ONG’s o de l’Administració Pública que
haurien de ser destinats a fins socials en benefici de famílies en situació de
vulnerabilitat.
Ara, quan una propietat és ocupada, per a poder prosseguir al desallotjament es
necessita la denúncia per part del propietari per tal que el jutge realitzi l’ordenament
judicial, i posteriorment desallotgin l’habitatge. El fet però, és que el desallotjament
no es produeix de forma immediata, a més dels costos judicials per part del
propietari per recuperar la seva propietat.
El Partit Demòcrata va presentar al Congrés dels Diputats el
una Proposició de Llei de modificació de la Llei 1/2000,
(LECiv), per la que es regula un procediment específic per
d’habitatges de titularitat de propietaris i assegurar a les
administracions públiques la disponibilitat d’habitatge social.

passat mes de gener
d’Enjudiciament Civil
garantir la possessió
entitats socials i les

A més, la proposta de modificació preveu un mecanisme perquè, aquelles persones
amb necessitats per tenir un habitatge encara que hagin entrat a pisos a través de
màfies, l’administració avaluï si la persona compleix les condicions per tal que se li
assigni un habitatge social.
Atès que els poders públics han de garantir la protecció del dret a l’habitatge de les
persones en risc d’exclusió social així com el dret a la propietat privada i que
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l’ocupació il·legal no pot ser una forma establerta i tolerada d’accés a la possessió
d’un habitatge.
Per aquests motius, el grup municipal de CiU-PDeCAT proposa al Ple de
l’Ajuntament de l’Hospitalet l’adopció dels següents acords:
Havent estat sotmesa la proposta d’acord a votació per separat de cadascun dels
punts de la seva part dispositiva, els resultats són els següents:
a) Ha estat aprovat l’acord PRIMER, amb una esmena “in voce” a petició del Sr.
Monrós Ibáñez, portaveu del grup proponent de la moció, ja incorporada, amb
21 vots a favor dels representants del PSC-CP, Srs./Sres. Núria Marín
Martínez, Francesc J. Belver Valles, Cristian Alcázar Esteban, José Castro
Borrallo, Manuel Brinquis Pérez, José M. García Mompel, Jaume Graells
Veguin, Jesús Husillos Gutierrez, M. Ángeles Sariñena Hidalgo, Rocío Ramírez
Pérez i David Quirós Brito; dels representants de CIUTADANS, Srs./Sres.
Miguel Manuel García Valle, M. Carmen Esteban Fernández, Rainaldo Ruiz
Narvaez i Jesús Amadeo Martín González; dels representants del PP, Srs/Sres.
Sonia Esplugas González, Pedro Alonso Navarro i Fco. Javier Martín Hermosín;
del representant de CiU, Sr. Jordi Monrós Ibáñez; i dels REGIDORS NO
ADSCRITS, Srs./Sres. Rafael Jiménez Ariza i Cristina Santón Ramiro; i amb 6
vots d’abstenció dels representants d’ICV-EUiA-PIRATES-E, Srs./Sres. Ana
González Montes, Juliana Carballeira Pascual i Ivan Nieto Martínez; dels
representants d’ERC-AM, Srs./Sres. Antoni García i Acero i Jorge García i
Muñoz; i del representant de la CUP-PA, Sr. Christian Giménez Marquez;
assistents presents en el moment de la votació i que literalment diu:
PRIMER.-Donar suport a les accions que protegeixen la propietat privada dels
petits propietaris particulars i el parc públic d’habitatge, així com vetllar per fer
compatible el dret a la propietat amb funció social de la mateixa.
b) Ha estat aprovat l’acord SEGON, amb una esmena “in voce” a petició del Sr.
Monrós Ibáñez, portaveu del grup proponent de la moció, ja incorporada, amb
21 vots a favor dels representants del PSC-CP, Srs./Sres. Núria Marín
Martínez, Francesc J. Belver Valles, Cristian Alcázar Esteban, José Castro
Borrallo, Manuel Brinquis Pérez, José M. García Mompel, Jaume Graells
Veguin, Jesús Husillos Gutierrez, M. Ángeles Sariñena Hidalgo, Rocío Ramírez
Pérez i David Quirós Brito; dels representants de CIUTADANS, Srs./Sres.
Miguel Manuel García Valle, M. Carmen Esteban Fernández, Rainaldo Ruiz
Narvaez i Jesús Amadeo Martín González; dels representants del PP, Srs/Sres.
Sonia Esplugas González, Pedro Alonso Navarro i Fco. Javier Martín Hermosín;
del representant de CiU, Sr. Jordi Monrós Ibáñez; i dels REGIDORS NO
ADSCRITS, Srs./Sres. Rafael Jiménez Ariza i Cristina Santón Ramiro; amb 1
vot en contra del representant de la CUP-PA, Sr. Christian Giménez Marquez; i
amb 5 vots d’abstenció dels representants d’ICV-EUiA-PIRATES-E, Srs./Sres.
Ana González Montes, Juliana Carballeira Pascual i Ivan Nieto Martínez; dels
representants d’ERC-AM, Srs./Sres. Antoni García i Acero i Jorge García i
Muñoz; assistents presents en el moment de la votació i que literalment diu:
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SEGON.- Donar suport a les modificacions legislatives encaminades a lluitar
contra les ocupacions d’habitatges de petits propietaris particulars o
d’habitatges públics, així com, amb caràcter general, d’aquelles de contrastat
caràcter delictiu o mafiós i agilitzar els processos de recuperació dels béns.
c) Ha estat aprovat l’acord TERCER amb 26 vots a favor dels representants del
PSC-CP, Srs./Sres. Núria Marín Martínez, Francesc J. Belver Valles, Cristian
Alcázar Esteban, José Castro Borrallo, Manuel Brinquis Pérez, José M. García
Mompel, Jaume Graells Veguin, Jesús Husillos Gutierrez, M. Ángeles Sariñena
Hidalgo, Rocío Ramírez Pérez i David Quirós Brito; dels representants de
CIUTADANS, Srs./Sres. Miguel Manuel García Valle, M. Carmen Esteban
Fernández, Rainaldo Ruiz Narvaez i Jesús Amadeo Martín González; dels
representants d’ICV-EUiA-PIRATES-E, Srs./Sres. Ana González Montes,
Juliana Carballeira Pascual i Ivan Nieto Martínez; dels representants del PP,
Srs/Sres. Sonia Esplugas González, Pedro Alonso Navarro i Fco. Javier Martín
Hermosín; dels representants d’ERC-AM, Srs./Sres. Antoni García i Acero i
Jorge García i Muñoz; del representant de CiU, Sr. Jordi Monrós Ibáñez; i dels
REGIDORS NO ADSCRITS, Srs./Sres. Rafael Jiménez Ariza i Cristina Santón
Ramiro; i amb 1 vot d’abstenció del representant de la CUP-PA, Sr. Christian
Giménez Marquez;assistents presents en el moment de la votació i que
literalment diu:
TERCER.- Instar a la Generalitat de Catalunya i al Govern de l’Estat a buscar
mecanismes per eradicar les màfies que trafiquen amb l’ocupació il·legal,
revisant els protocols d’actuació de la policia i l’enduriment de les sancions.
d) S’aprova per unanimitat l’acord QUART, que literalment diu:
QUART.- Instar a la Generalitat de Catalunya continuï aplicant polítiques
encaminades a un habitatge digne per a tothom per tal d’eradicar situacions de
vulnerabilitat com és la pobresa energètica.
e) S’aprova per unanimitat l’acord CINQUÈ, que literalment diu:
CINQUÈ.- Traslladar aquests acords al Parlament de Catalunya, a la Generalitat
de Catalunya, al Congrés dels Diputats, a l’Associació Catalana de Municipis i a
la Federació de Municipis de Catalunya així com a les associacions de veïns de
l’Hospitalet
No obstant la votació per separat dels acords, aquesta moció HA ESTAT
APROVADA pel Ple de l’Ajuntament, tota vegada que el quòrum d’aprovació
legalment exigit és la majoria simple del nombre legal de membres de la
Corporació.
MOCIÓ 52.- PER POSAR MARQUESINAS A LES PARADES DE BUS DE
L’HOSPITAL DE BELLVITGE I L’ICO.
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A l’entorn de l’Hospital de Bellvitge i l’ICO hi ha diverses parades d’autobús però no
totes elles compten amb una marquesina amb seients.
Aquest fet és un obstacle per moltes persones amb problemes de mobilitat donat
que, per a elles, el fet d’esperar de peu fins que arriba el seu bus és quelcom
dificultós i en certs casos és, fins i tot, inviable.
Cal tenir en compte que, donat que aquestes parades de bus són a l’entorn de
centres sanitaris i de la Fundació Sociosanitària, són molt freqüentades per usuaris
amb mobilitat reduïda.
De tal manera que a hores d’ara, si un usuari amb mobilitat reduïda surt de l’ICO i
vol agafar l'LH1 i l'LH2, que van directes al barri de Bellvitge i a altres zones de la
ciutat, ha d'anar a la parada amb el codi 107488 (Camí Pau Redó-Hospital Duran i
Reynals). Però, malauradament, aquesta parada no té cap seient ni marquesina.
En cas de no poder esperar de peu fins que arribi el bus, aquest usuari hauria
d’anar fins el tanatori o agafar el bus que et porta fins l'Hospital de Bellvitge i un cop
allà agafar el metro o anar caminant fins la parada més propera amb marquesina.
Sigui quina sigui l’opció escollida, es fa evident que es genera una complicació
important pels usuaris amb problemes de mobilitat.
L’existència d’una marquesina o, en el cas que el mateix espai on està situada la
parada impossibiliti la seva instal·lació, d’elements que facilitin la espera dels
usuaris, suposaria una millora substancial en l’accés de les persones amb
problemes de mobilitat al transport públic.
Per aquests motius, el grup municipal de CiU-PDeCAT proposa al Ple de
l’Ajuntament de l’Hospitalet l’adopció dels següents acords:

Havent estat sotmesa la proposta d’acord a votació per separat de cadascun dels
punts de la seva part dispositiva, els resultats són els següents:
a) S’aprova per unanimitat l’acord PRIMER, amb una esmena “in voce” a petició
del Sr. Monrós Ibáñez, portaveu del grup proponent de la moció, ja incorporada,
que literalment diu:
PRIMER.- Que l’Ajuntament de l’Hospitalet es faci responsable de la millora de
les parades de bus existents a l’entorn de l’Hospital de Bellvitge i l’ICO amb la
instal·lació de marquesines o, en el seu defecte, elements que facilitin la espera
dels usuaris.
b) Ha estat aprovat l’acord SEGON, que s’ha afegit com esmena “in voce” a
petició del Sr. Giménez Márquez, portaveu del grup polític municipal de la CUPPoble Actiu, amb 16 vots a favor dels representants de CIUTADANS,
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Srs./Sres. Miguel Manuel García Valle, M. Carmen Esteban Fernández,
Rainaldo Ruiz Narvaez i Jesús Amadeo Martín González; dels representants
d’ICV-EUiA-PIRATES-E, Srs./Sres. Ana González Montes, Juliana Carballeira
Pascual i Ivan Nieto Martínez; dels representants del PP, Srs/Sres. Sonia
Esplugas González, Pedro Alonso Navarro i Fco. Javier Martín Hermosín; dels
representants d’ERC-AM, Srs./Sres. Antoni García i Acero i Jorge García i
Muñoz; del representant de CiU, Sr. Jordi Monrós Ibáñez; del representant de la
CUP-PA, Sr. Christian Giménez Marquez; i dels REGIDORS NO ADSCRITS,
Srs./Sres. Rafael Jiménez Ariza i Cristina Santón Ramiro; i amb 11 vots
d’abstenció dels representants del PSC-CP, Srs./Sres. Núria Marín Martínez,
Francesc J. Belver Valles, Cristian Alcázar Esteban, José Castro Borrallo,
Manuel Brinquis Pérez, José M. García Mompel, Jaume Graells Veguin, Jesús
Husillos Gutierrez, M. Ángeles Sariñena Hidalgo, Rocío Ramírez Pérez i David
Quirós Brito; assistents presents en el moment de la votació i que literalment
diu:
SEGON.- Instar al govern de l’Ajuntament de l'Hospitalet a incloure senyals
pictogràfiques pintades al terra de les parades d’autobusos, que orientin, tant
als conductors/conductores, com a les persones amb diversitat funcional, sobre
quin seria el lloc més adient on col·locar-s’hi, en funció de les dimensions de
l’autobús, facilitant així la baixada de la rampa i l’accés al vehicle en les millors
condicions.
c) S’aprova per unanimitat l’acord TERCER, que literalment diu:
TERCER.- Donar trasllat dels acords d’aquesta moció a l’AMB, associacions de
veïns, entitats de gent gran, entitats d’associacions de malalts i entitats de
persones amb diversitat funcional de l’Hospitalet.
No obstant la votació per separat dels acords, aquesta moció HA ESTAT
APROVADA pel Ple de l’Ajuntament, tota vegada que el quòrum d’aprovació
legalment exigit és la majoria simple del nombre legal de membres de la
Corporació.

MOCIÓ 53.- SOBRE LES CONDICIONS LABORALS DELS TREBALLADORS
DELS MITJANS DE COMUNICACIÓ DE L’HOSPITALET.
Es dóna compte de la moció que es transcriu seguidament, i sotmesa a votació
s'aprova per unanimitat dels assistents presents en el moment de la votació,
adoptant-se els acords que figuren en la seva part dispositiva:

L’estat dels mitjans de comunicació de la nostra ciutat és un tema que de manera
recorrent forma part dels debats dels diferents plens de la ciutat.
Això és així perquè considerem que el disposar d’uns mitjans de comunicació de
qualitat és un element bàsic i indispensable per una ciutat tant important com
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l’Hospitalet de Llobregat ja que són una eina de comunicació per a la ciutadania a la
vegada que contribueixin a fomentar la cohesió entre els diferents barris, sectors i
teixit social de la ciutat.
Tant és així que a l’octubre del 2015 tots els grups de l’oposició vàrem presentar
una moció conjunta demanant la reformulació dels mitjans de comunicació de
l’Hospitalet. Tanmateix, aquesta reformulació es dilata en el temps i no acaba
d’arribar mai.
Però, certament, quan parlem de que estem preocupats perquè l’Hospitalet tingui
uns mitjans de comunicació potents també estem parlant de que ens preocupa, i
molt, el poder garantir unes bones condicions laborals dels treballadors d’aquests
mitjans.
Uns treballadors que han demostrat amb escreix la seva implicació, la seva
dedicació i professionalitat però que, lamentablement, són els que pateixen més
directament la incertesa generada amb aquest llarg procés de reformulació dels
mitjans de comunicació.
A més, cal destacar que l’espai on treballa el personal dels mitjans de comunicació,
l’edifici dels mitjans situat a la plaça de Francesc Macià, és un edifici que a hores
d’ara presenta un seguit de deficiències que fan que les condicions sota les que han
de treballar no siguin les adequades.
Parlem, per exemple, de problemes amb la climatització de l’edifici (tant a l’hivern
com a l’estiu), portes despenjades, cables elèctrics penjant, humitats,... La sensació
és que no es duu a terme un manteniment correcta de l’edifici generant-se un seguit
de situacions que afecten enormement a les condicions laborals d’aquest personal.
És evident que no podem aconseguir uns mitjans de comunicació de qualitat sense
haver aconseguit, primer, que els treballadors d’aquests mitjans tinguin les
condicions laborals que es mereixen.
Per aquests motius, el grup municipal de CiU-PDeCAT proposa al Ple de
l’Ajuntament de l’Hospitalet l’adopció dels següents acords:
PRIMER.- Instar l’Ajuntament de l’Hospitalet i a La Farga Gestió d’Equipaments
Municipals S.A a dur a terme una revisió i millora de l’estat de l’edifici dels mitjans
tot procurant que aquest reuneixi les millors condicions possibles pels treballadors
dels mitjans de comunicació de la ciutat.
SEGON.- Instar l’Ajuntament de l’Hospitalet i a La Farga Gestió d’Equipaments
Municipals S.A a dur a terme el manteniment periòdic de l’edifici dels mitjans de
comunicació de l’Hospitalet.
TERCER.- Donar trasllat dels acords d’aquesta moció a Sindicat de Periodistes de
Catalunya a La Farga i a La Farga Gestió d’Equipaments Municipals S.A.
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CANDIDATURA D'UNITAT POPULAR-POBLE ACTIU
En relació amb les mocions presentades pel grup polític municipal de
Candidatura d'Unitat Popular-Poble Actiu, números 54, 55 i 56, es produeixen les
intervencions següents:

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, per a la seva presentació.

Essent les 22.50 hores abandona la sessió la Sra. Núria Marín Martínez,
Alcaldessa-Presidenta, i a partir d’aquest moment assumeix la presidència la Sr.
José M. García Mompel, 2on Tinent d’Alcaldia.

SR. GIMÉNEZ MARQUEZ (CUP-PA)
Sí, ens congratulem de poder presentar per fi aquesta moció al Ple de l'Hospitalet,
moció de suport al sector de l’estiba. Arribats a aquest punt dins de les
negociacions, presentem aquesta moció amb diversos objectius, que no són els
mateixos que en el moment inicial que volíem presentar-la, però em semblava que
era adient fer-ho: donar a conèixer com s’han produït els canvis laborals forçosos,
dins del sector de l’estiba; mostrar el nostre rebuig al Decret-llei aprovat a dit, des
de Madrid pel Ministerio de Fomento; i donar ple suport a les mobilitzacions i lluita
d’un col·lectiu molt proper a la nostra ciutat, per la nostra proximitat al Port i també
perquè tenim estibadors i estibadores que són veïnes de l’Hospitalet.
Respecte a cóm s’ha aprovat el nou marc normatiu, cal destacar la nul·la voluntat
del govern estatal de portar a terme unes negociacions reals, sense ingerències
externes i amb una clara intenció, obrir la porta als nous models d’empreses que
operen dins dels ports de Catalunya i d’Europa, empreses creades des de fons
d’inversió, voltors dels nínxols de mercat, que entren amb l’única intenció d’obtenir
el màxim benefici i amb cap respecte per la feina del sector. Volen acabar amb la
força d’un gremi, el de l’estiba, que fins ara ha demostrat que quan existeix una
comunitat real, quan existeixen unes condicions de feina tan dures com perilloses
pel mig, les persones s’uneixin per a poder defensar la seva feina i el futur de les
noves treballadores dins del sector.
Mostra d’això, el seguiment de fins al 100% a les convocatòries de vaga, amb força
impacte a l’economia portuària i general de Catalunya i a la resta de l’estat
espanyol. La força de la vaga i la pressió sindical, precisament, van ser les claus
perquè es mostrés una ruptura dins de la pròpia patronal. I ara ja són majoria les
empreses que s’han despenjat de la negociació promoguda des d’ANESCO, per a
assolir acords individuals amb les plantilles, adreçats a la subrogació de tots els
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llocs de feina i a la inclusió i participació de les treballadores i treballadors del
sector, a la formació de les noves contractacions.
Per tot això, proposem a la resta de grups municipals d’aquest Ple municipal, els
següents acords:
En primer lloc, instar al ministeri de Foment a desenvolupar un Reial Decret basat
en el resultat dels acords adquirits entre els representants de la patronal i els
sindicats de l’estiba, per tal de garantir la totalitat dels actuals llocs de feina, sense
cap rebaixa dels seus drets laborals ni salarials.
I en segon lloc, traslladar tot el nostre suport al sector de l'estiba i mostrar tota la
nostra solidaritat als estibadors i estibadores en aquests moments d'incertesa que
estan vivint, respecte al seu futur laboral, així com donar suport a les mobilitzacions
actuals i a les futures.
La moció 55, per a la recuperació de l’ofici cisteller i l’aprofitament coordinat dels
recursos naturals urbans. Presentem aquesta moció amb un doble objectiu: posar
en valor, per una banda, la natura de la ciutat i les seves possibilitats i també amb la
voluntat de recuperar pràctiques culturals que mostren diverses maneres de viure i
relacionar-se amb l’entorn. Amb una especial menció a l’historia i patrimoni cultural
del poble gitano, especialment dedicat a la cistelleria, durant segles.
I és que, a més a més, la conservació del medi natural, actualment, introdueix la
gestió sostenible dels recursos silvícoles, fent necessària en molts casos la
recol·lecció i intervenció humana per a una gestió eficient del paisatge. Recordem
que, en el cas de l’Hospitalet i la comarca del Baix Llobregat, aquestes plantes són
espècies vegetals pròpies del paisatge mediterrani i de ribera i, per tant, abundants
a determinades zones de la ciutat, degut a la proximitat del terme municipal de
l’Hospitalet respecte al Delta del Llobregat.
No podem oblidar que la riquesa natural silvestre, ja sigui en parcs, jardins o
voreres, és un patrimoni també de totes les veïnes de la ciutat i, per tant, cal posarho en valor, però també aprofitar i mostrar-ne el seu ús. Per tant, el seu
coneixement, sobretot per part dels escolars, com a ciutadans i ciutadanes de ple
dret, és clau per a entendre i respectar la biodiversitat que pot oferir una ciutat, però
també pot obrir la porta a recuperar i posar en valor pràctiques culturals que, tot i
que hem de resignificar des de la contemporaneïtat, sens dubte enriqueixen la
realitat dels nostres barris. Es tracta també d’una oportunitat per a vertebrar un
intercanvi de coneixements al voltant del treball artesanal de les fibres vegetals
entre cultures tradicionals i d’altres països que conviuen a la nostra ciutat.
De la mateixa manera, també es podria generar una fórmula d’economia circular
que recuperés el patrimoni vegetal existent, també una valoració d’aquests recursos
naturals, fins ara sense cap tipus d’aprofitament, i dels processos artesans amb la
seva transformació, fomentant així, des de la praxis, el concepte d’economia
circular, sostenible i de proximitat. Aquesta proposta no és singular, a d’altres llocs
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de Catalunya ja porten temps treballant en aquesta recuperació de sabers, com un
àmbit més de l’àrea de desenvolupament econòmic d’aquestes ciutats.
Per tots aquests motius, proposem tenir en compte dins de les activitats d’educació
ambiental, l’aprofitament de les fibres vegetals.
I, en darrer lloc, presentem una moció per a la visualització del mercat del Torrent
Gornal. Els mercats municipals són espais comunitaris de referència i de
socialització veïnal. Tenint en compte el llarg període de deteriorament del teixit
comunitari del barri de la Florida, per causes socioeconòmiques, pels grans canvis
demogràfics que ha suportat el territori durant l’última dècada i també per la situació
sostinguda d’extrema pobresa i gran desigualtat social, des d’aquest grup municipal
creiem que cal fomentar aquests espais comunitaris com a mecanismes de
construcció de comunitat, dins del propi barri.
Si la intenció d’aquest Ajuntament és que l’activitat d’aquest mercat i, per tant,
també els negocis que en formen part, continuï endavant, llavors caldria donar
moltes més passes més enllà d’aquesta moció, però des de la CUP-Poble Actiu
entenem que aquest pot ser un primer pas. Llavors, emplacem al govern a
començar des de l’inici, és a dir, en primer lloc a complir amb els compromisos
adquirits amb el propi mercat, com ara millorar la seva visibilitat i senyalització i
també a parlar amb les paradistes sobre les seves necessitats i els seus reptes,
actuals.
La visualització reduïda actual del Mercat Torrent-Gornal, perjudica de forma directa
l'activitat econòmica que s’hi realitza, incidint directament en la subsistència dels
negocis que el mercat conté i posant en risc la font d'ingressos de moltes famílies i
la pròpia pervivència del mercat municipal. Gairebé totes les concessionàries
perceben aquesta falta de visualització del mercat.
Fent un petit i humil treball de camp, imprescindible per a poder conformar un
posicionament seriós sobre qualsevol tema, des del grup municipal CUP-Poble
Actiu hem pogut constatar que la percepció de les concessionàries del Mercat del
Torrent Gornal és d’abandonament, de falta de suport per part de l’administració
municipal i de falta d’un compromís polític decidit per part de l’equip de govern local
amb l’equipament, que acaba generant la impressió, entre les pròpies paradistes,
que l’Ajuntament fa temps que va decidir deixar morir aquesta instal·lació municipal.
Ara els hi posem sobre la taula la situació d’aquest mercat i uns acords tant senzills
com difícils de votar contràriament per part de qualsevol govern municipal. Cal que
el Ple de l'Ajuntament de l'Hospitalet demostri el seu compromís amb el comerç de
proximitat i amb les petites empreses de la nostra ciutat, tal i com porten tots els
grups polítics als seus programes electorals, i es prenguin mesures concretes per
tal que el Mercat del Torrent Gornal no acabi morint per manca de suport
institucional. No es tracta només d’un conjunt de petits i mitjans negocis de
proximitat, sinó també d’un espai de socialització de les veïnes i d’una part de la
nostra història més recent. Gràcies.
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El President en aquest moment, Sr. José M. García Mompel, pel posicionament
dels regidors no adscrits i dels grups polítics municipals, de menor a major
representació, dóna la paraula al Sr. Rafael Jiménez Ariza i a la Sra. Cristina
Santón Ramiro i a continuació a la resta de representants dels grups.

SR. JIMÉNEZ ARIZA (REGIDOR NO ADSCRIT)
Gràcies, a favor de la 54 i 56 i en contra de la 55.

SRA. SANTÓN RAMIRO (REGIDORA NO ADSCRITA)
Gràcies, a favor de la 54, en contra de la 55 i a favor de la 56.

SR. MONRÓS IBÁÑEZ (CiU)
Sí, des del PDeCAT, respecte de la 54, moció de suport al sector de l’estiba, ens
abstindrem, nosaltres entenem que cal defensar que les empreses i els treballadors
arribin a acords per fer possible el procés de liberalització del sector.
Quant a la 55, també ens abstindrem, entenem, o sigui, hem analitzat molt aquesta
moció, creiem que...ens parla en algun moment de fer una revisió de l’ordenança
del civisme, precisament quan hem estat en un procés d’al·legacions del tema. No
acabem de veure el tema d’incloure aquest tema dintre de l’àmbit escolar, d’un
programa de tallers, o sigui, de dintre d’un catàleg de...perquè hi ha moltes altres
professions que també podrien estar incloses i, en tot cas, seria un estudi molt més
ampli, no acabem de veure aquesta moció, i, per tant, l’opció que creiem més
honesta és abstenir-nos.
I quant a la moció del Mercat del Torrent-Gornal, doncs com hem fet amb la primera
moció del carrer Leonardo da Vinci o amb moltes altres mocions, creiem que el
motor principal d’una ciutat i d’una ciutat com l'Hospitalet històricament, són els
comerços, les petites indústries, les grans empreses i seguir treballant per tenir
bons mercats municipals i, per tant, els mercats municipals que tenim des de fa molt
de temps i que estan ben presents en el barri, que evidentment al barri del Torrent
Gornal, doncs han patit, segurament, la crisi dels darrers anys, però que creiem que
és perfectament possible tenir un bon mercat allà i a tants altres llocs com tenim a
la ciutat. I, per tant, suport en aquesta moció.

SR. GARCÍA I MUÑOZ (ERC-AM)
Sí, sobre la moció de suport a l’Estiba, la votarem a favor, trobem que amb l’excusa
del compliment de la Sentència europea, el govern del PP ha volgut aprofitar per
liberalitzar el sector, desregularitzant-lo i precaritzant als treballadors, s’ha fet un
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boicot actiu, des del primer moment, a les negociacions entre patronal i treballadors,
quan ja s’estava negociant i avançant en un acord definitiu que s’havia de
presentar, es va optar per presentar un decret unilateral sense diàleg i sense
negociació, s’ha millorat substancialment en tota la tramitació al Congrés, però
segueixen en risc els llocs de feina i la continuïtat de les condicions dels
treballadors. Per tant, des d’Esquerra anirem fins el final amb els treballadors del
mar i de l’estiba.
Respecte a la moció 55, votarem a favor, creiem que és interessant treballar per
recuperar tradicions i patrimoni immaterial també, del nostre passat agrícola o
artesanal.
I respecte de la moció 56, realment el Mercat del Torrente-Gornal està en un punt
crític, creiem que calen totes les mesures que siguin necessàries per reactivar-ho,
per donar suport als comerciants i als paradistes, i bé, trobem interessant com a
primera passa, però creiem que cal un pla de mesures que vagi molt més enllà, en
general en tots els mercats de la ciutat i especialment al Torrente-Gornal. Moltes
gràcies.

SR. MARTÍN HERMOSÍN (PP)
Gracias. Respecto a la moción 54, nos abstendremos, porque el hecho de tantas
modificaciones en la moción lo que denota es que ha sido un tema que el gobierno
ha ido negociando y ha intentado llegar a acuerdo, porque al final lo que tenemos
es una sentencia de la Unión Europea que hay que cumplir y esta sentencia de la
Unión Europea principalmente lo que limita es la existencia de una bolsa de trabajo
que pueda impedir que cualquier estibador formado pueda acceder a la profesión y
pueda ser contratado. Y con esas reglas de juego el gobierno ha tenido que
negociar con unos, con otros, y cumplir la sentencias de la Unión Europea, por
tanto, es lo que ha hecho.
Con ello también ha garantizado la formación de los estibadores y una disposición
adicional, una disposición final tercera que incluye ayudas públicas para la
reconversión, creemos que el gobierno ya está haciendo todo lo que puede y más
para favorecer, pues la paz social y el diálogo con los estibadores, pero no cabe
duda que es un sector que obligan a liberalizar y a poner en igualdad de
condiciones de mercado que cualquier otro sector y, por tanto, eso entendemos que
puede generar un conflicto inicial, pero que el gobierno no tiene más remedio que
cumplirlo.
Sobre todo también nos sorprende la CUP que no haya puesto énfasis cuando dice
lo de estibadores y estibadoras, porque son estibadores mayoritariamente. En
Algeciras, por ejemplo, no dejaban a las mujeres que entregaran ni tan siquiera los
currículum. Situaciones así se deben de modificar. Por tanto, nosotros nos
abstendremos en esta moción.
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La moción 55, tampoco hemos acabado de entenderla, vemos una buena voluntad,
pero no acabamos de entenderla, efectivamente meter la ordenanza de civismo y
demás no lo vemos. Sí que votaremos a favor el punto dos y el tercero, pero el
primero lo votaremos en contra.
Y en la moción 56, pues también le damos la bienvenida al apoyo al pequeño
comercio, no creemos que la propuesta de mayor señalización sea la que necesita
el mercado, el mercado necesita, pues una remodelación mucho más profunda del
modelo de negocio, pero bueno, la votaremos a favor, en todo caso tampoco
queremos…si eso puede ayudar en algo, aunque creemos que no, pero bueno, no
estamos en contra de la propuesta. Gracias.

SRA. GONZÁLEZ MONTES (ICV-EUiA-PIRATES-E)
Sí, respecto a la moción 54, de suport al sector de la estiba, nos encontramos ante
un claro ejemplo de cómo se demoniza a un colectivo y las huelgas, digamos que
defienden sus derechos laborales. Hemos oído cosas tremendas, en los medios de
comunicación, sobre un sector, que si era privilegiado, se ha demonizado hasta la
saciedad. Nosotros consideramos que lo que estaban haciendo era justamente
defender los derechos laborales y lo que supone la estiba, es una piedra en el
zapato para muchos de los que querían…los que quieren hacer suculentos
negocios en los puertos. Liberalizar la estiba significa liberalizar los puertos y esto
es algo, digamos, que nosotros consideramos que no se debe de hacer, es un
elemento estratégico, pasan toneladas de mercancías muy valiosas para todo lo
que es el comercio, no solamente de nuestro país, sino como puerta de Europa,
liberalizar esos puertos significa generar muchísimos problemas que a lo largo del
tiempo se verán y serán muy, muy conflictivos. Nosotros consideramos que tienen
todo el derecho de defender su trabajo, un trabajo que ha de estar bien
remunerado, porque es muy peligroso, es un trabajo, digamos, esencial también
para el comercio de nuestro país y todo nuestro apoyo a los trabajadores de la
estiba, consideramos que están ejerciendo su derecho y eso ante todo para
nosotros es fundamental.
Respecto a la moción 55, la votaremos a favor.
Y la moción 56 que es para la visualización del Mercado del Torrente Gornal,
nosotros consideramos, la votaremos a favor, pero consideramos que no es sólo un
problema de visibilidad, es un problema de modelo y de dinamización del propio
mercado. Las políticas de los mercados municipales, en Hospitalet no están
funcionando y es algo, digamos, que se está demostrando día a día, por la escasa
vitalidad que tienen algunos de los mercados de nuestra ciudad. Por lo tanto,
consideramos que solamente con poner un cartel gigante, no se solucionarán los
problemas y las…de la política comercial que se está llevando en cuanto a los
mercados. A pesar de eso la votaremos a favor, nosotros estaremos siempre a
favor del pequeño comerciante de proximidad, que genera dinámicas
importantísimas en nuestros barrios.
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Essent les 22.59 hores, s’incorpora a la sessió la Sra. Núria Marín Martínez,
Alcaldessa-Presidenta.

SR. GARCÍA VALLE (CIUTADANS)
Muy bien, gracias. Bueno, en principio el tema de la estiba es un tema que todavía
no ha acabado, que se está negociando, que se está trabajando y que parece ser
que se están haciendo avances, yo creo que se han ofrecido ya por parte del
gobierno algunas cuestiones que se han rechazado, pero bueno, en cualquier caso,
supongo que esto yo tengo la sensación que va a acabar con acuerdo ¿no? Por lo
tanto, mientras tanto nosotros lo que tenemos que hacer es abstenernos en esta
cuestión y ver qué pasa, si las cosas no fueran…nunca…y cabe la palabra ¿no?
hablando de puertos, si el barco no fuera a buen puerto, ya lo veremos, pero en
cualquier caso, parece ser que sí ¿no?
Es decir, hay que tener en cuenta muchas cuestiones, es verdad que ese colectivo
necesita abrirse un poco más, porque la sociedad moderna lo demanda y porque la
Unión Europea está apretando, pero en cualquier caso sí es verdad que hay que
tener en cuenta que hay que mantener los derechos adquiridos durante tanto años,
tantas luchas que los estibadores han venido teniendo y todos recordamos incluso
aquellas películas de aquellos años, donde los estibadores tenían siempre una
lucha continua contra la explotación y contra el abuso, en cuanto a los salarios y
demás, y han conseguido un estatus económico que se lo han ganado a pulso, que
no se lo ha regalado nadie y eso hay que preservarlo.
Pero dicho esto, también es verdad que ese colectivo está…tiene que abrirse y eso
tiene que compatibilizarse con lo que estaba explicando anteriormente. Yo creo que
al final las dos partes van a entender que están condenadas a entenderse, primero
porque la economía del país no se puede permitir que este colectivo no funcione y
que ande ahí como está andando, y que luego la otra parte tiene que entender
también que como, les reitero otra vez, no se pueden perder derechos adquiridos.
Si bien hay que tener muy en cuenta que al final los estibadores tendrán también
que abrirse a una sociedad moderna y que, evidentemente, es cierto que en
principio este colectivo no admitía mujeres, ahora sí, poco a poco, y tienen que
admitirlo cada vez más si cabe. En definitiva, nosotros nos vamos a abstener, por lo
que he dicho, porque todavía están negociando, ya veremos a ver qué pasa y
demás.
La otra moción, me hace gracia, esto de los cestos yo ya lo veo con buenos ojos,
porque ya me veo pronto haciendo cestos, ya estamos a punto de jubilarnos y no
está mal, además que yo creo que es una manera, tal y como está planteado en la
moción, esto ya en serio, de que los niños y que la gente, y más en las ciudades,
donde no tienen la posibilidad de ver la naturaleza, pues tengan contacto con la
naturaleza, la vean, interactúen y que luego, pues este tipo de trabajos manuales y
demás, que viene desde tiempo inmemorial, la humanidad ha tenido y como un
medio, incluso, de vida, en muchas ocasiones, pues no se pierda, y ya no lo digo
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por añoranzas y tal, sino porque es bueno que los chicos y las chicas aprendan a
querer la naturaleza viendo lo que es capaz de darnos y saliendo a recoger esos
frutos y luego después haciendo lo que hay que hacer con ellos, que es poner en
valor que todo eso nos puede dar un…hombre, no vamos a vivir de hacer cestos,
eso está claro, la industria y demás, pero no es malo que no se pierdan estos
antiguos oficios, que además permiten a nuestros niños y niñas tener contacto con
la naturaleza y saber apreciarla.
Por lo tanto, yo no veo…se ha hecho aquí alguna consideración, con las que no
puedo estar de acuerdo, porque la idea de esta moción es la que es y hay que
entender el contexto y lo que quiere decir y sobre todo el espíritu de la moción, que
no se pierdan esas cuestiones y es verdad que, hombre, la economía, hoy ninguna
familia ya puede vivir de esto, pero no es menos cierto que es bueno que se
preserven estas cuestiones, estas cosas y sobre todo, lo más importante, es que en
las ciudades que un niño no sabe que esto existe, que sepa y que sepa de dónde
viene y cuál es la historia y cómo todos estos utensilios que se han generado con
estos productos que genera la propia naturaleza, pues han sacado de muchos, en
su momento, de muchos apuros, como herramientas, como utensilios y demás. Por
tanto, es bueno que eso que es historia, que se conozca y no se pierda, sabiendo
todos como sabemos que eso no va a ser una economía potente, ya ni de
subsistencia, porque ni de eso.
Pero, en cualquier caso, por lo que he expuesto, yo voy a votar a favor, porque yo
recuerdo todavía cuando era niño, donde yo nací, viví hasta los 12 años, y veía
como las señoras, los señores y los niños, aprendían esos oficios, que muchos
vivían de ellos y era bueno, porque era la naturaleza pura y dura, por lo tanto, eso
no se debe perder y creo que es bueno que se haga pedagogía y que en los
ayuntamientos y muy especialmente en los niños que han nacido en ciudades,
porque no lo conocen y es bueno que lo conozcan, que ha existido y que está ahí.
Por lo tanto, votaremos a favor y encantados. Y ya les digo, también por un tema
que…me veo haciendo cestos ya mismo, porque ya estamos en la edad de
sentarse en un banquito y al que le guste esto o a mí, pues hombre, hacer un cesto
no está mal, me cae simpático este tema. A favor, por supuesto.
Y la moción para la visualización del Mercado del Torrente Gornal, pues como no
puede ser de otra manera, lo vamos a votar a favor, porque hay que hacer que
nuestros mercados funcionen, que tienen mucha competencia hoy con las grandes
áreas y no solamente esto, sino que va mucho más allá, ayudarles en la medida de
lo posible, porque a los que nos gusta ir al mercado, vemos que poco a poco las
grandes áreas, las multinacionales de la alimentación se los están comiendo,
literalmente, y hay que hacer un esfuerzo, desde los municipios, para preservar y
que eso además es bueno, que cojamos de vez en cuando y vayamos al mercado,
con la cesta de la compra, y veamos ahí lo fresco y todas estas cuestiones que nos
proporciona un mercado de proximidad, que no nos dan las grandes área. Teniendo
en cuenta que está todo muy metalizado, que todo son estanterías en las grandes
áreas y tal, y aquí es otro trato, por lo tanto yo creo que a los mercados hay que
intentar ayudarles, no solamente en esto, sino en mucho más.
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Por lo tanto, votaremos también a favor y decirle al gobierno que tenga especial
cuidado en que nuestros mercados funcionen y de ayudar a los paradistas que
seguramente la competencia, incluso desleal, por la forma de compra que tienen las
grandes áreas, miles y miles de volúmenes de kilos y de tal, que por cierto, oprimen
a los productores para llevar a sus mercados luego una oferta que es imposible que
igualen muchas veces en nuestros mercados. Por lo tanto, hay que ayudarles,
hacerlos más visibles y encantado con que se haya hecho esta moción para poder
votarla a favor. Muchas gracias.

SRA. SARIÑENA HIDALGO (PSC-CP)
Gràcies. En relació a la moció per a la visualització del Mercat del Torrent Gornal, a
veure, no podem estar d’acord amb els comentaris que es fan a l’exposició que fa,
evidentment, la CUP-Poble Actiu, perquè quan parla de l’actitud d’abandonament i
de la falta de suport per part de l’Ajuntament, hauríem de remuntar-nos a temps
enrere, tot l’esforç que s’ha fet per part d’aquest Ajuntament en el Mercat del
Torrent Gornal, tant pel plans de dinamització comercial i campanyes que realment
van funcionar perfectament i va ser un dels mercats que tenia més clients en el seu
moment, podríem estar parlant des de l’any 2003 fins al 2008. Després també fa
al·lusió a la part expositiva, el Sr. Christian, que sí que és veritat que va haver una
reforma integral a l’any 2003 que va ser un esforç molt important per part de tot
l’Ajuntament, amb una inversió important per canviar lavabos, fer-los accessibles,
teulades, magatzems, jo penso que no es pot parlar àmpliament que no s’ha fet res
en aquest mercat i en aquest moment en concret.
Sí que és veritat que, posteriorment, sí que és veritat que va entrar en una etapa de
crisi que tots sabem i tota l’economia va patir una forta regressió i, per tant, va
afectar molt directament al consum de les famílies i, en conseqüència, als mercats
municipals. En aquell moment, des de l’Àrea de Mercats, davant d’aquesta situació,
evidentment va fer diferents actuacions, va començar a treballar, segur que algunes
persones de vosaltres que estàveu en aquell moment, les primeres tapes del món
que es van fer a la nostra ciutat, va ser en aquest mercat, amb l’objectiu que molta
gent de la nostra ciutat i de diferents barris, coneguessin aquest mercat de la nostra
ciutat al Torrent Gornal. Després, quan vam començar la campanya de mercats al
carrer, la primera vegada va ser també en aquest mercat, en el Mercat del Torrent
Gornal, i en els anys successius també es va continuar fent en aquest Mercat del
Torrent Gornal, per què, perquè vèiem que era necessari aquest esforç superior
que a la resta de mercats. Per això sí que la part expositiva és la que jo comento
que no podíem estar d’acord quan expressa, doncs la situació del Mercat.
Sí que és veritat quan parlem, i s’ha parlat molt per part dels diferents grups polítics,
quan parlem dels acords que vostè ha presentat a la moció, hem de dir que votarem
a favor, perquè també vostè ha fet al·lusió que són propostes, vostè ha anat al
mercat i sap que s’ha començat a treballar en aquesta retolació, tant per part del
mercat, com per part de tota la zona comercial de la zona, que estem treballant ja
per fer un projecte a nivell de tota la ciutat, que començarem a fer a diferents barris
de posar-lo en marxa. Sí que és veritat que potser el primer barri en aquest any no
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serà aquest barri, serà el barri de Collblanc, és pot comentar, perquè també estem
fent un esforç important amb les obres del voltant del mercat, però sí que està
present en aquesta legislatura, com vostè parla, de fer aquesta retolació del mercat
i aquest senyalització comercial de la nostra ciutat, una senyalització que a dia
d’avui no la teníem i estem treballant en aquest sentit. Quan parlem de grafitis, li
puc dir que sí que havíem parlat amb la Junta del Mercat, de donar una mica de
color a la façana, a les persones amb les que havíem parlat pensàvem que potser
donant-li color només a la façana era suficient, però no hi ha cap problema de poder
fer un grafiti que faci al·lusió al que és la part comercial d’aquest mercat.
Per això dic que, per part dels acords, evidentment estem d’acord i votarem a favor,
però sí que, moltes forces polítiques han parlat, només amb aquestes accions és
evident que no es fa tot, ni es resolen els problemes que tenen els mercats, ni el
comerç de la ciutat, em sembla que en un altre Ple sí que vaig parlar que s’està fent
un estudi, un estudi que està ja apunt de presentar-se, de cóm ha de ser el nou
model de mercat de la nostra ciutat, això és fonamental, jo penso que d’aquest
estudi se sabrà quines són les prioritats i que és el que hem de millorar dels
diferents mercats de la nostra ciutat, jo penso que és molt important aquesta idea
de dir, ha de ser un nou model, ha de ser com una galeria comercial, i d’allà sortiran
moltes idees i s’hauran de posar en valor.
Quan parlem també del comerç, hem vist que està patint el comerç tant a nivell de
mercats, com de petit comerç de la nostra ciutat, per això, després del Ple de l’estat
de la ciutat, es va arribar a aquest acord de fer un pacte pel comerç i els mercats de
la nostra ciutat i això és molt important, perquè estaran totes les persones i agents
implicats en el sector comercial de la nostra ciutat i d’allà també podran sortir moltes
idees. Per això dic que, no estem d’acord amb l’exposició, perquè ens hem de
remuntar a tot el que s’ha fet, s’han fet moltes coses, però sí que és veritat que amb
els acords estem d’acord i votaríem a favor la seva moció. Gràcies.

SR. BELVER VALLES (PSC-CP)
Sí, gràcies Sra. Alcaldessa. Respecte de la moció de l’estiba, nosaltres ja quan vam
començar a parlar d’aquesta moció que ha tingut una evolució també en funció de
l’evolució dels esdeveniments, ja vam manifestar la nostra intenció de votar-la
favorablement i avui també ho farem, per tant, votarem favorablement en aquesta
moció, perquè entenem que el punt d’origen, fins i tot amb l’aprovació definitiva del
Decret proposat pel govern central, és cert que aquesta última versió de Decret
millorava la primera, però evidentment deixava alguns elements que no acabava de
tancar i que entenem és el que està donant els problemes en aquests moments i un
de fonamental, no garantia els llocs de treball dels treballadors i les treballadores
que en aquests moments estan en els ports del país.
Per tant, com entenem que aquest era un element essencial i no s’ha donat, per
això votem favorablement en aquesta moció i votem favorablement en aquesta
moció encara que sabem que hi ha un procés de negociació, que ANESCO es torna
a reunir com a patronal aquesta setmana, dijous si no m’equivoco, novament amb
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els sindicats i malgrat que alguns dels ports, diguéssim, alguna de les patronals
s’ha sortit per fer negociacions bilaterals lluny del conjunt de la patronal, però
entenem que el mal d’origen es manté i, per tant, votarem favorablement en
aquesta moció.
Respecte de la següent moció que fa referència a la recuperació de l’ofici de
cisteller, la veritat és que la moció ens ha generat alguns dubtes, algunes qüestions,
algunes s’han dit aquí. La primera qüestió és, recuperar l’ofici de cisteller, bé, i
perquè no d’altres, perquè aquest ¿hi ha vella tradició a la ciutat en aquest ofici?
Nosaltres no l’hem sabut trobar ¿això vol dir que no es pugui fer? Evidentment que
no. Però després, quan hem entrat en el detall a la moció, hem vist i en els acords,
que parlen fonamentalment de dos elements, un que parla de la recol·lecció i
recollida de temporada de vímet, quan per a la informació, pel recull d’informació de
les espècies que nosaltres tenim a la nostra ciutat, el vímet no és una espècie que
es trobi a la nostra ciutat, i el margalló, des de l’any 1984, és una espècie que està
protegida i que, per tant, no es pot ni recol·lectar, ni tallar, ni utilitzar per aquests
elements, tot i que a la nostra ciutat, i especialment, molt especialment, a la
carretera d’Esplugues, tenim un bon nombre d’elements que estan allà, que
conservem, que mirem de cuidar, però justament, entre d’altres qüestions, perquè
és un element a protegir, com els hi deia, així reconegut des de l’any 1984.
Però dit tot això, jo crec que el que sostrau a tot això, que és veure la manera de
mantenir un cert nivell, el Sr. García parlava de nostàlgia o de recuperar alguns dels
elements, jo crec que tenim oportunitats a la ciutat de fer algunes coses d’aquestes,
jo els hi proposo que, a partir de la tornada de l’estiu quan comencem tot el procés
participatiu al voltant del desenvolupament, d’urbanització i desenvolupament de
Cal Trabal, aquest sigui un element que puguem posar sobre la taula ¿per què no
recuperem, si no hi ha vímet en aquest moment a la ciutat, el recuperem allà? Bé,
és un element que podem proposar, que podem treballar i si recull els suficients
recolzaments durant aquest procés, poder-ho incorporar com un dels elements i,
fins i tot, doncs que alguna de les masies que hem de recuperar en aquell espai,
doncs pugui estar dedicada a la recuperació d’oficis tradicionals, siguin o no propis
de la ciutat o propis del Delta del Llobregat o de la riba del propi riu, i que puguem
ser capaços, entre tots, de posar aquests elements, com uns elements a recuperar,
potenciar i a reviure a la nostra ciutat, crec que seria un element que podria
despertar l’interès d’una bona part de la població.
Però tal com tenim redactada la moció, entenem que fer una modificació, tal i com
plantegen, fins i tot, de l’ordenança del civisme, per permetre la recol·lecció del
vímet, element que no n’hi ha a la ciutat, o del margalló, que és un element protegit,
i a partir d’aquí, el desenvolupament de la resta de la moció, entenem que no li
podem donar suport i votaríem contràriament.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, gràcies. Hi ha alguna intervenció més? Sí.
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SR. GIMÉNEZ MARQUEZ (CUP-PA)
Sí, un parell de coses de l’estiba, bé, molt ràpidament, al port de Barcelona hi ha
estibadors i estibadores, sí? bé, això és el que hem dit nosaltres, res més, port
d’Algeciras, nosaltres no hem parlat en cap moment del port d’Algeciras, no sé a
què ha vingut aquest comentari, no l’he acabat d’entendre, suposo que era per fers’ho venir bé, per fer comentaris que en absolut venien al cas del contingut de la
moció que hem presentat avui.
No acabem d’entendre quan deia... el portaveu de Ciutadans deia, s’han d’obrir
¿què vol dir que s’han d’obrir¿ a què s’han d’obrir? ¿a qui s’han d’obrir, els
estibadors, estibadores, el sector de l’estiba a què s’ha d’obrir ¿s’ha d’obrir a la
situació de precarietat actual del mercat laboral? a això s’ha d’obrir? ¿a les
condicions actuals del mercat laboral? No entenem, perquè això...i no és només
d’avui i del portaveu de Ciutadans, és un tema que surt habitualment, a què s’han
d’obrir, o sigui, uns treballadors i treballadores que han aconseguit durant anys
unes millores de les condicions, de les seves condicions laborals, s’han d’obrir a
què s’han d’obrir, no ho acabem d’entendre, i ho han aconseguit amb la força
de...amb la força sindical, amb l’organització sindical.
La moció que ha generat tants dubtes, la moció per a la recuperació de l’ofici
cisteller, bé, nosaltres plantejàvem que hi havia, dins de l’ordenança, plantejàvem
trobar un mecanisme, no plantejàvem en cap moment, crec que en cap moment, i
ho he estat rellegint vàries vegades, crec que en cap moment plantejàvem esmenar
cap part, cap punt concret, de l’ordenança del civisme, parlàvem del capítol 2, on hi
havia una sèrie de prohibicions, i després a la mateixa ordenança contempla
exempcions concretes en les seves prohibicions, llavors, plantejàvem el
mecanisme, que es pogués pensar en el mecanisme per plantejar que hi hagués
alguna exempció més en el que nosaltres plantejàvem, que és una proposta
concreta, sí, una proposta concreta, no podem...bé, podríem haver portat una
proposta que intentés recuperar, no sé, quantes hagués estat millor, deu, quinze,
vint, vint-i-cinc, cinquanta oficis, no sé, és una proposta de la recuperació d’un ofici i
és una proposta de recuperació d’un ofici que a més té un segon element molt
important per a nosaltres que és, crec que algun portaveu també ho ha comentat,
que és la capacitat que té aquest ofici i aquesta recuperació, de fer entendre millor
l’entorn, sobretot a ciutats com la nostra, que estan absolutament allunyades i cada
cop més, del seu entorn històric i que fa gairebé impossible que la gent tingui com a
referència cap element del que va ser l’entorn en un moment determinat i que com
queden elements concrets d’aquest entorn històric, és interessant per entendre el
propi entorn i la història.
Vímet, a nosaltres el que ens comenten, perquè això tampoc és una proposta
nostra, nosaltres no ens aixequem un dia i diem, hem de recuperar l’ofici cisteller,
com comprendreu, i hem de començar a collir el vímet i el margalló, és una
proposta que ens arriba de vàries entitats de la ciutat, un parell d’entitats de la
ciutat, i ens diuen que el vímet existeix a la ciutat, que n’hi ha i que el cullen, vull dir,
potser, no sé, jo crec que no ens estaven mentint en la proposta, no ens estaven
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mentint, aquí han afirmat, el govern ha afirmat que no hi ha vímet en cap parcel·la,
en cap mil·límetre quadrat de la ciutat de l'Hospitalet, que de 12,5 kilòmetres, bé, és
difícilment demostrable ara mateix, jo puc dir que sí, vostè pot dir que no i així ens
quedem, però com argument...ja, ja, bé, la gent que és dedica encara, tant a la
cistelleria, com a recuperar l’ofici cisteller, doncs ens diuen que sí que n’hi ha. Jo
sincerament no ho contestaré des de...jo crec que sí que n’hi ha, perquè no ho sé,
val?
I en relació al mercat, jo crec que hi ha un parell de paràgrafs al principi de la moció,
crec que ha quedat força clar en el principi de la moció que reconeixem i els propis
paradistes em reconeixien la feina que havia fet el govern anterior o l’anterior o
l’anterior, directament en aquest mercat, les feines que s’havien fet. Quan es parla
de la part expositiva de la moció, nosaltres reconeixem la feina que s’ha fet, però no
parlem tampoc d’una opinió nostra concreta, parlem de les percepcions dels
paradistes i són bastant unànimes les percepcions del paradistes, encara que sonin
dures, de sensació d’abandonament i d’indefensió, són...i d’invisibilització i que
entren en un equipament públic i que no saben si la gent està entenent a què es
dedica aquell equipament públic.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, gràcies, sí, Sra. Secretària.

SRA. SECRETÀRIA
En relació amb la moció de la recuperació de l’ofici de cisteller, el primer acord ha
quedat rebutjat, però en el segon i en el tercer hi ha empat, sí, 13 a favor i 13 en
contra i una abstenció. Hem de repetir la votació i sinó decidirà el vot de qualitat de
la Presidència.

SRA. ALCALDESSA
Hi ha algun canvi de vot per part d’algun membre. Sí?

SR. GARCÍA VALLE (CIUTADANS)
Yo quería contestarle al Sr. Christian, porque vamos...

SRA. ALCALDESSA
No, no, Sr. García, no estamos contestando, estamos votando de nuevo, estamos
haciendo una nueva votación. No hay cambio.
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SRA. SECRETÀRIA
Queda rechazada con el voto de calidad de la Presidencia.

SRA. ALCALDESSA
Muy bien. ¿Hay alguna intervención? Sí, Sr. Rafa Jiménez.

SR. JIMÉNEZ ARIZA (REGIDOR NO ADSCRIT)
No, muy breve, es que tampoco quiero que se dé la imagen de que en esta ciudad
los chicos y chicas que están en las escuelas, no tienen conocimiento del medio,
que parece que dice que los desconectamos. Esta ciudad hace 17 años o 16 años
que por el trabajo de mucha gente, ya no sólo del Ayuntamiento, sino de los
partidos políticos que han gobernado desde entonces y de muchas entidades que
dinamizan, además de la sociedad educativa de la ciudad, trabajan para tener a los
chicos y a las chicas de la ciudad en contacto con la naturaleza, ya no hablo sólo
del programa de la Agenda 21 escolar, sino que también hablo de las escoles
XESC o de multitud de actividades que desde este Ayuntamiento se subvencionan
además a entidades que proporcionan actividades para tener a los chicos en
contacto con la naturaleza. Para nada voy a entrar a criticar la propuesta, es un
método más de muchos que se pueden hacer, pero poner esto como si la gente o
los niños y las niñas de nuestra ciudad no tiene contacto con la naturaleza, ya le
digo yo que…le dejo tranquilo y le digo que no es así y se intenta y se esfuerza
mucha gente para que esto no sea así.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, hi ha alguna intervenció més? Sr. García.

SR. GARCÍA VALLE (CIUTADANS)
¡Ay señor! ¡madre mía! Y quien ha dicho aquí que los niños y las niñas no tengan
conocimientos, he dicho que especialmente…¿yo? ¿cómo que yo? Especialmente
en las ciudades es mucho mejor abundar en eso, porque los chicos que viven en
los pueblos tienen contacto con la naturaleza permanente, no he dicho que no
tengan conocimiento, usted lo que pasa es que no sabía cómo hacerse aquí el
gracioso y ha venido otra vez a lo de siempre, a meterse en otro jardín para que yo
le dé zascas, porque es que es lo que busca, usted no se va de aquí a gusto del
Pleno si no le doy algún zasca, pero hoy no se lo voy a dar, es una bobada lo que
usted ha dicho, porque yo no he dicho eso y tenía que hacerse notar, no se lo voy a
dar, porque ya lleva bastante usted con lo que lleva.
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Y al Sr. Christian quería decirle, cuando iba a abrirse, quiero decir que este sector,
no es que a usted no le guste y hay que reconocerlo, ha sido un sector
endogámico, permanentemente, últimamente parece ser que había algún tipo de
abrirse, pero era difícil entrar en la estiba si no eras pariente, familiar o alguna
historia, esto lo sabe todo el mundo, no es una cosa que yo diga aquí y eso hay que
abrirlo, porque además lo dice la Unión Europea. Y mire, a pesar de que yo estoy
de acuerdo con usted en muchísimas cosas y fíjese todo lo que le voto a favor,
porque tenemos, yo creo sinceramente, conciencia de muchas cuestiones que
usted aquí expone en sentido social, es verdad que tenemos el barco enfocado a
distintos puntos, usted ve un modelo de sociedad y yo veo otro, pero que en el
camino nos encontramos en los temas de justicia social y demás, porque lo
estamos viendo aquí permanentemente. Pero mire Sr. Christian, es verdad que yo
defiendo un modelo de sociedad que difiere en cuestiones básicas que es en una
sociedad más abierta, más relacionada, más una sociedad del conocimiento y de la
industria y demás, y ustedes, pues defienden otro tipo de modelo legítimo, en el que
yo estoy de acuerdo en muchas cosas, pero cuando yo digo de abrirse, es lo que
nos está marcando, pues la competencia y que en un mundo donde no hay hoy,
donde no hay competencia, es un mundo muerto.

SRA. ALCALDESSA
Gracias Sr. García. Sí, Sr. Giménez.

SR. GIMÉNEZ MARQUEZ (CUP-PA)
Sí, nosaltres defensem els drets laborals de treballadors i treballadores, adquirits
amb la lluita durant anys i dècades. Ja està, això és el que defensem nosaltres.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé. Hem finalitzat l’apartat de mocions. Queda l’últim punt que és el de precs i
preguntes.

Tancat el debat se sotmeten a votació les mocions números 54, 55 i 56; adoptantse els següents acords:
MOCIÓ 54.-

DE SUPORT AL SECTOR DE L’ESTIBA.

Es dóna compte de la moció que es transcriu seguidament, i sotmesa a votació
s'aprova amb 19 vots a favor dels representants del PSC-CP, Srs./Sres. Núria
Marín Martínez, Francesc J. Belver Valles, Cristian Alcázar Esteban, José Castro
Borrallo, Manuel Brinquis Pérez, José M. García Mompel, Jaume Graells Veguin,
Jesús Husillos Gutierrez, M. Ángeles Sariñena Hidalgo, Rocío Ramírez Pérez i
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David Quirós Brito; dels representants d’ICV-EUiA-PIRATES-E, Srs./Sres. Ana
González Montes, Juliana Carballeira Pascual i Ivan Nieto Martínez; dels
representants d’ERC-AM, Srs./Sres. Antoni García i Acero i Jorge García i Muñoz;
del representant de la CUP-PA, Sr. Christian Giménez Marquez; i dels REGIDORS
NO ADSCRITS, Srs./Sres. Rafael Jiménez Ariza i Cristina Santón Ramiro; amb 8
vots d’abstenció dels representants de CIUTADANS, Srs./Sres. Miguel Manuel
García Valle, M. Carmen Esteban Fernández, Rainaldo Ruiz Narvaez i Jesús
Amadeo Martín González; dels representants del PP, Srs/Sres. Sonia Esplugas
González, Pedro Alonso Navarro i Fco. Javier Martín Hermosín; del representant de
CiU, Sr. Jordi Monrós Ibáñez; assistents presents en el moment de la votació,
adoptant-se els acords que figuren en la seva part dispositiva:

El passat 12 de maig de 2017, el consell de ministres de l’Estat espanyol va aprovar
un nou Decret-Llei amb el qual vol regularitzar el sector de l’estiba utilitzant, un cop
més, aquesta eina legal on no hi ha marge per a la negociació ni el consens. Aquest
segon text va ser convalidat el 18 de maig de 2017 al Congrés dels Diputats amb el
vot favorable del Partit Popular, de Ciutadans, Fòrum Asturies i Partit Nacionalista
Basc i amb l’abstenció del PdCat.
Malgrat els més de 100 dies de negociacions entre la representació sindical
majoritària del sector de l'estiba (Coordinadora Estatal de Treballadors del Mar,
CC.OO. i U.G.T.), empreses del sector i les administracions, aquest nova regulació
presentada, manté els punts més crítics del passat Decret-Llei presentat pel
ministre Íñigo de la Serna el passat 2 de febrer i que el 16 de març de 2017, el
Congrés dels Diputats va rebutjar convalidar, deixant sense efecte l’esmentada i
conflictiva modificació del règim dels treballadors/treballadores de l'estiba.
Aquest primer rebuig del Congrés a la convalidació del Decret-Llei va visibilitzar, en
el marc polític estatal, la manca de consens social, polític i la força de les
mobilitzacions laborals i sindicals dels estibadors/ estibadores, amb el seu calendari
de vagues convocades.
El nou Decret-Llei de 12 de maig de 2017, inclou: formació obligatòria pel nou
personal, manteniment dels àmbits o eliminació del incentiu a les noves
contractacions de menys de 7 dies. Però, suposa una amenaça greu ja que no
garanteix com caldria la feina dels actuals estibadors/es, ni tampoc fixa les
condicions de les empreses que podrien formar part dels centres portuaris de
treball. Aquestes dues qüestions son cabdals per les treballadores i treballadors i
per tal de garantir el seu futur laboral i és per això que el nou Decret-Llei mante una
línea de confrontació amb els treballadors i treballadores del sector que ja han
desenvolupat nou calendari de vagues durant el mes de juny de 2017.
La nova regulació defensada pel Govern estatal d’Espanya tindria els següents
efectes sobre les relacions laborals dels estibadors i estibadores:
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•
Els contractes indefinits, sent aquesta la relació contractual d'estibadors i
estibadores, esdevindrien llocs de treball precaris pendents de contractació per les
empreses.
•
Les empreses estibadores disposarien d'un període de tres anys durant el
qual estarien obligades a seguir contractat a l'75, 50 i 25%, respectivament durant
el primer, segon i tercer any, dels estibadors/es portuaris de les SAGEP (Societat
Anònima de Gestió d'Estibadors Portuaris). Això vol dir que les empreses podrien
substituir, lliurement, a un 25, 50 i 75% durant els tres propers anys als actuals
treballadors/es portuaris/es.
•
Allò provocarà que a la finalització de l'indicat període, els treballadors/es no
contractats "ex novo", serien acomiadats/des col·lectivament amb indemnitzacions
de 20 dies per any treballat amb el límit d'un any, que es realitzarien amb càrrec als
recursos públics de les respectives autoritats portuàries.
Aquesta nova realitat normativa pretén ser justificada pel Ministerio de Fomento
sobre la base de la sentència d'11 de desembre de 2014 de Tribunal de Justícia de
la Unió Europea que obliga empeny a l’Estat espanyol a modificar la legislació
portuària que regula la prestació del servei de manipulació de mercaderies, als
ports d'interès general.
En resposta a l'audiència que el Govern va promoure, la representació patronal i la
representació social van desenvolupar un procés de negociació que va concloure
amb la presentació al Ministerio de Fomento d'un document denominat "Bases per
a l'elaboració d'una proposta comuna per a la reforma legal del règim de l'estiba a
Espanya, de 23 de juliol de 2015". El mateix va manifestar que entenia que aquest
era el camí que li permetria traslladar a les institucions de la Unió Europea una
proposta de modificació. S'ha desenvolupat durant l’hivern de 2016-2017 un procés
de negociació entre patronal i sindicats per donar compliment a la sentència d'11 de
desembre de 2014 del Tribunal de Justícia de la Unió Europea, alhora que es
posaven les bases per augmentar la productivitat del sector, la seguretat i
l'estabilitat en el mateix.
La irrupció del ministre va avortar el desenvolupament de la concertació social i el
treball per una legislació negociada que havia culminat amb un preacord
(l'aprovació estava prevista pel dia 7 de febrer de 2017) que desenvolupa les bases
de la modificació legislativa i que oferia un ampli consens social sobre el qual el
Govern i els grups parlamentaris podrien articular un acord legislatiu tan ampli com
el que va sustentar l'aprovació de l'actual legislació portuària espanyola i va
contribuir, en plena crisi econòmica, al fet que en un marc de pau social, es
mantingués el creixement de la indústria portuària amb una alta capacitat de
competitivitat internacional, amb capacitat per a conservar i crear milers de llocs de
treball de qualitat que contribueixen a la dinamització econòmica i al consum intern.
S’ha de complir amb el Conveni 137 de l'Organització Internacional de Treball sobre
el Treball Portuari, tot això amb la possibilitat d'autonomia legislativa dels Estats
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membres, que fixa la proposta de Reglament d'Accés al mercat dels serveis
portuaris i transparència financera dels ports de la UE.
Els ports s'han convertit, durant les darreres dècades, en una expressió de
combinació de creixement de la productivitat i adaptació màxima a la necessitats de
la demanda. De la mateixa forma, i de manera molt especial l'estiba, d'estabilitat
laboral i creació d'ocupació. La modificació normativa que es proposa ha generat un
conflicte amb incalculables efectes que no tindrien perquè donar-se si es recupera
el Diàleg Social i es fessin compatibles les obligacions derivades de la sentència del
Tribunal de Justícia de la Unió Europea, l'estabilitat laboral i la seguretat en el
treball. L'acció política unànime dels grups parlamentaris de l'oposició al Congrés
dels Diputats i la reiterada disposició dels sindicats a complir la sentència mitjançant
altres opcions legislatives, han estat decisives per tal d’aconseguir que el Ministerio
de Fomento promogués el diàleg entre empreses i treballadors/es, malgrat
l'aprovació el passat dia 12 de maig de 2017 del Reial Decret Llei sobre modificació
del règim del servei portuari de manipulació de mercaderies.
Atès que fins arribar a aquest punt, el sector s’havia ofert a complir la sentència
signant l’Acord de 24 de gener de 2017, sobre la reforma portuària.
Atès que la decisió per part del Govern de nombrar com a mediador al President del
Consell Econòmic i Social no va ser acceptada per part dels sindicats, però es van
iniciar una sèrie de trobades en les quals la part social va exigir la presència de
representants del Govern, donat que l’assumpte objecte de conflicte va ser
l’aprovació d’una norma jurídica,.
Atés que només a partir de la no convalidació del Real Decret Llei 4/2017, es va
produir la incorporació de representants del Ministerio de Empleo y Seguridad
Social i del Ministerio de Fomento a les sessions de negociació, sota la presidència
de don Marcos Peña Pinto, durant les quals es va indicar que un acord entre les
parts habilitava i justificava la seva incorporació a una norma jurídica que seria
acceptada per l’UE com a producte i conseqüència del diàleg social.
Atès que aquest procés de negociació col·lectiva desenvolupat com s’ha descrit
abans va concloure amb un acord entre ANESCO (empreses dels sector) i els
sindicats.
Atès que aquest acord va concloure en l’establiment de les bases per a la
modificació del conveni col·lectiu estatal mitjançant la introducció de mesures de
flexibilitat interna, condicionades a la garantia del manteniment de la feina de totes
les persones de las SAGEP mitjançant la subrogació mitjançant llei per les
empreses estibadores.
Atès que els representants del Govern estatal van rebutjar l’acord assolit pels
interlocutors socials davant el qual el mediador nomenat pel mateix Govern va
declarar conclòs el procés, i va anunciar l’elaboració d’un document en el que es
reflectiria la seva posició sobre els assumptes més controvertits.
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Atès que els sindicats participants en aquesta negociació van comunicar a don
Marcos Peña Pinto el seu rebuig al document anomenat de “mediació”, mentre
ANESCO va comunicar la seva acceptació, condicionada aquesta a l’aclariment
d’un conjunt d’interrogants i el respecte al contingut de l’acord previs subscrit entre
actors socials.
Atesa la convalidació per part del Congrés dels Diputats d’Estat espanyol del Real
Decret-Llei 8/2017, de 12 de maig, pel qual es modifica el règim dels treballadors
per a la prestació del servei portuari de manipulació de mercaderies, donant
compliment a la Sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea d’11 de
desembre de 2014.
Atès que les passes dins de la negociació sindical i les jornades de vaga amb
seguiments de fins al 100% dels treballadors/es han provocat al mes de juny 2017
una ruptura dins de la patronal, que ha propiciat que moltes empreses es despengin
d’ANESCO i de la defensa del posicionament del Govern estatal i hagin assolit
acords individuals amb els treballadors/es de l’estiba adreçats a la seva subrogació
i la seva participació a la formació dels nous estibadors/estibadores.
Atès que existeixen molts interessos econòmics al sector portuari i a més a més hi
ha un canvi dins de la pròpia patronal i agents al sector del port i de l’estiba, amb
l’entrada d’organitzacions com PIPE (Plataforma d’Inversors dels Ports Europeus)
que representen a fons d’inversions i altres, més preocupats pel rendiment
especulatiu de les inversions que per garantir la feina al port i la qualitat de la
mateixa.
Atès que s’han perdut uns dos-cents llocs de feina als últims 10 anys, no hi ha
hagut noves promocions laborals i no s’ha assolit les projeccions d’ampliar la
plantilla del sector elaborades durant els anys 2006/2007.
Atesa la gravetat de “l'alternativa” del Ministerio, que suposa l'obertura d'un nou
procés de selecció i contractació "lliure" del personal de l'estiba portuària, sent una
opció política que aprofundeix en la precarietat i desregulació laboral.
És per tot això que el grup municipal CUP-Poble Actiu l’Hospitalet de Llobregat
sol·licita al ple municipal l'aprovació dels següents acords:
PRIMER.- Instar al ministeri de Foment a desenvolupar un Reial Decret basat en el
resultat dels acords adquirits entre els representants de la patronal i els sindicats de
l’estiba, per tal de garantir la totalitat dels actuals llocs de feina sense cap rebaixa
dels seus drets laborals ni salarials.
SEGON.- Traslladar tot el nostre suport al sector de l'estiba i mostrar tota la nostra
solidaritat als estibadors i estibadores en aquests moments d'incertesa que estan
vivint, respecte al seu futur laboral, així com donar suport a les mobilitzacions
actuals i futures.
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TERCER.- Donar trasllat d'aquests acords al Ministerio de Fomento, a la Delegació
del Govern a Catalunya, al Departament de Empresa i Coneixement, a l’Autoritat
Portuària de Barcelona i als sindicats amb delegació al Port de Barcelona.
MOCIÓ 55.- PER A LA RECUPERACIÓ DE L’OFICI CISTELLER
L’APROFITAMENT COORDINAT DELS RECURSOS NATURALS URBANS.

I

El treball de la cistelleria i de creació amb fibres vegetals, és una de les pràctiques
més antigues que consten documentades a Catalunya. Des de fa segles, les
comunitats han treballat amb els recursos naturals del seu propi entorn, creant tot
tipus d’objectes i eines de feina, fent ús de vegetals com el vímet, el margalló i
altres plantes, especialment adreçades a les tasques del camp. La conservació del
medi natural, actualment, introdueix la gestió sostenible dels recursos silvícoles,
fent necessària en molts casos la recol·lecció i intervenció humana per a una gestió
eficient del paisatge.
En el cas de l’Hospitalet i la comarca del Baix Llobregat, aquestes plantes són
espècies vegetals pròpies del paisatge mediterrani i de ribera i, per tant, abundants
a determinades zones de la ciutat, degut a la proximitat del terme municipal de
l’Hospitalet respecte el Delta del Llobregat.
La riquesa natural silvestre, dins de la flora urbana de l’Hospitalet, tant a espais
verds, com a dins dels parcs i jardins, és un patrimoni també de totes les veïnes i
veïns de la ciutat. El seu coneixement, sobretot per part dels escolars com a
ciutadans i ciutadanes de ple dret, és clau per a entendre i respectar la biodiversitat
que pot oferir una ciutat, però també pot obrir la porta a recuperar i posar en valor
pràctiques culturals que tot i que hem de resignificar des de la contemporaneïtat,
sens dubte enriqueixen la realitat dels nostres barris. Es tracta també d’una
oportunitat per a vertebrar un intercanvi de coneixements al voltant del treball
artesanal de les fibres vegetals entre cultures tradicionals i d’altres països que
conviuen a la nostra ciutat.
De la mateixa manera, l’aprofitament d’alguns fruits i plantes per part de les veïnes,
sempre sota coordinació municipal, generaria a més a més d’un forma d’economia
circular que recuperi el patrimoni vegetal existent, també una valoració d’aquests
recursos naturals, fins ara sense cap tipus d’aprofitament, i dels processos artesans
amb la seva transformació. Fomentant així, des de la praxis, el concepte
d’economia circular, sostenible i de proximitat. Trobant a diversos municipis de
Catalunya aquesta recuperació de sabers com un àmbit més de l’àrea de
desenvolupament econòmic, el cas més reeixit podria ser el de Mas de Barberans
(Terres de l’Ebre).
Es dona la particularitat, a més a més, que el treball manual amb les fibres està
molt vinculat al patrimoni cultural i històric del poble gitano i paio que durant anys es
va especialitzar en aquest tipus d’artesania, ocupant un lloc cabdal dins de
l’economia agrària catalana.
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Atès que a l’ordenança de civisme dins del Títol IV sobre l’ús dels béns públics,
Capítol I, Normes generals, l’Article 53 diu que “Es consideren béns públics tots
aquells espais oberts destinats a l’ús i gaudiment dels ciutadans (carrers, places,
jardins, parcs, etc.), així com tots aquells elements i mobiliaris urbans que, situats
als espais o a les vies públiques, estan destinats a prestar serveis específics als
ciutadans i a les ciutadanes (papereres, lluminàries, semàfors, senyals de trànsit o
informatives, jocs infantils, bancs, fonts, parterres, jardineres, tanques, arbres,
plantes, flors, etc.)”
Atès que aquesta mateixa ordenança de civisme inclou també dins del CAPÍTOL II.
Arbrat públic, parcs, jardins i fonts, una sèrie de prohibicions dins de l’article 60 com
ara:
2.7. Extreure molsa, matolls, pedres, sorra, plantes o productes anàlegs a
les proximitats dels arbres i als escossells.
2.8. Malmenar o sostreure elements de jardineria.
2.9. Causar qualsevol mena de dany a l’arbrat, plantacions i vegetació
natural.
2.10. Agafar flors, fruits o plantes.
Atès que l’esmentada ordenança contempla exempcions concretes en les seves
prohibicions com ara: “Amb motiu de fires i festes tradicionals, es podrà autoritzar a
les persones propietàries o titulars d’establiments, associacions o entitats
ciutadanes donades d’alta al Registre Municipal d’Entitats, previ informe favorable
dels serveis tècnics municipals, el guarniment de carrers i d’arbres, d’acord amb la
normativa municipal aplicable i amb les condicions específiques de la llicència”.
Atès que a la ciutat hi ha entitats de diferent caire, adreçades al coneixement de la
natura, ecologistes i/o de recuperació del patrimoni històric i cultural del poble
gitano, interessades tant en la defensa i divulgació de la biodiversitat dins del
municipi, com en la promoció de l’artesania i dels oficis tradicionals.
El grup municipal CUP-Poble Actiu l’Hospitalet proposa al ple municipal els
següents acords:
Havent estat sotmesa la proposta d’acord a votació per separat de cadascun dels
punts de la seva part dispositiva, els resultats són els següents:
a) Ha estat rebutjat l’acord PRIMER amb 16 vots en contra dels representants
del PSC-CP, Srs./Sres. Núria Marín Martínez, Francesc J. Belver Valles,
Cristian Alcázar Esteban, José Castro Borrallo, Manuel Brinquis Pérez, José M.
García Mompel, Jaume Graells Veguin, Jesús Husillos Gutierrez, M. Ángeles
Sariñena Hidalgo, Rocío Ramírez Pérez i David Quirós Brito; dels representants
del PP, Srs/Sres. Sonia Esplugas González, Pedro Alonso Navarro i Fco. Javier
Martín Hermosín; i dels REGIDORS NO ADSCRITS, Srs./Sres. Rafael Jiménez
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Ariza i Cristina Santón Ramiro; amb 10 vots a favor dels representants de
CIUTADANS, Srs./Sres. Miguel Manuel García Valle, M. Carmen Esteban
Fernández, Rainaldo Ruiz Narvaez i Jesús Amadeo Martín González; dels
representants d’ICV-EUiA-PIRATES-E, Srs./Sres. Ana González Montes,
Juliana Carballeira Pascual i Ivan Nieto Martínez; dels representants d’ERC-AM,
Srs./Sres. Antoni García i Acero i Jorge García i Muñoz; i del representant de la
CUP-PA, Sr. Christian Giménez Marquez; i amb 1 vot d’abstenció del
representant de CiU, Sr. Jordi Monrós Ibáñez; assistents presents en el moment
de la votació i que literalment diu:
PRIMER.- Instar al Govern local a incloure dins de l’actual procés de modificació
de l’ordenança de civisme, un mecanisme per permetre la recol·lecció i recollida
de temporada de vímet, margalló i altres fruits silvestres, sota la coordinació
municipal, mitjançant programes o tallers organitzats per entitats locals i
adreçats a l’aprofitament d’aquestes fibres vegetals, per a l’elaboració de
productes artesans.
b) Sotmetent-se a votació l’acord SEGON es produeix un empat de 13 vots en
contra dels representants del PSC-CP, Srs./Sres. Núria Marín Martínez,
Francesc J. Belver Valles, Cristian Alcázar Esteban, José Castro Borrallo,
Manuel Brinquis Pérez, José M. García Mompel, Jaume Graells Veguin, Jesús
Husillos Gutierrez, M. Ángeles Sariñena Hidalgo, Rocío Ramírez Pérez i David
Quirós Brito; i dels REGIDORS NO ADSCRITS, Srs./Sres. Rafael Jiménez Ariza
i Cristina Santón Ramiro; amb 13 vots a favor dels representants de
CIUTADANS, Srs./Sres. Miguel Manuel García Valle, M. Carmen Esteban
Fernández, Rainaldo Ruiz Narvaez i Jesús Amadeo Martín González; dels
representants d’ICV-EUiA-PIRATES-E, Srs./Sres. Ana González Montes,
Juliana Carballeira Pascual i Ivan Nieto Martínez; dels representants del PP,
Srs/Sres. Sonia Esplugas González, Pedro Alonso Navarro i Fco. Javier Martín
Hermosín; dels representants d’ERC-AM, Srs./Sres. Antoni García i Acero i
Jorge García i Muñoz; del representant de la CUP-PA, Sr. Christian Giménez
Marquez; i amb 1 vot d’abstenció del representant de CiU, Sr. Jordi Monrós
Ibáñez. De conformitat amb l’article 48.7 del Reglament Orgànic del Ple,
repetida la votació persisteix l’empat amb el mateix resultat i aquest es dirimeix
amb el vot de qualitat de l’Alcaldessa en contra de l’aprovació d’aquest acord
SEGON.
SEGON.- Instar al Govern a promoure, dins de l’àmbit escolar, programes i
tallers de recuperació de l’ofici tradicional de la cistelleria i que mostrin com amb
l’aprofitament de recursos propers i quotidians de la flora urbana, aquests es
poden transformar en eines i objectes artesans de gran valor. Així com generar
espais de pensament sobre las pràctiques culturals de la ciutat, pensant en el
treball amb fibres, des de la contemporaneïtat i la dimensió del treball
comunitari.
c) Sotmetent-se a votació l’acord TERCER es produeix un empat de 13 vots en
contra dels representants del PSC-CP, Srs./Sres. Núria Marín Martínez,
Francesc J. Belver Valles, Cristian Alcázar Esteban, José Castro Borrallo,

…/…

248

Manuel Brinquis Pérez, José M. García Mompel, Jaume Graells Veguin, Jesús
Husillos Gutierrez, M. Ángeles Sariñena Hidalgo, Rocío Ramírez Pérez i David
Quirós Brito; i dels REGIDORS NO ADSCRITS, Srs./Sres. Rafael Jiménez Ariza
i Cristina Santón Ramiro; amb 13 vots a favor dels representants de
CIUTADANS, Srs./Sres. Miguel Manuel García Valle, M. Carmen Esteban
Fernández, Rainaldo Ruiz Narvaez i Jesús Amadeo Martín González; dels
representants d’ICV-EUiA-PIRATES-E, Srs./Sres. Ana González Montes,
Juliana Carballeira Pascual i Ivan Nieto Martínez; dels representants del PP,
Srs/Sres. Sonia Esplugas González, Pedro Alonso Navarro i Fco. Javier Martín
Hermosín; dels representants d’ERC-AM, Srs./Sres. Antoni García i Acero i
Jorge García i Muñoz; del representant de la CUP-PA, Sr. Christian Giménez
Marquez; i amb 1 vot d’abstenció del representant de CiU, Sr. Jordi Monrós
Ibáñez. De conformitat amb l’article 48.7 del Reglament Orgànic del Ple,
repetida la votació persisteix l’empat amb el mateix resultat i aquest es dirimeix
amb el vot de qualitat de l’Alcaldessa en contra de l’aprovació d’aquest acord
TERCER.
TERCER.- Donar trasllat d’aquests acords les entitats ecologistes de la ciutat
com ara La Saboga, Amics de la Natura i Medi Ambient, Biosfera, Associació
d’educació ambiental i Associació d’Àmbit Energètic, Depana i a entitats
vinculades a l’artesania i la recuperació dels oficis tradicionals com ara La
Fundició i Lacho Baji Cali, l’Associació Catalana de Cistelleria, l’Associació Art
Pauma, a l'Observatori del Patrimoni Etnològic i Immaterial del Departament de
Cultura de la Generalitat, al Grup de Patrimoni de l’Hospitalet i al Centre
d’Estudis de l’Hospitalet.
No obstant la votació per separat dels acords, aquesta moció HA ESTAT
REBUTJADA pel Ple de l’Ajuntament, tota vegada que el quòrum d’aprovació
legalment exigit és la majoria simple del nombre legal de membres de la
Corporació.
MOCIÓ 56.GORNAL.

PER A LA VISUALITZACIÓ DEL MERCAT DEL TORRENT

Es dóna compte de la moció que es transcriu seguidament, i sotmesa a votació
s'aprova per unanimitat dels assistents presents en el moment de la votació,
adoptant-se els acords que figuren en la seva part dispositiva:

El Mercat Municipal del Torrent Gornal, situat a l'Avinguda amb el mateix nom, al
barri de la Florida, va ser construït entre els anys 1967 i 1968, a demanda popular i
va ser inaugurat oficialment al novembre del 1969, amb 132 parades interiors
destinades a producte alimentari i 126 parades exteriors, destinades a producte no
alimentari.
L’any 1996 l'Ajuntament va reformar les parades exteriors i al 2003 el consistori va
aprovar un projecte de reforma integral de l’interior, demostrant així una voluntat de
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millorar l'espai, amb actuacions importants que van incidir en la modernització de
les instal·lacions, en la creació d’espais per a nous serveis i en l’eliminació de
barreres arquitectòniques.
Tot i així, la visualització d'aquest mercat és molt reduïda, perjudicant així de forma
directa l'activitat econòmica que s’hi realitza, incidint directament en la subsistència
dels negocis que el mercat conté i posant en risc la font d'ingressos de moltes
famílies i la pròpia pervivència del Mercat municipal. Gairebé totes les
concessionàries perceben aquesta falta de visualització del Mercat.
La instal·lació del Mercat provisional de la Florida, va incidir de forma dràstica a les
vendes del Mercat del Torrent Gornal, ja que aquest s’hi va instal·lar a una distància
força propera. Des de la recent obertura del nou Mercat de la Florida, la recuperació
de clients que es desviaven al mercat provisional de la Florida no s’ha notat gaire i
continuen notant una gran falta de clients.
Atès que des del grup municipal CUP-Poble Actiu hem pogut constatar que la
percepció de les concessionàries del Mercat del Torrent Gornal és
d’abandonament, de falta de suport per part de l’administració municipal i de falta
d’un compromís polític decidit per part de l’equip de Govern local amb l’equipament,
que acaba generant la impressió entre les pròpies paradistes, que l’Ajuntament fa
temps que va decidir deixar morir aquesta instal·lació municipal.
Cal que el Ple de l'Ajuntament de l'Hospitalet, demostri el seu compromís amb el
comerç de proximitat i amb les petites empreses de la nostra ciutat (tal i com porten
tots els grups polítics als seus programes electorals) i es prenguin mesures
concretes per tal que el Mercat del Torrent Gornal no acabi morint, per manca de
suport institucional. No es tracta només d’un conjunt de petits i mitjans negocis de
proximitat, sinó també d’un espai de socialització de les veïnes i d’una part de la
nostra història recent.
Els mercats municipals són espais comunitaris de referència i de socialització
veïnal. Tenint en compte el llarg període de deteriorament del teixit comunitari del
barri de la Florida, per causes socioeconòmiques, pels grans canvis demogràfics
que ha suportat el territori durant l’última dècada i també per la situació sostinguda
d’extrema pobresa i gran desigualtat social, des de la CUP-PA creiem que cal
fomentar aquests espais comunitaris, com a mecanismes de construcció de
comunitat, dins del propi barri. Si la intenció és que l’activitat d’aquest mercat, i per
tant també els negocis que en formen part, continuï endavant, llavors caldria donar
moltes més passes, més enllà d’aquesta moció. Però des de la CUP-PA entenem
que aquest pot ser un primer pas.
Per tot això, el grup municipal CUP-Poble Actiu l’Hospitalet, demana al Ple
municipal que es prenguin els següents acords:
PRIMER Instar al Govern Municipal a instal·lar un rètol de gran format, a la façana
del propi Mercat Municipal del Torrent Gornal, visualitzant d’aquesta manera la
funció de l’espai, com a Mercat Municipal.
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SEGON Instar al Govern Municipal a la instal·lació de més senyalització viària a les
principals vies d'accés al Mercat, tals com: l’Avinguda Torrent Gornal, el Carrer
Mas, l’Avinguda Miraflores i/o l’Avinguda Masnou, per tal de visualitzar la ubicació
del mercat.
TERCER Instar al Govern Municipal a reprendre el compromís informal entre
l’Associació de concessionàries i l’Ajuntament de l’Hospitalet, de realitzar un mural
al·legòric de gran format al mur exterior del Mercat, per tal de visualitzar la seva
activitat i que aquest es dugui a terme, dins de la present legislatura.
QUART Donar trasllat d'aquesta moció a totes les concessionàries del Mercat
Municipal del Torrent Gornal i a les associacions de botiguers i comerciants de tots
els mercats municipals de la ciutat. Així com també a la Unió de Botiguers de
l’Hospitalet i a les Associacions de Comerciants de tots i cadascun dels barris de
l’Hospitalet.
PRECS I PREGUNTES
a) Respostes prorrogades a preguntes de Plens anteriors.

CIUTADANS
•

En relació amb la pregunta formulada oralment en el Ple ordinari de 23 de maig
de 2017, pel portaveu del grup polític municipal de Ciutadans, Sr. Miguel García
Valle, consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada
pel Tinent d’alcaldia de l’Àrea d’Hisenda i Serveis Centrals, Sr. Manuel Brinquis
Pérez, que literalment diu:

“Senyor,
Respecte a la pregunta que veu formular en el Ple de 23 de maig de 2017 i, segons
el que disposa l’article 55 Reglament Orgànic del Ple a efectes de què sigui
contestada en el Ple Ordinari que se celebrarà el dia 27 de juny de 2017, en relació
a:
“Hemos tenido todos conocimiento de las convocatorias para cubrir siete puestos
de trabajo, seis de director/directora, uno de jefa/jefe de servicios de Recursos
Humanos. Formalmente la convocatoria cumple los requisitos legales, es decir, el
desarrollo de la valoración de los criterios de idoneidad demostrarían las personas
con mayor mérito, capacidad, para ocupar cada puesto de trabajo, pero la realidad
puede ser otra.
Miren, como ya conocemos y como ya sabemos y antes lo he dicho en el Pleno,
hace un mes aproximadamente acudimos a un notario, antes de que concluyera el
periodo de presentación de instancias y, por tanto, no conocíamos la lista de
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aspirantes presentados y admitidos. Ante notario hicimos constar los nombres de
las personas que van a ocupar los puestos de trabajo, los siete, fíjense.
¿Cree este gobierno que acertaremos la totalidad de aspirantes ganadores de los
puestos de trabajo? ¿Cree esto? ¿Lo cree o no? ¿Cree que lo acertaremos? En el
supuesto de que coincidan los nombres ¿se atreverían ustedes a negar que están
usando el Ayuntamiento como si fuera su patrimonio o su propia empresa de
colocación de personas afines? Digo en el supuesto, cuando finalicen los procesos
de colocación, haremos pública el acta notarial, en la que constan los agraciados,
vamos a ver si acertamos. Muchas gracias.
Els indiquem que ens donem per assabentats del prec sol·licitat.
Cordialment,”
•

En relació amb la pregunta formulada oralment en el Ple ordinari de 23 de maig
de 2017, pel regidor del grup polític municipal de Ciutadans, Sr. Jesús Amadeo
Martín González, consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit,
efectuada pel Regidor del Districte III, Sr. David Quirós Brito, que literalment diu:

“Respecte a la pregunta verbal formulada a la sessió plenària de data 23 de maig
de 2017, i segons el que disposa l’article 55 Reglament Orgànic del Ple, en relació
amb la Festa Major de Santa Eulàlia, us comunico que aquest any es van prendre
algunes mesures per evitar les molèsties causades a alguns veïns durant la
celebració de la Festa Major. D’aquesta manera s’han re ubicat algunes atraccions i
s’han limitat els horaris d’aquestes.

•

En relació amb la pregunta formulada oralment en el Ple ordinari de 23 de maig
de 2017, pel regidor del grup polític municipal de Ciutadans, Sr. Jesús Amadeo
Martín González, 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 Valles, que
literalment diu:

“Respecte a la pregunta que veu formular a la sessió plenària de data 23 de maig
de 2017 en relació a l’estat el qual es troba el projecte de la fàbrica Godó i Tries, i
segons el que disposa l’article 55 Reglament Orgànic del Ple, us comunico que la
Junta de Govern Local, en sessió de data 20 de juny actual, va aprovar el conveni
pel qual s’acorda la ubicació del centre de medicina tradicional.
Cordialment,”
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ICV-EUiA-PIRATES
•

En relació amb la pregunta formulada oralment en el Ple ordinari de 23 de maig
de 2017, per la regidora del grup polític municipal d’ICV-EUiA-PIRATES-E, Sra.
Ana González Montes, consta a la Secretaria General còpia de la resposta per
escrit, efectuada per la Coordinadora del Gabinet de l’Alcaldia, Sra. M. G. C.,
que literalment diu:

“Senyora,
En relació a la pregunta oral número 0803 formulada durant la sessió plenària del
passat 23 de maig de 2017 en relació a conèixer i disposar d’una còpia del conveni
de medicina xinesa així com saber el cost del viatge, a càrrec de qui i qui hi va anar
al mateix, tal com va indicar l’Alcaldessa de la ciutat durant el Ple em plau informarli que:
En relació al coneixement i disposició del conveni de medicina xinesa adjuntem
còpia del mateix facilitada per l’Àrea de Coordinació i Planificació d’aquest
Ajuntament. Tanmateix li recordem que la consulta i còpia de documents està
recollida a l’article 11 del Reglament Orgànic del Ple.
Quan a la segona pregunta aquesta s’emmarca en la invitació oficial del Govern
Xinès a aquest ajuntament per assistir al Belt and Road Forum a Beijing. Una
trobada d’abast internacional considerada com a l’espai diplomàtic de major
rellevància a la Xina que comptava amb la presència del President del Govern i la
Secretari General d’universitat, i que entre les iniciatives seleccionades estava el
Centre Europeu per a la promoció i el desenvolupament de la medicina tradicional
xinesa.
Com vostè ja sap els costos d’aquests tipus de viatges estan regulats pel Real
Decret 462/2002 de 24 de maig, sobre indemnitzacions per raó del servei i el Text
refós de les bases d’execució del pressupost general de l’Ajuntament de
L’Hospitalet de l’exercici 2017. La delegació oficial, a banda de l’Alcaldessa, ha
estat formada per una delegació mínima de dues persones adreçada a donar
cobertura als aspectes tècnics, institucionals i necessitats operatives que un viatge
d’aquestes característiques requereix, essent aquesta delegació formada per la Sra.
R. A. i el Sr. X. C.s. En aquest sentit, les despeses totals relatives a la comissió de
serveis de la delegació oficial, que inclou tramitació de visats desplaçaments, dietes
de manutenció i allotjament va estar de 6.241,99 euros, al respecte, tenen a la seva
disposició l’informe elaborat del viatge.
Ben atentament,
Us trameto adjunt còpia de l’acord aprovat per la Junta de Govern Local en sessió
de data 20 de juny de 2017, relatiu al protocol d’intencions entre l’Ajuntament,
l’Agència de Medicina Tradicional Xinesa de l’Ajuntament de Beijing i l’Agència per
a la Competitivitat de l’Empresa (acció) del Departament d’Empresa i Coneixement
de la Generalitat de Catalunya, per a la localització del Centre Europeu de Medicina
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Tradicional Xinesa en el recinte de l’antiga fàbrica Godó i Trias en el municipi de
l’Hospitalet de Llobregat.
Cordialment,
PROPOSTA D’ACORD RELATIVA A L’APROVACIÓ DEL PROTOCOL
D’INTENCIONS ENTRE L’AJUNTAMENT DE L’HOSPITALET DE LLOBREGAT,
L’AGÈNCIA DE MEDICINA TRADICIONAL XINESA DE L’AJUNTAMENT DE
BEIJING I L’AGÈNCIA PER A LA COMPETITIVITAT DE L’EMPRESA (ACCIÓ) DEL
DEPARTAMENT D’EMPRESA I CONEIXEMENT DE LA GENERALITAT DE
CATALUNYA, PER A LA LOCALITZACIÓ DEL CENTRE EUROPEU DE MEDICINA
TRADICIONAL XINESA EN EL RECINTE DE L’ANTIGA FÀBRICA GODÓ I TRIAS
EN EL MUNICIPI DE L’HOSPITALET DE LLOBREGAT.
El Tinent d'Alcaldia, titular de l'Àrea de Coordinació, Planificació, Desenvolupament
Econòmic i Ocupació, 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, per la present, proposa a la Junta de Govern Local l’adopció de
l’acord següent:
ATÈS que en data 27 de gener de 2016 es va signar un Acord Marc de Cooperació
entre l’Administració de Beijing de Medicina Tradicional Xinesa (MTX), depenent de
l’Ajuntament de Beijing i l’Agència per a la Competitivitat de l’Empresa (ACCIÓ) del
Departament d’Empresa i Coneixement de la Generalitat de Catalunya, que en
línies generals, determinà els objectius de col·laboració per a la implantació d’un
Centre de Desenvolupament de MTX, com a referent europeu de MTX i que
proveirà de manera sostinguda, aspectes relatius a l’educació, salut, R+D, avenços
reguladors i culturals relacionats amb la MTX.
ATÈS que per tal d’assolir aquests objectius s’acordà la creació d’un centre europeu
de medicina tradicional xinesa, per part de l’ajuntament de Beijing, comprometentse la Generalitat de Catalunya, entre d’altres, a facilitar la seva ubicació en la ciutat
de Barcelona o en el seu entorn més immediat.
ATÈS que com a conseqüència de diverses reunions mantingudes amb ACCIÓ, en
el procés de localització d’un emplaçament adient per a la construcció d’un centre
europeu de medicina tradicional xinesa, l’Agència de Desenvolupament Urbà de
l’Ajuntament de l’Hospitalet proposà la possibilitat d’oferir el recinte de l’antiga
fàbrica tèxtil Godó i Trias com espai estratègicament localitzat.
ATÈS que, com a resultat de l’anterior ha estat redactat un Protocol d’Intencions
entre l’Ajuntament de l’Hospitalet, l’Agència de Medicina Tradicional Xinesa de
l’Ajuntament de Beijing i el Departament d’Empresa i Coneixement de la Generalitat
de Catalunya / Agència per a la Competitivitat de l’empresa (ACCIÓ) per a la
localització del “Centre Europeu de Medicina Tradicional Xinesa” en el recinte de
l’antiga fàbrica tèxtil Godó i Trias en el municipi de l’Hospitalet.
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ATÈS que de conformitat i amb el que disposen l’art. 11.4 de la Ley 2/2014, de 25
de marzo, de la Acción y del Servicio Exterior del Estado i art. 53.3 de la Ley
25/2014, de 27 de noviembre, de Tratados y otros Acuerdos Internacionales, ha
estat sol·licitat, informe previ preceptiu al Ministerio de Asuntos Exteriores y
Cooperación del Estado.
ATÈS que l’Assessoria Jurídica Internacional del Ministerio de Asuntos Exteriores y
Cooperación del Estado ha emès, en data 12 de maig del 2017, informe favorable al
Protocol d’Intencions abans significat, qualificat com un acord internacional no
normatiu, jurídicament no vinculant ni sotmès al Dret Internacional.
ATÈS que el propi informe aconsella incloure en el Protocol els següents extrems:
. Convendría añadir un apartado relativo a los gastos, en los que se
disponga que “los gastos en los que se pudiesen incurrir con la firma del
presente Protocolo de Intenciones estarán condicionados a la existencia de
disponibilidad presupuestaria anual ordinaria, respetando la legislación
vigente”.
. Sería aconsejable incluir un apartado ad hoc relativo a la naturaleza
jurídica del documento, en el que se dijera que no es jurídicamente
vinculante, ni está sometido al Derecho Internacional.
. Introducir junto a la mención del signatario, la referencia al “Reino de
España”, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 47 de la Ley 25/2015.
VIST l’informe emès per la Cap de Servei de Gestió i Assessoria Jurídica de l’ADU.
VIST que, de conformitat amb l’article 124.4.ñ) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
Reguladora de les Bases de Règim Local, correspon a l’Alcaldia, a més de les
competències atribuïdes expressament per la legislació, aquelles que la legislació
atribueix al municipi sense determinar l’òrgan competent.

La Junta de Govern Local, per delegació de l’Alcaldia-Presidència segons Decret
núm. 5528/2015 de 15 de juny, publicat en el BOP de 25.06.2015,
ACORDA:
PRIMER.- APROVAR en tots els seus extrems i determinacions, com a acord
internacional no normatiu, el Protocol d’Intencions entre l’Ajuntament de l’Hospitalet,
l’Agència de Medicina Tradicional Xinesa de l’Ajuntament de Beijing i el
Departament d’Empresa i Coneixement de la Generalitat de Catalunya / Agència
per a la Competitivitat de l’empresa (ACCIÓ) per a la localització del “Centre
Europeu de Medicina Tradicional Xinesa” en el recinte de l’antiga fàbrica tèxtil Godó
i Trias en el municipi de l’Hospitalet, de data 15 de febrer de 2017 i pendent de
signatura per aquest Ajuntament, que transcrit literalment és el següent:
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PROTOCOLO DE INTENCIONES PARA LA LOCALIZACIÓN DEL
CENTRO EUROPEO DE MEDICINA TRADICIONAL CHINA EN EL
RECINTO DE LA ANTIGUA FÁBRICA GODÓ I TRIAS EN EL
MUNICIPIO DE L’HOSPITALET DE LLOBREGAT

INTERVIENEN
A l’Hospitalet de Llobregat, el 02-15 de 2017
El señor Tu Zhitao, Bureau Director de la Agencia de Medicina
Tradicional China del Ayuntamiento de Beijing.
El señor Jordi Baiget i Cantons, consejero de la Empresa y
Conocimiento de la Generalidad de Cataluña y presidente de la
Agencia per a la Competitividad de la Empresa, ACCIÓ.
La señora Núria Marín i Martínez, alcaldesa de l’Hospitalet de Llobregat.
Las tres partes se reconocen mutuamente competentes para
establecer los acuerdos establecidos en el presente protocolo de
intenciones.
MANIFIESTAN
Que en mayo de 2014, la Administración de Medicina Tradicional
China del Ayuntamiento de Beijing y la Consejería de Empresa y
Conocimiento de la Generalidad de Cataluña firmaron un
memorándum para la construcción de un Centro Europeo de
Desarrollo y Promoción de Medicina Tradicional China.
Que en noviembre de 2014 se confirmó lo establecido en el
memorándum anteriormente citado con la incorporación del
Ayuntamiento de Barcelona a través de la firma de un nuevo
memorándum que especificaba algunos detalles de la cooperación.
Que de los trabajos emprendidos a partir de dichos memorándums se
deduce la importancia de encontrar una localización idónea para la
construcción del Centro Europeo de Medicina Tradicional China.
Que tras descartar algún posible emplazamiento y algunos encuentros
entre las partes interesadas se ha planteado la posibilidad que esta
localización pueda producirse en la antigua fábrica textil de la Godó i
Trias, situada en el municipio de l’Hospitalet de Llobregat.
Que la antigua fábrica textil de Godó i Trias (avenida de la Granvia de
L’Hospitalet de Llobregat, núm. 86-90) se encuentra en uno de los
ámbitos de transformación urbanística más importantes de la ciudad
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de l’Hospitalet que se conoce con la denominación de Distrito
Económico Granvia L’Hospitalet, una área de desarrollo articulada por
la avenida de la Granvia geoestratégicamente situada entre el
Aeropuerto, el Puerto y la ciudad de Barcelona, que goza, pues, de
una excelente centralidad, accesibilidad y conectividad. Además, la
Godó i Trias se halla próxima al Hospital de Bellvitge y al Hospital de
Duran i Reynals; dos grandes núcleos hospitalarios entorno de los que
se conforma el Biopol’H, un proyecto que tiene el objetivo de articular
actuaciones para impulsar, en el entorno de dichos hospitales, la
asistencia sanitaria, la formación universitaria, la investigación
científica y el desarrollo empresarial y tecnológico del sector
biomédico. Actualmente, el Biopol’H se encuentra gestionado y dirigido
por la fundación privada Instituto de Investigación Biomédica de
Bellvitge (IDIBELL) y se compone de los dos hospitales mencionados,
del Campus de Ciencias de la Salud de la Universidad de Barcelona
(Campus de Excelencia Internacional), del mismo IDIBELL, del
Instituto Catalán de Oncología (ICO) y de varios espacios destinados a
desarrollo de actividad de investigación y económica vinculada a la
biomedicina. En definitiva, un clúster de salud asistencial, de
formación, de investigación y producción en el campo de la salud. Así
pues, la presencia del Biopol’H es un activo muy importante para la
localización del Centro Europeo de Medicina Tradicional China en la
Godó i Trias, ya que gozaría de un entorno especializado en las
ciencias de la salud con el que podría complementarse y generar
múltiples sinergias positivas.
Que la propiedad del suelo de la parcela —de aproximadamente
15.111 m² de superficie— y de las edificaciones de la Godó i Trias es
del Ayuntamiento de L’Hospitalet de Llobregat.
Que el suelo de la parcela donde se ubica el recinto de la Godó i Trias
está calificado urbanísticamente de equipamiento (clave 7 del Plan
General Metropolitano) y que la edificación de la Godó i Trias disfruta,
por su valor arquitectónico, de catalogación dentro del Plan especial
de protección del patrimonio arquitectónico de l’Hospitalet de
Llobregat.
Que en la parte posterior del recinto de la Godó i Trias, puede
estudiarse la construcción de un nuevo edificio anexo para
complementar la edificación existente. De forma indicativa, este
edificio, cuyo uso sería para equipamiento, podría ocupar una
superficie de suelo de 900 m2, con un techo edificable de 5.400 m2st.
Para la definición y construcción de este nuevo edificio deberá
formularse previamente una modificación del planeamiento urbanístico
vigente.
Que la fórmula económica y administrativa para disponer de la Godó i
Trias para destinarla a Centro Europeo de Medicina Tradicional China
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es el establecimiento de una concesión administrativa demanial del
derecho a realizar un uso privativo en un bien de dominio público,
otorgada por el Ayuntamiento de l’Hospitalet a favor de la Agencia de
Medicina Tradicional China del ayuntamiento de Beijing, que obtendrá
la titularidad de la concesión a cambio del correspondiente canon
anual, cuyo importe y plazo temporal se fijaran a tenor de las
condiciones finales de concreción del proyecto.
ACUERDAN
1) Mantener vigentes las definiciones, la información, los acuerdos de
cooperación, la distribución de tareas y demás estipulaciones
establecidas en los dos memorándums de 2014 anteriormente citados,
a los cuales el Ayuntamiento de l’Hospitalet de Llobregat, en sus
términos generales, se adhiere.
2) Que el proyecto del Centro Europeo de Medicina Tradicional China se
compondrá, como mínimo, de los siguientes equipamientos:
•
•
•
•
•

Centro de Educación Superior en Medicina Tradicional China
Hospital de Medicina Tradicional China
Instituto de Investigación en Medicina Tradicional China
Instituto de Avances y Regulación sobre las Hierbas Medicinales
Tradicionales Chinas
Centro de Intercambio Cultural

3) Que, en base a las características urbanísticas y arquitectónicas de la
antigua fábrica Godó i Trias, la Agencia de Medicina Tradicional China
del Ayuntamiento de Beijing elaborará un plan de implantación de
equipamientos del Centro Europeo de Medicina Tradicional China en
dicha localización. El plan de implantación deberá contener un grado
de detalle suficiente para determinar cada uno de los usos mediante
un plan funcional que detalle su superficie aproximada, la inversión
necesaria y la forma de financiación de la misma.
4) Que para la elaboración de dicho plan de implantación la Agencia de
Medicina Tradicional China del Ayuntamiento de Beijing podrá
disponer de todos aquellos datos técnicos, urbanísticos, bases
cartográficas u otros elementos necesarios que solicite al
Ayuntamiento de l’Hospitalet de Llobregat y de los cuales éste
disponga ordinariamente.
5) Que el Ayuntamiento de l’Hospitalet de Llobregat no destinará a
cualquier otro uso la antigua fábrica de la Godó i Trias mientras que la
Agencia de Medicina Tradicional China del Ayuntamiento de Beijing no
presente, en el plazo de cuatro meses a contar desde la firma del
presente protocolo, el plan de implantación.
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6) Que la Consejería de Empresa y Conocimiento aportará las
informaciones y gestiones necesarias para que se materialice la
implantación del Centro Europeo de Medicina Tradicional China.
7) Que una vez presentada la propuesta de plan de implantación
formulada por la Agencia de Medicina Tradicional China del
Ayuntamiento de Beijing se abrirá un período de evaluación para
validar, entre las tres partes, el programa funcional del Centro y sus
parámetros arquitectónicos básicos. A partir de este futuro consenso
sobre las características finales del Centro se establecerá un nuevo
protocolo, a no más tardar en el plazo de cuatro meses, entre las tres
partes interesadas. En este nuevo protocolo se acordaran los criterios
para emprender —a cargo del Ayuntamiento de l’Hospitalet— la
formulación de la modificación del planeamiento urbanístico vigente en
el ámbito de la antigua fábrica Godó i Trias —que deberá ser
aprobada definitivamente por el organismo competente en urbanismo
del Gobierno de la Generalidad de Cataluña—, para adecuarlo a los
requerimientos del plan de implantación del Centro Europeo de
Medicina Tradicional China. También se fijaran en dicho nuevo
protocolo las condiciones concretas de la concesión administrativa
demanial del recinto de la Godó i Trias otorgada por parte del
Ayuntamiento de l’Hospitalet, como el período de vigencia de la
concesión, el importe del canon anual a satisfacer por parte del
concesionario al Ayuntamiento de l’Hospitalet de Llobregat, la cuantía
de la inversión a realizar por parte del concesionario, los posibles
incentivos municipales, etc.
8) En base a las determinaciones de la modificación del planeamiento
urbanístico definitivamente aprobadas, la Agencia de Medicina
Tradicional China del Ayuntamiento de Beijing encargará los proyectos
constructivos ejecutivos para la rehabilitación y la adecuación del
edificio de la Godó i Trias y para la nueva construcción, en su caso,
del edificio anexo, así como de reurbanización de los espacios
urbanos inmediatos a los mismos.

Tu Zhitao
Bureau Director de la Agencia de Medicina
Tradicional China del Ayuntamiento de
Beijing

Jordi Baiget i Cantons
Consejero de la Empresa y
Conocimiento de la Generalidad
de Cataluña. Presidente de la
Agencia per a la Competitividad
de la Empresa, ACCIÓ

Núria Marín i Martínez
Alcaldesa de l’Hospitalet de Llobregat
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SEGON.- INCORPORAR al Protocol, en el moment de la signatura, de referència al
regne d’Espanya junt amb la menció del signant i per mitjà d’annex el certificat de
les recomanacions assenyalades per l’Assessoria Jurídica Internacional del
Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación del Estado al Protocol aprovat a
l’anterior punt i que són les següents:
. “Los gastos en los que se pudiesen incurrir con la firma del presente
Protocolo de Intenciones estarán condicionados a la existencia de
disponibilidad presupuestaria anual ordinaria, respetando la legislación
vigente”.
. “El Protocolo de Intenciones no es jurídicamente vinculante, ni está
sometido al Derecho Internacional”..
TERCER.- FACULTAR, tant àmpliament en dret com sigui possible, a l’Alcaldessa
Presidenta d’aquest Ajuntament per a la signatura del Protocol d’Intencions, abans
transcrit, i per tots aquells actes que siguin necessaris en relació amb el Document
aprovat.
QUART.- NOTIFICAR aquest acord a l’Assessoria Jurídica del Ministerio de
Asuntos Exteriores y Cooperación del Estado, al Departament d’Empresa i
Coneixement de la Generalitat de Catalunya, a l’Administració de Beijing de
Medicina Tradicional Xinesa (MTX), depenent de l’Ajuntament de Beijing i l’Agència
per a la Competitivitat de l’Empresa (ACCIÓ) de la Generalitat de Catalunya.
CINQUÈ.- TRASLLADAR aquest acord al Gabinet de l’Alcaldia, a la Gerència
Municipal, a l’ADU, al Servei de Contractació i Patrimoni, a la Intervenció General i
a la Tresoreria Municipal pel seu coneixement i als efectes adients.”
•

En relació amb la pregunta formulada oralment en el Ple ordinari de 23 de maig
de 2017, pel regidor del grup polític municipal d’ICV-EUiA-PIRATES-E, Sr. Iván
Nieto Martínez, consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit,
efectuada pel regidor de Benestar Social, Sr. Jesús Husillos Gutiérrez, que
literalment diu:

“Senyor,
Respecte a la pregunta verbal que veu formular en la sessió plenària de data 23 de
maig de 2017 respecte a l’ocupació d’una fàbrica abandonada a l’av. Fabregada,
reiterar-vos que, tal i com varem indicar-vos, som coneixedors de la situació i totes
les àrees municipals implicades estem treballant conjuntament, dins de les nostres
competències i en el marc legislatiu vigent, vetllant per preservar els drets de les
persones i la confidencialitat obligada en la nostra intervenció.
Atentament,”
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•

En relació amb la pregunta formulada oralment en el Ple ordinari de 23 de maig
de 2017, pel regidor del grup polític municipal d’ICV-EUiA-PIRATES-E, Sr. Iván
Nieto Martínez, 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 verbal que vàreu efectuar en el darrer Ple de maig, i
segons el que disposa l’article 55 del Reglament Orgànic del Ple, a efectes que
sigui contestada en el Ple Ordinari del mes de juny en relació a: “permisos i els
castells inflables que hi ha a la Ciutat...”
Els faig saber que:
En relació a la primera pregunta la regulació per a la concessió de les llicències per
a la instal·lació d’aquests tipus d’activitats és tramitada pel departament de via
pública municipal qui atorga les llicències si es compleixen els requisits que es
detallen en l’informe adjunt.
En relació a la segona pregunta, tal i com es detalla també en el propi informe, es
fan visites oculars tant pels inspectors de via pública com, si s’escau, per part dels
enginyers del servei.
Atentament,”
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PARTIT POPULAR
•

En relació amb la pregunta presentada pel grup polític municipal del Partit
Popular, RGE número 36074, de 9 de maig de 2017, 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 M. García Mompel, que
literalment diu:

“Respecto a la pregunta que ha presentado en el Registro General de entrada con
número 36074, de fecha 9/05/2017, y según lo que dispone el artículo 55 del
Reglamento Orgánico del Pleno, a efectos fuera contestada en el Pleno Ordinario
del día 27 de mayo de 2017 y que debió ser prorrogada para poder disponer de
toda la información en relación a: “balance sobre datos de la policía local de
l’Hospitalet.”
Le hago saber que:
Respecto a la primera pregunta, la Guardia Urbana de l’Hospitalet se divide en dos
grandes divisiones: la territorial y de soporte y un área técnica y de servicios
centrales. La distribución y asignación de agentes y vehículos, al que Ud. Hace
referencia en su pregunta queda detallada en el informe adjunto confeccionado por
el Subinspector responsable del área.
En referencia a la segunda pregunta, se le adjunta organigrama detallado de
estructura.
A continuación, en respuesta a la tercera pregunta, que Ud. Solicita sea desglosada
en dos apartados; detalle anual y coste total de horas, se le facilitan los datos con la
distribución de costes.
Año

Horas
extras

Extras horario
nocturno o
festivo

Total año
Extras horario
nocturno i festivo

Coste total

2014
2015
2016
total

3.879
7.079
4.829
15.787

5.963
5.198
7.672
18.833

1.399
811
1.509
3.719

242.768,31
272.290,34
303.061,97
818.120,62

11.241
13.088
14.010
38.339

Atentamente,”
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ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA
•

En relació amb la pregunta presentada pel grup polític municipal d’Esquerra
Republicana de Catalunya, RGE número 37706, de 15 de maig de 2017, 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 M. García
Mompel, que literalment diu:

“Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre General d’entrada amb
número 37706 i de data 15 de maig de 2017, i segons el que disposa l’article 55 del
Reglament Orgànic del Ple, a efectes que sigui contestada en el Ple Ordinari del
mes de juny en relació a: “ senyals de trànsit...”
Els faig saber que:
En relació a la primera pregunta aquesta administració no disposa d’un inventari
que reculli aquest tipus d’incidència.
En relació a la segona pregunta, fer-los saber que els cost mig aproximat d’un
senyal de trànsit és d’uns 300 euros.
Quant a la tercera informació aquest ajuntament va tramitar durant el període 20142016 15 denúncies relacionades amb al·legacions lingüístiques, corresponent a
cada any respectivament 4, 8 i 3 denúncies de les quals varen ser anul·lades 14,
essent 4 al 2014, 7 al 2015 i 3 al 2016.
Pel que respecta a les denúncies presentades per persones residents a altres
comunitats de l’Estat o altres països, únicament 2 van tenir lloc el 2015 i 1 en el
decurs del 2016.
Atentament,”
b) Preguntes i respostes que s’han formulat en temps i forma.

CIUTADANS
Per part dels regidors del grup polític municipal de Ciutadans, d’acord amb el que
disposa l’article 55.4 del Reglament Orgànic del Ple, s’han formulat en temps i
forma 2 preguntes per escrit que han tingut entrada en el Registre General els dies
19 de maig i 6 de juny de 2017 i, per tant, amb més de 6 dies hàbils anteriors a la
celebració del Ple.
Aquestes preguntes als efectes de constar a l’Acta de la sessió, es transcriuen
literalment:
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1.-RGE núm. 39.587, de 19 de maig de 2017.
“Jesús A. Martín González, Regidor del Grup Municipal de Ciutadans a
l’Ajuntament de l'Hospitalet.
Exposició de fets
Adjunto fotos de un agujero que se encuentra en el parking de Avda. Catalunya,
junto al metro de Torrassa, a la altura del número 4 de la Avenida Catalunya.
Sol·licitud
Se arregle, lo antes posible, el agujero en el parking de Avda. Catalunya, junto al
metro de Torrassa, a la altura del número 4 de la Avenida Catalunya.”

En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup polític municipal de
Ciutadans, consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada
pel Tinent d’alcaldia de l’Àrea d’Espai Públic, Habitatge, Urbanisme i Sostenibilitat,
Sr. José Castro Borrallo, que literalment diu:
“Respecte de la instància presentada al Registre General d’Entrada d’aquest
Ajuntament amb el nombre 39587 i data 19 de maig de 2017, segons el que
disposa l’article 55 del Reglament Orgànic del Ple a efectes de que sigui contestada
al Ple Ordinari que se celebrarà el proper dia 27 de juny de 2017, en relació al forat
existent a l’interior de la zona d’estacionament de l’Av. Catalunya, us comunico que
em dono per assabentat de la vostra petició.
Atentament,”

2.-RGE núm. 44.589, de 6 de juny de 2017.
“Jesús A. Martín González, Regidor del Grup Municipal de Ciutadans a
l’Ajuntament de l'Hospitalet.
Exposició de fets
Vista la Ordenanza de Convivencia y Civismo, que en su artículo 71.3 establece:
“3. Les persones propietàries de solars i terrenys i, subsidiàriament, les persones
usuàries, tenen l’obligació de conservar-los en condicions adequades d’higiene,
salubritat, seguretat i ornat públic, per la qual cosa hauran de mantenir-los lliures de
deixalles, residus, herbes, etc, i hauran de realitzar les corresponents operacions de
desratització, desinsectació i desinfestació tant en els immobles, com en els solars i
terrenys”.
Sol·licitud
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Solicito se realice, a la mayor brevedad posible, la limpieza, retirada de escombros,
adecuación y gestiones pertinentes del solar situado entre las calles Francesc
Moragas, Major, Príncep de Bergara i Josep Prats.”

En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup polític municipal de
Ciutadans, consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada
pel Tinent d’alcaldia de l’Àrea d’Espai Públic, Habitatge, Urbanisme i Sostenibilitat,
Sr. José Castro Borrallo, que literalment diu:
“Respecte de la instància presentada al Registre General d’Entrada d’aquest
Ajuntament amb el nombre 44589 i data 6 de juny de 2017, segons el que disposa
l’article 55 del Reglament Orgànic del Ple a efectes de que sigui contestada al Ple
Ordinari que se celebrarà el proper dia 27 de juny de 2017, en relació a un solar
situat entre els carrers Francesc Moragas, Major, Príncep de Bergara i Josep Prats,
us comunico que em dono per assabentat de la vostra petició.
Atentament,”
ICV-EUiA-PIRATES

Per part dels regidors del grup polític municipal d’Iniciativa per Catalunya VerdsEsquerra Unida i Alternativa, d’acord amb el que disposa l’article 55.4 del
Reglament Orgànic del Ple, s’han formulat en temps i forma 2 preguntes per escrit
que han tingut entrada en el Registre General els dies 1 i 16 de juny de 2017 i, per
tant, amb més de 6 dies hàbils anteriors a la celebració del Ple.
Aquestes preguntes als efectes de constar a l’Acta de la sessió, es transcriuen
literalment:
1.-RGE núm. 43.762, d’1 de juny de 2017.
“ANA GONZÁLEZ MONTES, REGIDORA PORTAVEU DEL GRUP MUNICIPAL
D’ICV-EUiA-PIRATES-E (Canviem LH)
EXPOSICIÓ DE FETS
Atès que el govern municipal en declaracions públiques va manifestar que el PDU
de Gran Via-Llobregat no costaria ni un cèntim de diners públics.
Atès que el consorci per a la reforma de la Gran Via ha tret a licitació dos projectes
relacionats amb el PDU de Gran Via-Llobregat:
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Concurs per a la redacció del projecte d’execució per a la construcció de la nova
Granvia entre la Rambla de la Marina i el riu Llobregat, al municipi de l'Hospitalet de
Llobregat amb un pressupost de contracte de 1.475.000 euros, sense IVA.
Concurs per a la redacció del projecte d’urbanització del sector 1 delimitat pel PDU
Granvia Llobregat, al municipi de l'Hospitalet de Llobregat amb un pressupost de
contracte de 950.000 euros, sense IVA.
Atès que el consorci per a la reforma de la Gran Via a data de 28/04/2017 ha tret a
licitació el Concurs per a l’alienació de les parcel·les resultants números 3c i 3d del
projecte de reparcel·lació de l’Àrea Residencial Estratègica “La Remunta” al terme
municipal de l'Hospitalet de Llobregat amb un preu base de licitació és de
5.834.300,85 € que podrà ser millorat a l’alça.
SOL·LICITUD
Volem saber d’on provenen els diners i com es pagaran les licitacions de la
redacció del projecte d’execució per a la construcció de la nova Granvia entre la
Rambla de la Marina i el riu Llobregat, al municipi de l'Hospitalet de Llobregat amb
un pressupost de contracte de 1.475.000 euros, sense IVA, de la redacció del
projecte d’urbanització del sector 1 delimitat pel PDU Granvia Llobregat, al municipi
de l'Hospitalet de Llobregat amb un pressupost de contracte de 950.000 euros,
sense IVA.”

En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup polític municipal d’Iniciativa
per Catalunya Verds-Esquerra Unida i Alternativa, 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:
“Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre d’entrada d’aquest
Ajuntament amb número 43762 en data 1 de juny de 2017, segons el que disposa
l’article 55 Reglament Orgànic del Ple, en relació a la licitació de dos projectes
relacionats amb el PDU de Granvia Llobregat, dir-vos que aquesta consulta s’ha de
dirigir al Consorci per a la Reforma de la Granvia, que és l’ens que ha tret a licitació
aquests projectes.”
2.-RGE núm. 49.229, de 16 de juny de 2017.
“ANA GONZÁLEZ MONTES, REGIDORA PORTAVEU DEL GRUP MUNICIPAL
D’ICV-EUiA-PIRATES-E (Canviem LH)
EXPOSICIÓ DE FETS
Atès que el regidor del districte I, Jaume Graells, i el tinent d’alcaldia d’Espai públic,
habitatge, urbanisme i sostenibilitat, José Castro, han manifestat en públic en
diverses ocasions i en diferents mitjans en referència a la reforma del carrer
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Leonardo da Vinci del barri de Sant Josep que la zona de càrrega i descàrrega
demanada pels comerciants del carrer no es pot implementar perquè seria caure en
un incompliment de normativa, ja que, segons comenten, només es poden instal·lar
zones de càrrega i descàrrega en carrers a partir de 10 m. d’amplada.
Atès que el projecte executiu d’urbanització i renovació del clavegueram del carrer
Leonardo da Vinci entre carrer Enric Prat de la Riba no fa referència a cap
normativa que indiqui les directrius citades.
Atès que en reunió del nostre grup municipal amb el regidor Jaume Graells el
passat dia 13 vam demanar verbalment que ens indiquessin la normativa a què es
referien i vam quedar a l’espera.
Atès que a dia d’avui no hem rebut resposta.
SOL·LICITUD
Sol·licitem còpia de la normativa a la qual fan referència els regidors en les seves
manifestacions públiques i que, segons declaracions públiques, diu que no es
poden incorporar zones de càrrega i descàrrega en carrers de menys de 10 m.
d’amplada.”

En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup polític municipal d’Iniciativa
per Catalunya Verds-Esquerra Unida i Alternativa, consta a la Secretaria General
còpia de la resposta per escrit, efectuada pel regidor del Districte I, Sr. Jaume
Graells Veguin, que literalment diu:
Senyora,
Amb aquest escrit es dóna resposta al prec presentat mitjançant instància amb data
16 de juny i referència d’entrada 49.229, amb la que ens demaneu la normativa que
empara les actuacions urbanístiques que s’han de fer pròximament al carrer de
Leonardo da Vinci, us adreço al que disposa la normativa d’accessibilitat establerta
al pla director de mobilitat sostenible aprovat en ple al 2002, al pla de mobilitat
urbana sostenible de l’hospitalet, al codi d’accessibilitat de Catalunya, llei 20 de
1991 del 25 de novembre, de promoció de l’accessibilitat i de supressió de barreres
arquitectòniques, el codi d’accessibilitat de Catalunya desenvolupat al decret
135/1998 de 30 d’octubre, i al pla director dels espais verds de la ciutat del 2007,
així com normatives de seguretat, el reglament del trànsit i altres normes
d’aplicació.
Molt cordialment,
PP
Per part dels regidors del grup polític municipal del Partit Popular, d’acord amb el
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que disposa l’article 55.4 del Reglament Orgànic del Ple, s’han formulat en temps i
forma 8 preguntes per escrit que han tingut entrada en el Registre General els dies
16, 18 i 31 de maig i 1 i 15 de juny de 2017 i, per tant, amb més de 6 dies hàbils
anteriors a la celebració del Ple.
Aquestes preguntes als efectes de constar a l’Acta de la sessió, es transcriuen
literalment:
1.-RGE núm. 38.301, de 16 de maig de 2017.
“El grupo municipal del Partido Popular en virtud del artículo 55 del
Reglamento del Pleno, presenta al registro la siguiente pregunta para que sea
contestada el próximo pleno del día 27 de Junio de 2017.
Los recientes episodios de quema de contenedores, agresiones a Mossos
d’Esquadra y altercados varios en la vía pública no han hecho más que confirmar
que la zona de los Bloques de Florida es un foco de conflicto, incivismo y falta
inseguridad.
Los vecinos adyacentes a dicha zona se quejan desde hace años de problemas de
convivencia generados, en gran medida, por la falta de efectivos policiales que
patrullen a pie que eviten problemas y nuevos episodios de incivismo.
Si bien es cierto que desde hace años los Bloques han sido muy foco muy
localizado de conflictos y altercados, en los últimos años la situación se ha ido
agravando llegando a ser noticia en todos los medios nacionales por la paliza a
agentes de Mossos d’Esquadra.
En este sentido, esta regidora solicita
CONOCER:
•

Se ha planteado en los últimos meses la instalación de cámaras para evitar
la quema reiterada de contenedores

•

Existe algún servicio específico de seguridad por parte de la policía local o
Mossos d’Esquadra

•

Qué índice de inmigración existe, desglosado por colectivos

•

Gasto por años del mobiliario urbano repuesto como consecuencia de los
episodios de incivismo

•

Existe algún plan específico de inserción social y laboral

•

Existe algún plan urbanístico específico a corto plazo de la zona
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•

Porcentaje de absentismo escolar de los menores de los bloques

•

Existe algún plan de vigilancia para que estos menores no falten a clase”

En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup polític municipal del Partit
Popular, consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada
pel Tinent d’alcaldia de l’Àrea d’Espai Públic, Habitatge, Urbanisme i Sostenibilitat,
Sr. José Castro Borrallo, que literalment diu:
“Señora,
Respecto a la pregunta que ha presentado en el Registro General de entrada
con número 38301, de fecha 16/05/2017, y según lo que dispone el artículo 55
del Reglamento Orgánico del Pleno, a efectos de que sea contestada en el
Pleno Ordinario que se celebrará el próximo día 27/06/2017 en relación a: ” Los
recientes episodios de quema de contenedores, agresiones a Mossos d’Esquadra y
altercados varios en la vía pública no ha hecho más que confirmar que la zona de
los Bloques de Florida es un foco de conflicto…”
Respuesta:
Indicarles que es necesario un aplazamiento para poder recabar la información
necesaria.
Atentamente,”

2.- RGE núm. 38.305, de 16 de maig de 2017.
“El grupo municipal del Partido Popular en virtud del artículo 55 del
Reglamento del Pleno, presenta al registro la siguiente pregunta para que sea
contestada el próximo pleno del día 27 de Junio de 2017.
Como ya conocerá este ayuntamiento, en la acera de la Avda. Carrilet 106 esquina
Gasómetro, se han encontrado desperfectos en un espejo de aumento; que impide
la correcta visibilidad de los vehículos que salen en dirección contraria. Udiendo
provocar accidentes.
En este contexto, esta regidora
PREGUNTA:
•

¿Para cuándo está prevista la reparación?

Y RUEGA:
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•

Que se inicien los trámites necesarios desde el gobierno municipal para
corregir estos desperfectos lo antes posible.

”

En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup polític municipal del Partit
Popular, consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada
pel Tinent d’alcaldia de l’Àrea d’Espai Públic, Habitatge, Urbanisme i Sostenibilitat,
Sr. José Castro Borrallo, que literalment diu:
“Respecto de la pregunta presentada en el Registro de Entrada de este
Ayuntamiento, con número 38305 y fecha 16 de mayo de 2017, según lo que
dispone el artículo 55 del Reglamento Orgánico del Pleno a efectos de que sea
contestada en el Pleno Ordinario que se celebrará el próximo día 27 de junio de
2017, sobre reparación de espejo de tráfico en Av. Carrilet, 106 (esquina
Gasómetro) le informo que el día 12 de mayo se introdujo esta incidencia en
nuestro sistema de gestión, y el día 15 de mayo se finalizó la reparación.
Atentamente,”
3.- RGE núm. 43.035, de 31 de maig de 2017.
“El grupo municipal del Partido Popular en virtud del artículo 55 del
Reglamento del Pleno, presenta al registro la siguiente pregunta para que sea
contestada el próximo pleno del día 27 de Junio de 2017.
En la calle Amadeo Torner esquina con calle Nazaret, hay una tapa de unos 90 cm
x 90 cm, que está provocando caidas ya que sobresale en exceso.
Por lo que este Portavoz y su grupo municipal
Ruega:
1.- Que se revise dicha tapa y que en la medida de lo posible se igualen a la calle
para evitar futuras caídas.”
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En relació amb la aquesta pregunta presentada pel grup polític municipal del Partit
Popular, consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada
pel Tinent d’alcaldia de l’Àrea d’Espai Públic, Habitatge, Urbanisme i Sostenibilitat,
Sr. José Castro Borrallo, que literalment diu:
“Respecto de la pregunta presentada en el Registro de Entrada de este
Ayuntamiento, con número 43035 y fecha 31 de mayo de 2017, según lo que
dispone el artículo 55 del Reglamento Orgánico del Pleno a efectos de que sea
contestada en el Pleno Ordinario que se celebrará el próximo día 27 de junio de
2017, sobre tapa de servicios que sobresale en C/. Amadeo Torner esquina con C/.
Natzaret, le informo que realizada inspección a la ubicación se ha localizado una
tapa de telecomunicaciones con las características que nos indican, y que
sobresale aproximadamente 1 cm. respecto del panot que la rodea. Introducimos la
incidencia en nuestro sistema de gestión.
Atentamente,”

4.- RGE núm. 43.038, de 31 de maig de 2017.
“El grupo municipal del Partido Popular en virtud del artículo 55 del
Reglamento del Pleno, presenta al registro la siguiente pregunta para que sea
contestada el próximo pleno del día 27 de Junio de 2017.
Según una reunión mantenida con un grupo de vecinos de la calle Martí Julià nos
comentan que a la altura del número 152 hay un Bar que genera ruidos y malestar
a los vecinos.
Por todo ello, este Portavoz y su Grupo Municipal solicitan
Conocer:
1.- Qué tipo de licencia tiene este establecimiento.
2.- ¿Tiene constancia el ayuntamiento de quejas y/o denuncias por parte de los
vecinos por generar ruidos?
3.- En caso afirmativo rogamos nos facilite el número de denuncias y que se detalle
los días que han sido impuestas.”

En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup polític municipal del Partit
Popular, consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada
pel Tinent d’alcaldia de l’Àrea de Seguretat, Convivència i Civisme, Sr. José Maria
García Mompel, que literalment diu:
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“Respecto a la pregunta que ha presentado en el Registro General de entrada con
número 43038, de fecha 31/05/2017, y según lo que dispone el artículo 55 del
Reglamento Orgánico del Pleno, a efectos sea contestada en el Pleno Ordinario del
día 27 de junio de 2017 en relación a: “ruidos generados por un bar en el número
152 de la calle Martí Julià, 152.”
Le hago saber que:
En el número 152 de la citada calle no existe ningún establecimiento comercial con
característica de bar. Los bares ubicados en la zona son bar Petit Café, en el
número 154 y el bar Guindo, en el número 150.
Respecto a la primera pregunta ambos locales tienen licencia de bar.
En referencia a la segunda pregunta, el bar Guindo no tiene registradas denuncias
ni quejas por ruidos. El bar Petit Café presenta diversos incumplimientos de
horarios a lo largo del año 2016 y uno en el transcurso de este año.
Como respuesta a la tercera pregunta, a continuación se relacionan las incidencias,
así como los días en que se recogieron, del bar Petit Café:
8 de septiembre de 2016, se realiza visita por incumplimiento de
horario (1:38) del nuevo titular de la actividad. Este incumplimiento
dió lugar a un expediente sancionador de 1200 €. A fecha de hoy
pendiente de pago. Este hecho ha imposibilitado el cambio de
titularidad de la actividad.
17 de enero de 2016 a las 00:10 h se realiza una inspección del
local como consecuencia de la llamada de un vecino. Todo correcto
11 de juliol de 2016 a las 22:30 h se realiza inspección del local. Se
comprueba la falta de limitador de los equipos de música. Se inicia
un expediente de medidas correctoras que finaliza el 23 de
septiembre de 2016, una vez inspeccionado nuevamente el local por
los técnicos con controles de los equipos musicales limitados.
11 de junio del corriente se recibió llamada por ruidos en el interior
del local. Personada la Guardia Urbana constata que en la zona no
hay nadie y que el establecimiento está cerrado.
Atentamente,”
5.- RGE núm. 43.754, d’1 de juny de 2017.
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“El grupo municipal del Partido Popular en virtud del artículo 55 del
Reglamento del Pleno, presenta al registro la siguiente pregunta para que sea
contestada el próximo pleno del día 27 de Junio de 2017.
Después de mantener una reunión con vecinos de la calle Cobalto y Leonardo da
Vinci, nos comentan que hace unos tres meses fue derribada una nave en la
confluencia entre las calles nombradas con anterioridad.
En dicho solar, hay una piscina/depósito en el que debido al agua acumulada han
aparecido una plaga importante de mosquitos.
Adjuntamos tres fotografías realizadas desde viviendas colindantes y que
demuestran el actual estado de degradación en el que se encuentra este solar.
Por todo ello, este regidor,
Ruega:
1.- Contactar con la propiedad para que adecente el solar.
2.- Facilítese a este grupo municipal una respuesta razonada de cuál será la
actuación que se vaya a realizar.”

En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup polític municipal del Partit
Popular, consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada
pel Tinent d’alcaldia de l’Àrea d’Espai Públic, Habitatge, Urbanisme i Sostenibilitat,
Sr. José Castro Borrallo, que literalment diu:
“Respecto de la pregunta presentada en el Registro de Entrada de este
Ayuntamiento, con número 43754 y fecha 1 de junio de 2017, según lo que dispone
el artículo 55 del Reglamento Orgánico del Pleno a efectos de que sea contestada
en el Pleno Ordinario que se celebrará el próximo día 27 de junio de 2017, sobre el
solar existente en C/. Cobalto, 30, esquina C/. Leonardo da Vinci, le informo:
El derribo de las naves industriales existentes en el solar se ha realizado previa
solicitud de la correspondiente licencia de obra menor. El Decreto de concesión de
la licencia establece las condiciones particulares de la misma, entre otras las
referentes al cumplimiento de los artículos 51 y 52 del capítulo tercero –solares y
terrenos- de la “Ordenanza municipal reguladora de las actuaciones de naturaleza
urbanística sujetas a control municipal”.
En caso de incumplimiento de lo establecido en la ordenanza, el Servicio de
Urbanismo requerirá a la propiedad para que proceda a subsanar las deficiencias.
Atentamente,”
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6.- RGE núm. 48.597, de 15 de juny de 2017.
“El grupo municipal del Partido Popular en virtud del artículo 55 del
Reglamento del Pleno, presenta al registro la siguiente pregunta para que sea
contestada el próximo pleno del día 27 de Junio de 2017.
El pasado 2 de diciembre de 2016 este grupo municipal realizó una pregunta que
hacía referencia a la realización de una jornada de puertas abiertas para los
vecinos y a su vez se les hiciese entrega de un ejemplar de la Constitución de
1978.
La respuesta del concejal, Francesc J. Belver fue que cursarían una petición a la
presidencia del Congreso de los Diputados para que facilitasen el máximo número
de ejemplares posibles y, así, poder dar cumplimiento a la solicitud realizada en
aquel momento.
Por todo ello, este regidor solicita conocer:
1º.- ¿Se ha realizado la solicitud a la presidencia del Congreso de los Diputados?
2º.- En caso afirmativo, ¿Cuál ha sido el resultado de dicha petición?”

En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup polític municipal del Partit
Popular, consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada
pel Tinent d’alcaldia de l’Àrea de Coordinació, Planificació, Desenvolupament
Econòmic i Ocupació, Sr. Francesc J. Belver Valles, que literalment diu:
“Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre d’entrada d’aquest
Ajuntament amb número 48597 i data 15 de juny de 2017, segons el que disposa
l’article 55 Reglament Orgànic del Ple, en relació amb el lliurament d’exemplar de la
Constitució de 1978 als ciutadans que el demani, us informem que estem pendents
de resposta per part del Congreso de los Diputados (Departament de publicaciones)
a la nostra petició d’exemplars.
Cordialment,”
7.- RGE núm. 48.634, de 15 de juny de 2017.
“El grupo municipal del Partido Popular en virtud del artículo 55 del
Reglamento del Pleno, presenta al registro la siguiente pregunta para que sea
contestada el próximo pleno del día 27 de Junio de 2017.
Solicitamos CONOCER:
1.- ¿Cual es el resultado del aprovechamiento de la recogida selectiva de papel,
vidrio, plástico y de la recogida orgànica?”
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En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup polític municipal del Partit
Popular, consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada
pel Tinent d’alcaldia de l’Àrea d’Espai Públic, Habitatge, Urbanisme i Sostenibilitat,
Sr. José Castro Borrallo, que literalment diu:
“Respecto de la pregunta presentada en el Registro de Entrada de este
Ayuntamiento, con número 48634 y fecha 15 de junio de 2017, según lo que
dispone el artículo 55 del Reglamento Orgánico del Pleno a efectos de que sea
contestada en el Pleno Ordinario que se celebrará el próximo día 27 de junio de
2017, sobre aprovechamiento de la recogida selectiva de residuos, le informo:
El Ayuntamiento realiza la recogida y transporte de los residuos a gestor autorizado.
El tratamiento de los mismos es competencia del Área Metropolitana de Barcelona.
En la siguiente tabla se muestran las cantidades, en toneladas, de residuos de
recogida selectiva en la Ciudad correspondientes a 2016:
RESIDUOS
Envases
Orgánica
Voluminosos
Vidrio
Papel/cartón

2016
2.677 toneladas
3.315 toneladas
1.508 toneladas
3.231 toneladas
3.737 toneladas

Atentamente,”

8.- RGE núm. 48.636, de 15 de juny de 2017.
“El grupo municipal del Partido Popular en virtud del artículo 55 del
Reglamento del Pleno, presenta al registro la siguiente pregunta para que sea
contestada el próximo pleno del día 27 de Junio de 2017.
Esta semana se ha realizado el acto de entrega de 63 llaves de las viviendas de
protecció oficial de Can Arús.
Por ello, este regidor solicita
CONOCER:
1. ¿Cuántas solicitudes han sido presentadas para adquirir una de estas viviendas
de protección oficial?”
2. A lo largo de este año ¿se prevé que haya más entrega de llaves de pisos de
VPO?
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3. ¿Cuántas viviendas de VPO han sido entregadas a lo largo de 2015, 2016 y lo
que llevamos de 2017?”

En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup polític municipal del Partit
Popular, consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada
pel Tinent d’alcaldia de l’Àrea d’Espai Públic, Habitatge, Urbanisme i Sostenibilitat,
Sr. José Castro Borrallo, que literalment diu:
“Respecto de la pregunta presentada en el Registro de Entrada de este
Ayuntamiento, con número 48636 y fecha 15 de junio de 2017, según lo que
dispone el artículo 55 del Reglamento Orgánico del Pleno a efectos de que sea
contestada en el Pleno Ordinario que se celebrará el próximo día 27 de junio de
2017, sobre viviendas de protección oficial, le informo:
En Ca n’Arús se ha producido una convocatoria para acceder, en règimen de
alquiler, a 63 Viviendas de Protección Oficial para menores de 35 años.
A la convocatoria han podido presentarse todas aquellas personas que, en el
momento de producirse, se encontraban inscritas en el “Registro de solicitantes de
vivienda de protección oficial” y cumplían con los requisitos exigidos en la misma.
Han sido en total 548 personas.
No está previsto que haya más sorteos de vivienda de protección oficial durante
2017.
Desde 2015, Ca n’Arús es el primer sorteo de vivienda de protección oficial que se
ha realizado en la ciudad. No obstante a través de Mesa de Emergencia Social se
han ido entregando pisos que habían quedado vacíos en diferentes promociones.
De esta forma se ha entregado 38 viviendas en 2015 y 70 en 2016.
Atentamente,”
ERC
Per part dels regidors del grup polític municipal d’Esquerra Republicana de
Catalunya, d’acord amb el que disposa l’article 55.4 del Reglament Orgànic del Ple,
s’han formulat en temps i forma 7 preguntes per escrit que han tingut entrada en el
Registre General els dies 23 de maig i 16 de juny de 2017 i, per tant, amb més de 6
dies hàbils anteriors a la celebració del Ple.
Aquestes preguntes als efectes de constar a l’Acta de la sessió, es transcriuen
literalment:

1.- RGE núm. 40.239, de 23 de maig de 2017.
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“Antoni Garcia, Portaveu del Grup Polític d’Esquerra Republicana de Catalunya,
d’acord amb allò que disposa l’article 55 del Reglament del Ple de l’Ajuntament
de L’Hospitalet de Llobregat, presenta al Registre General la següent pregunta, a
fi efecte de que sigui contestada en el proper Ple ordinari.
L’edifici Molí, on hi han ubicades diverses entitats de la ciutat, pateix diverses
deficiències i caldria restaurar-lo i actuar sobre la seva estructura per a poder
continuar amb les activitats que es desenvolupen en l’actualitat.
Al Grup Municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya, ens agradaria
saber:
1. El Govern Municipal té prevista la rehabilitació de l’edifici Molí amb algun
calendari concret?
2. El Govern Municipal té previst el trasllat de les entitats ubicades en aquest
edifici a alguna altra instal·lació de la ciutat?
3. En cas que no hi hagi calendari o que aquest calendari s’allargués en el
temps, el Govern Municipal té prevista alguna actuació de manteniment
mínim en l’actual edifici?”
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 al Registre General d’Entrada d’aquest
Ajuntament amb el nombre 40239 i data 23 de maig de 2017, segons el que
disposa l’article 55 del Reglament Orgànic del Ple a efectes de que sigui contestada
al Ple Ordinari que se celebrarà el proper dia 27 de juny de 2017, en relació a les
deficiències de l’edifici Molí de la Tecla Sala, on hi ha ubicades diverses entitats de
la Ciutat, els informo:
Al Pla d’Inversions Municipals vigent està prevista la realització d’un estudi de
patologies d’aquest equipament.
Actualment estan aprovats els plecs per la contractació del servei per la realització
de l’estudi. Amb els resultats de l’estudi de patologies es decidiran les accions
futures envers aquest equipament i les entitats que en gaudeixen.
Atentament,”
2.- RGE núm. 40.240, de 23 de maig de 2017.
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“Antoni Garcia, Portaveu del Grup Polític d’Esquerra Republicana de Catalunya,
d’acord amb allò que disposa l’article 55 del Reglament del Ple de l’Ajuntament de
L’Hospitalet de Llobregat, presenta al Registre General la següent pregunta, a fi
efecte de que sigui contestada en el proper Ple ordinari.
Diversos veïns ens han fet arribar la seva queixa sobre les molèsties sorolls i
problemes afegits que genera el públic dels bars ‘Juanchito’ i ‘Satisfaction’ del
carrer Prat de la Riba, 61 i 80 respectivament.
A banda dels sorolls i molèsties constants, els caps de setmana alguns usuaris
d’aquests locals s’allunyen una mica i van a parar als espais enjardinats i
aparcaments propers dels Blocs Ciutat Comtal traslladant allí el soroll i molèsties.
En algun cas han increpat a veïns.
Al Grup Municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya, ens agradaria saber:
1. El Govern Municipal té coneixement aquesta situació?
2. El Govern Municipal te prevista alguna actuació per a resoldre aquest
problema?”

En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup polític municipal d’Esquerra
Republicana de Catalunya, consta a la Secretaria General còpia de la resposta per
escrit, efectuada pel Tinent d’alcaldia de l’Àrea de Seguretat, Convivència i Civisme,
Sr. José Maria García Mompel, que literalment diu:
“Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre General d’entrada amb
número 40240 i de data 23 de maig de 2017, i segons el que disposa l’article 55 del
Reglament Orgànic del Ple, a efectes que sigui contestada en el Ple Ordinari del
mes de juny en relació a: “molèsties sorolls i problemes afegits dels bars
´Juanchito´i ´Satisfaction´...”
Els faig saber que:
En relació a la primera pregunta el Govern Municipal certament té coneixement de
la situació d’ambdós locals.
En relació a la segona pregunta, s’adjunta informe de la Unitat de Convivència i
Civisme en el que es detallen tant les actuacions que s’han dut a terme en els
propis locals com les efectuades en les àrees d’influència dels mateixos.
Atentament,”
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3.- RGE núm. 40.241, de 23 de maig de 2017.
“Antoni Garcia, Portaveu del Grup Polític d’Esquerra Republicana de Catalunya,
d’acord amb allò que disposa l’article 55 del Reglament del Ple de l’Ajuntament de
L’Hospitalet de Llobregat, presenta al Registre General la següent pregunta, a fi
efecte de que sigui contestada en el proper Ple ordinari.
Diversos veïns ens han fet arribar la seva queixa sobre la recurrent aparició de
rates en els espais públics dels blocs Ciutat Comtal del barri de Sant Josep. Malgrat
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alguna intervenció dels serveis municipals, el problema persisteix i amb l’arribada
del bon temps la situació empitjora més.
Al Grup Municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya, ens agradaria saber:
1. El Govern Municipal té coneixement aquesta situació?
2. El Govern Municipal te prevista alguna actuació per a resoldre el problema
recurrent de les rates als Blocs Ciutat Comtal?”
En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup polític municipal d’Esquerra
Republicana de Catalunya, consta a la Secretaria General còpia de la resposta per
escrit, efectuada pel regidor de Benestar Social, Sr. Jesús Husillos Gutiérrez, que
literalment diu:
“Senyor,
Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre General d’Entrada
d’aquest Ajuntament, amb número 40241 i data 23 de maig de 2017 i, segons el
que disposa l’article 55 del Reglament Orgànic del Ple a efectes de què es contesti
en el Ple del dia 27 de juny de 2017, en relació a l’aparició de rates en els espais
públics dels blocs Ciutat Comptal indicar-vos que:
•
•
•
•

No s’ha rebut cap alarma de situació extraordinària per problemàtica de
rosegadors als blocs de Ciutat Comptal.
S’han dut a terme diverses actuacions de desratització arrel de les 3 peticions
rebudes durant el 2017, reforçant el control tècnic que es realitza de forma
periòdica mensual i trimestral en aquesta zona.
En aquesta zona, ja existeix un pla especial de control de rosegadors des de
l’estiu de 2015. En cas que la situació empitjorés es faria alguna actuació més.
Hores d’ara, no cal.
En alguns casos, fins i tot, es va realitzar un assessorament particular,
accedent a les comunitats de veïns i recomanant diferents mesures correctores
per evitar l’entrada de rosegadors als edificis.

Atentament,”
4.- RGE núm. 40.302, de 23 de maig de 2017.
“Antoni García, Portaveu del Grup Polític d’Esquerra Republicana de Catalunya,
d’acord amb allò que disposa l’article 55 del Reglament del Ple de l’Ajuntament de
l'Hospitalet de Llobregat, presenta al Registre General la següent pregunta, a fi i
efecte de que sigui contestada en el proper Ple ordinari.
En el Casal de Gent Gran de Sant Josep i a causa del creixement d’usuaris, van
haver de distribuir les seves activitats entre les seves dues dependències (Parc de
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la Serp i c. Migdia) Aquest fet que en inici va resoldre la falta d’espai per a activitats,
amb el temps ha anat generant nous problemes i la dispersió d’usuaris.
Al Grup Municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya, ens agradaria saber:
1. El Govern Municipal coneix aquesta situació?
2. El Govern Municipal té prevista alguna actuació per a unificar els espais del
Casal de Gent Gran de Sant Josep?
3. El Govern Municipal té algun calendari concret per a aquesta unificació dels
espais?”

En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup polític municipal d’Esquerra
Republicana de Catalunya, consta a la Secretaria General còpia de la resposta per
escrit, efectuada per la regidora de Govern d’Igualtat i Gent Gran, Sra. M. Ángeles
Sariñena Hidalgo, que literalment diu:
“Senyor,
Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre General d’Entrada
d’aquest Ajuntament, amb número 40302 i data 23 de maig 2017 i, segons el que
disposa l’article 55 del Reglament Orgànic del Ple a efectes de què es contesti en el
Ple del dia 27 de juny de 2017, en relació a la pregunta formulada al Ple pel grup
polític d’Esquerra Republicana de Catalunya, respecte al Casal de Gent Gran de
Sant Josep, dir-vos que:
1. El Govern Municipal coneix i es conscient d'aquesta situació.
2. Que és voluntat municipal poder trobar una solució per unificar el casal en
un únic espai, igual que durant el mandat anterior ja es va solucionar els
problemes d’espai derivats de l’ampliació d’activitat que va patir el casal.
3.

Hem de mencionar, que durant els pròxims anys es posaran en marxa 3
nous equipaments per a la gent gran: Can Arús, Casal Bellvitge i Casal Can
Serra. D'altra banda, s'ha de tenir present que l'adequació de l espai
d'ampliació del Casal de Sant Josep, al carrer Migdia, es va fer a finals de la
darrera legislatura. No és viable poder portar a terme la posada en marxa
d'un nou equipament més, a la present legislatura. La previsió i voluntat
municipal es poder plantejar aquesta proposta una vegada s'hagin posat en
marxa els altres projectes ja iniciats i en fase d'execució per poder fer-ho en
condicions òptimes i de qualitat.

Atentament,”
5.- RGE núm. 49.370, de 16 de juny de 2017.
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“Antoni García, Portaveu del Grup Polític d’Esquerra Republicana de Catalunya,
d’acord amb allò que disposa l’article 55 del Reglament del Ple de l’Ajuntament de
l'Hospitalet de Llobregat, presenta al Registre General la següent pregunta, a fi i
efecte de que sigui contestada en el proper Ple ordinari.
Alguns veïns i veïnes del Gornal ens han comunicat la seva queixa sobre l’estat
dels panots en l’Avinguda Carmen Amaya, a l’alçada de la Parròquia de Santa
Maria, ja que han provocat alguna caiguda de gent gran.(Adjuntem imatges)
El Grup Municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya li pregunta al Govern
Municipal:
1. El Govern municipal coneix aquesta situació?
2. Quan té previst el Govern municipal reparar aquests panots?”

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 al Registre General d’Entrada d’aquest
Ajuntament amb el nombre 49370 i data 16 de juny de 2017, segons el que disposa
l’article 55 del Reglament Orgànic del Ple a efectes de que sigui contestada al Ple
Ordinari que se celebrarà el proper dia 27 de juny de 2017, en relació a l’estat del
panot a l’Av. Carmen Amaya a l’alçada de la Parròquia de Santa Maria, l’informo
que tenim introduïda aquesta incidència, origen inspecció territorial, en el nostre
sistema de gestió des del passat 16 de juny, i ja s’ha generat l’ordre de treball
corresponent.
Atentament,”
6.- RGE núm. 49.371, de 16 de juny de 2017.
“Antoni García, Portaveu del Grup Polític d’Esquerra Republicana de Catalunya,
d’acord amb allò que disposa l’article 55 del Reglament del Ple de l’Ajuntament de
l'Hospitalet de Llobregat, presenta al Registre General la següent pregunta, a fi i
efecte de que sigui contestada en el proper Ple ordinari.
Diversos veïns ens han fet arribar la seva queixa sobre les molèsties i sorolls
constants durant les nits i matinades dels caps de setmana, que genera el públic al
sortir dels bars del Passatge de la Pau, al barri del Centre.
Al Grup Municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya, ens agradaria saber:
1. El Govern Municipal té coneixement aquesta situació?
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2. El Govern Municipal té prevista alguna actuació per a resoldre aquest
problema?”

En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup polític municipal d’Esquerra
Republicana de Catalunya, consta a la Secretaria General còpia de la resposta per
escrit, efectuada pel Tinent d’alcaldia de l’Àrea de Seguretat, Convivència i Civisme,
Sr. José Maria García Mompel, que literalment diu:
“Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre General d’entrada amb
número 49371 i de data 16 de juny de 2017, i segons el que disposa l’article 55 del
Reglament Orgànic del Ple, a efectes que sigui contestada en el Ple Ordinari del
mes de juny en relació a: “queixa sobre molèsties i sorolls constants durant les nits i
matinades dels caps de setmana, que genera el públic al sortir dels bars del
Passatge de la Pau..”
Els faig saber que:
En la zona del passatge de la Pau hi ha localitzats dos locals; el Bar De Marie,
passatge Pau,7 i el Bar Dubliners, passatge Pau, 3.
En relació a la primera pregunta el Govern Municipal, a través de l’Oficina de Gestió
d’Incidències, tramita totes les queixes i incidències d’ambdós locals i cal detallar
que aquest 2017, en el Bar De Marie, s’han rebut, fins el moment, 3 trucades per
molèsties i sorolls, de les quals dues no varen poder ser comprovades i la tercera
va ser anul·lada pel mateix requerint. L’altre local no ha rebut cap incidència en el
decurs d’aquest 2017.
En relació a la segona pregunta, la Guàrdia Urbana actua en cas de requeriment
per a resoldre les incidències en cas que es produeixin.
Atentament,”
7.- RGE núm. 49.372, de 16 de juny de 2017.
“Antoni García, Portaveu del Grup Polític d’Esquerra Republicana de Catalunya,
d’acord amb allò que disposa l’article 55 del Reglament del Ple de l’Ajuntament de
l'Hospitalet de Llobregat, presenta al Registre General la següent pregunta, a fi i
efecte de que sigui contestada en el proper Ple ordinari.
Diversos veïns ens han fet arribar la seva queixa sobre l’aparició de rates diversos
punts del carrer Cavall Bernat de Santa Eulàlia.
Al Grup Municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya, ens agradaria saber:
1. El Govern Municipal té coneixement aquesta situació?
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2. El Govern Municipal te prevista alguna actuació per a resoldre el problema
de les rates al carrer Cavall Bernat?

En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup polític municipal d’Esquerra
Republicana de Catalunya, consta a la Secretaria General còpia de la resposta per
escrit, efectuada pel regidor de Benestar Social, Sr. Jesús Husillos Gutiérrez, que
literalment diu:
“Senyor,
Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre General d’Entrada
d’aquest Ajuntament, amb número 49372 i data 16 de juny de 2017 i, segons el que
disposa l’article 55 del Reglament Orgànic del Ple a efectes de què es contesti en el
Ple del dia 27 de juny de 2017, en relació a l’aparició de rates al c. Cavall Bernat de
Santa Eulàlia, indicar-vos que:
•

Tenim antecedents en l’últim any de tractaments raticides a la plaça Frederica
Montseny a la zona espessa de vegetació central de la plaça que és propera al
C. Cavall Bernat, no així en aquest mateix carrer.

•

En data 23 de juny de 2017 s’ha fet prospecció sense detectar indici de
rosegadors en aquest carrer.

•

No obstant això, per la setmana vinent es portarà a terme un tractament
preventiu mitjançant bloc de raticida penjant en l’interior dels embornals del C.
Cavall Bernat.

Atentament,”

CUP-PA
Per part dels regidors del grup polític municipal de la CUP-Poble Actiu, d’acord
amb el que disposa l’article 55.4 del Reglament Orgànic del Ple, s’ha formulat en
temps i forma 1 pregunta per escrit que han tingut entrada en el Registre General el
dia 15 de juny de 2017 i, per tant, amb més de 6 dies hàbils anteriors a la celebració
del Ple.
Aquestes preguntes als efectes de constar a l’Acta de la sessió, es transcriuen
literalment:
1.- RGE núm. 48.768, de 15 de juny de 2017
“KHRISTIAN GIMÉNEZ MÁRQUEZ,
MUNICIPAL DE LA CUP-Poble Actiu.

REGIDOR

PORTAVEU

DEL

GRUP
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EXPOSICIÓ DE FETS
Volem conèixer quin protocol es fa servir quan arriben a l’Ajuntament possibles
denúncies o alertes per part de les veïnes sobre presumptes habitatges d’ús turístic
no registrats, i per tant susceptibles de ser il·legals. És a dir, volem conèixer quines
passes es desenvolupen dins de l’estructura municipal i amb quin personal (nombre
de recursos personals i de quines àrees) per a verificar la informació i detectar
possibles casos, i quines actuacions es posen en marxa un cop hi ha comprovació
del buit legal en el qual es troben aquests possibles HUTs. També volem saber
quantes i quines actuacions s’han dut a terme en aquest sentit durant l’any 2017.
SOL·LICITUD
Volem conèixer quin protocol es fa servir quan arriben a l’Ajuntament possibles
denúncies o alertes per part de les veïnes sobre presumptes habitatges d’ús turístic
no registrats, i per tant susceptibles de ser il·legals. És a dir, volem conèixer quines
passes es desenvolupen dins de l’estructura municipal i amb quin personal (nombre
de recursos personals i de quines àrees) per a verificar la informació i detectar
possibles casos, i quines actuacions es posen en marxa un cop hi ha comprovació
del buit legal en el qual es troben aquests possibles HUTs. També volem saber
quantes i quines actuacions s’han dut a terme en aquest sentit durant l’any 2017.”

En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup polític municipal de la CUPPoble Actiu, 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 a la instància presentada en el Registre d’entrada d’aquest Ajuntament
amb número 48768 i data 15 de juny de 2017, segons el que disposa l’article 55 del
Reglament Orgànic del Ple a efectes de què sigui contestada en el proper Ple
Ordinari que se celebrarà el dia 27 de juny de 2017, sobre actuacions de
l’Ajuntament envers possibles denúncies o alertes sobre presumptes habitatges
d’ús turístic no registrats, l’informo:
Quan arriba a l’Ajuntament un escrit (instància) de denúncia o alerta per sospita
d’existència d’habitatge d’ús turístic no registrat, es deriva a l’Àrea d’EPHUS. Es
verifica si efectivament en l’adreça objecte de la denúncia/alerta consta sol·licitada i
concedida o en tràmit, llicència per a l’activitat d’habitatge d’ús turístic. Si hi ha
llicència sol·licitada es respon en aquest sentit. Si no consta llicència sol·licitada, es
procedeix a visita pels serveis d’inspecció d’activitats reglades i, si s’escau, en
funció del resultat de la inspecció, a la instrucció d’expedient per activitat sense
llicència.
L’expedient es pot resoldre amb la legalització de l’activitat o el cessament, prèvia
vista i audiència a l’interessat. Si finalment s’ha de realitzar el cessament, aquest
pot ser voluntari o amb precinte de l’activitat.
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Val a dir que aquest protocol és el mateix que s’aplica a la resta d’activitats.
Durant l’any 2017 no consta, de moment, cap actuació.
L’Àrea que gestiona aquest tema és l’Àrea d’Espai Públic, Habitatge, Urbanisme i
Sostenibilitat, des de la Secció d’Activitats Reglades, que compta amb recursos
personals per aquestes actuacions. En ocasions es fa aconsellable la intervenció de
guàrdia urbana, com per altres inspeccions que es realitzen.
Atentament,”

En l'apartat de precs i preguntes, es produeixen les intervencions següents:
SRA. ALCALDESSA
Hi ha precs o preguntes? Per aquí hi ha alguna, no. Comencem pel Sr. Christian
Giménez.

SR. GIMÉNEZ MARQUEZ (CUP-PA)
Farem simplement un prec. Li preguem al Govern i a totes les seves àrees que
quan els hi fem una sol·licitud d’informació, i sobretot en aquelles que triguen 4 i 5
mesos a contestar, si els hi demanem, si els hi sol·licitem específicament i clara que
volem la informació escanejada, sobretot quan és informació que supera les 200,
300, 400 còpies, que ens passin la informació escanejada.
Que no anem a la compareixença i ens tinguin preparats farcells de paper a sobre
de taula que ens haguem de revisar, i que ens diguin en el moment que no ens ho
poden escanejar. Això ens ha passat diverses vegades, l’última ens ha passat a
contractació.
Llavors no... creiem entre fotocopiar i escanejar per a nosaltres és, creiem que és
bastant més sostenible que sigui tot escanejat. Gràcies.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, hi ha alguna? sí Sra. González.

SRA. GONZÁLEZ MONTES (ICV-EUiA-PIRATES-E)
Sí. Hace un año preguntamos aquí en el Pleno sobre la situación de servicios
sociales. Se nos contestó que había una reorganización de servicios sociales, creo
recordar Sr. Husillos. Se hizo una valoración de riesgos psicosociales que puso en
evidencia el profundo malestar de los trabajadores y trabajadoras.
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También se presentó una moción sobre el plan de igualdad y la corrección salarial
discriminatoria por la razón de género. Esta tarde los trabajadores y trabajadoras de
servicios sociales han vuelto al Pleno reivindicando una serie de acciones, que nos
han entregado unos papelitos que tienen mucho que ver con la pregunta que
hicimos el año pasado y además también, digamos, con las reivindicaciones que
han ido viniendo a este Pleno.
Nosotros lo que pedimos es una solución inmediata a estos hechos. Es inaudito que
los trabajadores tengan que estar continuamente pidiendo sus derechos laborales y
una dignidad en su trabajo. Creemos que habría que poner ya de una vez una
solución.
Por otro lado también queremos comentar que se entregaron unos pisos de Ca
n’Arús hace unos días y queríamos hacer hincapié en lo que no vienen siendo
buenas prácticas de la comunicación institucional porque consideramos que los
proyectos de la ciudad, las proyectos de vivienda o de cualquier tipo de proyectos,
son de todos, no solamente es de un partido en concreto. Y deberíamos estar
representados todos los grupos municipales porque para eso también
representamos personas que nos escogieron en las urnas.
La verdad es que nos sentimos bastante excluidos de una entrega que
consideramos era de toda la ciudad, y no exclusivamente del equipo de Gobierno
de un partido.
Por lo tanto, pedimos que se nos incluya a todos los grupos municipales cuando se
hagan este tipo de actos, igual que estamos en otros momentos importantes para la
ciudad.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé. Sra. Carballeira.

SRA. CARBALLEIRA PASCUAL (ICV-EUiA-PIRATES-E)
El primer una pregunta de com està el compliment de la moció de cobertes verdes
que es va aprovar en aquest Ple. En el document de seguiment de mocions de la
pàgina web no apareix més que no haver pogut donar trasllat però no diu res del
desenvolupament del pla de cobertes verdes i terres vius i volíem saber com està el
desenvolupament d’aquesta moció.
Una altra cosa és un prec sobre la convocatòria del consell municipal educatiu.
Hem rebut diversos inputs de persones del consell municipal educatiu sobre el poc
termini que s’ha donat per a aquesta convocatòria i diverses informacions
contradictòries que s’han donat sobre una errada a la data, poc temps per reservar
aquesta data, que no s’ha avisat amb prou temps.
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I una altra cosa era que volíem demanar una còpia de l’informe sobre l’estat del pi
de la Remunta. L’últim informe que tinguem sobre l’estat d’aquest pi i que ens ho
facin arribar a tots els grups municipals.

SR. NIETO MARTÍNEZ (ICV-EUiA-PIRATES-E)
Sí. Una pregunta i un prec alhora.
Continuen sense publicar a la web els projectes en període d’exposició pública. No
n’hi ha cap actualment. Només publiquen al BOP i al DOG de la Generalitat. La
pregunta és quan ho pensen solucionar.
I respecte a una resposta d’una pregunta que vam fer en el darrer Ple, volíem en
concret o fer el prec del llistat de visites o certificacions que s’han fet els darrers dos
anys per exemple, dels castells inflables que existeixen a la nostra ciutat de manera
permanent o de manera temporal. Gràcies.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé. Sra. Sonia Esplugas.

SRA. ESPLUGAS GONZALEZ (PP)
Gracias alcaldesa. A ver, por todos es conocida la situación lamentable del
polideportivo Sergio Manzano. Parece que lejos de remontar y mejorar la situación,
parece que está prácticamente agonizando la gestión.
Muchos usuarios del polideportivo se han puesto en contacto con nosotros para
mostrar su preocupación, tanto por la gestión económica como por la viabilidad, por
el propio futuro del polideportivo. Nos cuentan que la subvención que reciben del
Ayuntamiento sirve para pagar la indemnización de la gerente en lugar de intentar
mejorar o sanear el propio polideportivo. Problemas con trabajadores, que se toman
responsabilidades que no les corresponden.
Teniendo en cuenta que Bellsport tiene concesión hasta el 2018, no sé si el equipo
de Gobierno es conocedor de esta situación, si piensa hacer algo, si piensa poner
algún remedio para solucionar el problema o cual es el posicionamiento del
Gobierno. Gracias.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, hi ha alguna...?

…/…

292

SR. MARTÍN GONZÁLEZ (CIUTADANS)
Sí. Yo quería preguntar sobre la moción que presentó Ciudadanos hace siete
meses ya, en la que reclamábamos más transparencia en lo que son los precios de
los servicios funerarios.
Pues bien, han pasado ya siete meses y de nuevo, como hemos visto en este
Pleno, vamos aprobando mociones y las vamos incumpliendo. No han hecho
ustedes en siete meses nada de lo que se aprobó en esa moción.
No han publicado nada en el periódico de Hospitalet, que era lo que nosotros
habíamos propuesto y lo que se aprobó aquí por unanimidad. Han hecho ustedes
más de 40 anuncios en el periódico de Hospitalet pagados por todos nosotros y
ninguno referente a que los ciudadanos puedan conocer los precios públicos de las
funerarias.
Entonces le preguntamos por qué en siete meses no han hecho nada al respecto
de esta moción, y cuándo tienen pensado ustedes cumplir aquello que ustedes
mismos y todo este Pleno por unanimidad aprobó. Muchas gracias.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé. Hi ha alguna qüestió més? No sé si hi ha. Prenem nota dels precs. Les
preguntes les contestarem a no ser que hi hagi alguna intervenció. Si volen
contestar...
En tot cas, jo sobre... més que una pregunta era una queixa, que expressava la Sra.
González li traslladarem a la Generalitat de Catalunya perquè aquest no era un acte
organitzat per l’Ajuntament, sinó com molt bé sap vostè aquests pisos han estat
construïts per la Generalitat de Catalunya.
Per tant aquest prec o aquest sentiment d’abandonament o de marginació, no sé
exactament com ho ha dit, doncs li farem arribar, tot i que vostè ja sap que als actes
institucionals que organitza l’Ajuntament, evidentment, tots els grups polítics són
sempre convidats o com a mínim tenen aquesta informació. Sr. Cristian Alcázar.

SR. ALCÁZAR ESTEBAN (PSC-CP)
Per respondre breument a la pregunta que feia la Sra. Esplugas. En tot cas, podem
aprofundir en un altre moment també si no dóna temps suficient.
Nosaltres no som conscients d’aquesta realitat que vostè diu. Som conscients de la
realitat que coneixem del què està passant al poliesportiu Sergio Manzano en els
darrers mesos.
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Què ha passat? Ha passat que hem crescut en abonats. Ha passat que hem
incorporat més activitats en la programació d’activitats al servei dels abonats i
abonades. Ha passat que s’ha fet una inversió important en quant a temes de
neteja i manteniment del propi poliesportiu, i per tant, tot això està ajudant a
redreçar la situació d’un poliesportiu que no està, en cap dels casos, en una situació
terminal.
Jo no sé quines són les persones que li fan aquests comentaris. No tinc cap
problema en rebre-les i tenir una trobada amb vostè al davant i parlar punt per punt
dels problemes que hi hagin.
I respecte a si els diners de la subvenció van a pagar no sé què, els diners de la
subvenció es donen en funció d’un projecte i d’unes activitats i van a pagar
aquestes activitats. No van a pagar la indemnització de ningú. La indemnització que
es pagui a un treballador sortirà dels recursos que té l’entitat per la part de la gestió.
No podem barrejar, una cosa és la subvenció a l’activitat i una altra cosa és la
gestió de la instal·lació i per tant les dues coses no es poden barrejar. I,
evidentment, els diners de la subvenció que van per a l’activitat no serveixen per
pagar cap indemnització, ni molt menys. Per tant això que quedi clar perquè no és
cert.

SRA. ALCALDESSA
Sr. Castro.

SR. CASTRO BORRALLO (PSC-CP)
Molt breument, per respondre al Sr. Jesús Martín de Ciutadans.
Mire en los últimos siete meses se han hecho muchas cosas sobre lo que
aprobamos en este Pleno. En primer lugar, se ha revisado la ordenanza de
servicios funerarios. Sí, sí, se ha revisado. Se ha hecho un proceso participativo en
el que además han participado ustedes y han hecho propuestas. Alguna cosa
hemos hecho si ustedes han podido participar.
Hemos colgado en la página web, toda la información relativa al tanatorio de
concesión y al tanatorio que es privado, a la empresa que es privada. Las dos, sin
obligación legal, lo hemos hecho. Están colgados todos los precios de todos los
servicios.
Y Sr. Jesús Amadeo Martín, usted sabe un poco de comunicación, explíqueme
cómo podemos en un diario que tiene 16 páginas, colocar 50 páginas. No, no, yo le
explico a usted. Todos los ítems, de todos los precios, de todos los servicios
detallados con packs y con productos. Lo digo porqué oiga, no hemos encontrado la
solución.

…/…

294

El Sr. García Valle parla sense micròfon.

¿Me permite que responda Sr. García? Lo digo por qué ustedes han hecho una
pregunta y yo estoy respondiendo. No, perdone, la moción literalmente decía eso.

El Sr. García Valle parla sense micròfon.

SRA. ALCALDESSA
Sr. García, no tiene la palabra. Ustedes han hecho una pregunta. Dejen que
conteste...

SR. CASTRO BORRALLO (PSC-CP)
Vuelvan a hacer la pregunta. Muchas gracias.

SRA. ALCALDESSA
Dejen que conteste el regidor y ya está.

El Sr. García Valle parla sense micròfon.

SR. CASTRO BORRALLO (PSC-CP)
Muchas gracias.

SRA. ALCALDESSA
Yo diría. Bueno, Sr. Husillos.

SR. HUSILLOS GUTIÉRREZ (PSC-CP)
Sí. Breument, respondre a la Sra. González, la inquietud que transmetia.
Jo crec que primer de tot val la pena recordar com vam iniciar el mandat en l’àmbit
de serveis socials en aquest Ajuntament, i va ser al desembre del 15 que vam
aprovar un dictamen en aquest Ple perquè en aquell moment no hi havia contracte

…/…

295

programa. Jo crec que això emmarca bastant adequadament la situació que hi
havia en aquell moment a nivell de solitud d’aquest Ajuntament en diferents serveis
públics.
I també recordar doncs que l’últim Ple, a la sessió d’aquest Ple del mes de maig,
vam aprovar una modificació de plantilla per tal de crear-ne 69 places. Entre tant,
home, certament s’han anat incorporant darrera de cada llei que s’ha anat aprovant
als diferents parlaments, s’han anat incorporant més obligacions i més encàrrecs
als serveis socials, i per citar-ne alguns, doncs tot el que té a veure amb la gestió de
la pobresa energètica, els informes d’exclusió residencial, els informes socials que
tenen a veure per exemple de forma recent amb la T-Mes, d’altres gestions i altres
informes al respecte de la llei de l’habitatge i fins ara no hi ha hagut cap moviment
per part de la Generalitat, que no ho oblidem que és qui té l’obligació de finançar
principalment aquests serveis socials, i això doncs no és fàcil o, com a mínim, té
alguna complexitat.
No obstant això, podem afirmar i en tot cas quan vulgui doncs en podem parlar amb
més extensió, s’han fet propostes concretes de millora de condicions laborals, a
l’aplantillament que feia menció, per exemple, però també en alguns horaris, de fet
en alguns dels plantejaments que encara manifesten els sindicats n’hi ha
pràcticament un acord. S’estan plantejant millores concretes de locals,
reorganització dels equips.
I en fi, moltes més coses.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, doncs hauríem acabat l’apartat de precs i preguntes. No hi ha més punts a
tractar i s’aixeca la sessió.

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

L'Alcaldessa Presidenta,

La Secretària General del Ple,

Núria Marín i Martínez

M. Teresa Redondo del Pozo

