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Acta de l'Ajuntament Ple
Sessió ordinària en primera convocatòria
Número de la sessió: 13/2019
Data: vint-i-tres d'octubre de dos mil dinou
Hora: 16:30 hores fins a les 19:10 hores
Lloc: Casa Consistorial

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

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

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

Constatada l’existència del quòrum previst a l’article 46 apartat 2.c) de la Llei
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de las bases de règim local, s’obre la sessió per la
Sra. Alcaldessa-Presidenta.
SRA. ALCALDESSA
Bon dia a tots i totes, benvingudes i benvinguts al Ple ordinari del mes d’octubre. Li
demanem a la senyora Secretària que faci lectura de l’ordre del dia.
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LECTURA
I
APROVACIÓ
DE
L'ESBORRANY
DE
LES
ACTES
CORRESPONENTS A LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE 25 DE SETEMBRE DE 2019 i
A LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DE 16 D’OCTUBRE DE 2019.
Per la Sra. Alcaldessa, i en relació a l'esborrany de les Actes corresponents
a la sessió ordinària del 25 de setembre de 2019 i la sessió extraordinària del 16
d’octubre de 2019, es pregunta si existeix alguna objecció i no assenyalant-se cap,
s'aproven dites Actes 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 transcriuran al Llibre d'Actes.
SRA. ALCALDESSA
Abans de passar a la part resolutòria i tal com hem parlat a la Junta de Portaveus,
donaríem lectura a la Declaració Institucional sobre el tema de les dones. Li
demanaria a la senyora Secretària que faci lectura de la mateixa.

DECLARACIÓ INSTITUCIONAL AMB MOTIU DEL 25 DE NOVEMBRE, DIA
INTERNACIONAL PER L’ERADICACIÓ DE LA VIOLÈNCIA MASCLISTA.
La Junta Municipal de Portaveus, en exercici de les atribucions que li atorga l’article
28.1 del Reglament Orgànic del Ple vigent (BOPB 12.01.2012), per unanimitat de
tots els grups polítics municipals que conformen el consistori, acorda donar suport
al manifest següent:
En el Dia Internacional contra la Violència Masclista hem de recordar que, en el que
va d’any, 81 dones han estat assassinades. Volem fer menció a les dues dones
assassinades de la nostra ciutat, E. A. P. i R. N. O. F.. No estem davant de fets
aïllats, estem davant d’un sistema de violència patriarcal que es nodreix del silenci i
la passivitat de gran part de la societat i de les Administracions Públiques.
Els assassinats i les agressions sexuals són l’expressió més gran de misogínia que
utilitza el patriarcat per atemorir a les dones, per impedir que siguem lliures. Però no
són les úniques formes de violència masclista. La violència, no només exercida en
l'àmbit de la parella o ex-parella, sinó tota violència exercida per qualsevol mitjà, en
qualsevol espai i contra qualsevol dona, independentment de la seva orientació
sexual, identitat de gènere, origen i/o nacionalitat.
Els matrimonis forçats, la violència contra els drets sexuals i reproductius, el tràfic
de dones i nenes amb fins d'explotació sexual també són violència masclista.
L'eliminació de totes les formes de violència contra les dones és un repte que ha
d'afrontar tota la societat en conjunt.
Necessitem recursos d'urgència i atenció per a les dones que són víctimes de
violència masclista i pels seus fills i filles, així com per garantir un acompanyament
òptim. Necessitem més professionals especialitzades en l'atenció dels infants i
joves, que es troben en una situació de risc i vulnerabilitat, sent en moltes ocasions
oblidats, i per tant, desprotegits. Garantir els recursos necessaris ha de ser una
prioritat de totes les Administracions Públiques.
Cal una formació amb perspectiva de gènere en tots els àmbits de l’Educació.
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Només a través de l'educació i de la conscienciació de la societat podem
aconseguir que la igualtat s'impregni realment en tots els àmbits de la nostra
societat, aconseguint d'aquesta forma prevenir més atacs contra els drets de les
dones.
Exigim una justícia que no criminalitzi a les víctimes. És crucial que els jutges i
jutgesses tinguin formació específica de gènere, per a què els procediments
judicials protegeixin més a les dones en situació de violència masclista.
Exigim als mitjans de comunicació que no banalitzin sobre la violència masclista ni
tractin a les dones com a objectes sexuals. Hem de treballar per aconseguir que
L'Hospitalet sigui una ciutat lliure de publicitat sexista.
Per tot això, les dones de L’Hospitalet diem prou! Volem ser LLIURES I SENSE
POR i exigim:
1. Que la sensibilització i la conscienciació sobre les violències masclistes sigui una
prioritat en les actuacions de les Administracions Públiques, amb dotació
pressupostària suficient.
2. Que l’educació afectiva-sexual amb perspectiva de gènere s’inclogui en els plans
formatius de tots els àmbits educatius, formant no només a professionals
especialitzades, sinó també al professorat i professionals del sistema educatiu.
3. Que es reivindiqui la tasca que han realitzat històricament, i que continuen fent,
els moviments feministes i els grups de dones, denunciant la violència masclista i
les desigualtats de gènere, visibilitzant i conscienciant mitjançant les seves accions,
i a més, oferint un espai de xarxa entre dones, per fomentar la sororitat.
Instem, tant als poders públics com a tota la ciutadania, a assumir un paper actiu en
la lluita contra la violència masclista cap a les dones, una lluita que ha de ser diària.
Soy una de ellas,
tú lo eres también,
lo somos todas,
porque cuando una sola mujer,
en cualquier lugar del mundo,
es mutilada, humillada, violada,
vendida, comprada, insultada,
denigrada, golpeada, asesinada,
lo eres tú,
lo soy yo,
lo somos todas.

SRA. ALCALDESSA
Moltes gràcies, aquesta és una declaració que en tot cas, perquè quedi constància
ens han fet arribar els grups de dones de la ciutat i també espai de ciutadania. Hem
acordat tots els grups polítics doncs que donaríem suport amb aquesta fórmula de
la declaració. Passem a l’ordre del dia ordinari.

…/…

4

I. PART RESOLUTÒRIA

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

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

SRA. ALCALDESSA
Bé, obrirem un torn per al posicionament dels grups. Comencem pel PP.

SRA. ESPLUGAS GONZÁLEZ (PP)
Gracias señora Alcaldesa. El PP se da por enterado del punto 1 al 8. Nos
abstendremos en el 9,10 y votaremos a favor del 11.
Queremos hacer algunos comentarios respecto a los primeros expedientes que son
de dar cuenta acerca de los nombramientos del personal eventual. No entendemos
porqué desde el equipo de gobierno no se nos ha facilitado en los expedientes los
currículos de las personas que se van a nombrar.
Al igual que se ha hecho en otras ocasiones cuando se ha nombrado, incluso, a los
asesores de los grupos de la oposición que iban con el correspondiente currículo
aparejado. A nuestro entender, esta falta de transparencia por parte del equipo
socialista, no responde a la intención del gobierno socialista a poner en el mejor
sitio a las personas que puedan aportar valor a esas áreas, sino que responde
simple y llanamente a pagos políticos.
En el caso de la Sra. S., ya venimos arrastrando esa hipoteca desde el mandato
anterior, en el caso del Sr. A., pues es el pago por haber concurrido en las listas del
PSC y no haber sido elegido, pues ha sido puesto como asesor.
Aquí podría venir al pelo la frase de “no son los mejores, pero ahora son los
nuestros”, por tanto en definitiva, entendemos que son pagar la hipoteca política
que siempre acaban pagando los ciudadanos de L’Hospitalet y que pasa a
ensanchar la red de militantes del PSC que cobran por los servicios prestados.
Por tanto rechazamos de pleno estos nombramientos, tal y como están
presentados.
Por parte de los expedientes de modificaciones de crédito, siempre lo decimos, se
atienden a derecho. Es una posibilidad que tiene el gobierno de hacer
modificaciones de crédito pero entendemos que se abusa extraordinariamente de
estas modificaciones de crédito.
Respecto al dictamen 10, la aprobación definitiva de las fases para ejecución de las
dotaciones que recibimos los grupos municipales, el 11 perdón, es un reglamento
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positivo. Tenemos que dar cuenta toda la ciudadanía de los gastos que se van
desarrollando desde los grupos municipales.
Por tanto todo aquello que sea positivo y de transparencia a este ayuntamiento,
pues lo vemos con buenos ojos y por tanto votaremos a favor. Gracias.

SRA. GONZÁLEZ MONTES (LHECP-ECG)
Molt bona tarda a tots i totes. Nosaltres ens donem per assabentats de l’1 al 8.
Volíem fer un comentari respecte al nomenament del personal eventual. Lamentem
que continuï en les mateixes dinàmiques de l’anterior mandat, considerem que el
transfuguisme mai s’ha de premiar. Continua passant en el nomenament de la Sra.
S.. Rebutgem la manca d’ètica d’aquest nomenament per al que tots ja sabem en
aquesta ciutat.

SRA. LOZANO MONTOYA (LHECP-ECG)
Molt breu. Pel que fa al punt 9, donada la falta de previsió de la necessitat de fer
front al pagament d’aquestes factures. Donat l’existència de discrepàncies prèvies i
amb la companyia, tot i que no hi havia un acord respecte a l’import de les
mateixes, doncs, tenim en compte el tipus de partides que afecta a la modificació de
crèdit i la utilització excessiva d’aquesta tècnica pressupostaria, ens abstindrem en
la votació.
Pel que fa al punt 10, tractant-se de la rectificació d’un error material sense que
produeixi cap modificació ni pel que fa a l’entitat destinatària, als fons municipals, ni
quan a l’import rebut per la mateixa, ens pronunciarem favorablement a la
modificació de crèdit.
Per últim, el punt 11, la proposta de l’aprovació definitiva de les bases d’execució
pressupostaria en relació a la dotació econòmica als grups municipals. Més enllà de
la concreció de la forma de justificar i documentar els pagaments efectuats pels
mateixos, avançar en transparència, garantir que es fa un ús correcte, als recursos
que la ciutadania posa a la nostra disposició, és una bona practica i en
conseqüència ens pronunciarem favorablement.

SR. GARCÍA VALLE (Cs)
Muchas gracias. Mire, nosotros no nos vamos a dar por enterados de los acuerdos
1, 3, 4 y 6. Le explicaré porqué.
No se nos ha puesto a disposición el expediente entero de los nombramientos del
personal eventual ya que, falta el currículum preceptivo de los afortunados.
Ya sabemos que el criterio básico para nombrar asesores del gobierno municipal,
es que sean del PSC.
Los asesores de área deberían ser especialistas que vengan a dar valor añadido al
ayuntamiento para implementar el proyecto político del gobierno, eso es lo que se
espera.
Desgraciadamente, tenemos la sensación de que el gobierno municipal no tiene
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más proyecto político que unos cuantos, cuantos más mejor, puedan vivir de la
política. Por ejemplo, tenemos el caso de C. S., conocida por protagonizar un caso
de transfuguismo político en el mandato pasado. Expulsada de su partido, acabó
reforzando la mayoría del PSC, a cambio de un puesto sin funciones ejecutivas por
65.500 euros al año.
Nos parece que debió ser una buena vasalla, ya que la siguen colocando, y ahora
la colocan de asesora de equidad, derechos sociales y recursos humanos, campos
en los que sin duda alguna, lo digo con ironía, es una gran especialista. Ahí cobrará
56.000 euros al año que pagaran los contribuyentes también.
Nos parecen lamentables esas prácticas de colocar a gente, por el hecho de
haberse sumado a lo que todos vimos que pasó aquí en los anteriores años. Apoyar
un proyecto por el que no se presentó. Un transfuguismo que no se merece nuestra
ciudad.
El resto de colocados, pues lo de siempre, miembros de las juventudes socialistas,
gente que iba en las listas del PSC, porque el PSC nos da la sensación que es sólo
eso, una inmensa agencia de colocación.
Lo vemos a todos los niveles, desde el gobierno de España colocando a gente del
partido en todos los resortes de la administración. Desde Correos a la empresa
nacional de uranio, hasta a nivel municipal. Por eso, ustedes pactan con quien haga
falta. Lo que interesa es estar en el poder como sea.
Recordemos que estos afortunados ocupan los puestos eventuales que han dejado
libre los que han acompañado a Nuria Marín. Había que hacer hueco. Se ha llevado
unos de aquí para llevarlos a la Diputación. Todo esto a raíz de un pacto con Torra
y Puigdemont, el ala más radical del secesionismo catalán.
En definitiva, nos parece una mala praxis que al final los ciudadanos tengan que
pagar el que a ustedes les apoyen o no en el gobierno. Nos gustaría que eso no
sucediera pero sucede.
En cuanto a los otros, el 7 nos damos por enterados, el 8 también, el 9 abstención,
el 10 abstención y en el 11 votaremos a favor, nos parece bien que los grupos den
cuenta con transparencia de sus gastos y que pagan también los contribuyentes.
Nada más, simplemente recordar a este gobierno que a ver cuándo acabamos con
estas prácticas de colocar a gente. Nos parezca que nos tienen que dar apoyo,
cuando vienen de donde vienen y ha pasado, lo que ha pasado. Creemos que es la
idoneidad lo que se ha de buscar cuando se traen asesores.
No decimos que sea ilegal, decimos que no es una buena praxis. Por eso, los
vecinos y vecinas, ciudadanos en definitiva nos critican por hacer estas cosas. Hay
que empezar a dar ejemplo y no hacer estas cosas señores del gobierno. Muchas
gracias.

SR.GARCIA ACERO (ERC-AM)
Bona tarda a tothom començo la meva intervenció en aquest Ple, doncs recordant
que ara fa nou dies, el Tribunal Suprem va fer efectiva una sentencia venjativa
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contra els líders socials i polítics de l’independentisme condemnant-los gairebé a
100 anys de presó. Una sentencia no únicament contra l’independentisme sinó
també contra la democràcia i els drets humans. Una sentencia que és un acte de
venjança, un acte d’ injustícia contra persones honestes, persones de pau...

SRA. ALCALDESSA
Sr. García, li recordo que tenim tres mocions en el Ple que parlen sobre aquesta
qüestió. Estem en el punts de l’ordre del dia ordinaris i li demanaria que es pugui
cenyir a aquests punts. Aquest discurs el podrà fer en un altre moment del Ple.

SR.GARCIA ACERO (ERC-AM)
Moltes gràcies Alcaldessa, però estem en llibertat d’expressió i podem expressar
allò que creiem convenient abans de posicionar-nos en els punts de l’ordre del dia.

SRA. ALCALDESSA
Vostè té tota la llibertat d’expressió, però li recordo i li demano, vostè pot fer allò
que convingui, que estem en uns punts, en aquests moments de l’ordre del dia que
no tenen res a veure amb el que vostè està plantejant i que té la possibilitat de
parlar d’aquesta qüestió una mica més endavant perquè l’ordre del dia d’aquest Ple,
contempla suficientment el que el seu grup pugui expressar allò que convingui.
No obstant, vostè pot fer ús de la seva paraula de la manera que cregui convenient.
Però jo estic en la meva obligació d’ expressar- li aquesta qüestió.

SR.GARCIA ACERO (ERC-AM)
Moltes gràcies, continuarem exercint la nostra llibertat d’expressió.
Com comentàvem aquesta sentencia és un acte de venjança, un acte d’injustícia
contra persones honestes, persones de pau i demòcrates que estan privades de
llibertat, únicament, per posar les urnes l’1 d’octubre, per defensar la democràcia i
el dret a decidir i per ser fidels a la voluntat majoritària del poble català pel qual van
ser escollits a unes eleccions.
Avui els catalans i catalanes, vivim en un context de repressió, retallada de drets
civils i empresonament de persones per les seves idees republicanes. Això no va
únicament de independència si, independència no. Això va de drets, de llibertat i
democràcia. És per aquest motiu que des d’aquest grup municipal d’ ERC fem una
crida en aquest plenari a la ciutadania a continuar mobilitzant-se per l’amnistia, el
diàleg, el referèndum i la república.
Tal com hem manifestat, a la Junta de Portaveus i a la Secretària d’aquest
ajuntament per correu i registre, aquest grup municipal deixarà sobre la taula les
tres mocions que presenta i abandonarem aquest Ple com a mostra de rebuig a la
sentència i perquè no podem normalitzar la repressió política que està vivint el
poble de Catalunya. Moltes gràcies a tothom.

Essent les 16:55 hores, abandonen la sessió els membres del Ple

…/…

8

Srs./Sres. Antoni García i Acero, Rosa Batalla i Pascual, Jorge García i Muñoz,
Lluïsa Carmona i Martínez i Xavier Mombiela i Quintero, regidors/es del grup polític
municipal d’ERC.

SR.BELVER VALLÉS (PSC)
Gràcies Sra. Alcaldessa. Algun comentari respecte dels comentaris que s’han fet.
Alguns grups han comentat del tema de donar compte del nomenament del
personal eventual, que en algun dels expedients no estaven els currículums de les
persones nomenades. Si és així, ja per endavant els hi demano disculpes i
garanteixo que és un error, que han de ser-hi i evidentment estan en disposició de
tots els grups municipals. Una cosa són altres qüestions que aquí s’han vingut a dir,
jutjar a la gent d’entumir, em sembla com a mínim prematur.
Qualificar la capacitat o incapacitat d’algú per el desenvolupament d’una tasca
abans de que comenci a desenvolupar-la, també em sembla prematur. I em sembla
agosarat que es faci referencia a moviments de persones que podem amb el seu
coneixement en una administració marxar cap a una altra administració. Crec que
això en el mon del conjunt de la administració pública és habitual i que els partits,
grups municipals, parlamentaris, el que fan és, aprofitar l’experiència de gent en
diferents administracions per nodrir-se en cadascuna d’aquestes administracions.
És com si algú aquí critiqués que, un regidor d’aquest ajuntament que no té
dedicació, faci tasques d’assessorament en un grup a una altra administració. Si té
el bagatge suficient, té els coneixements suficients, sembla raonable que qualsevol
grup polític en qualsevol administració el vulgui aprofitar. Per tant, crec que això
entra dins de la lògica i en tot cas el jutjar si la tasca és correcta o no és correcta,
serà a posteriori, d’haver-la executat.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, discutit tots el temes, el punts del 1 al 8 era donat per assabentat per tant
no requereix votació. El punt 9 quedaria aprovat, el 10 quedaria aprovat, el 11
quedaria aprovat per unanimitat. Passem a la comissió permanent de drets i
territoris.
ALCALDIA-PRESIDÈNCIA
ACORD 1.- DONAR COMPTE AL PLE DEL DECRET DE L’ALCALDIA 7158/2019
DE 18 DE SETEMBRE, RELATIU AL NOMENAMENT DE PERSONAL
EVENTUAL. (EXPT. 35220/2019)
Es dóna compte de l’acord que es transcriu seguidament, del qual se’n donen per
assabentats els assistents a la sessió.
L’Alcaldessa-Presidenta, en exercici de les facultats de control i fiscalització dels
òrgans de govern que corresponen al Ple, en aplicació de l’article 123.1.a) de la Llei
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, DONA COMPTE AL
PLE del Decret de l’Alcaldia número 7158/2019, de 18 de setembre, relatiu al
nomenament de personal eventual, que literalment diu:
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“DECRET DE L’ALCALDIA QUE RESOL NOMENAR A C. S. R. COM A
PERSONAL EVENTUAL.
En exercici de les facultats que per a l’administració executiva s’atribueixen a l’Àrea
de l’Alcaldia – Presidència pel decret RES/5700/2019 de data 17 de juny, en relació
amb el procediment que es segueix per nomenar personal eventual.
Atès que el Ple de l’Ajuntament, en sessió extraordinària, celebrada el dia 21 de
juny de 2019, determina la plantilla de personal eventual i el seu nom,
característiques i retribucions; i de conformitat amb el que disposa l’article 104.1 de
la Llei 7/1985 de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, en relació amb
l’article 304 del Decret Legislatiu 2/2003 de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós
de la llei municipal i de règim Local de Catalunya, l’article 9 i concordants del Decret
214/1990 de 30 de juliol, pel qual, s’aprova el Reglament del personal al servei de
les entitats locals de Catalunya i l’article 12 de la Llei 7/2007 de 12 d’abril de
l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic.
Atès que la plantilla del personal eventual vigent comprèn els llocs de treball
següents:






2 llocs de treball d’Assessor/a de l’Alcaldia
2 llocs de treball d’Assessor/a Nivell 1
8 llocs de treball d’Assessor/a Nivell 2
7 llocs de treball d’Assessor/a Nivell 3
5 llocs de treball d’Assessor/a de grups municipals

Atès que l’article 104.2 de la LRBRL i concordants del Decret 214/1990 de 30 de
juliol, atorga a l’Alcaldia la determinació dels noms i cognoms del personal de
confiança o d’assessorament especial, dins de les característiques i retribucions
aprovades pel Ple Municipal.
Atès que per Decret de l’Alcaldia - Presidència núm. RES/5711/2019 de 21 de juny i
posteriors, es va nomenar i cessar a diferent personal eventual, per diferents llocs
de treball.
Atès que actualment resten vacants en la plantilla de personal eventual, els
següents llocs de treball:




1 lloc de treball d’Assessor/a Nivell 1
2 llocs de treball d’Assessor/a Nivell 2
5 llocs de treball d’Assessor/a Nivell 3

Atès que aquesta Alcaldia ha demanat que s’iniciïn els tràmits per nomenar un
Assessor/a Nivell 2 per a l’Àrea d’Equitat, Drets Socials i Recursos Humans.
Fent ús de les facultats que em confereixen l’article 104 de la Llei 7/1985 de 2
d’abril, reguladora de les bases del règim local, en relació amb l’article 304 del
Decret Legislatiu 2/2003 de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la llei
municipal i de règim local de Catalunya i l’article 9 i següents del Decret 214/1990.
Vist l’informe de l’assessora jurídica.
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DISPOSO:
Primer.- NOMENAR Assessora- Nivell 2 per a l’Àrea d’Equitat, Drets Socials i
Recursos Humans, amb les característiques, retribucions brutes i dedicació que
figuren en la plantilla vigent del personal eventual a la senyora,
C. S. R.
Segon.- En conseqüència, amb el nomenament anterior, restarien vacants en la
plantilla de personal eventual, els llocs de treball següents:




1 lloc de treball d’Assessor/a Nivell 1
1 llocs de treball d’Assessor/a Nivell 2
5 llocs de treball d’Assessor/a Nivell 3

Tercer.- El nomenament de la persona abans esmentada tindrà efectes amb data
de la presa de possessió i jurament o promesa del seu càrrec, conforme a la
fórmula regulada en el Reial Decret 707/1979 de 5 d’abril.
Quart.- El personal eventual haurà de comparèixer davant la Secretaria General de
la Corporació, en el termini de 30 dies a comptar de la data de la present resolució
als efectes de formular les declaracions sobre causes d’incompatibilitats o activitats,
i sobre béns i drets patrimonials de conformitat amb el que determinen els articles
44.1.d) i 46.2.a) del Reglament de Govern i Administració de l’Ajuntament de
L’Hospitalet de Llobregat vigent 12/01/2012).
Cinquè.- Es procedirà a donar d’alta, en el seu cas, en el Règim General de la
Seguretat Social a la persona abans esmentada, i amb efectes de la presa de
possessió del seu càrrec.
Sisè.- Donar compte al Ple de l’Ajuntament, en la propera sessió que es celebri, als
efectes legals oportuns.
Setè.- Carregar la despesa a que es refereix l’acord primer a l’aplicació
pressupostària 01.9120.110.00.00 amb número de RC OPD 190035817 dels
Pressupostos Generals d’aquest Ajuntament per aquest any 2019.
Vuitè.- Publicar aquest acord en el BOPB, el DOGC i en el tauler d’anuncis de la
Corporació, en compliment del que disposa l’art. 304.3 del Decret Legislatiu 2/2003
de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la llei municipal i de règim local de
Catalunya.
Novè.- Publicar en el Portal de Transparència d’aquest ajuntament de conformitat
amb l’article 8.1.d) de la llei 19/2014, de 29 de desembre, de Transparència, Accés
a la Informació Pública i Bon Govern de Catalunya.
Desè.- Comunicar a l’Alcaldia, als Grups Municipals, a la Intervenció Municipal, a la
Tresoreria, a la Secretaria General, a la Gerència Municipal i al servei de Recursos
Humans per al seu coneixement i als efectes adients.
Onzè.- Notificar aquest decret a la persona interessada, contra el qual podrà
interposar els recursos que figuren a continuació.
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Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa, es podrà interposar, de
manera optativa i no simultània, un dels recursos següents:
 Recurs potestatiu de reposició: davant el mateix òrgan que l’ha dictat, en el
termini màxim d’un mes, comptat de l’endemà a la recepció de la seva
notificació. El termini màxim per a la resolució d’aquest recurs és d’un més des
de la seva interposició, transcorregut el qual sense que s’hagi rebut notificació de
la seva resolució expressa, s’entendrà desestimat per silenci administratiu.
Contra la desestimació presumpta es podrà interposar, en el termini de 6 mesos
a partir de l’endemà a aquell en què s’entengui desestimat, recurs contenciós
administratiu davant els jutjats contenciosos administratius de Barcelona, en la
forma i amb els requisits establerts a Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de
la Jurisdicció contenciós administrativa.
 Recurs contenciós administratiu: directament, davant els jutjats contenciosos
administratius de Barcelona, en el termini de dos mesos a partir de l’endemà a la
seva notificació, en la forma i amb els requisits establerts a la Llei 29/1998, de 13
de juliol, reguladora de la Jurisdicció contenciosa administrativa.
Tot això, sense perjudici de la interposició de qualsevol altre recurs o de l’exercici
de qualsevol acció que es considerin adients.”
ACORD 2.- DONAR COMPTE AL PLE DEL DECRET DE L’ALCALDIA 7159/2019
DE 18 DE SETEMBRE, RELATIU AL CESSAMENT DE PERSONAL EVENTUAL.
(EXPEDIENT 35220/2019)
Es dóna compte de l’acord que es transcriu seguidament, del qual se’n donen per
assabentats els assistents a la sessió.
L’Alcaldessa-Presidenta, en exercici de les facultats de control i fiscalització dels
òrgans de govern que corresponen al Ple, en aplicació de l’article 123.1.a) de la Llei
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, DONA COMPTE AL
PLE del Decret de l’Alcaldia número 7159/2019, de 18 de setembre, relatiu al
nomenament de personal eventual, que literalment diu:
“DECRET DE L’ALCALDIA QUE RESOL CESSAR A D. D. D. COM A PERSONAL
EVENTUAL
Atès que per decret de l’Alcaldia núm. RES/5711/2019 de data 21 de juny de 2019
es va nomenar com a personal eventual, al senyor D. D. D., com a Assessor- Nivell
2 a l’Àrea d’Innovació i Cultura.
Atès que per decret núm. 9594 de la Diputació de Barcelona (Àrea de Presidència),
registrat amb data 06/09/2019, resol nomenar al senyor D. D. D. com a Assessor de
grup polític, amb efectes 01/09/2019, i com a conseqüència, des de la Gerència
Municipal va remetre escrit amb data 12 de setembre de 2019, on es comunica el
seu cessament com a Assessor- Nivell 2 amb efectes 31/08/2019 a l’Ajuntament de
L’Hospitalet de Llobregat.
Atès que l’article 104 de la llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del
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règim local, disposa que el cessament del personal eventual és lliure i correspon a
l’Alcalde o President de l’Entitat Local corresponent.
Atès que l’article 10.2 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el
reglament del personal al servei de les entitats locals de Catalunya, determina que
el cessament d’aquest personal és lliure i pot produir-se en qualsevol moment del
mandat corporatiu. Aquesta atribució s’ha de fer mitjançant decret de l’Alcalde o
President de l’entitat del qual s’ha de donar compte al Ple.
Vist l’informe de l’assessora jurídica de Recursos Humans.
DISPOSO:
Primer.- CESSAR, amb efectes 31 d’agost de 2019 a D. D. D., com a personal
eventual, del seu càrrec d’Assessor- Nivell 2 en l’Àrea d’Innovació i Cultura.
Segon.- En conseqüència, amb el cessament anterior, restarien vacants en la
plantilla de personal eventual, els llocs de treball següents:




1 lloc de treball d’Assessor/a Nivell 1
2 llocs de treball d’Assessor/a Nivell 2
5 llocs de treball d’Assessor/a Nivell 3

Tercer.- Donar compte al Ple de l’Ajuntament, en la propera sessió que es celebri,
als efectes legals oportuns.
Quart.- L’estalvi que suposen els acords precedents restarà a les pròpies partides
pressupostàries en les seves corresponents RC inicials per un pròxim nomenament
a curt termini.
Cinquè.- Publicar aquest acord en el BOPB i el DOGC, en compliment del que
disposa l’art. 304.3 del Decret Legislatiu 2/2003 de 28 d’abril, pel qual s’aprova el
text refós de la llei municipal i de règim local de Catalunya.
Sisè.-. Comunicar el present decret a l’Alcaldia- Presidència, a la Secretaria
General del Ple, a la Intervenció Municipal, a la Tresoreria General, a la Gerència
Municipal, al servei de Recursos Humans i als Grups Municipals per al seu
coneixement i als efectes adients.
Setè.- Notificar aquest acte administratiu a la persona interessada, contra el qual
podrà interposar els recursos que figuren a continuació.
Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa, es podrà interposar, de
manera optativa i no simultània, un dels recursos següents:
 Recurs potestatiu de reposició: davant el mateix òrgan que l’ha dictat, en el
termini màxim d’un mes, comptat de l’endemà a la recepció de la seva
notificació. El termini màxim per a la resolució d’aquest recurs és d’un més des
de la seva interposició, transcorregut el qual sense que s’hagi rebut notificació de
la seva resolució expressa, s’entendrà desestimat per silenci administratiu.
Contra la desestimació presumpta es podrà interposar, en el termini de 6 mesos
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a partir de l’endemà a aquell en què s’entengui desestimat, recurs contenciós
administratiu davant els jutjats contenciosos administratius de Barcelona, en la
forma i amb els requisits establerts a Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de
la Jurisdicció contenciós administrativa.
 Recurs contenciós administratiu: directament, davant els jutjats contenciosos
administratius de Barcelona, en el termini de dos mesos a partir de l’endemà a la
seva notificació, en la forma i amb els requisits establerts a la Llei 29/1998, de 13
de juliol, reguladora de la Jurisdicció contenciosa administrativa.
Tot això, sense perjudici de la interposició de qualsevol altre recurs o de l’exercici
de qualsevol acció que es considerin adients.”
ACORD 3.- DONAR COMPTE AL PLE DEL DECRET DE L’ALCALDIA 7459/2019,
DE 30 DE SETEMBRE, RELATIU AL NOMENAMENT DE PERSONAL
EVENTUAL. (EXPEDIENT 35220/2019)
Es dóna compte de l’acord que es transcriu seguidament, del qual se’n donen per
assabentats els assistents a la sessió.
L’Alcaldessa-Presidenta, en exercici de les facultats de control i fiscalització dels
òrgans de govern que corresponen al Ple, en aplicació de l’article 123.1.a) de la Llei
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, DONA COMPTE AL
PLE del Decret de l’Alcaldia número 7459/2019, de 30 de setembre, relatiu al
nomenament de personal eventual, que literalment diu:
“DECRET DE L’ALCALDIA QUE RESOL NOMENAR A A. P. L. COM A PERSONAL
EVENTUAL
En exercici de les facultats que per a l’administració executiva s’atribueixen a l’Àrea
de l’Alcaldia – Presidència pel decret RES/5700/2019 de data 17 de juny, en relació
amb el procediment que es segueix per nomenar personal eventual.
Atès que el Ple de l’Ajuntament, en sessió extraordinària, celebrada el dia 21 de
juny de 2019, determina la plantilla de personal eventual i el seu nom,
característiques i retribucions; i de conformitat amb el que disposa l’article 104.1 de
la Llei 7/1985 de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, en relació amb
l’article 304 del Decret Legislatiu 2/2003 de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós
de la llei municipal i de règim Local de Catalunya, l’article 9 i concordants del Decret
214/1990 de 30 de juliol, pel qual, s’aprova el Reglament del personal al servei de
les entitats locals de Catalunya i l’article 12 de la Llei 7/2007 de 12 d’abril de
l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic.
Atès que la plantilla del personal eventual vigent comprèn els llocs de treball
següents:




2 llocs de treball d’Assessor/a de l’Alcaldia
2 llocs de treball d’Assessor/a Nivell 1
8 llocs de treball d’Assessor/a Nivell 2
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7 llocs de treball d’Assessor/a Nivell 3
5 llocs de treball d’Assessor/a de grups municipals

Atès que l’article 104.2 de la LRBRL i concordants del Decret 214/1990 de 30 de
juliol, atorga a l’Alcaldia la determinació dels noms i cognoms del personal de
confiança o d’assessorament especial, dins de les característiques i retribucions
aprovades pel Ple Municipal.
Atès que per Decret de l’Alcaldia - Presidència núm. RES/5711/2019 de 21 de juny i
posteriors, es va nomenar i cessar a diferent personal eventual, per diferents llocs
de treball.
Atès que actualment resten vacants en la plantilla de personal eventual, els llocs de
treball següents:




1 lloc de treball d’Assessor/a Nivell 1
2 llocs de treball d’Assessor/a Nivell 2
5 llocs de treball d’Assessor/a Nivell 3

Atès que aquesta Alcaldia mitjançant la Gerència Municipal, ha demanat que
s’iniciïn els tràmits per nomenar un Assessor- Nivell 2 per a l’Àrea d’Educació,
Esports i Joventut amb efectes 1 d’octubre de 2019.
Fent ús de les facultats que em confereixen l’article 104 de la Llei 7/1985 de 2
d’abril, reguladora de les bases del règim local, en relació amb l’article 304 del
Decret Legislatiu 2/2003 de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la llei
municipal i de règim local de Catalunya i l’article 9 i següents del Decret 214/1990.
Vist l’informe de l’assessora jurídica.
DISPOSO:
Primer.- NOMENAR Assessor- Nivell 2, per a l’Àrea d’Educació, Esports i Joventut,
amb les característiques, retribucions brutes i dedicació que figuren en la plantilla
vigent del personal eventual al senyor,
A. P. L.
Segon.- En conseqüència, amb el nomenament anterior, restarien vacants en la
plantilla de personal eventual, els llocs de treball següents:




1 lloc de treball d’Assessor/a Nivell 1
1 llocs de treball d’Assessor/a Nivell 2
5 llocs de treball d’Assessor/a Nivell 3

Tercer.- El nomenament de la persona abans esmentada, tindrà efectes amb data 1
d’octubre de 2019 i prendrà possessió i jurament o promesa del seu càrrec,
conforme a la fórmula regulada en el Reial Decret 707/1979 de 5 d’abril.
Quart.- El personal eventual haurà de comparèixer davant la Secretaria General de
la Corporació, en el termini de 30 dies a comptar de la data de la present resolució
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als efectes de formular les declaracions sobre causes d’incompatibilitats o activitats,
i sobre béns i drets patrimonials de conformitat amb el que determinen els articles
44.1.d) i 46.2.a) del Reglament de Govern i Administració de l’Ajuntament de
L’Hospitalet de Llobregat vigent 12/01/2012).
Cinquè.- Es procedirà a donar d’alta, en el seu cas, en el Règim General de la
Seguretat Social a la persona abans esmentada, i amb efectes 1 d’octubre de 2019.
Sisè.- Donar compte al Ple de l’Ajuntament, en la propera sessió que es celebri, als
efectes legals oportuns.
Setè.- Carregar la despesa a que es refereix l’acord primer a l’aplicació
pressupostària 04.3400.110.00.00 amb número de RC OPD 190044401 dels
Pressupostos Generals d’aquest Ajuntament per aquest any 2019.
Vuitè.- Publicar aquest acord en el BOPB, el DOGC i en el tauler d’anuncis de la
Corporació, en compliment del que disposa l’art. 304.3 del Decret Legislatiu 2/2003
de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la llei municipal i de règim local de
Catalunya.
Novè.- Publicar en el Portal de Transparència d’aquest ajuntament de conformitat
amb l’article 8.1.d) de la llei 19/2014, de 29 de desembre, de Transparència, Accés
a la Informació Pública i Bon Govern de Catalunya.
Desè.- Comunicar a l’Alcaldia, als Grups Municipals, a la Intervenció Municipal, a la
Tresoreria, a la Secretaria General, a la Gerència Municipal i al servei de Recursos
Humans per al seu coneixement i als efectes adients.
Onzè.- Notificar aquest decret a la persona interessada, contra el qual podrà
interposar els recursos que figuren a continuació.
Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa, es podrà interposar, de
manera optativa i no simultània, un dels recursos següents:
 Recurs potestatiu de reposició: davant el mateix òrgan que l’ha dictat, en el
termini màxim d’un mes, comptat de l’endemà a la recepció de la seva
notificació. El termini màxim per a la resolució d’aquest recurs és d’un més des
de la seva interposició, transcorregut el qual sense que s’hagi rebut notificació de
la seva resolució expressa, s’entendrà desestimat per silenci administratiu.
Contra la desestimació presumpta es podrà interposar, en el termini de 6 mesos
a partir de l’endemà a aquell en què s’entengui desestimat, recurs contenciós
administratiu davant els jutjats contenciosos administratius de Barcelona, en la
forma i amb els requisits establerts a Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de
la Jurisdicció contenciós administrativa.
 Recurs contenciós administratiu: directament, davant els jutjats contenciosos
administratius de Barcelona, en el termini de dos mesos a partir de l’endemà a la
seva notificació, en la forma i amb els requisits establerts a la Llei 29/1998, de 13
de juliol, reguladora de la Jurisdicció contenciosa administrativa.
Tot això, sense perjudici de la interposició de qualsevol altre recurs o de l’exercici
de qualsevol acció que es considerin adients.”
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ACORD 4.- DONAR COMPTE AL PLE DEL DECRET DE L’ALCALDIA 7461/2019,
DE 30 DE SETEMBRE, RELATIU AL CESSAMENT I POSTERIOR
NOMENAMENT DE PERSONAL EVENTUAL. (EXP. 35220/2019)
Es dóna compte de l’acord que es transcriu seguidament, del qual se’n donen per
assabentats els assistents a la sessió.
L’Alcaldessa-Presidenta, en exercici de les facultats de control i fiscalització dels
òrgans de govern que corresponen al Ple, en aplicació de l’article 123.1.a) de la Llei
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, DONA COMPTE AL
PLE del Decret de l’Alcaldia número 7461/2019, de 30 de setembre, relatiu al
nomenament de personal eventual, que literalment diu:
“DECRET DE L’ALCALDIA QUE RESOL EL CESSAMENT I POSTERIOR
NOMENAMENT DEL SR. R. R. P., COM A PERSONAL EVENTUAL.
En exercici de les facultats que per a l’administració executiva s’atribueixen a l’Àrea
de l’Alcaldia – Presidència pel decret RES/5700/2019 de data 17 de juny, en relació
amb el procediment que es segueix per nomenar personal eventual.
Atès que el Ple de l’Ajuntament, en sessió extraordinària, celebrada el dia 21 de
juny de 2019, determina la plantilla de personal eventual i el seu nom,
característiques i retribucions; i de conformitat amb el que disposa l’article 104.1 de
la Llei 7/1985 de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, en relació amb
l’article 304 del Decret Legislatiu 2/2003 de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós
de la llei municipal i de règim Local de Catalunya, l’article 9 i concordants del Decret
214/1990 de 30 de juliol, pel qual, s’aprova el Reglament del personal al servei de
les entitats locals de Catalunya i l’article 12 de la Llei 7/2007 de 12 d’abril de
l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic.
Atès que la plantilla del personal eventual vigent comprèn els llocs de treball
següents:






2 llocs de treball d’Assessor/a de l’Alcaldia
2 llocs de treball d’Assessor/a Nivell 1
8 llocs de treball d’Assessor/a Nivell 2
7 llocs de treball d’Assessor/a Nivell 3
5 llocs de treball d’Assessor/a de grups municipals

Atès que l’article 104.2 de la LRBRL i concordants del Decret 214/1990 de 30 de
juliol, atorga a l’Alcaldia la determinació dels noms i cognoms del personal de
confiança o d’assessorament especial, dins de les característiques i retribucions
aprovades pel Ple Municipal.
Atès que per Decret de l’Alcaldia - Presidència núm. RES/5711/2019 de 21 de juny i
posteriors, es va nomenar i cessar a diferent personal eventual, per diferents llocs
de treball.
Atès que actualment resten vacants en la plantilla de personal eventual, els llocs de
treball següents:
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1 lloc de treball d’Assessor/a Nivell 1
1 llocs de treball d’Assessor/a Nivell 2
5 llocs de treball d’Assessor/a Nivell 3

Atès que a l’esmentat Decret de l’Alcaldia - Presidència núm. RES/5711/2019 de 21
de juny es va nomenar com a personal eventual, al senyor R. R. P., com a Assessor
de Grups Municipals (del grup polític PSC).
Atès que des del servei del Gabinet de l’Alcaldia i Open Data, s’ha demanat que
s’iniciïn els tràmits per cessar amb efectes 30 de setembre de 2019 com Assessor
de Grups Municipals (del grup polític PSC) al senyor R. R. P., i nomenar al Sr. R.,
com Assessor Nivell-3 per a la Regidoria de Districte III amb efectes 1 d’octubre de
2019.
Fent ús de les facultats que em confereixen l’article 104 de la Llei 7/1985 de 2
d’abril, reguladora de les bases del règim local, disposa que el cessament del
personal eventual és lliure i correspon a l’Alcalde o President de l’Entitat Local
corresponent i en relació amb l’article 304 del Decret Legislatiu 2/2003 de 28 d’abril,
pel qual s’aprova el text refós de la llei municipal i de règim local de Catalunya i
l’article 9 i següents del Decret 214/1990.
Atès que l’article 10.2 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el
reglament del personal al servei de les entitats locals de Catalunya, determina que
el cessament d’aquest personal és lliure i pot produir-se en qualsevol moment del
mandat corporatiu. Aquesta atribució s’ha de fer mitjançant decret de l’Alcalde o
President de l’entitat del qual s’ha de donar compte al Ple.
Vist l’informe de l’assessora jurídica.
DISPOSO:
Primer.- CESSAR del càrrec d’ASSESSOR DE GRUPS MUNICIPALS (del grup
municipal PSC) a R. R. P., com a personal eventual, amb efectes 30 de setembre
de 2019.
Segon.- NOMENAR com a ASSESSOR NIVELL-3 a R. R. P., com a personal
eventual, amb efectes 1 d’octubre de 2019, per a la Regidoria de Districte III, amb
les característiques, retribucions brutes i dedicació que figuren en la plantilla vigent.
Tercer.- En conseqüència, amb el nomenament anterior, restarien vacants en la
plantilla de personal eventual, els llocs de treball següents:





1 lloc de treball d’Assessor/a Nivell 1
1 lloc de treball d’Assessor/a Nivell 2
4 llocs de treball d’Assessor/a Nivell 3
1 lloc de treball d’Assessor/a de Grups Municipals

Quart.- El nomenament de la persona abans esmentada, tindrà efectes amb data 1
d’octubre de 2019 i prendrà possessió i jurament o promesa del seu càrrec,
conforme a la fórmula regulada en el Reial Decret 707/1979 de 5 d’abril.
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Cinquè.- El personal eventual haurà de comparèixer davant la Secretaria General
de la Corporació, en el termini de 30 dies a comptar de la data de la present
resolució als efectes de formular les declaracions sobre causes d’incompatibilitats o
activitats, i sobre béns i drets patrimonials de conformitat amb el que determinen els
articles 44.1.d) i 46.2.a) del Reglament de Govern i Administració de l’Ajuntament
de L’Hospitalet de Llobregat vigent 12/01/2012).
Sisè.- Es procedirà a donar d’alta, en el seu cas, en el Règim General de la
Seguretat Social a la persona abans esmentada, i amb efectes 1 d’octubre de 2019.
Setè.- Donar compte al Ple de l’Ajuntament, en la propera sessió que es celebri, als
efectes legals oportuns.
Vuitè.- Carregar la despesa a que es refereix l’acord segon a l’aplicació
pressupostària 07.9253.110.00.00 amb número de RC OPD 190044402 dels
Pressupostos Generals d’aquest Ajuntament per aquest any 2019.
Novè.- Publicar aquest acord en el BOPB, el DOGC i en el tauler d’anuncis de la
Corporació, en compliment del que disposa l’art. 304.3 del Decret Legislatiu 2/2003
de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la llei municipal i de règim local de
Catalunya.
Desè.- Publicar en el Portal de Transparència d’aquest ajuntament de conformitat
amb l’article 8.1.d) de la llei 19/2014, de 29 de desembre, de Transparència, Accés
a la Informació Pública i Bon Govern de Catalunya.
Onzè.- Comunicar a l’Alcaldia, als Grups Municipals, a la Intervenció Municipal, a la
Tresoreria, a la Secretaria General, a la Gerència Municipal i al servei de Recursos
Humans per al seu coneixement i als efectes adients.
Dotzè.- Notificar aquest decret a la persona interessada, contra el qual podrà
interposar els recursos que figuren a continuació.
Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa, es podrà interposar, de
manera optativa i no simultània, un dels recursos següents:
 Recurs potestatiu de reposició: davant el mateix òrgan que l’ha dictat, en el
termini màxim d’un mes, comptat de l’endemà a la recepció de la seva
notificació. El termini màxim per a la resolució d’aquest recurs és d’un més des
de la seva interposició, transcorregut el qual sense que s’hagi rebut notificació de
la seva resolució expressa, s’entendrà desestimat per silenci administratiu.
Contra la desestimació presumpta es podrà interposar, en el termini de 6 mesos
a partir de l’endemà a aquell en què s’entengui desestimat, recurs contenciós
administratiu davant els jutjats contenciosos administratius de Barcelona, en la
forma i amb els requisits establerts a Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de
la Jurisdicció contenciós administrativa.
 Recurs contenciós administratiu: directament, davant els jutjats contenciosos
administratius de Barcelona, en el termini de dos mesos a partir de l’endemà a la
seva notificació, en la forma i amb els requisits establerts a la Llei 29/1998, de 13
de juliol, reguladora de la Jurisdicció contenciosa administrativa.
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Tot això, sense perjudici de la interposició de qualsevol altre recurs o de l’exercici
de qualsevol acció que es considerin adients.”
ACORD 5.- DONAR COMPTE AL PLE DEL DECRET DE L’ALCALDIA 7478/2019,
D’1 D’OCTUBRE, RELATIU AL CESSAMENT DE PERSONAL EVENTUAL. (EXP.
35220/2019)
Es dóna compte de l’acord que es transcriu seguidament, del qual se’n donen per
assabentats els assistents a la sessió.
L’Alcaldessa-Presidenta, en exercici de les facultats de control i fiscalització dels
òrgans de govern que corresponen al Ple, en aplicació de l’article 123.1.a) de la Llei
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, DONA COMPTE AL
PLE del Decret de l’Alcaldia número 7478/2019, d’1 d’octubre, relatiu al
nomenament de personal eventual, que literalment diu:
“DECRET DE L’ALCALDIA QUE RESOL CESSAR A F. J. C. C. COM A
PERSONAL EVENTUAL
Atès que per decret de l’Alcaldia núm. RES/5711/2019 de data 21 de juny de 2019
es va nomenar com a personal eventual, al senyor F. J. C. C., com a Assessor de
l’Alcaldia.
Atès que des del servei del Gabinet de l’alcaldia i Open Data, han comunicat el
cessament de F. J. C. C., com a personal eventual, del seu càrrec d’Assessor de
l’Alcaldia, amb efectes 30 de setembre de 2019.
Atès que l’article 104 de la llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del
règim local, disposa que el cessament del personal eventual és lliure i correspon a
l’Alcalde o President de l’Entitat Local corresponent.
Atès que l’article 10.2 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el
reglament del personal al servei de les entitats locals de Catalunya, determina que
el cessament d’aquest personal és lliure i pot produir-se en qualsevol moment del
mandat corporatiu. Aquesta atribució s’ha de fer mitjançant decret de l’Alcalde o
President de l’entitat del qual s’ha de donar compte al Ple.
Atès que actualment resten vacants en la plantilla de personal eventual, els llocs de
treball següents:
 1 lloc de treball d’Assessor/a Nivell 1
 1 llocs de treball d’Assessor/a Nivell 2
 4 llocs de treball d’Assessor/a Nivell 3
 1 lloc de treball d’Assessor/a de Grups Municipals
Vist l’informe de l’assessora jurídica de Recursos Humans.
DISPOSO:
Primer.- CESSAR, amb efectes 30 de setembre de 2019 a F. J. C. C., com a
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personal eventual, del seu càrrec d’Assessor de l’Alcaldia.
Segon.- En conseqüència, amb el cessament anterior, restarien vacants en la
plantilla de personal eventual, els llocs de treball següents:






1 lloc de treball d’Assessor/a d’Alcaldia
1 lloc de treball d’Assessor/a Nivell 1
1 llocs de treball d’Assessor/a Nivell 2
4 llocs de treball d’Assessor/a Nivell 3
1 lloc de treball d’Assessor Grup Municipal

Tercer.- Donar compte al Ple de l’Ajuntament, en la propera sessió que es celebri,
als efectes legals oportuns.
Quart.- L’estalvi que suposen els acords precedents restarà a les pròpies partides
pressupostàries en les seves corresponents RC inicials per un pròxim nomenament
a curt termini.
Cinquè.- Publicar aquest acord en el BOPB i el DOGC, en compliment del que
disposa l’art. 304.3 del Decret Legislatiu 2/2003 de 28 d’abril, pel qual s’aprova el
text refós de la llei municipal i de règim local de Catalunya.
Sisè.-. Comunicar el present decret a l’Alcaldia- Presidència, a la Secretaria
General del Ple, a la Intervenció Municipal, a la Tresoreria General, a la Gerència
Municipal, al servei de Recursos Humans i als Grups Municipals per al seu
coneixement i als efectes adients.
Setè.- Notificar aquest acte administratiu a la persona interessada, contra el qual
podrà interposar els recursos que figuren a continuació.
Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa, es podrà interposar, de
manera optativa i no simultània, un dels recursos següents:
 Recurs potestatiu de reposició: davant el mateix òrgan que l’ha dictat, en el
termini màxim d’un mes, comptat de l’endemà a la recepció de la seva
notificació. El termini màxim per a la resolució d’aquest recurs és d’un més des
de la seva interposició, transcorregut el qual sense que s’hagi rebut notificació de
la seva resolució expressa, s’entendrà desestimat per silenci administratiu.
Contra la desestimació presumpta es podrà interposar, en el termini de 6 mesos
a partir de l’endemà a aquell en què s’entengui desestimat, recurs contenciós
administratiu davant els jutjats contenciosos administratius de Barcelona, en la
forma i amb els requisits establerts a Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de
la Jurisdicció contenciós administrativa.
 Recurs contenciós administratiu: directament, davant els jutjats contenciosos
administratius de Barcelona, en el termini de dos mesos a partir de l’endemà a la
seva notificació, en la forma i amb els requisits establerts a la Llei 29/1998, de 13
de juliol, reguladora de la Jurisdicció contenciosa administrativa.
Tot això, sense perjudici de la interposició de qualsevol altre recurs o de l’exercici
de qualsevol acció que es considerin adients.”
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ACORD 6.- DONAR COMPTE AL PLE DEL DECRET DE L’ALCALDIA 7479/2019,
D’1 D’OCTUBRE, RELATIU AL NOMENAMENT DE PERSONAL EVENTUAL.
(EXP. 35220/2019)
Es dóna compte de l’acord que es transcriu seguidament, del qual se’n donen per
assabentats els assistents a la sessió.
L’Alcaldessa-Presidenta, en exercici de les facultats de control i fiscalització dels
òrgans de govern que corresponen al Ple, en aplicació de l’article 123.1.a) de la Llei
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, DONA COMPTE AL
PLE del Decret de l’Alcaldia número 7479/2019, d’1 d’octubre, relatiu al
nomenament de personal eventual, que literalment diu:
“DECRET DE L’ALCALDIA QUE RESOL NOMENAR A D. M. B. COM A
PERSONAL EVENTUAL.
En exercici de les facultats que per a l’administració executiva s’atribueixen a l’Àrea
de l’Alcaldia – Presidència pel decret RES/5700/2019 de data 17 de juny, en relació
amb el procediment que es segueix per nomenar personal eventual.
Atès que el Ple de l’Ajuntament, en sessió extraordinària, celebrada el dia 21 de
juny de 2019, determina la plantilla de personal eventual i el seu nom,
característiques i retribucions; i de conformitat amb el que disposa l’article 104.1 de
la Llei 7/1985 de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, en relació amb
l’article 304 del Decret Legislatiu 2/2003 de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós
de la llei municipal i de règim Local de Catalunya, l’article 9 i concordants del Decret
214/1990 de 30 de juliol, pel qual, s’aprova el Reglament del personal al servei de
les entitats locals de Catalunya i l’article 12 de la Llei 7/2007 de 12 d’abril de
l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic.
Atès que la plantilla del personal eventual vigent comprèn els llocs de treball
següents:






2 llocs de treball d’Assessor/a de l’Alcaldia
2 llocs de treball d’Assessor/a Nivell 1
8 llocs de treball d’Assessor/a Nivell 2
7 llocs de treball d’Assessor/a Nivell 3
5 llocs de treball d’Assessor/a de grups municipals

Atès que l’article 104.2 de la LRBRL i concordants del Decret 214/1990 de 30 de
juliol, atorga a l’Alcaldia la determinació dels noms i cognoms del personal de
confiança o d’assessorament especial, dins de les característiques i retribucions
aprovades pel Ple Municipal.
Atès que per Decret de l’Alcaldia - Presidència núm. RES/5711/2019 de 21 de juny i
posteriors, es va nomenar i cessar a diferent personal eventual, per diferents llocs
de treball.
Atès que actualment resten vacants en la plantilla de personal eventual, els llocs de
treball següents:
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1 lloc de treball d’Assessor/a d’Alcaldia
1 lloc de treball d’Assessor/a Nivell 1
1 lloc de treball d’Assessor/a Nivell 2
4 llocs de treball d’Assessor/a Nivell 3
1 lloc de treball d’Assessor/a de Grups Municipals

Atès que aquesta Alcaldia, ha demanat que s’iniciïn els tràmits per nomenar un
Assessor de Grups Municipals (del grup polític PSC) al senyor D. M. B. amb efectes
1 d’octubre de 2019.
Fent ús de les facultats que em confereixen l’article 104 de la Llei 7/1985 de 2
d’abril, reguladora de les bases del règim local, en relació amb l’article 304 del
Decret Legislatiu 2/2003 de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la llei
municipal i de règim local de Catalunya i l’article 9 i següents del Decret 214/1990.
Vist l’informe de l’assessora jurídica.
DISPOSO:
Primer.- NOMENAR com a Assessor de Grups Municipals (del grup polític PSC),
amb les característiques, retribucions brutes i dedicació que figuren en la plantilla
vigent del personal eventual al senyor,
D. M. B.
Segon.- En conseqüència, amb el nomenament anterior, restarien vacants en la
plantilla de personal eventual, els llocs de treball següents:





1 lloc de treball d’Assessor/a d’Alcaldia
1 lloc de treball d’Assessor/a Nivell 1
1 llocs de treball d’Assessor/a Nivell 2
4 llocs de treball d’Assessor/a Nivell 3

Tercer.- El nomenament de la persona abans esmentada, tindrà efectes amb data 1
d’octubre de 2019 i prendrà possessió i jurament o promesa del seu càrrec,
conforme a la fórmula regulada en el Reial Decret 707/1979 de 5 d’abril.
Quart.- El personal eventual haurà de comparèixer davant la Secretaria General de
la Corporació, en el termini de 30 dies a comptar de la data de la present resolució
als efectes de formular les declaracions sobre causes d’incompatibilitats o activitats,
i sobre béns i drets patrimonials de conformitat amb el que determinen els articles
44.1.d) i 46.2.a) del Reglament de Govern i Administració de l’Ajuntament de
L’Hospitalet de Llobregat vigent 12/01/2012).
Cinquè.- Es procedirà a donar d’alta, en el seu cas, en el Règim General de la
Seguretat Social a la persona abans esmentada, i amb efectes 1 d’octubre de 2019.
Sisè.- Donar compte al Ple de l’Ajuntament, en la propera sessió que es celebri, als
efectes legals oportuns.
Setè.- Carregar la despesa a que es refereix l’acord primer a l’aplicació
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pressupostària 01.9120.110.00.00 amb número de RC OPD 190045562 dels
Pressupostos Generals d’aquest Ajuntament per aquest any 2019.
Vuitè.- Publicar aquest acord en el BOPB, el DOGC i en el tauler d’anuncis de la
Corporació, en compliment del que disposa l’art. 304.3 del Decret Legislatiu 2/2003
de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la llei municipal i de règim local de
Catalunya.
Novè.- Publicar en el Portal de Transparència d’aquest ajuntament de conformitat
amb l’article 8.1.d) de la llei 19/2014, de 29 de desembre, de Transparència, Accés
a la Informació Pública i Bon Govern de Catalunya.
Desè.- Comunicar a l’Alcaldia, als Grups Municipals, a la Intervenció Municipal, a la
Tresoreria, a la Secretaria General, a la Gerència Municipal i al servei de Recursos
Humans per al seu coneixement i als efectes adients.
Onzè.- Notificar aquest decret a la persona interessada, contra el qual podrà
interposar els recursos que figuren a continuació.
Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa, es podrà interposar, de
manera optativa i no simultània, un dels recursos següents:
 Recurs potestatiu de reposició: davant el mateix òrgan que l’ha dictat, en el
termini màxim d’un mes, comptat de l’endemà a la recepció de la seva
notificació. El termini màxim per a la resolució d’aquest recurs és d’un més des
de la seva interposició, transcorregut el qual sense que s’hagi rebut notificació
de la seva resolució expressa, s’entendrà desestimat per silenci administratiu.
Contra la desestimació presumpta es podrà interposar, en el termini de 6 mesos
a partir de l’endemà a aquell en què s’entengui desestimat, recurs contenciós
administratiu davant els jutjats contenciosos administratius de Barcelona, en la
forma i amb els requisits establerts a Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de
la Jurisdicció contenciós administrativa.
 Recurs contenciós administratiu: directament, davant els jutjats contenciosos
administratius de Barcelona, en el termini de dos mesos a partir de l’endemà a la
seva notificació, en la forma i amb els requisits establerts a la Llei 29/1998, de
13 de juliol, reguladora de la Jurisdicció contenciosa administrativa.
Tot això, sense perjudici de la interposició de qualsevol altre recurs o de l’exercici
de qualsevol acció que es considerin adients.”
ACORD 7.- DONAR COMPTE AL PLE DE L’INFORME DE L’ALCALDIA
PREVIST A L’ART. 104 BIS APARTAT 6 DE LA LLEI 7/1985, DE 2 D’ABRIL,
REGULADORA DE LES BASES DE RÈGIM LOCAL RELATIU AL PERSONAL
EVENTUAL D’AQUESTA CORPORACIÓ. (2ON TRIMESTRE 2019, FINS AL 14
DE JUNY). (EXP. 35220/2019)
Es dóna compte de l’acord que es transcriu seguidament, del qual se’n donen per
assabentats els assistents a la sessió.
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L’Alcaldessa, en compliment del que preveu l’art. 104 bis apartat 6 de la Llei 7/1985,
de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, DONA COMPTE al Ple per al
seu coneixement de l’informe emès pel Servei de Recursos Humans relatiu a la
plantilla del personal eventual a data 14 de juny de 2019, signat per l’assessora
jurídica de recursos humans, amb el vist i plau de la cap de servei de planificació i
desenvolupament dels recursos humans, que posa de manifest que aquest
Ajuntament compleix les determinacions de la Llei 7/1985, pel que fa al límit del
personal eventual, i que literalment diu:
“INFORME DEL SERVEI DE RECURSOS HUMANS EN RELACIÓ A LA SITUACIÓ
DE LA PLANTILLA DE PERSONAL EVENTUAL.
El Ple de l’Ajuntament, en sessió de 21 de desembre de 2018, va acordar
l’aprovació inicial del pressupost per a 2019, el règim retributiu i la plantilla de
personal al servei de l’Ajuntament, que inclou el personal eventual, integrat per 24
llocs de treball. Acord que va ser declarat aprovat definitivament, el 18 de gener de
2019, segons resolució número 398/2018, de 23 de gener, i que es va publicar al
BOP de 21 de gener de 2019 i al DOG núm. 7811 de 15 de febrer de 2018.
La Junta de Govern Local, en sessió de 31 de gener de 2017, va aprovar
l’adequació del catàleg de llocs de treball de personal eventual a la plantilla
d’aquest personal, aprovada definitivament el 21 de novembre de 2016, acord que
va ser publicat al DOGC núm. 7309, de 15 de febrer de 2017 i al BOP de 16 de
febrer de 2017.
Les dades d’aquest informe es fan fins al 14 de juny de 2019, ja que com a
conseqüència de les eleccions municipals que van tenir lloc en data 26 de maig de
2019, la sessió constitutiva de la nova Corporació va tenir lloc el dia 15 de juny de
2019, així com la ratificació dels nomenaments del personal eventual, segons la
data en que van ser nomenats i fins a la data d’inici de vigència de la nova plantilla
de personal eventual.
L’article 104 bis de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de las Bases del Règim
Local, estableix els límits i normes a les quals s’hauran d’ajustar les dotacions del
llocs de treball del personal eventual a les corporacions locals.
Aquest precepte 104 bis, determina que als ajuntaments de municipis amb població
superior a 75.000 habitants i de no més de 500.000 habitants, podran incloure en
les seves plantilles llocs de treball de personal eventual en un nombre que no podrà
excedir el dels regidors de la Corporació Local.
La xifra oficial de població d’aquest municipi aprovada pel Reial Decret 1458/2018,
de 14 de desembre, pel qual es declaren oficials les xifres de població resultants de
la revisió del padró municipal referida a l’1 de gener de 2018 és de 261.068
habitants i, en conseqüència, per aplicació de l’art. 179 de la Llei Orgànica 5/1985,
de 19 de juny, de Règim Electoral General, el número de regidors/es que integren
l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat és de 27.
Atès que en data 26 de maig de 2019, van tenir lloc les eleccions municipals que
van donar com a resultat una nova composició de la corporació municipal, les
dades incloses a aquest informe van referides a data 14 de juny de 2019, ja que el
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15 de juny de 2019, es va constituir la nova corporació, i amb posterioritat el Ple va
acordar la nova plantilla de personal eventual.
Per tot això, i als efectes de poder donar compliment a l’establert a l’article 104 bis,
punt 6, que determina que el President de l’Entitat Local informarà al Ple amb
caràcter trimestral del compliment del que es preveu en aquest article,
S’INFORMA
1.- La plantilla i relació de llocs de treball de personal eventual fins al 14 de juny de
2019, és la següent:
DENOMINACIÓ

ADSCRIPCIÓ

ASSESSOR/A DE GRUP MUNICIPAL

OCUPADES

VACANTS

SUMA

7

1

8

ASSESSOR/A DE GRUP MUNICIPAL

Grup Municipal CUP

1

0

1

ASSESSOR/A DE GRUP MUNICIPAL

Grup Municipal C's

1

0

1

ASSESSOR/A DE GRUP MUNICIPAL

Grup Municipal ERC

1

0

1

ASSESSOR/A DE GRUP MUNICIPAL

Grup Municipal PSC

1

0

1

ASSESSOR/A DE GRUP MUNICIPAL

1

0

1

ASSESSOR/A DE GRUP MUNICIPAL

Grup Municipal CiU
Grup Municipal ICV-EUiAPirates

1

0

1

ASSESSOR/A DE GRUP MUNICIPAL

Grup Municipal PP

1

0

1

ASSESSOR/A DE GRUP MUNICIPAL

Vacant

0

1

1

0

1

1

0

1

1

ASSESSOR/A DE L'ALCALDIA
ASSESSOR/A DE L'ALCALDIA

Vacant

ASSESSOR/A DE NIVELL 1

4

0

4

Àrea
Coordinació,Planificació,
Desenvolupament econòmic
i Ocupació

1

0

1

Àrea de Benestar i Drets
Socials: Regidoria Educació i
Cultura

1

0

1

ASSESSOR/A DE NIVELL 1

Àrea d'Alcaldia-Presidència

1

0

1

ASSESSOR/A DE NIVELL 1

Àrea Territorial- Dte. VI

1

0

1

ASSESSOR/A DE NIVELL 2
ASSESSOR/A DE NIVELL 2

Àrea Alcaldia -Presidència

4
2

0
0

4
2

ASSESSOR/A DE NIVELL 1
ASSESSOR/A DE NIVELL 1

ASSESSOR/A DE NIVELL 2

Àrea
Coordinació,Planificació,
Desenvolupament econòmic
i Ocupació

1

0

1

ASSESSOR/A DE NIVELL 2

Àrea d'Espai Públic
Habitatge Urbanisme i
Sostenibilitat

1

0

1
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ASSESSOR/A DE NIVELL 3
ASSESSOR/A DE NIVELL 3

ASSESSOR/A DE NIVELL 3
ASSESSOR/A DE NIVELL 3

Àrea d'Alcaldia-Presidència
Àrea d'Espai Públic
Habitatge Urbanisme i
Sostenibilitat

ASSESSOR/A DE NIVELL 3

Àrea de Benestar i Drets
Socials: Regidoria de
Govern d'Igualtat i Benestar
Social
Àrea de Benestar i Drets
Socials: Regidoria Educació i
Cultura
Àrea de Benestar i Drets
Socials: Regidoria Cultura

ASSESSOR/A DE NIVELL 3

Àrea de Benestar i Drets
Socials: Servei de Salut

ASSESSOR/A DE NIVELL 3

TOTAL

7

0

7

2

0

2

1

0

1

1

0

1

1

0

1

1

0

1

1

0

1
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2.- Les funcions, règim de dedicació i retribucions són les acordades pel Ple en
sessió de 19 de juny de 2015 (BOP de 3/07/2015 i DOGC núm. 6902 de
30/06/2015) per als respectius llocs de treball. El Ple en sessió de 25 d’octubre de
2016, va acordar l’increment de la retribució del personal eventual amb efectes d’1
de gener de 2016 (DOGC núm. 7241 de 7/11/2016 i BOP de 9/11/2016) i
posteriorment el Ple en sessió de 24 d’octubre de 2017, va acordar aprovar, amb
efectes 1 de gener de 2017, l’increment de l’1% de les retribucions fixades per
l’acord de 25 d’octubre de 2016.
3.- Segons acord de Ple núm. 575 aprovat el 25 de setembre de 2018, es va
acordar aprovar amb efectes del dia 1 de gener de 2018 fins al 30 de juny de 2018,
l’increment de l’1,5 % i a partir de l’1 de juliol de 2018 l’increment de l’1,75%
(1,50%+0,25%) les retribucions del personal eventual al servei d’aquesta
Corporació consolidades a 31 de desembre de 2017, previst a la Llei 6/2018, de 3
de juliol, de Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2018 per als funcionaris de
carrera.
4.- Segons acord de Ple núm. 585 aprovat el 26 de març de 2019, es va aprovar
amb efectes 1 de gener de 2019, l’increment del 2,25% de les retribucions del
personal eventual al servei d’aquesta Corporació, fixades per acord del Ple de 21
de desembre de 2018, segons les previsions que figuraven a l’annex del pressupost
municipal per a l’exercici 2019, aprovat definitivament amb efectes 17 de gener de
2019.
5.- En data 14 de juny de 2019, l’Ajuntament complia les determinacions exigides
per al personal eventual per l’article 104 bis de la Llei 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases del Règim Local, al estar integrada la plantilla d’aquest
personal per un total de 24 places, inferior al nombre de regidors que és de 27.
El Ple, amb el Dictamen previ de la Comissió permanent de presidència:
ÚNIC: Es dóna per assabentat de l’informe trimestral relatiu al personal eventual, en
compliment de l’obligació legal prevista per a l’Alcaldia a l’art. 104.bis apartat 6 de la
Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local i el número de llocs
de treball reservats a personal eventual es farà públic a la seu electrònica de
l’Ajuntament i al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona.”
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ACORD 8.- DONAR COMPTE AL PLE DE L’INFORME DE L’ALCALDIA
PREVIST A L’ART. 104 BIS APARTAT 6 DE LA LLEI 7/1985, DE 2 D’ABRIL,
REGULADORA DE LES BASES DE RÈGIM LOCAL RELATIU AL PERSONAL
EVENTUAL D’AQUESTA CORPORACIÓ. (3ER TRIMESTRE 2019). (EXP.
35220/2019)
Es dóna compte de l’acord que es transcriu seguidament, del qual se’n donen per
assabentats els assistents a la sessió.
L’Alcaldessa, en compliment del que preveu l’art. 104 bis apartat 6 de la Llei 7/1985,
de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, DONA COMPTE al Ple per al
seu coneixement de l’informe emès pel Servei de Recursos Humans relatiu a la
plantilla del personal eventual entre el 15 de juny i el 30 de setembre de 2019,
signat per l’assessora jurídica de recursos humans, amb el vist i plau de la cap de
servei de planificació i desenvolupament dels recursos humans, que posa de
manifest que aquest Ajuntament compleix les determinacions de la Llei 7/1985, pel
que fa al límit del personal eventual, i que literalment diu:
“INFORME DEL SERVEI DE RECURSOS HUMANS EN RELACIÓ A LA SITUACIÓ
DE LA PLANTILLA DE PERSONAL EVENTUAL.
El Ple de l’Ajuntament, en sessió extraordinària, celebrada el dia 21 de juny de
2019, va determinar la plantilla de personal eventual, el seu nom, característiques i
retribucions, de conformitat amb el que disposa l’article 104.1 de la Llei 7/1985 de 2
d’abril, reguladora de les bases del règim local, acord que es va publicar al BOPB
de 2 de juliol de 2019 (CVE 2019023456) i al DOGC de 4 de juliol de 2019 (CVEDOGC-B-19177080-2019).
El Ple de l’Ajuntament, en sessió de 21 de desembre de 2018, va acordar
l’aprovació inicial del pressupost per a 2019, el règim retributiu i la plantilla de
personal al servei de l’Ajuntament, que inclou el personal eventual. Acord que va
ser declarat aprovat definitivament, el 18 de gener de 2019, segons resolució
número 398/2018, de 23 de gener, i que es va publicar al BOP de 21 de gener de
2019 i al DOG núm. 7811 de 15 de febrer de 2018.
La Junta de Govern Local, en sessió de 31 de gener de 2017, va aprovar
l’adequació del catàleg de llocs de treball de personal eventual a la plantilla
d’aquest personal, aprovada definitivament el 21 de novembre de 2016, acord que
va ser publicat al DOGC núm. 7309, de 15 de febrer de 2017 i al BOP de 16 de
febrer de 2017.
L’article 104 bis de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de las Bases del Règim
Local, estableix els límits i normes a les quals s’hauran d’ajustar les dotacions del
llocs de treball del personal eventual a les corporacions locals.
Aquest precepte 104 bis, determina que als ajuntaments de municipis amb població
superior a 75.000 habitants i de no més de 500.000 habitants, podran incloure en
les seves plantilles llocs de treball de personal eventual en un nombre que no podrà
excedir el dels regidors de la Corporació Local.
La xifra oficial de població d’aquest municipi aprovada pel Reial Decret 1458/2018,
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de 14 de desembre, pel qual es declaren oficials les xifres de població resultants de
la revisió del padró municipal referida a l’1 de gener de 2018 és de 261.068
habitants i, en conseqüència, per aplicació de l’art. 179 de la Llei Orgànica 5/1985,
de 19 de juny, de Règim Electoral General, el número de regidors que integren
l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat és de 27.
Per tot això, i als efectes de poder donar compliment a l’establert a l’article 104 bis,
punt 6, que determina que el President de l’Entitat Local informarà al Ple amb
caràcter trimestral del compliment del que es preveu en aquest article.
S’INFORMA
1.- La plantilla i relació de llocs de treball de personal eventual entre el 15 de juny
de 2019 i el 30 de setembre de 2019, és la següent:
PERSONAL EVENTUAL
ASSESSOR/A D'ALCALDIA

total
ocupades

total
vancants

SUMA

2

0

2

1

2

Assessor/a d'Alcaldia

Alcaldia- Presidència

1

Assessor/a d'Alcaldia

Alcaldia- Presidència

1

ASSESSOR/A NIVELL- 1

Assessor/a nivell - 1

1
Àrea d'Educació, amb l'assessorament a
l'Alcaldia en la coordinació per a
l'execució i implantació del Pla de
Regeneració Urbana Integral al barri de
les Planes, Blocs Florida

1

Vancant

1

ASSESSOR/A NIVELL- 2

6

Assessor/a nivell - 2

Àrea d'Ocupació, Empresa, Turisme i
Economía Social

1

Assessor/a nivell - 2

Alcaldia- Presidència

1

Assessor/a nivell - 2

Alcaldia- Presidència

1

Assessor/a nivell - 2

Espai Públic, Habitatge, Urbanisme i
Sostenibilitat

1

Assessor/a nivell - 2

Alcaldia- Presidència

1

Assessor/a nivell - 2

Àrea d'Equitat i Drets Socials

1

Vacants

2

8

2

ASSESSOR/A NIVELL- 3

2

Assessor/a nivell - 3

Àrea d'Equitat i Drets Socials

1

Assessor/a nivell - 3

Àrea d'Innovació i Cultura

1

5

7
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Vacants

5

ASSESSOR/A GRUPS MUNICIPALS

5

Assessor/a Grups Municipals

Grup Municipal PSC

1

Assessor/a Grups Municipals

Grup Municipal ERC

1

Assessor/a Grups Municipals

Grup Municipal C'S

1

Assessor/a Grups Municipals

Grup Municipal LHECP-ECG

1

Assessor/a Grups Municipals

Grup Municipal PP

1

TOTAL

16

0

5

8

24

2.- Les funcions, règim de dedicació i retribucions són les acordades pel Ple en
sessió de 21 de juny de 2019 (BOPB de 2/07/2015 i DOGC de 04/07/2019) per als
respectius llocs de treball.
3.- A data 30 de setembre, l’Ajuntament compleix les determinacions exigides per al
personal eventual per l’article 104 bis de la Llei 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de
las Bases del Règim Local, al estar integrada la plantilla d’aquest personal per un
total de 24 places, inferior al nombre de regidors que és de 27.”
El Ple, amb el Dictamen previ de la Comissió permanent de presidència:
ÚNIC: ES DÓNA PER ASSABENTAT de l’informe trimestral relatiu al personal
eventual, en compliment de l’obligació legal prevista per a l’Alcaldia a l’art. 104.bis
apartat 6 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local.”
PLANIFICACIÓ, PROJECTES ESTRATÈGICS I HISENDA
ACORD 9.- RELATIU A L’APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE
CRÈDIT NÚM. 65 DEL PRESSUPOST DE L’AJUNTAMENT PER A L’EXERCICI
2019, CORRESPONENT ALS EXPEDIENTS 160/2019 EN LA MODALITAT DE
TRANSFERÈNCIA DE CRÈDIT I 165/2019 EN LA MODALITAT DE BAIXES PER
ANUL·LACIÓ/CRÈDITS EXTRAORDINARIS. (EXP. 53385/2019)
Es dóna compte de l’acord que es transcriu seguidament, i sotmès a votació
s'aprova amb 14 vots a favor dels representants del PSC, Srs./Sres. Núria Marín
Martínez, Francesc J. Belver Vallés, Cristian Alcázar Esteban, José Castro Borrallo,
Rocío del Mar Ramírez Pérez, Jesús Husillos Gutiérrez, Jaume Graells Veguin,
David Quirós Brito, M. Ángeles Sariñena Hidalgo, M. Teresa Revilla Sánchez, Laura
García Manota, Olga Gómez Fernández, M. Dolores Ramos Zafra i Cristóbal Plaza
Lao i amb 8 vots d’abstenció dels representants de Cs, Srs./Sra. Miguel Manuel
García Valle, M. Carmen Esteban Fernández, Rainaldo Ruiz Narváez i Jesús
Amadeo Martín González; dels representants de LHECP-ECG, Sres./Sr. Ana M.
González Montes, Sergio Moreno Ruiz i Núria Lozano Montoya i de la representant
del PP, Sra. Sonia Esplugas González; assistents presents en el moment de la
votació, adoptant-se l’acord següent:
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El Tinent d'Alcaldia, titular de l'Àrea de Planificació, Projectes Estratègics i Hisenda,
en exercici de les facultats que li atorga els Decrets de l’alcaldia 5700 i 5703, de 17
de juny de 2019, publicat al BOPB de 1 de juliol de 2019, per la present, sotmet a
dictamen de la Comissió Permanent de Presidència, el present acord per a la seva
aprovació pel Ple:
“ATÈS el pressupost de l’Ajuntament per a l’exercici 2019, aprovat inicialment pel
Ple de la Corporació en sessió de 21 de desembre de 2018.
VISTA la resolució núm. 398/2019 de data 23 de gener de 2019, per la qual es
declaren aprovats definitivament els pressupostos generals d’aquesta administració
municipal per a l’exercici 2019, en data 18 de gener de 2019.
ATÈS l’expedient incoat d’autorització de Transferència de crèdit i Baixes per
anul·lació/Crèdits extraordinaris, d’acord amb el que es preveu als articles 179, 180,
175 i 177 del Text refós de la llei reguladora de les Hisendes Locals, aprovat per
RDL 2/2004, de 5 de març.
ATÈS que en la tramitació de la modificació de crèdits s’ha seguit el que disposa
l’article 5.2 de les Bases d’Execució del pressupost general per a l’exercici 2019,
que determina les atribucions de l’Ajuntament Ple d’acord amb el que estableix
l’article 123.1. p) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de Bases del Règim Local.
Vist l’informe amb observacions 79/2019, de la Intervenció General.
El Ple, a proposta del Tinent d’Alcaldia, titular de l’Àrea de Planificació, Projectes
Estratègics i Hisenda, i amb el dictamen previ de la Comissió Permanent de
Presidència
ACORDA:
PRIMER.- APROVAR, inicialment la modificació de crèdit 65 del pressupost de
l’ajuntament per a l’exercici 2019, corresponent als expedients 160/2019
(128.600,00 euros) en la modalitat de Transferència de crèdit i 165/2019
(287.832,15 euros) en la modalitat de Baixes per anul·lació/Crèdits extraordinaris i
d’acord amb el detall que figura a l’expedient i amb el resum següent:
MODIFICACIO
ANTERIOR
0,00
0,00
-532.294,58
9.264.428,54
2.225.017,56
2.316.870,01
14.792.621,80
36.968.958,42
12.183.754,31
77.219.356,06
MODIFICACIO
ANTERIOR

MODIFICACIÓ
ACTUAL
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
MODIFICACIÓ
ACTUAL

110.276.484,33
11.086.965,66
27.318.775,42
96.263.223,53
4.846.397,56
2.316.870,01
16.857.926,82
36.968.958,42
19.183.754,31
325.119.356,06

DESPESES PERSONAL
87.382.846,31
6.893.740,21
DESP CORRENTS BENS I SERVEIS108.942.861,85
3.142.012,14
DESPESES FINANCERES
3.007.000,00
-820.967,84
TRANSFERÈNCIES CORRENTS
16.881.186,82
3.491.610,75
FONS DE CONTINGÈNCIA
500.000,00
-151.396,00
INVERSIONS REALS
9.065.305,02 53.533.907,80
TRANSFERÈNCIES CAPITAL
6.355.800,00
3.112.764,69
ACTIUS FINANCERS
0,00
0,00
PASSIUS FINANCERS
15.765.000,00
8.017.684,31
247.900.000,00 77.219.356,06

0,00
108.000,00
0,00
20.600,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-128.600,00
0,00

94.276.586,52
112.192.873,99
2.186.032,16
20.393.397,57
348.604,00
62.599.212,82
9.468.564,69
0,00
23.654.084,31
325.119.356,06

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 CAP 2 CAP 3 CAP 4 CAP 5 CAP 6 CAP 7 CAP 8 CAP 9 TOTAL

INICIAL
110.276.484,33
11.086.965,66
27.851.070,00
86.998.794,99
2.621.380,00
0,00
2.065.305,02
0,00
7.000.000,00
247.900.000,00
INICIAL

DEFINITIU

DEFINITIU
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SEGON.- EXPOSAR al públic per un termini de 15 dies hàbils l’expedient de
modificació de crèdits pressupostaris i, transcorregut dit termini sense que s’hagin
produït reclamacions, considerar per definitivament aprovat en compliment del que
disposa l’article 169 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.
TERCER.- NOTIFICAR l’acord a les àrees gestores interessades.”
ACORD 10.RELATIU A L’APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ
DE CRÈDIT NÚM. 64 DEL PRESSUPOST DE L’AJUNTAMENT PER A
L’EXERCICI 2019, CORRESPONENT A L’EXPEDIENT 158/2019 EN LA
MODALITAT DE BAIXES PER ANUL·LACIÓ/CRÈDITS EXTRAORDINARIS.
(EXP. 53481/2019)
Es dóna compte de l’acord que es transcriu seguidament, i sotmès a votació
s'aprova amb 17 vots a favor dels representants del PSC, Srs./Sres. Núria Marín
Martínez, Francesc J. Belver Vallés, Cristian Alcázar Esteban, José Castro Borrallo,
Rocío del Mar Ramírez Pérez, Jesús Husillos Gutiérrez, Jaume Graells Veguin,
David Quirós Brito, M. Ángeles Sariñena Hidalgo, M. Teresa Revilla Sánchez, Laura
García Manota, Olga Gómez Fernández, M. Dolores Ramos Zafra i Cristóbal Plaza
Lao i dels representants de LHECP-ECG, Sres./Sr. Ana M. González Montes,
Sergio Moreno Ruiz i Núria Lozano Montoya i amb 5 vots d’abstenció dels
representants de Cs, Srs./Sra. Miguel Manuel García Valle, M. Carmen Esteban
Fernández, Rainaldo Ruiz Narváez i Jesús Amadeo Martín González i de la
representant del PP, Sra. Sonia Esplugas González; assistents presents en el
moment de la votació, adoptant-se l’acord següent:

El Tinent d'Alcaldia, titular de l'Àrea de Planificació, Projectes Estratègics i Hisenda,
en exercici de les facultats que li atorga els Decrets de l’alcaldia 5700 i 5703, de 17
de juny de 2019, publicat al BOPB de 1 de juliol de 2019, per la present, sotmet a
dictamen de la Comissió Permanent de Presidència, el present acord per a la seva
aprovació pel Ple:
“ATÈS el pressupost de l’Ajuntament per a l’exercici 2019, aprovat inicialment pel
Ple de la Corporació en sessió de 21 de desembre de 2018.
VISTA la resolució núm. 398/2019 de data 23 de gener de 2019, per la qual es
declaren aprovats definitivament els pressupostos generals d’aquesta administració
municipal per a l’exercici 2019, en data 18 de gener de 2019.
ATÈS l’expedient incoat d’autorització de Baixes per anul·lació/Crèdits
extraordinaris, d’acord amb el que es preveu als articles 175 i 177 del Text refós de
la llei reguladora de les Hisendes Locals, aprovat per RDL 2/2004, de 5 de març.
ATÈS que en la tramitació de la modificació de crèdits s’ha seguit el que disposa
l’article 5.2 de les Bases d’Execució del pressupost general per a l’exercici 2019,
que determina les atribucions de l’Ajuntament Ple d’acord amb el que estableix
l’article 123.1. p) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de Bases del Règim Local.
Vist l’informe amb observacions 78/2019, de la Intervenció General.
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El Ple, a proposta del Tinent d’Alcaldia, titular de l’Àrea de Planificació, Projectes
Estratègics i Hisenda, i amb el dictamen previ de la Comissió Permanent de
Presidència
ACORDA:
PRIMER.- APROVAR, inicialment la modificació de crèdit 64 del pressupost de
l’ajuntament per a l’exercici 2019, corresponent a l’expedient 158/2019 en la
modalitat de Baixes per anul·lació/Crèdits extraordinaris (2.000,00 euros) d’acord
amb el detall que figura a l’expedient i amb el resum següent:
ESTAT D'INGRESSOS
CAP 1 - IMPOSTOS DIRECTES
CAP 2 - IMPOSTOS INDIRECTES
CAP 3 - TAXES, PP I ALTRES ING.
CAP 4 - TRANSFERÈNCIES CORRENTS
CAP 5 - INGRESSOS PATRIMONIALS
CAP 6 - ALIENACIÓ D'INVERSIONS REALS
CAP 7 - TRANSFERÈNCIES CAPITAL
CAP 8 - ACTIUS FINANCERS
CAP 9 - PASSIUS FINANCERS
TOTAL
ESTAT DE DESPESES

INICIAL
110.276.484,33
11.086.965,66
27.851.070,00
86.998.794,99
2.621.380,00
0,00
2.065.305,02
0,00
7.000.000,00
247.900.000,00
INICIAL

CAP 1 - DESPESES PERSONAL
CAP 2 - DESP CORRENTS BENS I SERVEIS
CAP 3 - DESPESES FINANCERES
CAP 4 - TRANSFERÈNCIES CORRENTS

87.382.846,31
108.942.861,85
3.007.000,00
16.881.186,82

CAP 5 - FONS DE CONTINGÈNCIA
CAP 6 - INVERSIONS REALS
CAP 7 - TRANSFERÈNCIES CAPITAL
CAP 8 - ACTIUS FINANCERS
CAP 9 - PASSIUS FINANCERS
TOTAL

500.000,00
9.065.305,02
6.355.800,00
0,00
15.765.000,00
247.900.000,00

MODIFICACIO MODIFICACIÓ
ANTERIOR
ACTUAL
0,00
0,00
0,00
0,00
-532.294,58
0,00
9.264.428,54
0,00
2.225.017,56
0,00
2.316.870,01
0,00
14.792.621,80
0,00
36.968.958,42
0,00
12.183.754,31
0,00
77.219.356,06
0,00
MODIFICACIO MODIFICACIÓ
ANTERIOR
ACTUAL
6.893.740,21
0,00
3.142.012,14
0,00
-820.967,84
0,00
3.491.610,75
-2.000,00
2.000,00
-151.396,00
0,00
53.533.907,80
0,00
3.112.764,69
0,00
0,00
0,00
8.017.684,31
0,00
77.219.356,06
0,00

DEFINITIU
110.276.484,33
11.086.965,66
27.318.775,42
96.263.223,53
4.846.397,56
2.316.870,01
16.857.926,82
36.968.958,42
19.183.754,31
325.119.356,06
DEFINITIU
94.276.586,52
112.084.873,99
2.186.032,16
20.372.797,57
348.604,00
62.599.212,82
9.468.564,69
0,00
23.782.684,31
325.119.356,06

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.”
ACORD 11.RELATIU A L’APROVACIÓ DEFINITIVA DE LA MODIFICACIÓ
DE LES BASES D’EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST DE L’AJUNTAMENT PER A
L’EXERCICI 2019 EN RELACIÓ AMB LA DOTACIÓ ECONÒMICA ALS GRUPS
POLÍTICS MUNICIPALS PREVISTA A L’ARTICLE 73.3 DE LA LLEI
REGULADORA DE LES BASES DE RÈGIM LOCAL.(EXP.53767/2019)
Es dóna compte de l’acord que es transcriu seguidament, i sotmès a votació
s'aprova per unanimitat dels assistents presents en el moment de la votació,
adoptant-se l’acord següent:

El Tinent d'Alcaldia, titular de l'Àrea de Planificació, Projectes Estratègics i Hisenda,
en exercici de les facultats que li atorga els Decrets de l’alcaldia 5700 i 5703 de 17
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de juny de 2019, aquest darrer publicat en el BOPB de 1 de juliol de 2019, sotmet a
dictamen de la Comissió Permanent de Presidència el present acord per a la seva
aprovació pel Ple:
“ATÈS que el 15 de juny de 2019 va tenir lloc la sessió del ple de constitució de la
nova corporació municipal, nascuda de les eleccions del 26 de maig de 2019, en el
qual van prendre possessió del seu càrrec la totalitat dels regidors i les regidores
que integren el consistori municipal i va tenir lloc l’elecció de l’alcaldessa, de
conformitat amb el que preveuen els articles 195 i 196 de la Llei Orgànica 5/1985,
de 19 de juny, de Règim Electoral General.
ATÈS que el Ple d’organització que va tenir lloc el 21 de juny de 2019 va aprovar,
en aplicació de l’article 73.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases
de règim local, la dotació econòmica en favor dels cinc grups polítics municipals
constituïts en el consistori, amb un component fix igual per a tots els grups i un
component variable en funció del número de membres que composin el grup
municipal.
VIST que per tal de fer efectiu el desenvolupament de les previsions de l’article 73.3
de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les bases de règim local i l’article 14.4
de la Llei Orgànica 8/2007, de 4 de juliol, de finançament dels partits polítics, es va
adoptar l’acord de l’aprovació inicial de les bases d’execució del pressupost
municipal per a l’exercici 2019, amb la incorporació d’un nou Títol Novè.
ATÈS que durant el termini d’exposició pública que es va iniciar amb l’anunci al
BOPB publicat el 10 de juliol de 2019 i va finalitzar el 31 de juliol de 2019, segons
consta a l’informe de la cap de registre general, es va presentar el 10.07.2019 amb
el número de registre d’entrada 73293 una reclamació presentada pel grup polític
municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya.
VIST l’informe conjunt de la Intervenció General i de la Secretaria General del Ple
de 9 d’octubre de 2019, incorporat a l’expedient 35371/2019, en el qual entre
d’altres consideracions relatives a les dotacions als grups polítics municipal informa
desfavorablement l’estimació de la reclamació per motius formals i la impossibilitat
legal d’accedir a les propostes, que es transcriu a continuació parcialment a
l’apartat relatiu a la resolució de les al·legacions:
“D) RESOLUCIÓ DE LES RECLAMACIONS PRESENTADES PEL GRUP POLÍTIC
MUNICIPAL D’ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA:
1. Legitimació formal subjectiva i objectiva per a la presentació de reclamacions.
Durant el termini d’exposició pública previst a l’article 169 del TRLRHL s’han
presentat únicament al·legacions/reclamacions pel Portaveu del grup polític
municipal d’ERC, en relació a la qual es plantegen les següents qüestions:
a) La regulació de les dotacions econòmiques es configura com a una
modificació de les bases d’execució del pressupost. L’article 170.1 del
TRLRHL determina quins tenen la consideració d’interessats en el
procediment d’aprovació dels pressupostos, i per tant cal entendre també de
la seva modificació contemplant a l’apartat b) com a interessats aquells que
resulten directament afectats.
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La jurisprudència, nega la legitimació activa genèrica dels grups polítics
municipals per actuar en via administrativa llevat que com en aquest cas
tinguin la consideració d’interessats en el procediment per resultar
directament afectats, en consonància amb el concepte d’interessats en el
procediment administratiu que contempla l’article 4 de la Llei 39/2015, d’1
d’octubre, de Procediment Administratiu comú de les administracions
públiques.
Per tant atenent la regulació específica que contempla el títol novè referida a
les dotacions dels grups polítics municipals correspondria al grup polític
municipal d’ERC la condició d’interessat en el procediment.
b) No obstant això, l’apartat 2 de l’article 170 redueix l’objecte de impugnació
en relació a les reclamacions del pressupost; i les limita a únicament 3
supòsits:


La inobservança en la seva elaboració i/o aprovació dels tràmits
previstos legalment.



L’omissió de crèdit necessari per al compliment de les obligacions
exigibles a l’entitat local, en virtut del precepte legal o qualsevol altre títol
legítim.



Per ser manifesta la insuficiència dels ingressos en relació a les
despeses pressupostades, o bé d’aquests en relació a les necessitats
per a les quals està previst.

En conclusió: L’escrit presentat pel grup polític municipal d’ERC que conté les
observacions que examinarem a continuació no és correspon a cap dels supòsits
objectius que el TRLRHL determina com a causes de la reclamació administrativa
que preveu l’article 169 en el període d’exposició pública dels pressupostos, dels
quals, les bases d’execució en formen part de conformitat amb l’article 168 de la
mateixa norma; motiu pel qual procedeix la seva desestimació.
2. Examen de les “al·legacions” presentades.
Des del punt de vista material les dues reclamacions/al·legacions que incorpora
l’escrit plantegen una opció de regulació diferent a la que es va aprovar inicialment
pel ple municipal en relació a dos preceptes:


L’al·legació primera, proposa una nova redacció de l’art. 53.4.a), que
comporta substituir el text aprovat que diu:

“4. Portar una comptabilitat específica de la dotació anual assignada pel Ple que
ha de reunir els requisits següents:
a. Possibilitar l’obtenció com a mínim de la informació següent:
‒ Diari de les operacions comptabilitzades
‒ Estat de situació dels ingressos
‒ Estat de situació de les despeses
‒ Estat de la tresoreria
‒ Compte de resultats
‒ Major de comptes”
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Per un nou text que digui:
4. Portar una comptabilitat específica de la dotació anual assignada pel Ple que
ha de reunir els requisits següents:
a. Possibilitar l’obtenció com a mínim de la informació següent:
‒ Relació individualitzada i detallada de totes les despeses
agrupades pels conceptes específics i indicatius de la destinació
efectiva de les aportacions previstos en l’article 54.2.
‒ Les factures girades al grup polític municipal, on constarà de forma
clara i detallada el concepte del serveis, prestació o
subministrament, el preu i el perceptor.
‒ Els rebuts o justificants del pagament.
‒ Els extractes bancaris.
En relació a aquest al·legació s’informa que l’article 53.4.a) de les bases aprovades
inicialment té per finalitat determinar els requisits formals que han de complir els
grups polítics municipals per a la percepció de les dotacions econòmiques i l’apartat
4 concreta la informació que amb la aquesta comptabilitat específica que
obligatòriament exigeix l’article 73.3 de la LRBRL als grups polítics municipals
relacionant aquells que es consideren indispensables des del punt de vista
comptable per a registrar i reflectir les operacions de naturalesa econòmica i
financera realitzada pel grup polític municipal amb la finalitat d’obtenir una imatge
fidel de la realitat comptabilitzada i dels assentaments, i l’estat de la tresoreria per
comprovar el pagament efectiu de les despeses i els ingressos materialitzats.
En conclusió: Es considera per tant que la informació a obtenir té un major
adequació a la normativa comptable, que no compleix la relació de documents que
proposa el grup reclamant, màxim si es considera que l’obligació legal de portar una
comptabilitat específica és de cadascuns dels grups polítics municipals. Pels
raonaments expressats i a més dels motius formals de la desestimació de la
reclamació, s’informa desfavorablement el text alternatiu proposat.


L’al·legació segona que figura en l’escrit presentat pel grup polític
municipal d’ERC, proposa la modificació de la redacció de l’art. 56.1
consistent en la supressió del punt a) i la modificació del punt f). L’escrit
recull el redactat final de l’article 56 apartat 1. La modificació comporta una
nova redacció del text aprovat que diu:

Article 56. Requeriments de la documentació justificativa del compte
justificatiu.
1. La documentació mínima a presentar pels grups polítics municipals amb el
compte justificatiu és la següent:
a. Compte de resultats i major de comptes del període justificat.
b. Una relació detallada justificativa les despeses efectuades l’any anterior, o
al període que és objecte de justificació, amb càrrec a les aportacions
econòmiques rebudes signada pel portaveu o el membre responsable
designat pel grup municipal. segons model annex 2; “Compte justificatiu
de despeses dels grups polítics municipals”.
c. Factures i altres documents acreditatius de les despeses de l’exercici
objecte de justificació, ordenades d’acord amb la relació justificativa
esmentada.
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Les factures i documents acreditatius hauran d'estar emeses a nom i amb
el NIF del grup municipal. Així mateix ha de tenir correctament identificat
el concepte i el destí final de la despesa, l'import i el proveïdor i han de
complir amb els requeriments del Reial decret 1619/2012, de 30 de
novembre, pel que es regulen les obligacions de facturació.
d. Per cada despesa s’especificarà la forma de pagament i s’ajuntarà el
justificant d’aquest, juntament amb el llistat dels moviments bancaris del
compte corrent que permetin acreditar el pagament de les despeses
efectuades. En el cas de pagaments en efectiu s'haurà d'acreditar a la
factura o document justificatiu: la data de pagament, amb la diligència de
"pagat en efectiu", el segell de l'empresa i la signatura del seu
representant.
e. Justificants d’ingrés.
f. En el cas d’aportacions no justificades s’adjuntarà el justificant del
reintegrament.
Per una nova redacció que diu:
1. La documentació mínima a presentar pels grups polítics municipals amb el
compte justificatiu és la següent:
a. Una relació detallada justificativa de les despeses efectuades l’any anterior,
o al període que és objecte de justificació, amb càrrec a les aportacions
econòmiques rebudes, signada pel portaveu o el membre responsable
designat pel grup municipal. segons model annex 2; “Compte justificatiu
de despeses dels grups polítics municipals”.
b. Factures i altres documents acreditatius de les despeses de l’exercici
objecte de justificació, ordenades d’acord amb la relació justificativa
esmentada. Les factures i documents acreditatius hauran d'estar emeses
a nom i amb el NIF del grup municipal. Així mateix ha de tenir
correctament identificat el concepte i el destí final de la despesa, l'import i
el proveïdor i han de complir amb els requeriments del Reial decret
1619/2012, de 30 de novembre, pel que es regulen les obligacions de
facturació.
c. Per cada despesa s’especificarà la forma de pagament i s’ajuntarà el
justificant d’aquest, juntament amb el llistat dels moviments bancaris del
compte corrent que permetin acreditar el pagament de les despeses
efectuades. En el cas de pagaments en efectiu s'haurà d'acreditar a la
factura o document justificatiu: la data de pagament, amb la diligència de
"pagat en efectiu", el segell de l'empresa i la signatura del seu
representant.
d. Justificants d’ingrés.
e. En el cas d’aportacions no justificades al final de cada exercici, el saldo
s’incorporarà a l’exercici següent, podent ésser justificat en els exercicis
posteriors. Les quantitats no justificades en finalitzar el mandat hauran de
ser reintegrades a la corporació.
Per tant la modificació proposada consisteix en, en relació amb els requeriments de
la documentació justificativa del compte justificatiu:
a. Suprimir de la documentació a presentar amb el compte justificatiu el
compte de resultats i el major de comptes del període justificat.
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b. Suprimir l’obligació de reintegrament de les aportacions no justificades en el
moment de presentació del compte justificatiu, per tal de possibilitar que
aquestes quantitats no gastades es puguin justificat en exercicis
posteriors fins al final del mandat, moment en el qual s’haurien de
reintegrar a la corporació.
L’examen d’aquesta proposta comporta les següents apreciacions:


En relació a la supressió de l’apartat a) cal reproduir les consideracions
efectuades en aquest informe en relació a la reclamació primera i
l’obligació de disposar d’una comptabilitat mínima que permeti obtenir una
imatge fidel de la situació econòmica del grup polític i comprovar la
justificació i la correcta aplicació de les quantitats rebudes en cada
període.



Pel que fa a la modificació de l’apartat f) amb la finalitat de possibilitar
que les quantitats no gastades durant el període objecte de justificació es
puguin justificar en exercicis posteriors, cal posar de manifest, l’existència
d’imposicions normatives en la regulació actual que impossibilita informar
favorablement aquesta proposta alternativa, bàsicament són:

o La LRBRL determina que les dotacions s’efectuen amb càrrec al pressupost
anual de la Corporació.
o L’article 14.4 de la Llei Orgànica 8/2007, de 4 de juliol, de Finançament dels
Partits Polítics que determina l’obligatorietat d’observar els principis
generals de la Llei als efectes de retre comptes per parts dels grups
polítics de les corporacions locals. Literalment diu:
Cuatro. No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, para la rendición
de cuentas de los Grupos Parlamentarios de las Cortes Generales, de las
Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas, de las Juntas
Generales de los Territorios Históricos vascos y de los Grupos de las
Corporaciones Locales, se estará a lo que dispongan sus respectivos
Reglamentos o su legislación específica, que deberán respetar los
principios generales de esta ley en materia de rendición de cuentas.
Aquest precepte tot i reconèixer la capacitat normativa pròpia de les
corporacions locals per regular l’obligació de retre els comptes, exigeix
que aquesta regulació s’aculli als principis de la pròpia llei en aquesta
matèria.
Els principis que la LOFPP estableix en relació a l’obligació de retre
comptes són:
 La periodicitat anual dels comptes.
 La necessitat de disposar d’un balanç i compte de resultats
 La necessitat de justificar l’aplicació dels fons rebuts al destí
legal previst.
 L’obligació de reintegrament dels fons no aplicats.
o L'art. 163 del TRLRHL estableix els principis d'anualitat pressupostària i
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d'especialitat temporal dels crèdits que comporten respectivament, que
l'exercici pressupostari coincidirà amb l'any natural i que en pressupost
anual s'imputaran els drets liquidats i les obligacions reconegudes durant
l'exercici.
Suprimir l'obligació de reintegrament d'aportacions no justificades amb el
compte justificatiu i incorporar les quantitats no gastades a exercicis
posteriors fins al final del mandat, tal com es proposa en l'al·legació
presentada, suposaria trencar amb els principis assenyalats donat
implicaria.
 Donar el tractament de despesa de caràcter plurianual a les
aportacions als grups municipals, quan aquesta tipologia de
despesa no figura entre les excepcionades a l'article 174 del
TRLHL que regula els compromisos de caràcter plurianual.
 Incomplir el principi d'especialitat temporal al no gastar dins
l'exercici pressupostari els crèdits pels qual van ser aprovats.
 Haver de finançar els crèdits no gastats en un exercici en l'exercici
següent mitjançant l'aprovació d'un expedient de modificació de
crèdits finançat amb romanent de tresoreria per despeses
generals procedents de la liquidació de l'exercici, el que
comportaria
o Vulnerar l'article 176 del TRLHL que disposa que els
crèdits de despesa que el darrer dia de l'exercici
pressupostari no estiguin afectats al compliment
d'obligacions ja reconegudes queden anul·lats de ple dret,
donat que les aportacions als grups municipals no figuren
entre els crèdits d'obligatòria incorporació a l'exercici
següent regulats a l'art. 182 del TRLHL.
o La incertesa que comporta que el finançament de les
aportacions als grups de les despeses no justificades en
exercicis anteriors depengués de que el resultat de la
liquidació de l'exercici fos de superàvit pressupostari en
els termes de l'article 32 de la LOEPSF, del compliment
de les restriccions de la DA 6a de la LOEPSF a la
utilització de superàvit pressupostari i de que de l'import
del superàvit es deduís un romanent de tresoreria per a
despeses generals positiu que permetés donar cobertura
a les obligacions de finançament d'inversions
financerament disponibles no executades d'exercicis
anteriors, a les obligacions d'amortització de deute públic,
a les obligacions pendents d’aplicació pressupostaria
comptabilitzades al compte 413, etc. i, de que restes
encara un saldo positiu que permetés finançar una
modificació de crèdits d'incorporació de crèdits per
despeses generals que inclogués les dotacions als grups
municipals.
En conclusió: Es considera que el text alternatiu proposat en la reclamació, que
pot respondre a necessitat reals dels grups, no troba cobertura legal que l’empari,
motiu pel qual, a més dels motius formals que motiven la desestimació de la
reclamació, s’informa desfavorablement el text alternatiu proposat”.
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Vist que al mateix informe es proposa l’aprovació del text definitiu del Títol Novè de
les Bases d’execució del Pressupost amb la rectificació de les errades materials
que figuren a continuació:
-

Títol:
On Diu: “TÍTOL NOVÈ. NORMES REGULADORES DEL FUNCIONAMENT DE
LES DOTACIONS ECONÒMIQUES APROVADES PEL MUNICIPAL ALS
GRUPS POLÍTICS MUNICIPALS PER LA SEVA ACTUACIÓ CORPORATIVA
REGULADES A L’ARTICLE 73.3 DE LA LBRL.
Ha de dir: “TÍTOL NOVÈ. NORMES REGULADORES DE LES DOTACIONS
ECONÒMIQUES APROVADES ALS GRUPS POLÍTICS MUNICIPALS PER A
LA SEVA ACTUACIÓ CORPORATIVA REGULADES A L’ARTICLE 73.3 DE
LA LBRL.

-

Art. 53.1.2
On diu: 2. Disposar d'un número d’identificació fiscal propi del grup municipal
diferenciat del partit polític al que estigui vinculat.
Ha de dir: 2. Disposar d'un número d’identificació fiscal propi del grup municipal
diferenciat del partit polític al qual estigui vinculat.

-

Art. 54.2.f)
On diu: f. Despeses diverses d'atencions protocol·làries i representatives.
(6271). S'inclouran les despeses derivades de reunions amb regidors, diputats,
alcaldes, destinades a la coordinació de polítiques o assumptes relacionats o
que afectin a les tasques del grup polític municipal a l'Ajuntament.
Ha de dir: f. Despeses diverses d'atencions protocol·làries i representatives.
(6271). S'inclouran les despeses derivades de reunions amb regidors/es,
diputats/es, alcaldes/sses, destinades a la coordinació de polítiques o
assumptes relacionats o que afectin a les tasques del grup polític municipal a
l'Ajuntament.

-

Art. 54.2.l)
On diu: l. Despeses de formació (6440). Destinada als membres del grup .i
relacionada amb les tasques desenvolupades per aquest.
Ha de dir: l. Despeses de formació (6440). Destinades als membres del grup i
relacionades amb les tasques desenvolupades per aquest.

-

Art. 54.4.e)
On diu: e. Aportacions als partits polítics, coalicions electorals o federacions,
que no tinguin per finalitat i compleixin els requisits previstos a l’article 56.2.b)
d’aquestes bases.
Ha de dir: e. Aportacions als partits polítics, coalicions electorals o federacions,
que no compleixin els requisits previstos a l’article 56.2.b) d’aquestes bases.

-

Art. 56.1 b)
On diu: a. Una relació detallada justificativa les despeses efectuades l’any
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anterior, o al període que és objecte de justificació, amb càrrec a les
aportacions econòmiques rebudes signada pel portaveu o el membre
responsable designat pel grup municipal. segons model annex 2; “Compte
justificatiu de despeses dels grups polítics municipals”.
Ha de dir: a. Una relació detallada justificativa les despeses efectuades l’any
anterior, o al període que és objecte de justificació, amb càrrec a les
aportacions econòmiques rebudes signada pel portaveu o el membre
responsable designat pel grup municipal. Segons model annex 2: “Compte
justificatiu de despeses dels grups polítics municipals”.
-

Art. 56.1 d)
On diu: d. Per cada despesa s’especificarà la forma de pagament i s’ajuntarà el
justificant d’aquest, juntament amb el llistat dels moviments bancaris del
compte corrent que permetin acreditar el pagament de les despeses
efectuades. En el cas de pagaments en efectiu s'haurà d'acreditar a la factura o
document justificatiu: la data de pagament, amb la diligència de "pagat en
efectiu", el segell de l'empresa i la signatura del seu representant.
Ha de dir: d. Per cada despesa s’especificarà la forma de pagament i
s’adjuntarà el justificant d’aquest, juntament amb el llistat dels moviments
bancaris del compte corrent que permetin acreditar el pagament de les
despeses efectuades. Pel cas de pagaments en efectiu s'haurà d'acreditar a la
factura o document justificatiu: la data de pagament, amb la diligència de
"pagat en efectiu", el segell de l'empresa i la signatura del seu representant.

El Ple, previ el dictamen de la Comissió Permanent de Presidència, en exercici de
les facultats que li atorga l’article 123.1.h) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora
de les bases de règim local, i l’article 169 del Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de
març, que aprova el Text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes locals,
ACORDA:
PRIMER.- DESESTIMAR la reclamació/al·legació presentada pel grup polític
municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya a pels raonaments recollits a la
part expositiva d’aquest acord, que deriven de l’informe conjunt de la Intervenció
General i la Secretaria General del Ple.
SEGON.- APROVAR DEFINITIVAMENT, amb la rectificació d’errors materials que
figura en la part expositiva d’aquest acord, la modificació de les bases d’execució
vigents del pressupost de l’exercici de 2019, amb la incorporació d’un nou Títol
Novè, amb els annexos 1 i 2, que literalment diu:
“TÍTOL
NOVÈ.
NORMES
REGULADORES
DE
LES
DOTACIONS
ECONÒMIQUES APROVADES ALS GRUPS POLÍTICS MUNICIPALS PER A LA
SEVA ACTUACIÓ CORPORATIVA REGULADES A L’ARTICLE 73.3 DE LA
LBRL.
Article 53. Requisits formals per la percepció de les aportacions.
Els grups polítics municipals per percebre les dotacions econòmiques previstes a
l'article 73.3 de la Llei 7/1985, Reguladora de les Bases de règim Local i l'article 23
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del Reglament orgànic del Ple de l'Ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat, han de
complir amb els requisits següents:
1. Acreditar que el Ple municipal ha pres coneixement de la seva constitució i la
seva composició.
2. Disposar d'un número d’identificació fiscal propi del grup municipal diferenciat
del partit polític al qual estigui vinculat.
3. Disposar d'un compte corrent oberta en una entitat bancària de la seva
titularitat.
4. Portar una comptabilitat específica de la dotació anual assignada pel Ple que ha
de reunir els requisits següents:
b. Possibilitar l’obtenció com a mínim de la informació següent:
‒ Diari de les operacions comptabilitzades
‒ Estat de situació dels ingressos
‒ Estat de situació de les despeses
‒ Estat de la tresoreria
‒ Compte de resultats
‒ Major de comptes
c. Reflectir el registre, degudament numerat, de totes les operacions
d'ingressos rebuts, despeses satisfetes i moviments de la tresoreria.
d. Emparar les operacions registrades amb les corresponents justificants
d’ingrés i de les factures i/o documents equivalents justificatius de les
despeses realitzades els quals compliran amb els requisits exigits per la
legislació vigent i estaran emesos amb el NIF i a nom del grup municipal.
5. Declaració que el grup polític municipal disposa dels mecanismes de control
intern de la seva comptabilitat que el permet complir amb les condicions i
requisits que es regulen en aquest Títol.
6. Estar al corrent de les obligacions fiscals i de qualsevol altre mena a les que
estiguin obligats com a perceptors de fons públics.
7. Per fer efectiva l’aportació inicial, un cop aprovades pel Ple les aportacions a
efectuar en la legislatura, el grup municipal haurà de presentar a la tresoreria
municipal l’alta del grup a efectes fiscals amb el NIF corresponent i obertura del
compte corrent a nom del grup municipal.
Article 54. Despeses elegibles.
1. Seran despeses elegibles les despeses pròpies dels grups municipals
destinades a proveir els mitjans materials necessaris per al compliment adequat
de les funcions i activitats pròpies dels grups polítics municipals, d’acord amb el
que preveu l’art. 73.3. de la LRBRL.
2. Es consideraran despeses pròpies de les activitats i funcionament dels grups
polítics municipals als efectes de la correcta justificació del destí dels fons
públics rebuts, les següents, les quals s'imputaran als comptes del Pla general
de comptabilitat que s'indiquen:
a. Serveis de professionals independents. (6230). S'inclouran les despeses
derivades de contractes de serveis d'assessorament a les tasques i
obligacions pròpies del grup polític municipal en l'exercici de l'actuació
corporativa, incloses les despeses de manteniment de la web del grup.
b. Despeses de representació i defensa jurídica. (6231). Únicament per raó
del seu càrrec sempre que no siguin assumides pel propi Ajuntament de
L'Hospitalet.
c. Material de transport. (6240). Com taxis, lloguer de vehicles.
d. Despeses de gestió i manteniment del compte corrent oberta al nom del
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grup. (6260)
e. Publicitat i propaganda. (6270). Despeses de difusió en mitjans de
comunicació, confecció de díptics, o similars.
f. Despeses diverses d'atencions protocol·làries i representatives. (6271).
S'inclouran les despeses derivades de reunions amb regidors/es,
diputats/es, alcaldes/sses, destinades a la coordinació de polítiques o
assumptes relacionats o que afectin a les tasques del grup polític
municipal a l'Ajuntament.
g. Despeses diverses per reunions i conferències. (6272). Seran despeses
derivades d'actes públics realitzats pels grups municipals de difusió a
associacions, grups polítics i societat civil en general respecte
d'iniciatives i polítiques relacionades amb l'activitat municipal.
h. Comunicació i altres serveis (6290). Inclouran les despeses com les de
missatgeria o les postals.
i. Material d'oficina no inventariable. (6291)
j. Premsa, revistes, llibres i altres publicacions. (6292). Sempre que no
procedeixi la seva inclusió a l'inventari.
k. Material informàtic fungible. (6293)
l. Despeses de formació (6440). Destinades als membres del grup i
relacionades amb les tasques desenvolupades per aquest.
m. Altres despeses diverses (6299). S'imputaran a aquest concepte
aquelles despeses, que complint amb les finalitats de l'article 73.3 de la
Llei de Bases de Règim Local, no tinguin encaix en les descrites en els
apartats anteriors.
3. Les quanties de les despeses elegibles respectaran el principi de
proporcionalitat entre l'import de les actuacions i el preu just de l'actuació que
s'acrediti.
4. En cap cas les despeses de les activitats corporatives dels grups municipals es
podran destinar a:
b. El pagament de remuneracions de personal de qualsevol tipus al servei
de la corporació.
c. L'adquisició de béns que puguin constituir actius fixos de caràcter
patrimonial.
d. Indemnitzacions per raó del servei i per assistència a sessions, que,
d'acord amb la legislació vigent, s'hagin de satisfer directament a cada
regidor.
e. Subvencions, aportacions o transferències destinades a entitats
privades.
f. Aportacions als partits polítics, coalicions electorals o federacions, que
no compleixin els requisits previstos a l’article 56.2.b) d’aquestes bases.
Article 55. Procediment de presentació de la comptabilitat específica de la
dotació dels grups municipals.
1. El/La regidor/a, portaveu del grup polític municipal, serà el/la responsable
d'autoritzar i conformar les despeses i de signar la documentació de la
justificació anual de les despeses del grup municipal.
2. El/La regidor/a, portaveu del grup polític municipal presentarà, abans de
finalitzar el mes de febrer de cada any, un escrit dirigit a la Presidència del Ple
al qual s'adjuntarà el compte justificatiu de les despeses efectuades relatives a
l’actuació del grup polític municipal de l’any anterior acompanyat de la
documentació detallada a l’article 56.
3. La manca o el retard en la presentació del compte justificatiu dins del termini
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assenyalat en el punt anterior suposarà la paralització de les aportacions
mensuals al grup municipal incomplidor fins a la seva presentació.
4. La presidència del Ple dictarà una resolució prenent raó de la presentació dels
comptes justificatius i ordenant la publicació en el portal de transparència de
l'informe justificatiu presentat pel grup municipal segons el model que figura en
l’annex 1 d’aquestes bases. D’aquesta resolució se’n donarà compte al Ple en la
primera sessió que tingui lloc.
5. En cas de convocatòria de eleccions municipals, el termini de presentació
previst a l’apartat 2 anterior finalitzarà pel transcurs de tres mesos des de la
data de publicació del decret de convocatòria, i el/la regidor/a portaveu de cada
grup polític municipal presentarà a la Presidència del Ple l'escrit i la
documentació referida en l’apartat 1 anterior en relació al compte justificatiu de
les despeses pendents de justificar a la finalització del mandat.
6. En el supòsit de dissolució d'un grup polític per qualsevol causa, el termini per a
la presentació del compte justificatiu de l’aportació es presentarà a la
Presidència del Ple en el termini màxim d'un mes a comptar de la data de la
sessió del ple municipal en la qual s’hagi pres coneixement d’aquesta
dissolució.
Article 56. Requeriments de la documentació justificativa del compte
justificatiu.
2. La documentació mínima a presentar pels grups polítics municipals amb el
compte justificatiu és la següent:
g. Compte de resultats i major de comptes del període justificat.
h. Una relació detallada justificativa les despeses efectuades l’any anterior,
o al període que és objecte de justificació, amb càrrec a les aportacions
econòmiques rebudes signada pel portaveu o el membre responsable
designat pel grup municipal. Segons model annex 2: “Compte justificatiu
de despeses dels grups polítics municipals”.
i. Factures i altres documents acreditatius de les despeses de l’exercici
objecte de justificació, ordenades d’acord amb la relació justificativa
esmentada.
Les factures i documents acreditatius hauran d'estar emeses a nom i amb
el NIF del grup municipal. Així mateix ha de tenir correctament identificat
el concepte i el destí final de la despesa, l'import i el proveïdor i han de
complir amb els requeriments del Reial decret 1619/2012, de 30 de
novembre, pel que es regulen les obligacions de facturació.
j. Per cada despesa s’especificarà la forma de pagament i s’adjuntarà el
justificant d’aquest, juntament amb el llistat dels moviments bancaris del
compte corrent que permetin acreditar el pagament de les despeses
efectuades. Pel cas de pagaments en efectiu s'haurà d'acreditar a la
factura o document justificatiu: la data de pagament, amb la diligència de
"pagat en efectiu", el segell de l'empresa i la signatura del seu
representant.
k. Justificants d’ingrés.
l. En el cas d’aportacions no justificades s’adjuntarà el justificant del
reintegrament.
3. Requisits que ha de complir la documentació justificativa presentada amb la
documentació específica.
a. La justificació de les despeses de desplaçament, s'efectuarà mitjançant
informe justificatiu que acrediti la celebració de l'acte o que motivi la
necessitat del desplaçament i de la seva vinculació a actuacions d’interès

…/…

44

públic derivades de l’actuació corporativa, acompanyat de:
i. El bitllet corresponent, en el cas d'utilització de transport públic.
ii. Document acreditatiu del quilometratge efectuat si s'ha fet servir
transport propi. La indemnització es retribuirà d'acord amb el preu
per quilòmetre establert per la legislació vigent i per aquestes
Bases. S’accepten com a justificants el tiquets justificatius de les
despeses de pàrquings i peatges.
b. En el cas de que les depeses derivin de prestació de serveis del partit
polític al grup polític municipal per les finalitat previstes a l’art. 73.3. de la
LBRL. Aquestes s’acreditaran mitjançant l'aportació dels corresponents
documents, convenis, contractes o la presentació de la factura
justificativa dels serveis prestats quan procedeixi legalment.
c. Les despeses de personal contractat pel grup municipal, per dur a terme
les finalitats previstes a l’art. 73.3 de la LBRL, es justificaran amb
l’aportació del full de nòmina, els TC de la Seguretat Social i els
pagaments dels conceptes anteriors i de l’IRPF corresponent.
Article 57. Control de les dotacions econòmiques assignades pel Ple als
grups polítics municipals.
1. El control de les dotacions econòmiques pel funcionament dels grups polítics
municipals de l’ajuntament estarà a càrrec del Ple de la Corporació, sens
perjudici del control intern que cadascun dels grups estableixin i de les funcions
de control i fiscalització que a la Intervenció General Municipal li atorga el
TRLHL i la normativa de desenvolupament.
2. Als efectes de l’assenyalat en l’apartat 1 anterior, per conducte de la
Presidència del Ple es posarà a disposició de la Intervenció General Municipal
la documentació justificativa presentada pels grups polítics municipals en el
termini màxim de 10 dies hàbils des la pressa de raó pel Ple de la resolució de
presentació dels comptes justificatius referida a l’article 55 d’aquestes bases, als
efectes de l’exercici de les funcions de control i fiscalització.
3. La Intervenció General Municipal podrà demanar, si s’escau, la documentació
complementària directament als grups polítics municipals als efectes de realitzar
l’informe de control financer d’acord amb les previsions del Pla anual de control
financer.
4. El resultat de la comprovació dels comptes justificatius de les despeses dels
grups polítics municipals serà aprovat pel Ple municipal previ el dictamen de la
Comissió Especial de Comptes.
Article 58. Transparència.
1. En base a la Resolució 6/2018 adoptada per la Comissió de Garantia i dret
d’Accés a la Informació Pública de la generalitat de Catalunya, de data 22 de
gener de 2018, es publicarà al portal de transparència de l’Ajuntament:
a. Les quantitats de les aportacions econòmiques als grups polítics
municipals, aprovades pel Ple corporatiu, tant en el component fix, igual
per a tots els partits polítics, com en el variable, en proporció al nombre
de membres de ple dret que constitueixen el referit grup polític
municipal.
b. L’informe anual, signat pel regidor portaveu del grup municipal, segons
el model annex I d’aquestes bases, en el qual es manifestarà
expressament que les factures o altres documents justificatius de les
despeses estan a disposició dels/de les interessats/des a l’ajuntament
de l’Hospitalet de Llobregat.
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2. El resultat del control financer de les aportacions als grups polítics municipals,
d’acord amb les prescripcions de la l’art. 15.d) de la Llei 19/2014, de 29 de
desembre de transparència, accés a la informació pública, i bon govern.
3. Les aportacions als grups polítics municipals també es publicaran en la Base de
Dades Nacional de Subvencions, en compliment de l’art. 18 de la Llei 38/2003,
de 17 de novembre, General de Subvencions.


ANNEX 1 AL TÍTOL NOVÈ. BASES EXECUCIÓ PRESSUPOST 2019.

En xxxxx, en qualitat de portaveu del grup municipal xxxxx,
Faig constar
1. Que en el període 00/00/20XX a 00/00/20XX el grup municipal que
represento ha rebut les següents aportacions en compliment de l’acord del
Ple de l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat de 00/00/de 2019, en el que
s’aprovà la dotació econòmica pel mandat iniciat el XX de juny de 2019 a
favor dels grups polítics municipals constituïts en el consistori a càrrec del
pressupost municipal, d’acord amb l’establert pels articles 73.3 de la Llei
7/1985, Reguladora de les Bases de règim Local i l’article i 23.2 del
Reglament orgànic del Ple de l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat.

Periode

Import aportacions
rebudes

Reintegraments
efectuats

Aportació total
neta del
periode

2. Que d’acord amb l’establert en l’article 73.3 de la Llei 7/1985, Reguladora de
les Bases de règim Local i l’article 23.2 del Reglament orgànic del Ple de
l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat, aquest grup municipal:
a. Disposa d’una comptabilitat específica de les dotacions
especificades en el paràgraf anterior, la qual està a disposició del
Ple.
b. Que l’aportació neta s’ha destinat a les despeses del grup municipal.
c. Que les despeses efectuades no s’han destinat a cap de les finalitats
especificades a l’esmentat article 73.3 de la Llei 7/1985:
remuneracions de personal de qualsevol tipus de la corporació o a
l’adquisició de béns que puguin constituir actius fixos de caràcter
patrimonial.
d. Les factures o altres documents justificatius de les despeses
efectuades en el període indicat estan a disposició dels interessats a
l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat.
L’Hospitalet de Llobregat a xxx, de xxx de 20XX
El Portaveu del Grup municipal xxxxxx
Nom. XXXXXX


ANNEX 2 AL TÍTOL NOVÈ. BASES EXECUCIÓ PRESSUPOST 2019.
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TERCER.- PUBLICAR el present acord de conformitat amb el que preveu l’article
169 del Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la
Llei reguladora de les Hisendes Locals.
QUART.- PUBLICAR aquest acord al portal de transparència en compliment de
l’article 15 de la Llei 19/2014, de 19 de juny, de transparència, accés a la informació
pública i bon govern.
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CINQUÈ.- COMUNICAR aquest acord al Gabinet de l’alcaldia, als grups polítics
municipals, a la Intervenció General Municipal i a la Tresoreria Municipal per al seu
coneixement i als efectes adients.
SISÈ.- NOTIFICAR aquest acord al grup polític municipal d’Esquerra Republicana
de Catalunya per al seu coneixement i amb indicació dels recursos procedents.”
COMISSIÓ PERMANENT DE DRETS I TERRITORI
Es dóna lectura dels punts de l’ordre del dia que han estat dictaminats per la
Comissió Permanent de Drets i Territori.

En relació amb els dictàmens que han estat informats per la Comissió
Permanent de Drets i Territori, es produeixen les intervencions següents:
SRA. ALCALDESSA
Hi ha alguna qüestió dels punts 12 al 14?

SRA. ESPLUGAS GONZÁLEZ (PP)
Gracias señora Alcaldesa. En primer lugar, respecto a la concesión de medallas de
honor a la Guardia Urbana, el PP quiere agradecer a todos y cada una de las
fuerzas de seguridad que trabajan diariamente para garantizar el orden y la
seguridad.
Más adelante tenemos una moción relativa específicamente a este tema pero no
queríamos dejar pasar la oportunidad en este expediente. Creemos que es
necesario poner en valor el trabajo y la implicación de todos los agentes, trabajen
donde trabajen. A pesar de muchas veces la falta de material y circunstancias
complicadas y de precariedad.
Por tanto, en nombre del PP queremos felicitar, agradecer a los agentes que
reciben las medallas tanto sea por actuaciones concretas que hayan podido
desarrollar a lo largo de este año, o bien por el cumplimiento de años en el cuerpo.
Todo nuestro reconocimiento a su labor y a su dedicación.

SR. GARCÍA VALLE (Cs)
La 12, nosotros vamos a estar a favor como no puede ser de otra manera. Creemos
que estas medallas se las merecen y tienen la posibilidad de nombrarlos. Creo que
estaremos de acuerdo en que a nuestros Guardia Urbana hay que mimarlos si
cabe, un poco más. Se quejaban un tiempo atrás porque han reivindicado una serie
de cuestiones que se las han ido negando y creíamos nosotros que esta ciudad
necesita tener a estos cuerpos de seguridad bien tratados, bien mimados, no digo
yo que se estén maltratando, no se malentienda esto, pero es cierto que han
carecido de muchas cosas que se necesitan.
Quizás esto sea un revulsivo no para darles más moral que creo que la tienen, sino
para que se sientan satisfechos, ya que esta ciudad les reconoce esa labor tan
importante, como cuidar de todos los vecinos y vecinas de L’Hospitalet.
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Estamos absolutamente de acuerdo y al mismo tiempo rompemos una lanza a favor
de estos señores para que tengamos en cuenta sus reivindicaciones y procuremos
que vayan al trabajo con la máxima ilusión y más motivados si cabe. Esto es un
buen acto para que haya si cabe más motivación.
No nos olvidemos de sus reivindicaciones, es muy importante que se sientan
satisfechos de su trabajo, con pocos medios, pocos agentes. Es verdad que el
gobierno a veces se da por aludido, también es verdad que el gobierno a veces
tiene ciertas barreras para llegar a según qué cuotas, pero en algunas creo que ha
habido una cierta dejadez. Sabemos que los presupuestos y las leyes nos acotan.
Pero el cariño, el estar ahí, eso sí, tenemos que dárselo y muchas veces en los
equipamientos sí que hay que dárselos si tenemos la posibilidad. Gracias por eso y
a favor.
La 13 abstención, la 14 abstención. En la 15 y 16 también nos abstendremos pero
Rainaldo quería decir unas palabras.

SRA. ALCALDESSA
Todavía no estamos aquí.

SR. GARCÍA VALLE (Cs)
Perdón pues, hasta la 14.

SR. CASTRO BORRALLO (PSC)
Gràcies Alcaldessa. Referencia al dictamen 12, de la concessió de medalles a la
Guardia Urbana, expressar el reconeixement del govern municipal a la tasca
quotidiana que fa la Guardia Urbana en aquesta ciutat. Expressar en el dia a dia, no
solament en el Ple un cop al mes. Crec que el conjunt del cos de la Guardia Urbana
se’ls té en consideració i en aquest sentit tenim una línia de diàleg permanent
oberta precisament per tractar aquelles qüestions que poden millorar la seva
organització i els seus recursos.
Però a mi m’agradaria recordar Sra. Esplugas dues coses, en primer lloc, quan
vostè parla de precarietat de recursos materials, m’agradaria saber de que parla.
No fa mai la llista i no tenim consciència d’aquesta mancança. Dir això, és un
brindis al sol, és com no dir res. Per tant, ens agradaria que concretes quins son els
mitjans materials que els hi falten a aquesta Guardia Urbana.
Una altra qüestió és que el nombre d’agents de la Guardia Urbana ha de créixer. De
fet, l’any passat vam tenir la sort de poder portar l’escola de policia i treure 17 nous
agents que ja estan incorporats. Aquest any hem fet un procés de preselecció que
ja tenim 85 aspirants per 40 places de l’escola de policia. Estem intentant a pesar
dels sis anys de bloqueig del PP que no ens han permès fer oferta pública
d’ocupació. Estem intentant millorar el nombre d’agents que aquesta ciutat precisa i
per tant aquesta tasca, l’està fent en solitari aquest ajuntament i m’agradaria dues
coses: una, concretar quins son els mitjans materials que els hi falten a aquesta
Guardia Urbana i dos, que reconegui que durant sis anys el seu ex govern del PP
no ha permès que la plantilla de la Guardia Urbana pogués créixer i rejovenir-se.
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En qualsevol cas tenim una línia de diàleg oberta amb els representants sindicals
en una sèrie de temes pactats per escrit que s’aniran tractant, des d’ara fins al mes
de desembre.
M’agradaria que sobre el tema de la GU, quan es parli, es parli sobre aspectes
concrets que permetin a tots i totes millorar la seva organització i la seva gestió,
però no bolcar comentaris que no tenen cap fons.

La Sra. Alcaldessa-Presidenta, per al seu posicionament en els punts 12, 13
i 14, demana el vot a mà alçada dels/de les portaveus dels diferents grups polítics,
detallant-se el resultat de dita votació a continuació.

CONVIVÈNCIA I SEGURETAT
ACORD 12.RELATIU A LA CONCESSIÓ DE MEDALLES D’HONOR DE LA
GUÀRDIA URBANA DE L’HOSPITALET. (EXP. 49642/2019)
Es dóna compte de l’acord que es transcriu seguidament, i sotmès a votació
s'aprova per unanimitat dels assistents presents en el moment de la votació,
adoptant-se l’acord següent:

El Tinent d'Alcaldia, titular de l'Àrea de Convivència i Seguretat, en exercici de les
facultats que li atorga els Decrets de l’alcaldia 5700 i 5703 de 17 de juny de 2019,
aquest darrer publicat en el BOPB de 1 de juliol de 2019, sotmet a dictamen de la
Comissió Permanent de Presidència el present acord per a la seva aprovació pel
Ple:
“ATÈS que el Reglament de distincions de la Guardia Urbana de L’Hospitalet de
Llobregat, publicat al BOP de 29-04-2015, regula el procediment i els requisits per a
la concessió de les distincions que podrà atorgar l’Ajuntament de L’Hospitalet de
Llobregat per tal de premiar els/les funcionaris/es del Cos de la Guardia Urbana de
L’Hospitalet de Llobregat, d'altres Forces i Cossos de Seguretat, així com a
aquelles persones, entitats, empreses i institucions, publiques o privades que siguin
mereixedores d’aquest reconeixement.
ATES que d’acord amb allò establert al seu article 12, punts 1, 3 i 4, en tots els
procediments de concessió de medalles d’honor de la Guàrdia Urbana serà
preceptiva la instrucció del corresponent expedient i a tal efecte es constituirà una
Comissió de Distincions, la qual elaborarà, abans del dia 30 de setembre de cada
any, una proposta de concessió de les Medalles d'honor de la Guardia Urbana. La
proposta serà elevada per conducte de l'alcaldia o el/la Regidor/a delegada en
matèria de seguretat ciutadana al Ple Municipal a efectes de la seva aprovació.
ATÈS que mitjançant Resolució núm. 5900, de 16-07-2015, de la Tinent d’Alcaldia
de l’Àrea de Seguretat, Convivència i Civisme es va constituir formalment la
Comissió de Distincions de la Guàrdia Urbana de l’Hospitalet de Llobregat, d’acord
amb allò establert al Reglament de distincions de la Guardia Urbana de L’Hospitalet
de Llobregat.
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ATÈS que la Comissió de Distincions de la Guàrdia Urbana, reunida en sessió de
data 25 de setembre de 2019, a la vista dels informes de les diverses actuacions
realitzades, ha acordat proposar la concessió de les Medalles d’Honor de la
Guardia Urbana establertes a l’esmentat Reglament.
VIST l’informe emès per l’Assessor Jurídic de Convivència i Seguretat.
Per tot això,
El Ple, a proposta del Tinent d’Alcaldia, titular de l’Àrea de Convivència i Seguretat, i
amb el dictamen previ de la Comissió Permanent de Presidència,
ACORDA:
PRIMER.- CONCEDIR la Medalla de Distinció professional, als següents
membres de la Guàrdia Urbana de L’Hospitalet:
Sotsinspector Tip 55

J. R. B.

Sergents

Tip 116 V. C. M.
Tip 131 R. P. H.

Caporals

Tip 241 I. M. Y.
Tip 250 M. F. B.
Tip 271 R. P. N.

Agents

Tip 468 E. S. G.
Tip 533 J. C. J. C.
Tip 715 J. A. V. G.
Tip 889 F. C. J.

Per la seva trajectòria professional i una actitud de constant superació durant els
més de 20 anys que porten a la Guàrdia Urbana de L’Hospitalet.
SEGON.- CONCEDIR la Medalla de la Guàrdia Urbana, als següents membres de
la Guàrdia Urbana de L’Hospitalet:
Inspector

Tip 42 J. T. I.

Per la intervenció que va realitzar el passat 30 de juny de 2019, quan es trobava
fora de servei, va detenir a una persona que estava amenaçant a transeünts amb
un ganivet de grans dimensions.
Agent

Tip 946 J. L. C. G.

Per la intervenció que va realitzar el passat 24 de juliol de 2019, a la Av. Fabregada
núm. 68, quan de camí a la feina i estant fora de servei, va detenir a una persona
que estava agredint als seus pares i que semblava ser que s’havia escapolit del
Centre Benito Menni.
Caporal

Tip 274 J. M. M. S.
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Agents

Tip 945 J. M. M. M.
TIP 981 R. G. S.
Tip 1015 J. J. H. R.
Tip 1016 C. M. M.
Tip 1023 D. O. S.
Tip 1028 E. C. A.
Tip 1034 J. M. V. C.

Per la intervenció que van realitzar el passat 22 de juny al carrer Alegria 22, quan
van detenir a un home per intent d’homicidi dolós en grau de temptativa. L’home va
intentar agredir amb dos ganivets de grans dimensions a la seva parella, al lloc va
ser reduït per dos ciutadans i aquest va fugir. Posteriorment els agents el van
detenir donat que la seva parella el va identificar. Més tard, un cop es trobava a la
zona de custòdia de dependències policials, els agents, amb la seva intervenció,
van evitar que s’ofegués i es lesionés.
TERCER.- CONCEDIR la Medalla de la Guàrdia Urbana, per la seva contribució a
la Guàrdia Urbana de L’Hospitalet en benefici de la col·laboració i coordinació entre
cossos policials, als membres d’altres Cossos i Forces de Seguretat que a
continuació es relacionen:
- Inspector J. L. G. V., Inspector CNP L’Hospitalet , Cap del Grup Operatiu
d’Estrangers.
- Sergent J. L. V. B., Sotscap d’Unitat Seguretat Ciutadana de L’Hospitalet de
Llobregat.
Per la seva contribució a la Guàrdia Urbana de L’Hospitalet en benefici de la
col·laboració i coordinació entre cossos policials.
QUART.- TRASLLADAR aquesta resolució, a la Alcaldia, a la Presidència de la
Comissió de Distincions i a la Prefectura de la Guàrdia Urbana.”
EQUITAT, DRETS SOCIALS I RECURSOS HUMANS
ACORD 13.RELATIU AL RECONEIXEMENT DE LA COMPATIBILITAT
SOL·LICITADA PEL FUNCIONARI INTERÍ M. G., J. M. PER EXERCIR
ACTIVITAT PRIVADA. (EXP. 43696/2019)
Es dóna compte de l’acord que es transcriu seguidament, i sotmès a votació
s'aprova amb 14 vots a favor dels representants del PSC, Srs./Sres. Núria Marín
Martínez, Francesc J. Belver Vallés, Cristian Alcázar Esteban, José Castro Borrallo,
Rocío del Mar Ramírez Pérez, Jesús Husillos Gutiérrez, Jaume Graells Veguin,
David Quirós Brito, M. Ángeles Sariñena Hidalgo, M. Teresa Revilla Sánchez, Laura
García Manota, Olga Gómez Fernández, M. Dolores Ramos Zafra i Cristóbal Plaza
Lao i amb 8 vots d’abstenció dels representants de Cs, Srs./Sra. Miguel Manuel
García Valle, M. Carmen Esteban Fernández, Rainaldo Ruiz Narváez i Jesús
Amadeo Martín González; dels representants de LHECP-ECG, Sres./Sr. Ana M.
González Montes, Sergio Moreno Ruiz i Núria Lozano Montoya i de la representant
del PP, Sra. Sonia Esplugas González; assistents presents en el moment de la
votació, adoptant-se l’acord següent:
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El tinent d'Alcaldia, titular de l'Àrea d’Equitat, Drets Socials i Recursos Humans, en
exercici de les facultats que li atorga els Decrets de l’alcaldia 5700 i 5703 de 17 de
juny de 2019, publicat aquest darrer al BOPB de l’1 de juliol de 2019 sotmet a
dictamen de la Comissió Permanent de Drets i Territori el present acord per a la
seva aprovació pel Ple:
“Atès que en data 12 de març de 2019 el Sr. J. M. M. G., funcionari interí d’aquest
Ajuntament, adscrit a l’Àrea d’Espai Públic, Habitatge, Urbanisme i Sostenibilitat, en
el negociat de secció d’activitats com a tècnic superior en dret, mitjançant instància
núm. E/26937/2019, formula sol·licitud de compatibilitat de l’activitat privada com
advocat, per compte prop i en horari de tarda, dilluns i divendres de 17 a 20 hores.
Atès que la Directora de Serveis d’Espai Públic, Urbanisme i Sostenibilitat, en data
22 de juliol de 2019, emet un informe favorable sobre la compatibilitat sol·licitada,
condicionada a què no podrà exercir càrrecs, professions o activitats privades que
puguin impedir o menyscabar l’estricte compliment dels deures del sol·licitant així
com comprometre’n la imparcialitat, la independència o els interessos d’aquest
Ajuntament.
Atès que el Cap de Serveis d’Administració de Recursos Humans i Prevenció de
Riscos Laborals, fa constar que el funcionari interí Sr. J. M. M. G. presta els seus
serveis en aquest Ajuntament amb una jornada de 1.647 hores anuals, 37 hores i
51 minuts setmanals, i no percep cap complement salarial en concepte d’horari
especial, factor d’incompatibilitat ni plena disponibilitat.
Atès que el règim jurídic aplicable al règim de compatibilitats de l’Administració
Local el conforma la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’incompatibilitats del
personal al servei de les administracions públiques com a norma bàsica, la Llei
21/1987, de 26 de novembre d’incompatibilitats del personal al servei de
l’Administració de la Generalitat de Catalunya LIPC i els articles 331 a 344 del
Decret 214/1990, de 30 de juliol per la qual s’aprova el Reglament del personal al
servei de les entitats locals (RPEL).
Atès que l’article 11 LI estableix quines són les activitats que el personal al servei
de l’Administració no podrà exercir entre les quals no es troba l’activitat a dalt
referenciada.
Atès que aquesta activitat tampoc es troba dins de les activitats permeses i que no
necessiten reconeixement de compatibilitat previstes a l’article 2 de la LIPC ni de
l’article 322 del RPEL.
Respecte de la limitació de la jornada horària l’article 12 LIPC i l’article 329.2 RPEL
disposen que en cap cas la suma de jornades de l’activitat pública i privada no pot
superar la jornada ordinària de l’Administració incrementada en un 50%.
Atès que, en conseqüència, es pot atorgar la compatibilitat tenint en compte les
previsions dels articles 11 a 15 de la LI, 11 a 21 LIPC i 321 a 344 del RPEL, que
determinen que la compatibilitat amb la segona activitat no pot ser absoluta i que
s’ha de reconèixer, però atenent a les següents limitacions:
- Que no impedeixi o menyscabi l’estricte compliment dels seus deures.
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- Que no quedi compromès amb la seva imparcialitat i independència.
- No pot treballar en aquells assumptes relacionats amb la seva activitat a
l’Ajuntament.
- No pot modificar la jornada de treball i l’horari quedant condicionada a l’estricte
compliment de la jornada i horari.
- L’interessat no podrà invocar o fer ús de la seva condició pública per a l’exercici de
l’activitat privada.
- La dedicació de la jornada no pot ser superior al 50% de la jornada ordinària de
l’Administració.
- Qualsevol altre que derivi de la normativa que sigui d’aplicació al règim
d’incompatibilitats.
Atès que els articles 14 LI, 17 LIPC i 339 RPEL disposen que l’exercici d’una
segona activitat requerirà previ reconeixement exprés de compatibilitat.
Atès que degut a que ni la LIP ni la LIPC regulen el sentit del silenci administratiu
s’ha d’estar al que estableix l’article 24 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre del
Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques segons el qual
en els procediments iniciats a sol·licitud de persona interessada si en el termini
màxim establert pel procediment en qüestió no s’ha notificat resolució expressa,
legitima a l’interessat per entendre estimada la seva sol·licitud per silenci
administratiu, llevat de que una norma amb rang de llei o una norma de Dret
Comunitari de Dret Internacional aplicable a Espanya estableixi el contrari.
Atès que l’article 8.1 g) de Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés
a la informació pública i bon govern determina que les resolucions d’autorització o
reconeixement de compatibilitat que afectin als empleats públics s’ha de fer
públiques.
Vist l’informe de la Directora de Serveis d’Espai Públic, Urbanisme i Sostenibilitat.
Vist l’informe del Cap de Serveis d’Administració de Recursos Humans i Prevenció
de Riscos Laborals.
Vist l’informe de l’assessora jurídica de RRHH.
Vist l’article 333 a) del decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el
reglament del personal al servei de les entitats locals, l’article 22.2 de la Llei
21/1987, de 26 de novembre d’incompatibilitats del personal al servei de
l’Administració de la Generalitat que disposen que l’òrgan competent per a
reconèixer la compatibilitat és el Ple de l’Ajuntament.
El Ple, a proposta del tinent d’Alcaldia titular de l’Àrea d’Equitat, Drets Socials i
Recursos Humans, i amb el dictamen previ de la Comissió Permanent de Drets i
Territori,
ACORDA:
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PRIMER.- RECONÈIXER amb efectes del dia 12 de març de 2019 al Sr. J. M. M. G.
la compatibilitat per exercir l’activitat privada d’advocat per compte propi i en horari
de tarda, dilluns i divendres de 17 a 20 hores.
SEGON.- L’exercici de l’activitat declarada compatible resta sotmesa a les
limitacions legals, i en concret, al compliment de les següents condicions:
a) L’activitat no pot incidir o estar relacionada amb serveis d’aquest Ajuntament, ni
comprometre la imparcialitat e independència del funcionari ni impedir o
menyscabar l’estricte compliment dels seus deures o perjudicar els interessos
generals.
b) L’exercici de l’activitat declarada compatible no pot modificar la jornada de treball
ni l’horari de la funcionària, restant condicionada la seva validesa a l’estricte
compliment de la jornada i l’horari del lloc de treball que ocupa en aquest
ajuntament.
c) La compatibilitat quedarà sense efecte de forma automàtica, pel transcurs del
termini autoritzat i també cas que el funcionari canvi de lloc de treball o es
modifiquin les condicions del que ocupa actualment.
d) El funcionari no podrà invocar o fer ús de la seva condició pública per a l’exercici
de l’activitat privada.
e) Qualsevol altre que es derivi del compliment de la normativa aplicable sobre
incompatibilitats del personal funcionari al servei d’aquesta administració.
TERCER.- Fer públic aquest acord de conformitat amb el que preveu l’art. 8.1.g) de
la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i
bon govern.
QUART.- Notificar el present acord al funcionari interessat i a la Junta de Personal
Funcionari.
CINQUÈ.- Traslladar el present acord al Servei d’Espai Públic, Urbanisme i
Sostenibilitat i al Servei d’Organització i Projectes de Millora.”

ACORD 14.RELATIU AL RECONEIXEMENT DE LA COMPATIBILITAT
SOL·LICITADA PEL FUNCIONARI G. F., A. PER EXERCIR ACTIVITAT
PRIVADA. (EXP. 43685/2019)
Es dóna compte de l’acord que es transcriu seguidament, i sotmès a votació
s'aprova amb 14 vots a favor dels representants del PSC, Srs./Sres. Núria Marín
Martínez, Francesc J. Belver Vallés, Cristian Alcázar Esteban, José Castro Borrallo,
Rocío del Mar Ramírez Pérez, Jesús Husillos Gutiérrez, Jaume Graells Veguin,
David Quirós Brito, M. Ángeles Sariñena Hidalgo, M. Teresa Revilla Sánchez, Laura
García Manota, Olga Gómez Fernández, M. Dolores Ramos Zafra i Cristóbal Plaza
Lao i amb 8 vots d’abstenció dels representants de Cs, Srs./Sra. Miguel Manuel
García Valle, M. Carmen Esteban Fernández, Rainaldo Ruiz Narváez i Jesús
Amadeo Martín González; dels representants de LHECP-ECG, Sres./Sr. Ana M.
González Montes, Sergio Moreno Ruiz i Núria Lozano Montoya i de la representant
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del PP, Sra. Sonia Esplugas González; assistents presents en el moment de la
votació, adoptant-se l’acord següent:
El tinent d'Alcaldia, titular de l’Àrea d’Equitat, Drets Socials i Recursos Humans, en
exercici de les facultats que li atorga els Decrets de l’alcaldia 5700 i 5703 de 17 de
juny de 2019, publicat aquest darrer al BOPB de l’1 de juliol de 2019 sotmet a
dictamen de la Comissió Permanent de Drets i Territori el present acord per a la
seva aprovació pel Ple:
“Atès que en data 11 d’abril de 2019 el Sr. A. G. F., funcionari de carrera d’aquest
Ajuntament, adscrit al Servei d’Espai Públic, Urbanisme i Sostenibilitat, mitjançant
instància núm. E/37133/2019, formula sol·licitud de compatibilitat de l’activitat
privada com a monitor de vaixell, així com sortides amb turistes a l’empresa
Internacional Multi Technical Saje SL (domicili social c/ Pamplona 117, local 3,
Barcelona) per compte propi, els caps de setmana de 9:00 a 18:00 hores.
Atès que la Directora de Serveis d’Espai Públic, Urbanisme i Sostenibilitat, en data
22 de juliol de 2019, emet un informe on indica que no hi ha inconvenient a la
compatibilitat del treballador, sempre i quan aquesta no interfereixi amb l’horari i les
tasques del lloc de treball que ocupa actualment.
Atès que el Cap de Serveis d’Administració de Recursos Humans i Prevenció de
Riscos Laborals, fa constar que el funcionari de carrera, oficial electricista i adscrit
als Serveis d’Espai Públic, Urbanisme i Sostenibilitat, Sr. G. F., presta els seus
serveis en aquest Ajuntament amb una jornada de 1.647 hores anuals, 37 hores i
51 minuts setmanals, i no percep cap complement salarial en concepte d’horari
especial, factor d’incompatibilitat ni plena disponibilitat.
Atès que el règim jurídic aplicable al règim de compatibilitats de l’Administració
Local el conforma la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’incompatibilitats del
personal al servei de les administracions públiques com a norma bàsica, la Llei
21/1987, de 26 de novembre d’incompatibilitats del personal al servei de
l’Administració de la Generalitat de Catalunya LIPC i els articles 331 a 344 del
Decret 214/1990, de 30 de juliol per la qual s’aprova el Reglament del personal al
servei de les entitats locals (RPEL).
Atès que l’article 11 LI estableix quines són les activitats que el personal al servei
de l’Administració no podrà exercir entre les quals no es troba l’activitat a dalt
referenciada.
Atès que aquesta activitat tampoc es troba dins de les activitats permeses i que no
necessiten reconeixement de compatibilitat previstes a l’article 2 de la LIPC ni de
l’article 322 del RPEL.
Respecte de la limitació de la jornada horària l’article 12 LIPC i l’article 329.2 RPEL
disposen que en cap cas la suma de jornades de l’activitat pública i privada no pot
superar la jornada ordinària de l’Administració incrementada en un 50%.
Atès que, en conseqüència, es pot atorgar la compatibilitat tenint en compte les
previsions dels articles 11 a 15 de la LI, 11 a 21 LIPC i 321 a 344 del RPEL, que
determinen que la compatibilitat amb la segona activitat no pot ser absoluta i que
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s’ha de reconèixer, però atenent a les següents limitacions:
- Que no impedeixi o menyscabi l’estricte compliment dels seus deures.
- Que no quedi compromès amb la seva imparcialitat i independència.
- No pot treballar en aquells assumptes relacionats amb la seva activitat a
l’Ajuntament.
- No pot modificar la jornada de treball i l’horari quedant condicionada a l’estricte
compliment de la jornada i horari.
- L’interessat no podrà invocar o fer ús de la seva condició pública per a l’exercici de
l’activitat privada.
- La dedicació de la jornada no pot ser superior al 50% de la jornada ordinària de
l’Administració.
- Qualsevol altre que derivi de la normativa que sigui d’aplicació al règim
d’incompatibilitats.
Atès que els articles 14 LI, 17 LIPC i 339 RPEL disposen que l’exercici d’una
segona activitat requerirà previ reconeixement exprés de compatibilitat.
Atès que degut a que ni la LIP ni la LIPC regulen el sentit del silenci administratiu
s’ha d’estar al que estableix l’article 24 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre del
Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques segons el qual
en els procediments iniciats a sol·licitud de persona interessada si en el termini
màxim establert pel procediment en qüestió no s’ha notificat resolució expressa,
legitima a l’interessat per entendre estimada la seva sol·licitud per silenci
administratiu, llevat de que una norma amb rang de llei o una norma de Dret
Comunitari de Dret Internacional aplicable a Espanya estableixi el contrari.
Atès que l’article 8.1 g) de Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés
a la informació pública i bon govern determina que les resolucions d’autorització o
reconeixement de compatibilitat que afectin als empleats públics s’ha de fer
públiques.
Vist l’informe de la Directora de Serveis d’Espai Públic, Urbanisme i Sostenibilitat.
Vist l’informe del Cap de Serveis d’Administració de Recursos Humans i Prevenció
de Riscos Laborals.
Vist l’informe de l’assessora jurídica de RRHH.
Vist l’article 333 a) del decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el
reglament del personal al servei de les entitats locals, l’article 22.2 de la Llei
21/1987, de 26 de novembre d’incompatibilitats del personal al servei de
l’Administració de la Generalitat que disposen que l’òrgan competent per a
reconèixer la compatibilitat és el Ple de l’Ajuntament.
El Ple, a proposta del tinent d’Alcaldia titular de l’Àrea d’Equitat, Drets Socials i
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Recursos Humans, i amb el dictamen previ de la Comissió Permanent de Drets i
Territori,
ACORDA:
PRIMER.- RECONÈIXER amb efectes 11 d’abril de 2019, al Sr. A. G. F. la
compatibilitat per exercir l’activitat privada de monitor de vaixell, així com sortides
amb turistes a l’empresa Internacional Multi Technical Saje SL (domicili social c/
Pamplona 117, local 3, Barcelona) per compte propi, els caps de setmana de 9:00 a
18:00 hores.
SEGON.- L’exercici de l’activitat declarada compatible resta sotmesa a les
limitacions legals, i en concret, al compliment de les següents condicions:
a) L’activitat no pot incidir o estar relacionada amb serveis d’aquest Ajuntament, ni
comprometre la imparcialitat e independència del funcionari ni impedir o
menyscabar l’estricte compliment dels seus deures o perjudicar els interessos
generals.
b) L’exercici de l’activitat declarada compatible no pot modificar la jornada de treball
ni l’horari de la funcionària, restant condicionada la seva validesa a l’estricte
compliment de la jornada i l’horari del lloc de treball que ocupa en aquest
ajuntament.
c) La compatibilitat quedarà sense efecte de forma automàtica, pel transcurs del
termini autoritzat i també cas que el funcionari canvi de lloc de treball o es
modifiquin les condicions del que ocupa actualment.
d) El funcionari no podrà invocar o fer ús de la seva condició pública per a l’exercici
de l’activitat privada.
e) Qualsevol altre que es derivi del compliment de la normativa aplicable sobre
incompatibilitats del personal funcionari al servei d’aquesta administració.
TERCER.- Fer públic aquest acord de conformitat amb el que preveu l’art. 8.1.g) de
la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i
bon govern.
QUART.- Notificar el present acord al funcionari interessat i a la Junta de Personal
Funcionari.
CINQUÈ.- Traslladar el present acord al Servei d’Espai Públic, Urbanisme i
Sostenibilitat i al Servei d’Organització i Projectes de Millora.”
II. CONTROL I FISCALITZACIÓ DELS ORGANS DE GOVERN, MOCIONS,
PRECS I PREGUNTES
DESPATX OFICIAL DE DECRETS I RESOLUCIONS
ACORD 15.DONAR COMPTE DELS DECRETS D’ALCALDIA I LES
RESOLUCIONS DICTADES PER DELEGACIÓ, CORRESPONENTS AL PERÍODE
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DEL 13 DE SETEMBRE AL 15 D’OCTUBRE DE 2019, QUE COMPRENEN ELS
NÚMEROS DEL 6738 AL 8121. (EXP. 4013/2019)
En compliment del que determina l’article 52.1 del Reglament Orgànic del Ple de
l’Ajuntament de L’Hospitalet, aprovat en sessió de 20 de desembre de 2011 i
publicat en el Butlletí Oficial de la Província de 12 de gener de 2012, es dóna
compte dels decrets dictats per l’alcaldia i les resolucions dictades pels tinents
d’alcaldia i regidors de govern en l’exercici de les competències delegades que
comprenen del número 6738 de data 13 de setembre al número 8121 de data 15
d’octubre de 2019.
Les relacions dels decrets i resolucions corresponents han estat trameses als
diferents grups polítics municipals. Del seu contingut se’n donen per
assabentats/des els membres de la corporació presents a la sessió.
DESPATX OFICIAL JUNTA DE GOVERN LOCAL
ACORD 16.DONAR COMPTE DELS ACORDS APROVATS PER LA JUNTA
DE GOVERN LOCAL CORRESPONENTS A LES SESSIONS 34, 35, 36, 37 I 38
DE 18 I 25 DE SETEMBRE I DE 2,9 I 16 D’OCTUBRE DE 2019. (EXP. 3697/2019)
En compliment del que determina l’article 52.2 del Reglament Orgànic del Ple de
l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat, aprovat en sessió de 20 de desembre de
2011 i publicat en el Butlletí Oficial de la Província de 12 de gener de 2012, es dóna
compte dels acords adoptats per la Junta de Govern Local des de l’últim Ple
ordinari. Les sessions són les corresponents als números 34, 35, 36, 37, i 38 de 18 i
25 de setembre i de 2, 9 i 16 d’octubre de 2019.
Les esmentades actes han estat trameses als diferents grups polítics municipals, de
les quals se’n donen per assabentats/des els membres de la corporació presents
a la sessió.
L’Alcaldessa pregunta als presents si existeix alguna intervenció en relació
als dos punts anteriors i dóna la paraula al regidor del grup polític municipal de
Ciutadans, Sr. Rainaldo Ruiz Narváez.

SR. RUIZ NARVÁEZ (Cs)
Presidenta, en relación con el punto 16, vienen recogidos todos los acuerdos de la
Junta de Gobierno Local, en relación con el cese de la anterior gerente del
Ayuntamiento, la Sra. Patricia Moreno, y el nombramiento de un gerente, comisión
de servicios, el Sr. Jordi Samsó. Quisiéramos comentar algunas cuestiones.
Espero que no nos malinterpreten, y vaya por delante que la crítica no exime la
educación. En primer lugar, desde este grupo municipal le damos la bienvenida al
Sr. Jordi Samsó, como gerente de este ayuntamiento. Le deseamos por el bien de
esta corporación, la mayor de las suertes en su cometido. Ahora viene la crítica.
La Sra. Patricia Moreno venía ejerciendo las funciones de gerencia desde abril de
2014 en comisión de servicios y desde 2017 como titular del puesto de trabajo
mediante sistema de libre designación. Tras una legislatura y un año ejerciendo
como gerente, pone a disposición de la alcaldía y del nuevo equipo de gobierno su
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cargo. Es una decisión personal, la adoptada por la Sra. Moreno, que no podemos
menos que respetar. La que no entendemos es la adoptada por el equipo de
gobierno. Como consta en el escrito, la Sra. Patricia Moreno ponía su puesto a
disposición de la alcaldía y solicitaba que se adoptase la medida más favorable a
los intereses del ayuntamiento, entonces ¿qué prisa había para cubrir el puesto?
¿De verdad que el segundo ayuntamiento de Cataluña debe cubrir de forma
urgente mediante comisión de servicios el puesto de gerente?, ¿de verdad no se
podía haber mantenido en su puesto a la Sra. Patricia Moreno hasta que concluyera
el adecuado proceso de selección del aspirante más idóneo?, ¿qué méritos ha
aportado el Sr. Jordi Samsó para ser el agraciado?
Porque desde este grupo creemos que para mi puesto de estas características se
precisa a alguien con experiencia en un puesto similar o que aporten en su
currículum algo que avale la idoneidad para ocupar dicho puesto. Hemos leído
detalladamente el currículum aportado por el Sr. Jordi Samsó. Quisiera resaltar su
experiencia en el ámbito de la seguridad ciudadana, creo que nadie puede ponerla
en duda.
Pero cosa distinta es la gerencia del segundo municipio de Cataluña. El Sr. Jordi
Samsó en relación a este puesto de trabajo, solo aporta en el apartado de estudios
un curso en formación pública gerencial para las administraciones públicas,
impartido por ESADE.
¿Se le nombra gerente en comisión de servicios para hacer prácticas
remuneradas? Por cierto, muy bien remuneradas. ¿Por qué el Sr. Jordi Samsó?
¿Es que ha sido el número 1 de su promoción en ESADE? ¿De verdad que en el
propio ayuntamiento no hay nadie con un currículum mejor que el Sr. Jordi Samsó?
Si quieren yo puedo darles unos cuantos nombres con formación, conocimiento de
la corporación y experiencia en jefatura de servicio muy superiores a las del Sr.
Jordi Samsó.
Y por último, basta ya de abusar de la figura de la comisión de servicios, basta de
usarlo como trampolín para colocar en puestos directivos a personas afines. Les
recordamos que en el último Pleno ya hicimos referencia a la crítica de la
Intervención General al uso abusivo de esta figura por parte del gobierno municipal.
Muchas gracias.

SR.BELVER VALLES (PSC)
Gràcies Sra. Alcaldessa.
También intentando ser exquisito. ¿Qué prisa había? empezaba usted
preguntando. Prisa, prisa, ninguna. Pero creo que a partir de que alguien que
ostenta la posición de la gerencia municipal manifiesta su voluntad de dejar de
estar, creo que lo mejor para todos, es que eso se produzca lo antes posible. ¿Es
opinable? Sí. La opinión de este gobierno es que, es lo mejor. Y la opinión de la
persona que ponía su cargo a disposición, también era ese. Por tanto, dando
cumplimiento a unos y a otros, es lo que se hizo.
Esa premura es la que hace que el nombramiento se haga en comisión de
servicios. Esperamos rápidamente poder hacerlo a través de una convocatoria para
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personal directivo de libre designación.
También les digo, de entrada se pueden ahorrar el viaje al notario. Cuando
hagamos la concurrencia para personal eventual muy probablemente, todos
podamos prever cuál será el resultado.
A partir de aquí, creo que el planteamiento, ha hecho usted algún planteamiento
peculiar: “toda la suerte de éxitos”. Hombre, a partir de decir esa frase, todo lo que
ha dicho después, es para martirizar al nuevo candidato. Creo que alguien que
viene con la experiencia de en los últimos 4 años haber estado en la gerencia en la
que ha estado, en el ayuntamiento de Barcelona, creo que es un requisito y merito
más que suficiente para poder ejercer la gerencia en el segundo ayuntamiento de
Cataluña.
Creo que además y usted conoce, en otras administraciones locales, en otros
ayuntamientos, de mediano tamaño, no sólo ejercía responsabilidades en el ámbito
de seguridad ciudadana, sino en el conjunto de todo el tema de la gestión de
espacio público, en otro ayuntamiento de menor tamaño.
Su experiencia en la Generalitat de Cataluña en diferentes consejerías, tanto en
justicia como en interior, ocupando lugares de responsabilidad creo que le dan
méritos suficientes como para poder optar. Si les parece, de aquí 4 años, juzgamos.
Es una apuesta del gobierno municipal, sí, convencido, sí. ¿Ustedes no?, legitimo.
Valoremos de aquí 4 años. A ver si nos acostumbramos a que un método de
selección, es la libre designación. Que recae la responsabilidad en el órgano que lo
nombra. Y el órgano asume esa responsabilidad. Lo que no entiendo es la
permanente obsesión de cuestionar el procedimiento. Si no han de existir procesos
de selección de libre designación, pues que lo quiten de la norma. No habrá nada,
se hará de otra manera. Pero mientras existan, creo que es un procedimiento
absolutamente legítimo.
Si usted me dice, es que el candidato que usted propone no reúne los mínimos
requisitos indispensables para ocupar el puesto. Eso, sería muy preocupante. Usted
no ha dicho eso, entre otras cosas porque no lo puede decir. Porque no es cierto.
Por tanto, como no es cierto, no lo puede decir. Este gobierno, asume su
responsabilidad y en un proceso de libre designación opina, y creemos que
acreditadamente, que el Sr. Jordi Samsó, es un magnifico candidato a ocupar la
gerencia de este ayuntamiento. Esperemos que su trabajo a lo largo de este
mandato municipal, así lo acredite.
La ventaja, que este tipo de nombramientos en caso de nuevo gobierno,
simplemente acreditando ese hipotético gobierno municipal la pérdida de confianza,
lo puede cesar.
Eso no es una carga para esta administración. El gobierno decide que quiere contar
con esta persona para desempeñar esa función, deposita la confianza en él y la
responsabilidad y el tiempo nos dará o nos quitará razones.

SR.RAINALDO RUIZ (Cs )
Sólo un pequeño matiz. De sus palabras se deduce, que va estar 4 años. La
comisión de servicios, le recuerdo, la ley exige que se convoque la plaza dentro de
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los 2 años siguientes. No he sido yo quien ha dicho que va estar 4 años.

SRA. ALCALDESSA
No se preocupe, se va a convocar la plaza. Lo ha dicho el Sr. Belver. Aunque no lo
haya entendido.

SR.RAINALDO RUIZ (Cs )
A la hora de valorar su currículum, yo no quería entrar ahí. Pero me parece que ha
estado ocupando el cargo de gerente de seguridad en el Ayuntamiento de
Barcelona. Todos recordamos la valoración de la ciudadanía en relación con ese
tema estos últimos años.
No quería entrar ahí, me parece que la oposición que he hecho, ha sido de crítica al
procedimiento de selección exclusivamente. Nada más.

SR.BELVER VALLES (PSC)
Le he dicho en la primera intervención, está en comisión de servicios por la premura
y se va a convocar inmediatamente, eso se lo he dicho. La valoración, yo decía en
4 años, porque lógicamente, el gobierno municipal cuando nombra al personal
directivo, su voluntad, es que, le acompañe durante todo el mandato. Parece lógico
que eso sea así. Esa es la voluntad del equipo de gobierno.
Si en el transcurso de la actividad se demuestra o se comprueba, o el gobierno
tiene una pérdida de confianza en un miembro del personal directivo, pues lo
cesará. Mientras no sea así, la voluntad del equipo de gobierno, es que el personal
directivo le acompañe durante todo su mandato.

SRA. ALCALDESSA
Creo que ya ha quedado clara la posición del grupo de Ciudadanos y el resto que
ha comentado el gobierno. Yo, aprovechando que está presente, le deseo muchos
éxitos en este nuevo cargo en esta administración, porque sus éxitos también serán
los del conjunto de la administración.

MOCIONS DELS GRUPS POLÍTICS
MOCIONS CONJUNTES GRUPS POLÍTICS
En relació amb la moció presentada pel Grup Polític Municipal de Cs amb
l’adhesió del PP, número 17, i la moció presentada pel Grup Polític Municipal del
PP amb l’adhesió de Cs, número 18, es produeixen les intervencions següents:
SR. GARCÍA VALLE (Cs)
Miren ustedes, en democracia sólo cabe conseguir tus objetivos políticos a través
de los mecanismos de reforma contemplados en la ley. Llevamos mucho tiempo en
Cataluña con líderes políticos y representantes de las instituciones defendiendo el
uso de vías sediciosas para conseguir sus objetivos políticos. Es muy irresponsable
el constante desprecio de las funciones de las fuerzas y cuerpos de seguridad del

…/…

62

estado que están para preservar la seguridad pública y el cumplimiento de las leyes
y resoluciones judiciales por parte de los miembros del gobierno de la Generalitat
que tienen a su cargo los Mossos d’Esquadra.
Lamentamos esa irresponsabilidad. También llevamos mucho tiempo advirtiendo
del gravo riesgo de que la escalada subversiva en Catalunya nos lleve a un punto
sin retorno que desgraciadamente tengamos que lamentar.
Hace unas semanas la Guardia Civil desarticuló un comando que presuntamente
estaba preparando explosivos a raíz de una investigación llevada a cabo por la
Audiencia Nacional. El Govern de la Generalitat lejos de condenar la violencia y
advertir que velaría por la seguridad de los catalanes, jaleó y aplaudió en sede
parlamentaria a los detenidos por presuntamente fabricar explosivos y deslegitimizó
la acción de la policía y el poder judicial.
Vimos al señor Torra y a los secesionistas o los que han apoyado a los
secesionistas jalear y aplaudir. Estar en contra de lo que se supone no debe hacer
y a favor de esta gente que han detenido por presuntamente tener explosivos y
seguramente si los tenían, no era con la intención de fabricar pasteles y bollería
fina. Algo habría ahí, ya lo veremos.
Miren, el govern de la Generalitat amparó y alentó la violencia y lo que estamos
viendo estos días, es fruto del comportamiento irresponsable y temerario de un
gobierno que se está comportando como un bombero pirómano. Especialmente
preocupante, que sea su presidente, el señor Torra, quien se ponga al frente y
participe al lado de los violentos en manifestaciones. Todos lo pudimos ver, no se
esconden.
Tenemos que decir que fruto de eso no se nos olvidará nunca estas palabras, las
decía el señor Torra: “apreteu, apreteu.”
Aprietan hasta el punto de pegarle fuego a Barcelona por los cuatro costados y a
Cataluña. Eso es una irresponsabilidad absoluta, es una violencia. Si bien no
podemos criminalizar a todo el movimiento independentista porque sabemos que
hay gente y yo conozco gente pacífica, ya son más casi, los que hay dispuestos a
amparar la violencia. Sobre todo cuando se pone al frente de esos comandos
saliendo a la calle con ellos. El presidente tenía que representar a todos los
catalanes, porque nos gustará más o menos, a mí menos, tirando a nada, pero me
representa. Me guste o no me guste. Y no quiero que me represente de esa
manera, alentando a la violencia.
Amigos, estas mociones se imponen para que veamos todos y para que el pueblo
de Cataluña, que parece que hay dos pueblos, y sólo hay uno, tenga la posibilidad
de manifestar el desacuerdo. Decir si están a favor o en contra de eso. Por eso
hemos traído esa moción.
Sabe mal que se hayan ido, hacen lo que no tienen que hacer. Venir y dar la
matraca con los presos políticos y se marchan y no nos dan la posibilidad de
contestarles. Me hubiera gustado que hubiera estado el señor de ERC para decirle
lo que le he dicho otras veces. Esa técnica de decir mil veces una mentira como
hacia el ministro de propaganda nazi, no se convierte en verdad.
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En España no hay presos políticos, ahora ya hay, condenados por sedición,
malversación y por violencia.
Por eso es tan importante que se condene aquí, en este pleno. Más que nunca, una
condena inequívoca a la violencia política, cuando se justifica o ampara la violencia.
Se desprecia a los cuerpos y fuerzas de seguridad del estado. Se alimenta a que
exaltados cometan barbaridades, cómo hacer que arda Cataluña. Dando una
imagen lamentable a nivel internacional y empobreciendo moralmente y
económicamente a Cataluña.
No se lo merecen los catalanes y catalanas eso. Por eso traemos la moción aquí,
para que todo el mundo diga lo que piensa. Y los que piensan que no hay que
condenar la violencia, que lo digan también, que sepamos quien es cada uno.
Muchas gracias.

SRA. ESPLUGAS GONZÁLEZ (PP)
Gracias, la siguiente moción conjunta es la relativa a los quioscos.
Como todo el mundo sabe, los nuevos hábitos de los lectores a la hora de
informarse diariamente han comportado una crisis sin precedentes en los diarios y
revistas en papel. Esta crisis se ha traducido en el cierre progresivo de la mayoría
de los quioscos de L’Hospitalet. En los últimos 10 años, han cesado su actividad
más de 40 establecimientos y, en la actualidad, sólo quedan una treintena de los 75
que tenía la ciudad en el año 2009.
La imagen del cierre de los quioscos ha comportado el abandono, suciedad,
vandalismo con grafitis y elementos rotos de la estructura, un deterioro que se
repite por toda la ciudad que genera además una mala imagen del espacio urbano
que arrastramos desde hace muchos años.
Esta situación, hace que debamos abordar el problema desde dos puntos de vista:
por un lado, es necesario apoyar a los que siguen abiertos, y por otro lado, es
urgente plantear iniciativas que den solución a aquellos que ya están cerrados.
Una posible solución para ayudar a los que siguen abiertos, sería un cambio de
normativa que permitiera colocar publicidad 100% comercial, no sólo del mundo
editorial, en los paneles laterales.
Entendemos que desde el equipo de gobierno se han dado pasos para intentar
ayudarles a este gremio. Consideramos que todavía hay que dar un paso más. De
hecho en el año 2004, el Pleno aprobó inicialmente una modificación en el
Reglamento para dar la posibilidad de exhibir publicidad en los establecimientos,
pero nunca se llegó a implementar.
Entendemos que los emplazamientos de los quioscos cerrados tienen espacios
céntricos en sitios estratégicamente que pueden ser utilizados, darle un uso útil
para nuestra ciudadanía y aprovecharlos como podría ser, puntos de reciclaje, mini
comisarías de barrio, puntos de atención al ciudadano por parte de este
ayuntamiento.
Desde el grupo político municipal del Partido Popular con la adhesión de Ciutadans
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pedimos: instar al Ayuntamiento a que presenten en el plazo de dos meses una
modificación del Reglamento que permita exhibir publicidad en los quioscos
abiertos.
Instar al Ayuntamiento a elaborar un censo actualizado de mobiliario urbano quioscos con ficha descriptiva adjunta de cada uno de ellos, incluyendo el período
de vigencia de la concesión o si ya está caducada; así como un mapa de ubicación
de estos elementos.
Instar al Ayuntamiento a elaborar un plan específico urgente de quioscos que
permita renovar y mejorar la imagen de estos establecimientos.
Instar al Ayuntamiento a estudiar aquellas concesiones que están en vigor, pero
que no están siendo utilizadas, contactando con los concesionarios para que se
pueda dar una solución lo más viable y ágil posible para estos quioscos puedan
tener un uso.
Finalmente instar al Ayuntamiento a que ponga en marcha un proceso de recogida
de ideas –a través de las asociaciones de vecinos y entidades de la ciudad- para
ver entre todas cual es el mejor uso que se le pueda dar a los quioscos cerrados.
Gracias.
La Sra. Alcaldessa-Presidenta, per al seu posicionament, dóna la paraula als
regidors i les regidores representants dels grups polítics municipals, per ordre de
menor a major numero de membres.

SRA. LOZANO MONTOYA (LHECP-ECG)
Jo m´hi referiré a la primera moció i la nostra portaveu es referirà a la segona.
Respecte a la primera moció que presentava el portaveu de Ciutadans, el Sr.
García, ens cenyirem al text de la moció i per tant les consideracions que farem
tenen a veure amb el contingut de la proposta i no en altres consideracions.
Respecte a la mateixa podríem distingir entre la part dispositiva que seria
perfectament assumible pel que fa a bona part dels seus plantejaments, com
l’afirmació de que el terrorisme i la violència mai són mètodes admissibles en
democràcia, en canvi, la interpretació conjunta del contingut de les parts expositiva i
dispositiva, ens porta a pronunciar-nos desfavorablement respecte a la mateixa.
En primer lloc, perquè en el context actual, referint-se a conductes que estan sota
actuació judicial i mentre no finalitzi la fase d’instrucció ens semblaria poc apropiat
pronunciar-nos sobre l’actuació policial i judicial sense disposar de cap element al
respecte escrupolosament al dret constitucional a la presumpció d’innocència
d’aquests ciutadans i ciutadanes.
En segon lloc, perquè ens sembla que incorre en una certa banalització del
concepte de terrorisme. Com aquesta mateixa setmana situava una víctima del
terrorisme, Rosa Lluch, filla de l’ex ministre socialista Ernest Lluch, “escandaliza la
banalización del concepto de terrorismo, que ha causado mucho dolor y que ahora
se esté utilizando como si fuera una palabra vacía, como si no tuviera contenido,
me parece un insulto a la memoria de las víctimas, y lo están utilizando algunos
sectores políticos para perjudicarse entre ellos, pero en realidad está perjudicando
a las propias víctimas y a la sociedad en general.”
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En tercer lloc, perquè no compartim la utilització dels cossos i forces de seguretat
de l’Estat, per a posar de relleu els dissensos, negant la seva condició de garants
dels drets i llibertats de la totalitat de la ciutadania per atribuir-los exclusivament a
una part de la societat, qüestió que no se’n desprèn de la seva funció constitucional.
LHECP considerem que, com a institució, tenim l’obligació d’emparar els drets i
llibertats de tota la ciutadania sense excepció, entomar els problemes i, des de la
política, oferir solucions.
Solucions que per ser eficaces cal que siguin construïdes de forma plural, des del
diàleg, per a apel·lar a una majoria social que no serà possible si els plantejaments
que es fan, s’adrecen única i exclusivament a una part de la població.
Aquests dies tothom sense excepció ho estem passant molt i molt malament, sigui
quina sigui la nostra posició política, i cal que fem un esforç per entendre les raons
de tothom, dels que van a les manifestacions, del que es queden a casa, dels que
pensen que tot es fa bé i dels que pensen que tot es fa malament, cal buscar
solucions per a tothom, per a que puguem deixar de patir. Creiem molt sincerament
que aquesta moció, per benintencionada que sigui, i no tenim cap dubte de que ho
és, no és útil en aquest sentit.
Per aquest motiu ens pronunciarem en contra.

SRA. GONZÁLEZ MONTES(LHECP-ECG)
Respecte a la moció per impulsar un pla de quioscos a L’Hospitalet. Nosaltres
considerem que el context és que s’està produint un canvi de paradigma, d’hàbits
del consum de premsa escrita i evidentment està generant totes aquestes
situacions en aquest sector.
En la part expositiva hi havia una cosa que nosaltres no acabem d’imaginar, que és,
la utilització de quioscos com a mini comissaries, no acabem de situar aquest
element. Ens va sobtar, no imaginàvem als agents dintre d’un quiosc. Com una mini
comissaria, no ho trobàvem molt adient, la veritat.
Votarem aquesta moció per punts, primer punt ens abstindrem ja que ja existeix un
contracte de publicitat de l’Ajuntament per a tots els quioscos de la ciutat que es
descompta del preu de la concessió. En tot cas s’hauria d’estudiar amb totes les
parts implicades per que les solucions siguin equitatives.
El segon punt el votarem a favor. El tercer punt, abstenció perquè ens preocupa
que les renovacions i els canvis d’imatge repercutint en el preu dels concessionaris i
hagin d’assumir els costos de la renovació i no voldríem afegir més pressió encara
en aquest sector.
El quart el votaríem a favor. El cinquè ens abstindrem també perquè ja que estem a
favor de la participació de les entitats i del moviment veïnal per trobar noves
utilitzacions al quioscos tancats, en l’anterior legislatura es va presentar una moció
en aquest sentit que va ser aprovada per unanimitat pel ple. Però també es parla en
aquest punt d’un possible canvi d’usos i en aquest sentir les concessions de
quioscos tenen un ventall d’usos ja estipulat.
El sisè el votarem a favor.
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SR.ALCAZAR ESTEBAN (PSC)
Gracias Alcaldesa. Para responder brevemente a esta moción conjunta del PP y
Ciudadanos sobre el tema de los quioscos. Nosotros votaremos en contra de la
moción. No porque creamos que no haya que actuar al respecto de esta cuestión,
que nos preocupa, sino que porque el equipo de gobierno ya tiene un plan de
actuación que ha empezado a trabajar y por tanto vamos a desarrollar ese plan.
En cualquier caso compartimos la preocupación por la situación de estos quioscos,
de esta actividad que es de franca reducción en los últimos años. Que tiene que ver
sobre todo con los efectos de la sociedad de la información y la comunicación en
los que vivimos y por tanto tenemos que intentar entre todos, buscar salidas.
Para eso, vamos a actuar en cuatro frentes. El primero de ellos es trabajar con los
30 quioscos que todavía tienen actividad en la ciudad, para ver cómo mejoran las
condiciones de esa actividad. Desde el mes de junio hay una comisión formada
para trabajar con ellos, la mejora del reglamento y las modificaciones necesarias
para poder mejorar sus condiciones. Vamos a plantear también la retirada de la vía
pública de aquellos quioscos que tengan la concesión caducada y de los que no
preveamos un uso futuro factible, un total de 15. Vamos a hacer seguimiento de las
concesiones que están vivas pero que no tienen actividad.
Por tanto, para que en cuanto caduquen tengamos una decisión rápida sobre su
retirada o puesta en servicio para otra cuestión y evidentemente, vamos a estudiar
también que usos se pueden dar a aquellos que consideremos que no se deben
retirar porque pueden servir para alguna actividad de interés general.
Por tanto, este es el plan que ya está ejecutando el gobierno de la ciudad y por
tanto votamos en contra porque consideramos que es un trabajo que ya se está
realizando. En cualquier caso, si quieren conocer más, lo podemos hacer en las
próximas semanas.

SR.BELVER VALLES (PSC)
Gracias señora Alcaldesa. La moción 17 tiene por título “moción de condena de la
violencia y el terrorismo en democracia”. No creo que nadie de los que estamos
aquí pueda estar en contra de ese planteamiento, como mínimo, de ese título.
En toda esta situación, hoy hemos vivido en vivo y en directo algún episodio más.
Llevamos demasiado tiempo viviendo esta deriva en la que todos hablamos y nadie
escucha.
En eso me sumo a lo que decía el Sr. Miguel García, hubiera estado bien poder
contar con los compañeros y compañeras de ERC para que el debate fuera todo lo
plural que este consistorio es. Que no estén minimiza el debate.
Miren, lo primero que deberíamos convenir entre todos es que, por parafrasear “que
no ho tornarem a fer”, nadie, “no ho tornarem a fer”, porque haciendo lo que hemos
hecho creo que todos estamos viendo cual es el resultado. No creo que el resultado
le pueda dar satisfacción a nadie. Con lo cual, a partir de ahí, o empezamos eso
que se llama el desescalado de la tensión o realmente nos creemos eso que
decimos de que hay que dialogar, hay que pactar, que el acuerdo es lo que nos
llevará al final a la solución del problema.
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Sino, ir echando leña al fuego por cualquiera de los motivos, por cualquiera de los
lados, no nos lleva a ningún sitio. Creo en la transversalidad de los acuerdos, en la
ruptura de los bloques. No podemos ser, los míos y los tuyos. Los suyos y los
nuestros. Somos todos, somos todas. O entre todos y todas, somos capaces de
desescalar esto o entre todos somos capaces de llevar a situaciones razonables a
nuestra sociedad, o sino efectivamente acabaremos haciéndonos daño.
Es evidente que en este camino se van produciendo cosas, hechos. Esos hechos
hay que calificarlos. En el momento que se considere que pueden ser susceptibles
de ser considerados delitos, deben ser denunciados y juzgados.
Si del juicio de esos hechos, se deduce una condena, entonces hay que condenar y
cumplir la condena. Ese es el procedimiento y esa es la democracia. Si los hechos
por los que alguien es condenado consideramos que no deberían ser así,
democráticamente, cambiamos la norma. Todas las normas en su parte final tienen
un apartado donde se dice cómo se modifica la norma. Si hay una norma que no
nos guste, empezando por la Constitución y acabando por la última ley que se haya
aprobado en el Parlamento español o en cualquier parlamento autonómico, lo que
hay que hacer es cambiar la norma porque se puede cambiar una norma.
Es evidente que las sociedades avanzan, cambian, evolucionan, y eso hace que las
normas también deban evolucionar y cambiar.
Lo que se hace es cambiar la norma, no se cogen atajos, no se salta uno la norma.
Si estos días hemos vivido escenas que hemos visto todos en directo, unos desde
la calle otros lo hemos visto por televisión. Hemos visto hechos que seguramente a
muchos de nosotros nos parecen punibles, denunciables y merecedores de
enjuiciamiento.
Eso, los cuerpos y fuerzas del estado en su función y a partir de aquí, el elemento
judicial de los poderes del estado, acabará enjuiciando y determinando si eso es
merecedor de condena o no. Cuando eso suceda, ya avanzamos. Eso no será por
la ideología de nadie, será por los hechos que haya producido alguien
independientemente de la ideología que tenga. Con lo cual, se juzgan hechos, se
ponen a prueba hechos pero entre todos, lo que hemos de hacer es ser capaces de
olvidarnos de maximizar nuestras posiciones, de buscar los puntos de encuentro,
de romper la idea de los bloques, de volver a tener una sociedad diversa, mezclada,
mestiza y entre todos seamos capaces de volver a ser un sol poble, y que Cataluña
pueda seguir avanzando en convivencia, fraternidad y respetando la diversidad de
todos y todas cada uno de nosotros.

SRA. ESPLUGAS GONZÁLEZ (PP)
Gracias Sra. Alcaldesa, respecto a la moción de quioscos. Yo le pediría al Sr.
Cristian Alcázar, celeridad a la hora de llevar adelante ese cambio de normativa. No
olvidemos que llevamos desde el 2004 esperando esa modificación y por tanto ya
es, no urgente, lo siguiente.
Respecto al tema de la moción que nosotros subscribimos con el tema de la
condena, violencia y terrorismo en democracia, nosotros, a pesar de haber suscrito
la moción queríamos nuevamente, mandar un mensaje de agradecimiento y apoyo
a todas las fuerzas y cuerpos de seguridad que estos días están soportando los
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ataques violentos de todos aquellos que no respetan las leyes de las sentencias.
Son días complicados, con limitaciones en medio, no sólo para garantizar el orden
público y la convivencia sino también para garantizar su propia seguridad.
Desde aquí queremos reafirmar nuestro compromiso con ellos, recordarles que
estamos a su lado. Orgullosos de su trabajo y que aquí, en Cataluña les
necesitamos. Nadie va a echar a la Guardia Civil, nadie va a volver a humillar a sus
hijos en las escuelas, queremos que nos sigan defendiendo.
Gracias a que la Guardia Civil desarticuló, frustró acciones todavía más violentas de
las que hemos visto estos últimos días, aun así los CDR y el tsunami democràtic
han materializado una kale borroka con violencia extrema en nuestras calles y que
ha comportado que un policía esté muy grave. Una Cataluña en llamas, puesta
patas arriba, dejando sin derechos ni libertades a todos aquellos que no
compartimos el procés y respetamos la sentencias.
Más de la mitad de los catalanes hemos sido testigos de las terribles imágenes del
independentismo, la revolució dels somriures, la gent pacífica, se ha traducido en
barricadas, mobiliario urbano destrozado, coches quemados, carreteras cortadas,
trenes saboteados, el Prat cortado. Agrediendo el derecho de la normalidad de
muchos catalanes que no piensan como ellos. Esa es su democracia. Las
consecuencias de todo eso, es la ruptura de la convivencia en Cataluña. Además
de los costes económicos que ya ascienden a más de 7 millones de euros.
Los catalanes tenemos derecho a vivir tranquilos, en las últimas semanas se ha
estado llamando a la desobediencia y a la confrontación desde los poderes y los
medios públicos y hemos visto el trágico resultado que ha tenido.
En ninguna democracia sale gratis lanzar a la gente contra las instituciones y
menos si quienes animan, lideran esos disturbios, son los poderes públicos. La
respuesta de Torra, a exigir una investigación a los Mossos d’Esquadra y poniendo
en cuestión al resto de fuerzas de seguridad, es lamentable. Dejando en segundo
lugar, la condena abiertamente de la violencia de estos días en Cataluña, en
Barcelona.
Es que Joaquim Torra, lejos de gobernar para todos, lo que está haciendo es,
actuar con la mayor irresponsabilidad que puede actuar un gobernante. Lejos de
contribuir a la calma y a la convivencia, está echando más leña al fuego.
Torra actúa como bombero pirómano. Abdica de sus responsabilidades como
presidente para cortar carreteras y hacerse activista. Torra al cuidado de las
gallinas. Recordemos las famosas palabras del presidente Torra, reivindicando la
independencia, el salir a la calle y lanzando mensajes directos a los CDR para que
“apreteu”.
Ante esa situación, todavía tenemos que ver como el partido socialista, quita hierro
a los episodios de violencia extrema de estos días, mostrando una equidistancia
táctica ante las Elecciones Generales. O lo peor, escuchar al Sr. Marlaska como
invita a los españoles a visitar Cataluña con normalidad, mientras tanto el
presidente Sánchez viene escoltado hasta las cejas. Una situación que el estado de
derecho no puede permitir y el gobierno de España no puede mirar para otro lado.
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Por tanto, nosotros entendemos que no se puede mantener los gobiernos
socialistas locales en la Diputación de Barcelona con el apoyo de los extremistas
independentistas. Por eso le pedimos a Nuria Marín que rompa su alianza en la
Diputación de Barcelona.

SR. GARCÍA VALLE (Cs)
Sí muy brevemente. Porque tampoco hay mucho tiempo. Simplemente no esperaba
menos de En Comú Podem, sabíamos que se sale siempre por la tangente para no
condenar hechos que están a la vista de todos.
En cualquier caso, legítimamente ellos dicen lo que tienen que decir, y yo lo puedo
respetar aunque no lo comparta porque me parece que es lamentable que no sean
capaces de buscarle subterfugios para no condenar la violencia y lo que hay hoy en
Cataluña.
Al Partido Socialista decirle una cosa nada más, Pedro Sánchez, 16 de octubre, a
las 22:41: “Hago un llamamiento al Presidente de la Generalitat de Cataluña. Él y su
gobierno tienen el deber político y moral de condenar el uso de la violencia, sin
excusas, con la máxima determinación”.
Ningún gobernante puede camuflar su fracaso tras cortinas de humo y fuego. Lo
digo para que lo tenga en cuenta. No vaya a ser que haya disfunción y le regañen.
Seguro que tiene su posicionamiento bien claro. No quiero inducirlo a ningún
posicionamiento. Obviamente me gustaría que un partido que se dice
constitucionalista, estuviera a favor como no puede ser de otra manera, de la
Constitución.
A continuació l’Alcaldessa-Presidenta, obre un segon torn d’intervencions en
el debat.

SR.BELVER VALLES (PSC)
Me ha convencido Sr. Miguel García. Ahora voy a cambiar el voto. Esto es muy
serio porque ustedes hablan de un tema que parece que nos haya caído a todos del
cielo. El Partido Socialista, y usted leía las declaraciones seguramente de quien
más representación puede tener, que es, el Presidente del gobierno.
Dentro de la institución del Estado, el Presidente del gobierno condena la violencia
y exige al jefe del gobierno de la comunidad autónoma en Cataluña que haga
exactamente lo mismo. Además, cuando el President Torra dice, es que llamo a
Pedro Sánchez y no me contesta. Oiga primero vamos a solucionar esto, que hay
que solucionar primero, lo importante es la violencia, y luego ya hablaremos de
otras cosas si tenemos que hablar. Pero primero es lo primero. Y lo primero es la
violencia.
Pero fíjese usted bien, nosotros no es que condenemos la violencia, es que
padecemos la violencia. Con lo cual, seria del genero tonto que nosotros no
condenáramos la violencia, cuando somos unos de los receptores de esa violencia.
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Todos hemos visto las imágenes durante estos días de algunas sedes de nuestro
partido y de compañeros, sin ir más lejos, ayer el alcalde de Granollers, teniendo
que salir escoltado del ayuntamiento.
¿Condenan ustedes la violencia? Como no la vamos a condenar si la padecemos.
Pero dentro de todo eso y pensando en general, podríamos quedarnos en eso.
Pobres de nosotros, no, no, oiga, vamos a abordar el problema. Vamos a ponernos
de frente al problema. Olvidémonos, o dejémoslo de lado, y pongámonos a
solucionar el problema. El problema sólo lo solucionaremos todos juntos. No lo
solucionaremos de parte, no unos contra otros. Eso es lo que les quería decir antes
y reitero ahora.

La Sra. Alcaldessa-Presidenta, per al seu posicionament en les mocions 17 i
18, demana el vot a mà alçada dels/de les portaveus dels diferents grups polítics,
detallant-se el resultat de dita votació a continuació.

La Sra. Alcaldessa-Presidenta, finalitzat el debat, declara rebutjades les
mocions número 17 i 18, amb el resultat de la votació que es recull a continuació
en cadascuna d’elles.
MOCIÓ 17.-DE CONDEMNA DE LA VIOLÈNCIA I EL TERRORISME EN
DEMOCRÀCIA.
Es dóna compte de la moció que sotmesa a votació ha estat rebutjada amb 17
vots en contra dels representants del PSC, Srs./Sres. Núria Marín Martínez,
Francesc J. Belver Vallés, Cristian Alcázar Esteban, José Castro Borrallo, Rocío del
Mar Ramírez Pérez, Jesús Husillos Gutiérrez, Jaume Graells Veguin, David Quirós
Brito, M. Ángeles Sariñena Hidalgo, M. Teresa Revilla Sánchez, Laura García
Manota, Olga Gómez Fernández, M. Dolores Ramos Zafra i Cristóbal Plaza Lao i
dels representants de LHECP-ECG, Sres./Sr. Ana M. González Montes, Sergio
Moreno Ruiz i Núria Lozano Montoya i amb 5 vots a favor dels representants de
Cs, Srs./Sra. Miguel Manuel García Valle, M. Carmen Esteban Fernández, Rainaldo
Ruiz Narváez i Jesús Amadeo Martín González i de la representant del PP, Sra.
Sonia Esplugas González; assistents presents en el moment de la votació.
MOCIÓ 18.-MOCIÓ PER A IMPULSAR UN PLA DE QUIOSCOS A L’H.
Es dóna compte de la moció la qual ha estat rebutjada.
La votació d’aquesta moció s’ha produït de manera separada per cadascun
dels punts de la seva part dispositiva, amb el resultat següent:
a) Acords PRIMER, TERCER i CINQUÈ: han estat rebutjats amb 14 vots en
contra dels representants del PSC, Srs./Sres. Núria Marín Martínez, Francesc
J. Belver Vallés, Cristian Alcázar Esteban, José Castro Borrallo, Rocío del Mar
Ramírez Pérez, Jesús Husillos Gutiérrez, Jaume Graells Veguin, David Quirós
Brito, M. Ángeles Sariñena Hidalgo, M. Teresa Revilla Sánchez, Laura García
Manota, Olga Gómez Fernández, M. Dolores Ramos Zafra i Cristóbal Plaza
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Lao; amb 5 vots a favor dels representants de Cs, Srs./Sra. Miguel Manuel
García Valle, M. Carmen Esteban Fernández, Rainaldo Ruiz Narváez i Jesús
Amadeo Martín González i de la representant del PP, Sra. Sonia Esplugas
González i amb 3 vots d’abstenció dels representants de LHECP-ECG,
Sres./Sr. Ana M. González Montes, Sergio Moreno Ruiz i Núria Lozano
Montoya; assistents presents en el moment de la votació.
b) Acords SEGON, QUART i SISÈ han estat rebutjats amb 14 vots en contra
dels representants del PSC, Srs./Sres. Núria Marín Martínez, Francesc J.
Belver Vallés, Cristian Alcázar Esteban, José Castro Borrallo, Rocío del Mar
Ramírez Pérez, Jesús Husillos Gutiérrez, Jaume Graells Veguin, David Quirós
Brito, M. Ángeles Sariñena Hidalgo, M. Teresa Revilla Sánchez, Laura García
Manota, Olga Gómez Fernández, M. Dolores Ramos Zafra i Cristóbal Plaza
Lao i amb 8 vots a favor dels representants de Cs, Srs./Sra. Miguel Manuel
García Valle, M. Carmen Esteban Fernández, Rainaldo Ruiz Narváez i Jesús
Amadeo Martín González; dels representants de LHECP-ECG, Sres./Sr. Ana
M. González Montes, Sergio Moreno Ruiz i Núria Lozano Montoya i de la
representant del PP, Sra. Sonia Esplugas González; assistents presents en el
moment de la votació.
ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA
MOCIÓ 19.-DE RESPOSTA A LA SENTÈNCIA DEL TRIBUNAL SUPREM I PER
DEMANAR L’AMNISTIA PER A LES PERSONES PRESES POLÍTIQUES
CATALANES I EN DEFENSA DEL DRET D’AUTODETERMINACIÓ.
(VA QUEDAR SOBRE LA TAULA)
MOCIÓ 20.-PROPOSANT LA CREACIÓ D’UNA ZONA PER PRACTICAR
L’ESPORT A L’AIRE LLIURE A LA FEIXA LLARGA I PER PROMOURE
AQUESTES ZONES A ALTRES LLOCS DE LA CIUTAT.
(VA QUEDAR SOBRE LA TAULA)
MOCIÓ 21.-PER
XIPRERET.

LA

REHABILITACIÓ

I

CONSERVACIÓ

DEL

CARRER

(VA QUEDAR SOBRE LA TAULA)
L'H EN COMÚ PODEM-EN COMÚ GUANYEM
En relació amb les mocions presentades pel grup polític municipal de L’H En
Comú Podem – En Comú Guanyem, números 22, 23 i 24, es produeixen les
intervencions següents:
SRA. ALCALDESSA
Molt bé. Em sembla que intervenen tots tres, com vostès vulguin facin l’explicació.
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SRA. GONZÁLEZ MONTES (LHECP-ECG)
Gràcies. Respecte a la moció 22, el consorci per la normalització lingüística té com
a objectiu atendre les necessitats de formació, assessorament i gestió lingüística de
les institucions i també tracta d’ensenyar català a adults i difondre la llengua
catalana. La normalització lingüística implica la possibilitat d’accedir al ple exercici
de la ciutadania i a les oportunitats socials i laborals que l’aprenentatge de
qualsevol llengua facilita.
Però el centre de normalització lingüística de L’Hospitalet pateix mancances per
desenvolupar la seva imprescindible tasca: manca d’aules i espais per fer front a la
demanda de cursos, al 2018 no es va poder atendre la demanda de places i 433
persones van quedar en llista d’espera.
Cal destacar que només el 54,7% de la població de L’Hospitalet sap parlar català,
en una ciutat on la població migrada és per sobre de la mitjana, essent la zona nord
de L’Hospitalet on més ciutadania migrant resideix.

Essent les 17:47 hores abandona la sessió la Sra. Núria Marín Martínez,
Alcaldessa-Presidenta, i a partir d’aquest moment assumeix la presidència el Sr.
Cristian Alcázar Esteban, 2n Tinent d’Alcaldia.
En qüestió d’espai i recursos de personal trobem un informe de riscos laborals
realitzat al 2011, que acredita que un 20% de l’espai de tècnics té condicions
ergonòmiques desfavorables i que, per tant, el local no disposa de les condicions de
treball adequades.
Destaquem que a L’Hospitalet de Llobregat disposem d’una sola oficina de
normalització lingüística, mentre que a altres territoris el número d’oficines és més
elevat amb una població semblant. També el número de tècnics de normalització
lingüística es troba per sota de la mitjana, comparat amb els territoris de població
semblant.
Per això demanem: instem la Generalitat de Catalunya a dotar dels recursos
necessaris per augmentar el número de tècnics de normalització lingüística en
quatre, per passar dels 21 actuals als 25, tal i com reclama el propi consorci per a la
normalització lingüística de L’Hospitalet.
Instem a l’Ajuntament de L’Hospitalet a obrir una nova seu del consorci per a la
normalització lingüística que permeti cobrir tota la demanda de places, així com
valorar l’increment d’espais docents als barris del nord de L’Hospitalet de Llobregat.
Instar al Govern de L’Hospitalet a subvencionar el 100% dels cursos bàsics.

SR. MORENO RUIZ (LHECP-ECG)
Bona tarda. Respecte a la moció 23, ressaltar que els centres culturals són
equipaments imprescindibles per la vida associativa als barris, espais
específicament pensats per compartir cultura, per debatre o per aprendre de forma
col·lectiva.
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La vinculació al territori d’aquests espais permet donar suport a l’acció associativa,
que es proposa com a un factor clau per a la cohesió social i esdevé un element
integrador dels diferents col·lectius i de la nova ciutadania, amb més valor encara
en unes societats cada cop més individualistes i polaritzades.
L’Hospitalet va ser pionera en la promoció d’aquests espais, mitjançant les aules de
cultura dels anys 80, impulsats pel primer ajuntament democràtic, i van esdevenir
enseguida en centres neuràlgics de cultura popular als barris, i d’expressions
artístiques de tota mena, des de música, teatre, pintura, literatura, passant per tota
mena d’activitats lúdiques, destacant per sobre de tot el seu paper socialitzador,
proporcionant espais de participació veïnal i punts de trobada, de tertúlies,
d’intercanvi d’experiències i de diverses propostes de formació cultural des de la
proximitat.
Però, tot i aquest primer impuls fa ja més de 40 anys i el paper integrador i
comunitari que han desenvolupat als barris al llarg dels anys, avui ens trobem amb
alguns centres culturals de L’Hospitalet amb carències d’infraestructura, d’espai i
materials que impossibiliten una adequada programació cultural, tallers, cursos o
activitats artístiques.
Per altra banda, tenim a la ciutat de L’Hospitalet un patrimoni arquitectònic molt
valuós i que, actualment, no té un ús definit, fonamentalment espais industrials.
Espais com Cosme Toda, Can Trinxet, o Germans Albert tenen aquest
denominador comú, fàbriques que són patrimoni de la ciutat sense destinació d’ús.
La nostra aposta passa per homogeneïtzar aquest dos elements: cultura i patrimoni.
Recuperar aquests espais per al veïnat i per activitats que promocionin i impulsin la
cultura als barris. I en tenim exemples, i exemples molt significatius, de reconversió
d’espais industrials amb gran valor històric a la ciutat. La Tecla Sala recuperada
com a biblioteca, o Can Vilumara com a institut.
En aquesta sentit, al Districte I es troba el centre cultural de Sant Josep amb unes
mancances d’espai molt evidents per desenvolupar les seves activitats i propostes
culturals de proximitat. També al Districte I, molt proper al centre cultural, es troba la
fàbrica patrimonial de Germans Albert, que data del 1926 i que es troba en bon
estat de conservació, és un espai que bé podria destinar-se a ús públic, acollint el
centre cultural dels barris del Centre i Sant Josep, com a referent cultural del
districte.
Es per això que instem al govern de la ciutat a estudiar, juntament amb les entitats
del districte i el Consell de Districte, la possibilitat de traslladar el centre cultural de
Sant Josep a l’edifici patrimonial de Germans Albert com a centre cultural dels
barris del Centre i de Sant Josep.

SRA. LOZANO MONTOYA (LHECP-ECG)
Jo per últim em referiré a la moció en relació a la sentència als líders polítics i
socials de l’independentisme.
Des del respecte a la sentència, però també des de la discrepància amb el seu
contingut, volem expressar en primer lloc el nostre rebuig a una penes injustes i
desproporcionades, així com el recurs a un delicte com és el delicte de sedició, que
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és el resultat d’una interpretació restrictiva de les llibertats individuals, que entenem
que posa en perill drets fonamentals, com manifestació, expressió, lliure associació
o dissidència política.
Voldríem, així mateix, expressar la nostra solidaritat amb les persones
condemnades i les seves famílies en aquests difícils moments.
L’Hospitalet En Comú Podem, des de la discrepància política amb un projecte i uns
objectius polítics que no compartim, que no són els nostres, i que no ho han estat
mai, reiterem la voluntat de promoure les iniciatives polítiques, institucionals i
jurídiques necessàries per facilitar la sortida de presó de les persones
condemnades i el retorn de les persones que han marxat del país, així com la
necessitat d’una resposta transversal i unànime a la sentència, centrada en
l’exigència de la llibertat de les persones empresonades, tot defugint d’iniciatives
unilaterals. I vull posar especial èmfasi en aquest aspecte, el defugir la unilateralitat,
que incitin a la divisió o a la confrontació i que no s’orientin a la cerca de solucions
polítiques inclusives.
L’Hospitalet En Comú Podem reiterem el nostre compromís de treballar per una
solució dialogada i democràtica al conflicte polític i per la transformació de l’Estat
espanyol en un Estat plurinacional que reconegui plenament Catalunya com a
subjecte polític.
Partint de la constatació de que la sentència no posa fi al problema polític de fons,
cal seguir treballant per a fer possibles solucions que necessiten ser abordades a
Catalunya i també a l’Estat, construïdes entre totes des del diàleg, que interpel·lin a
una majoria social ampla i entorn a les que es cohesionin la societat catalana i
espanyola, per tal de seguir avançant en la via democràtica. Moltes gràcies.

El Sr. Cristian Alcázar Esteban, que presideix la sessió en aquest moment,
per al seu posicionament, dóna la paraula als regidors i les regidores representants
dels grups polítics municipals, per ordre de menor a major número de membres.

SRA. ESPLUGAS GONZÁLEZ (PP)
Muchas gracias. Desde el Partido Popular acatamos las sentencias judiciales,
siempre lo hemos hecho y siempre lo vamos a hacer, todas, unas nos gustan más,
otras menos, pero siempre las respetaremos. España es una gran democracia, en
la que la ley y la justicia funcionan. No hay nadie por encima de la ley, todos somos
iguales frente a ella, sin ningún tipo de privilegio y no debería haberlos en el futuro.
Son los tribunales de justicia quienes garantizan los derechos y las libertades de los
ciudadanos y eso es lo que quieren romper los que rompen con el Estatut y con la
Constitución, es decir, los que rompen la igualdad y la democracia. El estado de
derecho es una construcción humana de personas iguales que nos une a todos y
nos protege a todos.
Uno de los pilares fundamentales es el poder judicial, sus instituciones, sus
instrumentos y por eso esta sentencia es una victoria de todos, nunca una victoria
de unos sobre otros. El poder judicial nos defiende y nos protege a todos, como
decía. La sentencia del Tribunal Supremo es la reafirmación del estado de derecho
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que hemos construido entre todos, y en el que todos cabemos. Ningún hombre es
lo bastante bueno para poder pretender gobernar a otro sin su consentimiento, esto
es exactamente lo que quieren hacer las personas juzgadas y condenadas por sus
actos, no por sus ideas. Pretendían gobernarnos sin nuestro consentimiento,
imponer su plan suicida. España es una gran democracia y quien hace la paga y
como en toda democracia, la respuesta a los que se saltan la ley ha sido y siempre
será la justicia.
El Partido Popular, como decía, respeta la sentencia y exigimos a la Generalitat y a
los partidos y las asociaciones independentistas que también contribuyan a
mantener la paz y la convivencia, respetando la sentencia. Pedimos también al
gobierno de España que garantice la seguridad de todos los catalanes y que no
permita que una parte secuestre al conjunto de los catalanes. El gobierno debe
tomar las medidas necesarias para restaurar el orden, garantizar la libertad y la
circulación de todos los catalanes y los derechos de todas las familias,
trabajadores, estudiantes, que se ven acosados por el radicalismo separatista.
Nuestra principal preocupación son los miles de catalanes independentistas o no,
como la Sra. Forcadell, que parece que ahora ha descubierto que hay una inmensa
mayoría que no son independentistas, y hay que hacer un inciso en reconocer que
la prisión parece que tiene poderes curativos.
Los catalanes somos, vivimos con inquietud lo que ha pasado estos días. Estamos
viendo como nuestras calles arden, vemos con inquietud la posibilidad de no poder
acudir con normalidad al trabajo y llevar a nuestros hijos al colegio.
Afirmar, como hace la moción, que la sentencia es la culminación de un proceso de
judicialización de la política, es a nuestro entender cuanto menos incorrecta esta
afirmación. Siendo evidente que la celebración del 1 de octubre ha acabado en los
tribunales con la condena, cualquiera puede pensar que estos actos, ellos, los
condenados, han sido víctimas y es todo lo contrario.
Asegurar, como argumenta el independentismo, que los líderes del 1 de octubre
han sido metidos en la cárcel por poner urnas, es falso. Que yo sepa, en Cataluña,
en España, estamos votando cada año. Esos condenados están donde tienen que
estar por desafiar al Estado de derecho, no cumplir las leyes, y por celebrar actos
ilegales con consecuencias penales.
Essent les 17:57 hores, s’incorpora a la sessió la Sra. Núria Marín Martínez,
Alcaldessa-Presidenta.

Desde el inicio, a los líderes del 1 de octubre, del referéndum, sabían que no tenían
competencias para hacerlo y fueron avisados. ¿Alguien quiere que recordemos los
cinco avisos del Tribunal Constitucional y las fotos del President Puigdemont
haciéndose fotos con los requerimientos del Tribunal Constitucional?
Nuestra sociedad pide a nuestros gobernantes que cumplan la ley y que den
ejemplo, esa es la premisa de todo gobernante porque si rompemos esa regla, la
autoridad de esos gobernantes para hacer cumplir la ley, es realmente dudosa.
¿Por qué el gobierno de Puigdemont no respetó mis derechos? ¿Por qué ahora
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Torra asegura que la respuesta a la sentencia son más urnas ilegales? ¿Por qué
actúa de una manera unilateral, silenciando los derechos de la mitad de los
catalanes? ¿Por qué, si nosotros no queremos separarnos de España? ¿Por qué se
dedica a alentar el desacato y seguir dividiendo a la sociedad catalana?
En una democracia no existe un derecho a decidir por otras personas, existe el
derecho a que no decidan por uno mismo. El prófugo Puigdemont y el activista
Torra en su afán de imponer su tesis independentista, actúan de manera totalitaria.
En la moción se habla también del diálogo de consenso que debería ser la base
para evitar el conflicto, tratar el conflicto. Nosotros desde el Partido Popular
pedimos que si Torra es quien debe hacer de interlocutor, vamos apañados, porque
el President Torra ha insultado a todos los que no pensamos como él, podemos
recordar las famosas frases de que somos bestias con forma humana. ¿Quién
puede negociar con un kamikaze, si solo atiende a sus objetivos y no quiere oír
hablar de España?
Asegurar, como dice la moción, que la libertad de los condenados abriría una nueva
etapa de desbloqueo, liderada por Torra, como decía, me parece que no. La moción
acaba diciendo que la libertad y el diálogo son las soluciones, son tres pilares en los
que debe pivotar la política catalana a partir de ahora. ¿A partir de ahora, señores
de En Comú Podem? Hay una parte de Cataluña que venimos reclamando libertad,
y diálogo, y soluciones desde hace mucho tiempo.
Por último, la moción, en el cuarto punto, dice que quiere denunciar las
consecuencias graves que la sentencia tiene sobre las consecuencias en los
derechos civiles y políticos en el conjunto de la ciudadanía, como son el derecho a
la manifestación, de expresión, de libre asociación y disidencia política. ¿Ustedes
de verdad lo creen, esto?
En España están garantizados los derechos civiles y políticos y recogidos por
nuestra Constitución. Desde la restauración de la democracia, todo tipo de
ideologías ajustadas a derecho, tienen cabida en nuestro sistema. Podemos hablar
de manifestaciones independentistas o no, de cualquier tipo. Si esa afirmación fuera
verdad, todos aquellos que son independentistas o que fueron a votar el 1 de
octubre, también estarían en la cárcel. O sin ir más lejos, ustedes que forman parte
de un partido que es republicano, abiertamente promueve la república, estarían
también en la cárcel, y que yo sepa cada 14 de abril ustedes pueden manifestarse
con toda normalidad.
Pero los derechos civiles de los que no quieren hablar, por ejemplo, son aquellos de
los que el viernes querían ir a su puesto de trabajo; los derechos civiles de quienes
no podían salir de sus casas esos días porque había barricadas en sus portales; los
derechos de los propietarios de los coches quemados; lo que querían llegar al Prat
para coger un vuelo y no pudieron. ¿Dónde estaban ustedes también defendiendo
esos derechos?
En democracia no existe el derecho a decidir por los demás, sino como decía, el
derecho a que no decidan por uno mismo. En este estado de derecho no se
condenan ideas, sino graves violaciones de la ley, cometidas por algunos que
interpretaron que querían privarnos de lo que es de todos. Muchas gracias.
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SR. GARCÍA VALLE (Cs)
Muchas gracias. Sr. Belver, solo una pequeña consideración. Mire, al final ustedes
han votado en contra de nuestra moción, que lo que está diciendo es que
condenamos la violencia. Fíjese que cosa más incongruente.
Usted ha hecho un discurso muy bonito, para venir al final a decirnos, de mucho
consenso y tal, para venir a decirnos al final que vota en contra de eso, cuando su
presidente ya ha visto lo que ha dicho y yo estaba de acuerdo. Pocas cosas estoy
de acuerdo yo con el Sr. Pedro Sánchez, pero en eso estábamos de acuerdo y
usted ha venido aquí a hacer lo contrario de lo que había hecho su presidente.
Es decir, muy bonito el discurso, pero al final ustedes no han condenado la
violencia aquí y al final las palabras están muy bien, pero lo que vale son los votos y
ustedes han votado en contra de eso. Eso que quede claro y que la ciudadanía
vaya tomando nota de los discursos que se hacen, pero que luego después se vota
en contra.
Bueno, en cuanto a la moción 24, mire, En Comú Podem ya sabemos cada uno lo
que piensa a nivel político, y como no puede ser de otra manera, lo digo por
adelantado, respetado absolutamente. Las ideas hay que respetarlas, aunque no se
compartan y se combatan como hay que combatirlas, en las urnas.
En Comú Podem suscribe literalmente el relato del independentismo sin la más
mínima crítica. Da la sensación, no lo digo, no se lo tomen a mal, pero parecen
ustedes, en este caso, y no lo tomen a mal que va sin acritud, unos pagafantas. De
verdad, de verdad, pero lo digo sin acritud, pero lo he dicho, claro.
En Comú Podem critica que se judicialice la política, judicializan la política quienes
se saltan las leyes para imponer su proyecto político. Ellos sí que la judicializan.
En Comú Podem quiere que los políticos sean impunes, que puedan saltarse la ley
cuando les vaya mal. Los políticos, creo yo, que son los primeros que deben
cumplir las leyes, no solo para dar ejemplo, sino para que no haya abusos y para
que la democracia no se convierta en una tiranía. Ejemplos tenemos de donde
están esos regímenes que ustedes apoyan, ejemplos tenemos. La libertad y la
democracia que hay ahí. ¿Se lo recuerdo? No hace falta porque lo saben.
En Comú Podem vive en una ficción, reclama una respuesta política que se
sustente en los grandes consensos de la sociedad catalana. ¿Qué grandes
consensos son esos? Los grandes consensos tenían y se sostienen en la
Constitución del 78. Ahí sí estuvimos todos de acuerdo, todos, el pueblo español
sin… que por cierto fue refrendado por el 90%. Eso son grandes consensos y ahí
estaban ustedes, sus partidos. Ahí estaba Carrillo, ahí estaba gente que venía de
una ideología muy parecida a la que tienen ustedes hoy, porque la suya ha
derivado a no sé dónde, pero en cualquier caso, esos son los grandes consensos y
estamos dispuestos a llegar otra vez a grandes consensos y cambiar lo que haga
falta, porque es verdad y en eso tienen razón ustedes y cualquiera que lo reclame,
que las leyes no son inmóviles y se pueden mover, pero con consenso, no llegar
uno y decir, porque aquí quiero pues no y los demás no cuentan. No, todos,
consenso. Ya sabemos lo que pasa en este país, sabemos lo que pasa en España,
en la nación española, somos muchos.
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Y sí es verdad que hay diferencias en algunas cosas en las regiones, hasta en el
paisaje, pero no es menos cierto que conformamos una nación que cuanta más
junta esté mejor, y más en los tiempos que corren que se globaliza todo. Los
mercados, aunque ustedes están en contra de los mercados, pero que hacen falta
para poder vivir, porque sin mercados… controlándolos como hay que controlarlos,
que en eso también estaremos de acuerdo, para que no abusen, no hay
posibilidades de crecimiento ni de repartir nada, cuando no se crea. Y ustedes
saben lo que hacen esos regímenes a los que ustedes dan apoyo: que no hay
apoyo y ¿qué pasa si están las estanterías de los supermercados vacías? Hambre
y miseria y violencia y tener al pueblo metido en un puño. Eso es lo que ustedes
proponen muchas veces. No sé si lo hacen conscientemente o inconscientemente,
porque a veces creyéndome la buena voluntad de mucha gente a la que conozco,
me parece lamentable que al final acaben apoyando eso. Seguro que son
conscientes porque tontos no son, pero es un discurso que no acabo de compartir,
viendo a esas personas que en el fondo creo que quieren lo mejor para la sociedad,
pero lo hacen por el camino equivocado, a nuestro modo de ver. Hay más caminos,
no solamente el nuestro.
En Comú Podem no quiere quedarse atrás con el independentismo porque
comparte relato de acabar con el régimen del 78, lo he dicho. Y antes de acabar
con ese régimen, habrá que llegar a otros acuerdos para no quedarnos aquí en
barbecho, porque si no, ¿quién campa por ahí sin régimen y sin ley, sin orden?
Pues esto, los que quemaban contenedores el otro día y esto no es marcha, así no
vamos a ningún sitio. Régimen ya en una democracia consolidada como es la
española, llevamos ya un montón de años de democracia, que, como digo, se
puede cambiar.
Y mire, ustedes deberían saber que los partidos de los que ustedes emanan, En
Comú Podem, con la diversidad que puede haber dentro de esos partidos también,
como el PSUC, el Partido Comunista de España, estuvieron ahí en el consenso, en
ese consenso que hoy ustedes denuestan y que quieren cargarse, pero no
proponen uno que mejore éste, porque si lo que proponemos es la algarabía, el
follón, la calle, el apoyar a violentos y demás, como hacían ustedes aquí hace un
momento, pues me da la sensación de que todo eso que dice usted de consenso y
de buenas palabritas, se queda ahí, pero los hechos son los que valen.
A mí me duele de verdad, me duele que esos partidos que ayudaron tanto y que
viene de esa ideología, que ustedes tienen y comparten muchas cosas, ustedes no
honren esa memoria de aquellos señores que tuvieron que dejarse en el camino
muchas cosas para llegar a un consenso y es verdad que todos tenemos que dejar
en el camino cosas. Ahí están los constitucionalistas, ustedes serán
constitucionalistas y ahora a veces da la sensación de que no lo sean.
Mire, lamento mucho tener que votar en contra de esta moción, porque miren, en el
tercer punto dice, promover todas las iniciativas políticas institucionales y jurídicas
necesarias para facilitar la salida de la prisión a los condenados y el retorno de las
personas exiliadas. Pero hombre, ¿a dónde vamos a parar?, vamos, lo que están
ustedes proponiendo es que se vayan de rositas. Que atenten, que se demuestre
que han hecho lo que han hecho, que se condenen y oiga, todos a la calle. Oiga no,
hay que… es que el estado de derecho se defiende y pone condenas y hay que
cumplirlas.
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Mire usted que les han dejado la puerta casi abierta, porque aplicar el tercer grado,
como se puede hacer según la sentencia que respetamos, eso supone que algunos
de ellos pues estén comiéndose el turrón en Navidad en su casa. Me parece bien si
la ley lo permite, yo no estoy en contra. No lo comparto tampoco, así como ustedes
no comparten pues dicen que es injusta la condena, yo creo que es justa y
considero que también será justo, si al final le dan la llave de la celda al Sr. Torra,
pues que va a pasar aquí, que van a salir todos pues de rositas y esto es lo que
ustedes están apoyando y no quiero yo ensañarme con que la gente, porque a
nadie le gusta que haya gente en la prisión. Hombre, a nadie le gusta, es doloroso
que un ser humano, que vive para crecer en libertad o que nace para crecer en
libertad, al final tenga que estar encerrado, pero amigo, hay que atenerse a las
consecuencias de lo que uno hace y para eso están las leyes y lo he dicho muchas
veces, el Estado de derecho es el estado de derecho y hay que respetarlo y si te lo
saltas, pues llegan los jueces y te dicen, tú, como dicen vulgarmente, al talego.
Claro, luego después dicen ustedes, no, hay que echarlos, bueno pues que se
vayan de rositas.
¿Qué los políticos tienen algo especial? Cuando un señor roba y atraca un banco y
tal, ¿cuándo le meten en la cárcel, le piden ustedes que lo echen? Y a veces hay
muchas condenas injustas, mucha gente se ve a veces obligada a delinquir porque
pasa hambre, estos estaban hinchados a comer, no tenían por qué hacer lo que
han hecho. Así me gusta a mí explicar las cosas, así me gusta, como creo que soy,
con cierta vehemencia, pero al pan, pan y al vino, vino.
Mire, y luego dicen ustedes, los exiliados. Que no hay exiliados, a ver si se enteran
de una vez, que hay huidos de la justicia y alguno en un maletero se fueron, que es
vergonzoso y eso les ha costado a otros sufrir consecuencias porque claro cuando
no te fías… o sea, que no hay exiliados.
Y oiga, y dice, su retorno, pero quién les ha dicho que no vuelvan, que vuelvan
mañana mismo. Yo estoy loco porque vengan. Que cojan el caminito, pum, pum,
pum y que vengan y que se presenten dónde tienen que presentarse, a cumplir
como un ciudadano normal con lo que está ahí en la requisitoria, este señor que
nos lo traigan aquí y que no huya más, que es lamentable, nos está dando una
sensación de pena, ver como un señor comete presuntos delitos, porque éste no
está condenado todavía, y sale corriendo por ahí para no ejercer la responsabilidad
que tiene como persona. Si ha sido machotito para hacer eso, también para ser
responsable y dar la cara ante la ley.
Vamos a votar en contra por todo lo que le he dicho. Y de verdad que me duele
tener que explicarles a ustedes lo que creo que deben de saber y lamento que no
nos pongamos de acuerdo en los consensos que realmente están actualmente,
porque yo estoy dispuesto a hablar con ustedes o con quien haga falta y mi partido,
para llegar a otros consensos, pero antes de demoler una casa habrá que hacer
otra o ¿nos quedamos a la intemperie? Y eso es lo que hay que ver. En fin.
Luego tenemos aquí otra que dice, mire, en la 23 nos vamos a abstener. Nos
abstenemos porque para Ciudadanos no es lo más prioritario. Lo prioritario para
Ciudadanos son las residencias para personas mayores y guarderías de 0 a 3 años.
El edificio de Germans Albert nos parece un lugar idóneo para instalar una
guardería pública y no desaprovecharla para necesidades menos urgentes.
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Luego tenemos aquí la otra que es la 22, que habla del tema de lo de siempre.
Nosotros estamos en contra del concepto normalización lingüística, ¿sabe por qué?
Creemos que es discriminatorio ya que trata de anomalía a las personas en función
de la lengua que hablan. Nos parece eso. No quiere decir que tengamos razón, nos
parece eso. Nos parece bien que se den más clases gratuitas de catalán, pero que
las pague quien las tiene que pagar, no el ayuntamiento. Gracias.

SR. GRAELLS VEGUIN (PSC)
Jo em referiré a la moció sobre el centre de normalització de lingüística, que no al
consorci de normalització de lingüística. Jo aquí faria una primera observació
formal, si confonem el centre amb el consorci, a l’hora de fer les demandes i tal, ens
estem reclamant a nosaltres mateixos, ens fem trasllats al propi govern perquè
nosaltres presidim el consell del centre de normalització de lingüística i per tant
encara que sembli ser massa purista amb aquestes expressions, la veritat és que
no ho entendrà ningú.
Es demanen dues coses bàsicament a la moció: una és incrementar el nombre de
professorat per donar resposta a la creixent demanda donada l’arribada
importantíssima, i jo diria que massiva, de població nouvinguda a la ciutat i que no
té coneixement del català, tampoc del castellà i per tant, les escoles d’adults fan
oferta de castellà, el centre de normalització de lingüística, finançat pel consorci de
normalització de lingüística, fa l’oferta de català.
És evident que amb els recursos actuals, no hi ha suficient. És per això que
nosaltres ens vàrem reunir amb la Direcció General de Política Lingüística el mes
de setembre i amb un esforç important municipal, hem signat un conveni que ens
permet signar amb els nous estatuts del consorci, hem afegit nosaltres més
recursos inicialment durant aquest any per tal de que es puguin contractar dos
professors i el curs que ve lògicament sigui el consorci, a través del Departament de
Cultura, qui financi els quatre professors que necessitem.
Dubtem que amb això n’hi hagi prou, però com a mínim donarem resposta. Per tant,
dir-vos que això tal i com reclama el consorci de normalització de lingüística, és
com dir, tal i com reclama el Departament de Cultura, al qual nosaltres li hem
reclamat, per tant, no té sentit. També parlar de... encara que parléssim de centre,
qui presideix el consell de centre és el regidor d’Educació i tampoc tindria sentit,
però en tot cas el que és important és que s’ha donat resposta a aquest tema. Altra
cosa és el tema del local on estan treballant els tècnics i on es fan les matrícules i
els locals on s’imparteix formació.
Respecte a això hi ha dues qüestions: una per posar al dia aquests locals sí que és
veritat que hi ha hagut informes que reclamen la millora de les condicions laborals
dels treballadors, s’ha aprovat el projecte i està en licitació el millorar aquests locals
i nosaltres podríem compartir el que en el futur es parlés no d’una seu del consorci,
sinó d’un centre o de dos centres, del que sigui, això ho hem d’estudiar, ho hem de
veure què és el més idoni, però ja amb la proposta tan concreta, nosaltres no la
podem assumir.
I el punt tercer que és instar el govern de L’Hospitalet a subvencionar el 100% dels
cursos bàsics, hem de dir que aquests cursos bàsics tenen un cost de 14,5 euros,
que la població aturada té un descompte, i aleshores els hi queda en 5,4 i això és
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un criteri global del consorci d’entendre que alguna cosa s’ha de cobrar, no per
garantir el finançament, perquè evidentment amb aquestes quantitats no garantim
res, per fidelitzar els alumnes per evitar el que pugui haver un mal ús dels diners
públics respecte a gent que s’apunta, després no hi va, etc. És a dir, això seria
discutible, però és el que d’alguna manera nosaltres ens fa no poder votar a favor
aquesta moció, amb això que deia ara i amb tot el que he dit anteriorment.

SR. QUIRÓS BRITO (PSC)
Gràcies Alcaldessa. Bona tarda. En primer lloc algunes consideracions respecte al
tema de la moció referida a que el Centre Cultural de Sant Josep pugui albergar-se
a la fàbrica Germans Albert.
En tot cas, fer referència a que els centres culturals han de ser uns dels eixos de la
política cultural de la ciutat i l’espai de relació amb la ciutadania i que aquests són la
base de la cultura de proximitat. Els llocs de democratització de la cultura i els que
generen llocs de trobada i d’intercanvi.
Han de mantenir una relació constant també amb els espais especialitzats de la
ciutat en l’àmbit de la cultura, com són el teatre Joventut, el centre cultural Tecla
Sala, l’auditori Barradas i han d’actuar com espais culturals dels territoris. Plantejar
nous espais culturals implica el repte de despertar l’interès dels veïns i les veïnes a
cada barri de la ciutat per a la creació i la participació, tal i com estan fent ja els
centres culturals i les pròpies biblioteques municipals, que tenen el mateix sentit
territorial i cultural de proximitat.
No volem parlar nosaltres de cultura en majúscules o en minúscules en funció de
l’espai que ocupem, el que fa referència a grans esdeveniments o la que treballa el
dia a dia a cada racó de la ciutat. Per a aquest govern tot és cultura i no volem
renunciar a cap de les dues. És cert que als anys 80 aquest ajuntament va fer una
aposta clara i decidida per les aules de cultura, exportant el nostre model de
funcionament a tot Espanya.
Els nostres pares es relacionaven, participaven i consumien cultura als seus barris,
també és cert que no hi havia res més i estava tot per construir. Els models han
canviat i els seus interessos ja no són els nostres, i evidentment els interessos dels
nostres fills tampoc són els mateixos, però l’objectiu és el mateix, portar la cultura
als barris, fomentar la participació i la creació de la gent i de les pròpies entitats.
Per aquest motiu, jo faig algunes reflexions. Abans de parlar d’ubicació d’espais, no
caldria parlar del model que volem per a aquest segle XXI i del què volem que passi
en aquests espais? No cal preguntar-se per què i com, abans de parlar d’on? Per
aquest motiu, votarem contràriament aquesta moció, igual que vam fer a la darrera
moció presentada per Esquerra Republicana, que també demanava un centre
cultural a la Cosme Toda, malgrat que valorem el seu interès.
I ens comprometem, perquè així ho farem en aquest mandat, a treballar activament
en aquest sentit, en identificar un nou model que no oblidi que ja fa 40 anys que
creiem en la cultura de proximitat, i que aquesta ha estat exemple i ha generat una
vida cultural molt activa als nostres barris, gràcies a les seves entitats, als
equipaments com les biblioteques i els centres culturals, i a la seva gent que hi ha
participat. Moltes gràcies.
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SR. BELVER VALLÉS (PSC)
Gracias Sra. Alcaldesa. Jo em posicionaré respecte de la moció número 24.
Estem, si em permeten, com deia en l’anterior moció que presentava el grup de
Ciutadans, en un punt en que ens hem d’anar posicionant, hem d’anar parlant a
trossos de cadascun dels elements que estan envoltant tot aquest procés que ja
portem segur massa temps patint, crec jo, en el conjunt del procés.
Per tant, anar posicionant-nos una vegada darrera una altra sobre el mateix tema
mirat des de diferents prismes, cada vegada resulta més complex. Ara és evident,
tenim una qüestió que s’ha afegit, que és la resolució judicial, la sentència al voltant
dels responsables, de qui s’ha considerat els responsables que estaven presents
per poder ser jutjats i la justícia ha dictat sentència.
Amb la moció que presenta el grup d’En Comú Podem segurament de les que han
vingut al voltant d’aquestes qüestions, ara en el tema de la sentència, segurament
amb aquesta hi ha una bona part en la que segurament compartiríem moltes de les
expressions i moltes de les qüestions que planteja, hi ha d’altres en les que no
podem estar d’acord.
I és en el conjunt d’aquesta qüestió que jo voldria fer alguna reflexió. Jo crec que
tenim d’entrada massa gent opinant de la sentència sense que se l’hagin llegit,
perquè es diuen coses que diu la sentència, que la sentència no diu. Algú que em
digui a quin apartat de la sentència queda vulnerat el dret de manifestació. Jo me
l’he llegit i no l’he trobat.
Després algunes manifestacions que es fan al Ple, la portaveu del grup Popular
deia, “estem vivint amb inquietud tot el que està passant. Nosaltres el que
reclamem és llibertat i diàleg”. Llàstima que quan es van dedicar a recollir firmes
contra l’Estatut d’Autonomia aprovat pel poble de Catalunya, no ho haguessin
també pensat. Llàstima. Perquè si en aquell moment també haguessin reclamat
llibertat i diàleg, segurament no haguessin fet allò i ens haguéssim estalviat unes
quantes coses de les que han passat després. Llàstima que llavors no ho
pensessin.
I després, per part de Ciutadans es deia, perdóneme si no lo digo literal, pero usted
decía Sr. Miguel García, “aquí si te saltas la ley, el juez te coge y te dice, al talego”.

El Sr. García Valle intervé sense micròfon.

No, no, perfecto. Estoy de acuerdo, además le digo, la suscribo. Lástima que el
líder de su partido dice que cuando sea presidente del gobierno, él meterá a la
gente en la cárcel.

El Sr. García Valle intervé sense micròfon.

No, no, no lo saco de contexto. Vi el trozo entero. Lo vi entero. El contexto era el
que era. Cuando yo sea presidente del gobierno, al Sr. Torra lo meteré en la cárcel.
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El Sr. García Valle intervé sense micròfon.

No, no, ese trozo se lo saltó él. Por tanto y luego usted decía, no porque yo le voy a
decir a Pedro Sánchez lo que ustedes hacen aquí. Mire, cuando le chive eso por
favor acompáñele un tuit suyo de hace dos días: “última hora, Pedro Sánchez
aprovecha la visita a Barcelona para verse con Torra. Pedro Sánchez pide a Torra
que esta semana frene a los CDR con la finalidad de poner el foco mediático
durante unos días en sacar a Franco. Torra ha estado de acuerdo una vez llegado
al compromiso que no ha trascendido”.
Usted en este tuit miente, miente. Pedro Sánchez estuvo en Barcelona, no se vio
con Torra, usted miente.

SRA. GONZÁLEZ MONTES (LHECP-ECG)
Sr. Graells, nosaltres, quan vam plantejar aquesta moció, vam fer una visita al
centre de normalització lingüística i van ser els propis treballadors que van
traslladar-nos totes aquestes inquietuds.
Nosaltres creiem que era una moció important i positiva per a la ciutat i ens hagués
agradat que vostè, si tenia aquestes consideracions, ens ho hagués dit perquè
potser la podríem haver treballat junts.
Jo crec que lo important és normalitzar la llengua catalana i que totes les persones
que tenen necessitat d’estudiar la llengua catalana, en aquest sentit les més
vulnerables, les persones nouvingudes, que no es quedin fora com ha passat
durant l’any 2018.
I per una altra vegada si us plau, perquè aquest tipus de mocions no van contra
ningú, sinó tot el contrari, són constructives i ens amoïna molt que aquesta moció
sigui rebutjada per vostès.

SR. MORENO RUIZ (LHECP-ECG)
Respecte a la moció 23, plantejar un canvi de model dels centres culturals per un
canvi d’ubicació em sembla una mica exagerat. De totes maneres, per a nosaltres
el model dels centres culturals com proximitat de cultura als barris és
inqüestionable.
Clar que parlar de que hi ha un canvi d’interessos dels anys 80, és clar que els
interessos canvien, però per a nosaltres la defensa de la cultura no està lligat a
generacions o interessos momentanis, és a dir, és una defensa que nosaltres fem
ferma de la cultura i la cultura de proximitat als barris.
De totes maneres, la nostra aposta passa sí o sí per impulsar els centres culturals.
No és un model qüestionable per a nosaltres i un dels principals problemes que hi
veiem és precisament la ubicació per exemple del centre cultural Sant Josep, que
no és gens atractiva i està una mica obsoleta. Per tant, el que plantejàvem és que
els centres culturals s’han d’impulsar i una bona forma d’impulsar-los és ubicar-los a
espais patrimonials històrics que poden invitar una mica més a la participació en
aquests centres.
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SRA. LOZANO MONTOYA (LHECP-ECG)
Intentaré ser el més breu possible, en qualsevol cas centrar-me en la moció, perquè
la moció no li dóna suport a la unilateralitat. De fet a la meva intervenció inicial he
fet especial esment a aquesta qüestió, no li dono suport a l’incompliment de la llei.
No diu que Torra sigui un bon President, no ho és i per tant, no ho pot dir de cap de
les maneres.
No parla de mobilitzacions que ni hem convocat, ni hem donat suport, ni compartim
alguns dels mètodes, tot i que cal reconèixer que les mobilitzacions són
majoritàriament pacífiques i que hi ha excepcions de caràcter violent que ningú no
els hi pot donar suport.
La moció el que trasllada és un rebuig a la judicialització de la política i a la
politització de la justícia des de la perspectiva que quan un conflicte polític arriba als
tribunals, s’acaba l’aplicació de solucions polítiques perquè queda exposat a
l’aplicació de solucions de caràcter jurídic.
Potser per deformació professional, jo sí que m’he llegit les 425 pàgines de la
sentència. Mireu, cadascú tenim les nostres aficions i les nostres distraccions i he
tingut aquesta i per tant quan es fan afirmacions sobre l’aplicació de determinats
tipus delictius, com és el cas del tipus de sedició, sense concórrer tots els elements
necessaris perquè es pugui afirmar l’existència del delicte, el que s’està fent és obrir
la porta a que sense l’existència d’aquests elements, l’exercici de determinats drets
de reunió i de manifestació, siguin considerats com a sedició. I per tant, des
d’aquesta perspectiva s’està amenaçant aquests drets.
Ningú no defensa que ningú se’n vagi ni de rositas, ni de clavelitos, ni de cap altra
manera. El que s’està plantejant és que s’apliquin penes proporcionades a la
conducta en qüestió, des d’una perspectiva estrictament jurídica.
No és que els polítics tinguin quelcom d’especial, de fet jo estic completament
d’acord en que els corruptes, els lladres, els que cometin il·legalitats tinguin
exactament el mateix tractament que qualsevol altre ciutadà i des d’aquesta
perspectiva doncs completament d’acord.
Nosaltres fa molt de temps, no és d’ara, que parlem de llibertat, de diàleg i de
solucions. Hem estat els convençuts i les convençudes de que des de posicions
maximalistes que mantinguem de forma ferma única i exclusivament el que diem
cadascú, no arribarem a cap solució, però per això cal parlar. Si ens neguem fins i
tot a parlar, si ens neguem fins i tot a posar-nos al telèfon, no arribarem a cap
solució, de cap de les maneres.
I una última qüestió i em permeteu a mi també la ironia, nosaltres estem disposats a
ser pagafantes, pagagintònics i el que calgui per tal de relaxar o destensar i que la
gent sigui capaç de mirar-se als ulls, d’entendre les raons dels altres i de poder
debatre i arribar a solucions consensuades.
A continuació l’Alcaldessa-Presidenta, obre un segon torn d’intervencions en
el debat.
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SRA. ESPLUGAS GONZÁLEZ (PP)
Sra. Lozano las penas son proporcionadas, se ajustan a ley. Por tanto, ha habido
un juicio y una pena proporcionada, por tanto como decíamos antes, quien la hace
la paga y tiene una pena y ahí punto pelota. Es que yo no sé por qué se discuten
las penas.
La equidistancia constante del partido de En Comú Podem, sobre poner en valor el
derecho a manifestación, los derechos civiles, qué casualidad que solo va para una
parte de Cataluña, porque también podían haber traído una modificación de la
moción, poniendo en valor a todas aquellas personas que estos días se han visto
muy agraviadas con la situación que está pasando en Cataluña, que, como digo, no
han podido ir a trabajar, no han podido llevar a sus hijos al colegio o simplemente
no han podido salir de sus casas.
Por tanto, esa equidistancia siempre coqueteando con la misma parte de la
ciudadanía de Cataluña, coqueteando siempre con el independentismo, la verdad
es que hace que desde el Partido Popular dudemos de sus buenas intenciones a la
hora de poner en valor todo el tema de los derechos civiles y, como decía antes, si
los derechos civiles, en este caso los derechos políticos, estuvieran mermados de
una forma evidente, ustedes no se podrían manifestar y yo creo que muchas cosas
que hacen es manifestarse. Por tanto, nosotros lo ponemos en duda.
Respecto al Sr. Belver, cuando hablaba de las firmas que el Partido Popular recogió
contra el Estatut, decirle que mi partido ya ha reconocido esas firmas. Me gustaría
que el Sr. Zapatero también reconociera que se equivocó al decir que: “aprobaré el
Estatut que salga del Parlament de Cataluña”, que yo creo que a día de hoy todavía
no lo han hecho y de aquellos polvos vienen estos lodos.

SR. GARCÍA VALLE (Cs)
Gracias Sra. Alcaldesa. Mire Sra. Lozano, de verdad se lo digo, yo siempre procuro
ser de verdad como soy, me expreso tal como soy y no hago ejercicios de
hipocresía, lo hago muy mal, lo llevo muy mal y se lo digo en serio Sra. Lozano, yo
le voy a decir una cosa, no se lo tome a mal, ¿va a saber usted más que el juez?
Vamos a ver, lo que se ha condenado son hechos probados, Sra. Lozano, hechos
probados. No cabe lugar a interpretaciones, ahora, usted puede interpretar, claro,
pero se condena por hechos probados y al final cuando dice usted, no, nosotros no
queremos que se vayan de rositas, hombre pues lo que dice el tercer punto
prácticamente es eso. Oiga, no, que se abra la puerta y que se vayan y tal. Sí, sí,
yo lo leo literalmente, facilitar la salida de la prisión, todas las medidas necesarias
jurídicas y todo lo que haga falta.
Hombre no, porque al final sino la justicia sería como decía el alcalde de no sé
dónde, esto es un cachondeo, porque si no se hace un mínimo de represión entre
comillas, la palabra represión no me gusta, para la gente que trasgrede la ley, pues
estamos mal.
No, no, mire, yo ya le digo que hasta podría estar en desacuerdo con que el tercer
grado se aplique porque me parece que lo que han hecho es gravísimo, subvertir el
orden constitucional, dar una especie entre comillas, quitándole un grado porque es
primo hermano la sedición de lo que podría ser pues bueno lo que no lleva pistola,
claro cómo Tejero y tal, que aquello se condenó con un montón de tiempo y tendría
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que haber estado más todavía en la cárcel.
Pero atentar contra todos, eso es el crimen más grande que puede haber en una
democracia, el más grande, equiparable a todo lo que se hace con las víctimas de
las mujeres y todo eso en lo que estaremos de acuerdo. Es durísimo eso, por tanto
deberá tener algún correctivo, y no se pueden ir de rositas, hombre, al final sí hay
hechos probados, sí los hay.
Mire, la verdad es que yo entiendo que ustedes… y lo de pagafantas era en clave
de humor, ya sabemos que no puede estar de acuerdo como usted ha dicho lo del
gin-tonic que prefiero los gin-tonics un poquito más, pero en cualquier caso no me
gusta tener acritud con la gente que yo considero que lucha por la sociedad
honestamente, como son ustedes. Otra cosa es que vayan por el camino que
entendemos nosotros que es el equivocado, a nuestro modo de ver, porque se ve.

SR. GRAELLS VEGUIN (PSC)
En relació al que deia la Sra. Ana González, evidentment que segur que tenim
molts punts en comú, podem consensuar moltes coses, ho vam fer en el pacte local
per la educació i en altres àmbits i per tant és evident que tot el que sigui anar junts
per defensar els interessos de la ciutat davant d’altres administracions, en aquest
cas del govern de la Generalitat, és molt positiu per la ciutat.
En el cas del soterrament de les vies que hem anat units, hem aconseguit resultats
importants, però nosaltres sovint tenim la percepció que se’ns vol implicar en les
mancances d’altres administracions per desgastar aquest govern municipal i això és
molt contraproduent perquè ens heu d’enfortir com a govern, quan el que defensem
és l’interès de tots i totes davant d’altres administracions. No ho dic per aquesta
moció, però en general podem tenir aquesta percepció.
Ara vindrà una moció del PP respecte també a educació, però podríem parlar de
salut, podríem parlar d’altres àmbits on tenim aquesta percepció i en el cas de la
moció del PP jo crec que estarem també en condicions de poder-ho demostrar.
Si volem defensar l’educació a la ciutat, ajuntem-nos, reunim-nos, veiem on estan
els dèficits i fem mocions conjuntes, fem accions conjuntes per defensar l’educació
a L’Hospitalet i segur que trobarem molts punts en comú. El que no pot ser és,
bilateralment, sense avisar, venir amb mocions que jo crec que no ajuden gens a
que després nosaltres, com a govern, defensem els interessos de la ciutat.

SR. BELVER VALLÉS (PSC)
Jo si em permeten, continuant amb el fil conductor que plantejava el Sr. Jaume
Graells i sé que hi haurà qui s’ho prendrà molt malament, però m’és igual,
prefereixo dir-ho.
Jo crec que la voluntat de tots el grups polítics que fan una feina de redacció d’una
moció, és una voluntat i sobretot en qüestions que tenen a veure amb la ciutat, és la
voluntat de que aquesta moció surti endavant i que puguem millorar el que sigui.
Parlem-ho abans –finalitza la intervenció perquè s’ha exhaurit el temps-.
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SRA. GONZÁLEZ MONTES (LHECP-ECG)
Molt ràpid Sr. Graells. Aquesta moció era propositiva, mai per atacar ningú i això jo
crec que ha quedat evident. Nosaltres sempre dialoguem i sempre agafem el
telèfon. Si us plau una altra vegada, li torno a dir, som allà i agafarem el telèfon.

SRA. ALCALDESSA
Els telèfons es poden aixecar de les dues bandes, o sigui que quedin vostès, veginse i parlin que jo crec que és molt millor, bé també que puguin parlar per telèfon, no
hi ha cap problema.

SRA. LOZANO MONTOYA (LHECP-ECG)
Molt breument. En qualsevol cas, miri, jo no és que sàpiga més que ningú, hi ha
gent que en sap bastant més que jo, com és el cas d’un col·lectiu de 40 catedràtics
de dret penal, amb veus tan autoritzades com el Javier Pérez Royo, el Joaquín
Urías ex-membre del Tribunal Constitucional, la magistrada Vicky Rosell, l’ex-fiscal
Josep Maria Mena, són veus jurídiques molt autoritzades que comparteixen el punt
de vista que aquí traslladava.
I en qualsevol cas, és veritat que nosaltres som molt gelosos i ens agrada molt
exercir els nostres drets, el de manifestació doncs també, li tenim molt de carinyo,
miri. Els drets constitucionals els hi tenim molt de carinyo i el de manifestació
especialment, per això no entenc que la Sra. Esplugas doni per suposat que
nosaltres no ens sentim agreujades per determinades situacions, perquè no sap
quin ha estat el nostre paper en determinada jornada i si ho hem vist des del carrer
o des de casa, com deia el Sr. Belver.
Per tant, crec que en qualsevol cas no hauríem de pressuposar absolutament res i
crec que tampoc no es pot pressuposar que existeixen males intencions perquè
nosaltres, mirin, ens passa una mica com al Sr. García, som molt clars, nosaltres no
coquetegem amb ningú, ni li comprem res a ningú. Ens agrada traslladar amb
claredat i amb nitidesa els nostres punts de vista i compartir-los amb la ciutadania,
amb aquest Ple, senzillament, sense més complicacions. Moltes gràcies.

La Sra. Alcaldessa-Presidenta, per al seu posicionament en les mocions 22,
23 i 24, demana el vot a mà alçada dels/de les portaveus dels diferents grups
polítics, detallant-se el resultat de dita votació a continuació.

La Sra. Alcaldessa-Presidenta, finalitzat el debat, declara rebutjades les
mocions números 22, 23 i 24, amb el resultat de la votació que es recull a
continuació.
MOCIÓ 22.-PER INCREMENTAR L’OFERTA DE CURSOS DE NIVELL BÀSIC,
AUGMENTAR EL NÚMERO DE TÈCNICS I DOTAR D’UNA NOVA UBICACIÓ AL
CONSORCI PER A LA NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA.
Es dóna compte de la moció que sotmesa a votació ha estat rebutjada amb 19
vots en contra dels representants del PSC, Srs./Sres. Núria Marín Martínez,
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Francesc J. Belver Vallés, Cristian Alcázar Esteban, José Castro Borrallo, Rocío del
Mar Ramírez Pérez, Jesús Husillos Gutiérrez, Jaume Graells Veguin, David Quirós
Brito, M. Ángeles Sariñena Hidalgo, M. Teresa Revilla Sánchez, Laura García
Manota, Olga Gómez Fernández, M. Dolores Ramos Zafra i Cristóbal Plaza Lao;
dels representants de Cs, Srs./Sra. Miguel Manuel García Valle, M. Carmen
Esteban Fernández, Rainaldo Ruiz Narváez i Jesús Amadeo Martín González i de
la representant del PP, Sra. Sonia Esplugas González i amb 3 vots a favor dels
representants de LHECP-ECG, Sres./Sr. Ana M. González Montes, Sergio Moreno
Ruiz i Núria Lozano Montoya; assistents presents en el moment de la votació.
MOCIÓ 23.-PER DESTINAR A ÚS PUBLIC A L’EDIFICI PATRIMONIAL DE
GERMANS ALBERT PER ACOLLIR EL CENTRE CULTURAL DELS BARRIS DE
CENTRE I SANT JOSEP.
Es dóna compte de la moció que sotmesa a votació ha estat rebutjada amb 14
vots en contra dels representants del PSC, Srs./Sres. Núria Marín Martínez,
Francesc J. Belver Vallés, Cristian Alcázar Esteban, José Castro Borrallo, Rocío del
Mar Ramírez Pérez, Jesús Husillos Gutiérrez, Jaume Graells Veguin, David Quirós
Brito, M. Ángeles Sariñena Hidalgo, M. Teresa Revilla Sánchez, Laura García
Manota, Olga Gómez Fernández, M. Dolores Ramos Zafra i Cristóbal Plaza Lao;
amb 4 vots a favor dels representants de LHECP-ECG, Sres./Sr. Ana M. González
Montes, Sergio Moreno Ruiz i Núria Lozano Montoya i de la representant del PP,
Sra. Sonia Esplugas González i amb 4 vots d’abstenció dels representants de Cs,
Srs./Sra. Miguel Manuel García Valle, M. Carmen Esteban Fernández, Rainaldo
Ruiz Narváez i Jesús Amadeo Martín González; assistents presents en el moment
de la votació.

MOCIÓ 24.-EN RELACIÓ A LA SENTÈNCIA ALS LÍDERS POLÍTICS I SOCIALS
DE L’INDEPENDENTISME.
Es dóna compte de la moció que sotmesa a votació ha estat rebutjada amb 19
vots en contra dels representants del PSC, Srs./Sres. Núria Marín Martínez,
Francesc J. Belver Vallés, Cristian Alcázar Esteban, José Castro Borrallo, Rocío del
Mar Ramírez Pérez, Jesús Husillos Gutiérrez, Jaume Graells Veguin, David Quirós
Brito, M. Ángeles Sariñena Hidalgo, M. Teresa Revilla Sánchez, Laura García
Manota, Olga Gómez Fernández, M. Dolores Ramos Zafra i Cristóbal Plaza Lao;
dels representants de Cs, Srs./Sra. Miguel Manuel García Valle, M. Carmen
Esteban Fernández, Rainaldo Ruiz Narváez i Jesús Amadeo Martín González i de
la representant del PP, Sra. Sonia Esplugas González i amb 3 vots a favor dels
representants de LHECP-ECG, Sres./Sr. Ana M. González Montes, Sergio Moreno
Ruiz i Núria Lozano Montoya; assistents presents en el moment de la votació.
PARTIT POPULAR DE L'HOSPITALET
En relació amb la moció presentada pel grup polític municipal del Partit
Popular de L’Hospitalet, número 25, es produeixen les intervencions següents:
SRA. ESPLUGAS GONZÁLEZ (PP)
Gracias Sra. Alcaldesa. Antes de iniciar mi intervención, quisiera al hilo de lo que se
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ha comentado por parte del gobierno de la ciudad, decir que esta moción se
presentó y de la misma manera que en la comisión de Presidencia hubo un partido
político que se quiso adherir a la moción de los quioscos, que nosotros
presentamos inicialmente, y que finalmente ha sido conjunta, pues también se
podía haber dado el caso en la moción que ahora presentaré con el tema de
educación.
Por tanto, nosotros entendemos que si el Partido Socialista no ha querido hacerla
conjunta, ha sido por cuestiones que ahora luego pues podrán decir. Por tanto, la
intención del Partido Popular es trabajar por la ciudad, cuantas más fuerzas
políticas se sumen a nuestras mociones, pues más fuerza tendrán a la hora de
reclamar nuestros derechos en este caso educativos y por tanto no me parece
ajustado a la realidad el comentario que ha hecho el Sr. Graells, diciendo que hay
que trabajar de manera conjunta y trabajando las mociones conjuntamente desde
un principio, cuando nosotros siempre tenemos esa opción y siempre es bienvenida
la adhesión de cualquier partido político.
Entrando ya en materia de la moción, es una moción de la Cataluña real, dejando a
un lado ya el tema del procés y la sentencia, es una moción de la Cataluña real. No
podemos olvidar que Cataluña es la comunidad autónoma con más instalaciones
provisionales de carpintería de aluminio, con un total de 1.013 instalaciones. La
problemática de los barracones se arrastra desde hace décadas, se disparó en el
2000 y en el año 2008 por el incremento del número de estudiantes, debido al
repunte demográfico y al migratorio.
El sistema educativo público pasó en ese periodo de los cerca de 500 barracones a
los 1.060, máximo registrado. La educación, en general, ha sido uno de los ámbitos
más afectados por los recortes, primero y el desgobierno autonómico después. Y
los módulos prefabricados son, en definitiva, la parte más palpable del déficit
educativo que tenemos en Cataluña.
Debemos recordar la temporalidad y excepcionalidad de estas instalaciones, que
aun reuniendo los requisitos normativos resultan estrechas, incómodas y mal
acondicionadas. En algunos casos, son muchos los años haciendo clases de forma
ininterrumpida en estos barracones y la provisionalidad tiene sus efectos también
en el profesorado: más de la mitad se marcha cada año.
Las consecuencias son que tanto los alumnos como los profesores deben soportar
la mala climatización, altas temperaturas cuando hace calor, bajas temperaturas
cuando hace frío, optando incluso por llevar chaquetón y bufanda dentro de la
clase; si llueve hay goteras. En muchos casos si están bien conservados es gracias
al profesorado que hace una labor de mantenimiento.
Desde L’Hospitalet debemos recordar e instar al gobierno de la Generalitat a dar
cumplimiento a sus compromisos de mejora del sistema educativo en nuestra
ciudad, revisando el plan de infraestructuras educativas, analizando las causas de
los retrasos existentes en la construcción, mejoras urgentes y dotación de centros
educativos.
En concreto, aquí hay el detalle, un total de 934 alumnos están estudiando en los
17 barracones que tenemos repartidos por la ciudad.
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Atendiendo la última visita, la única, que ha hecho el President Torra a la ciudad, el
pasado 9 de septiembre, donde se anunciaba la reunión en pocas semanas de la
comisión mixta entre el Ayuntamiento y la Generalitat para tratar diferentes temas
de interés.
Atendiendo además la necesidad urgente de nuestros alumnos y profesores por
revertir esta situación, máxime cuando en el año 2018 el Parlament de Cataluña ya
instó al govern de la Generalitat a agilizar la ejecución de estas actuaciones que se
encuentran actualmente retrasadas, varias de las cuales se encuentran en nuestra
ciudad.
Y en la misma línea, las escuelas bressol sufren desde hace años el desamparo en
materia de financiación por parte de la Generalitat, que no cumple con la sentencia,
valga la redundancia y la actualidad, que le obliga a pagar los retrasos desde el año
2012.
Esta falta de responsabilidad de la Generalitat repercute directamente en las arcas
municipales que han de suplir esta falta de financiación.
Por todo ello, desde el Partido Popular instamos al Ayuntamiento a reclamar a la
Generalitat de Cataluña el incremento los recursos económicos destinados a
educación.
También instamos al Ayuntamiento de L’Hospitalet a reclamar al govern de la
Generalitat la mejora de la financiación de las escuelas bressol.
Instamos también al Ayuntamiento de L’Hospitalet a reclamar al govern de la
Generalitat a presentar un nuevo plan de infraestructuras educativas dentro del
plazo de dos meses que modifique la actual, resuelva las carencias de financiación
y las imprecisiones temporales, incluya aquellos centros educativos que fueron
olvidados y recoja las necesidades que se han puesto en evidencia al inicio del
curso escolar.
Y por último instamos al Ayuntamiento de L’Hospitalet a reclamar al govern de la
Generalitat a presentar en el plazo máximo de dos meses, una planificación
temporal exhaustiva para la eliminación de los 17 barracones escolares que
tenemos actualmente en nuestra ciudad. Gracias.

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

SR. MORENO RUIZ (LHECP-ECG)
Gràcies. Que al 2019, a la segona ciutat de Catalunya hi hagi més de 900 alumnes
estudiant en barracons, això crec que és una vergonya.
Aquest inici de curs escolar són sis les escoles de L’Hospitalet on alumnes i
professors hauran de realitzar les seves activitats lectives a barracons, amb els
dèficits d’infraestructura, com explica la Sonia, que això suposa.
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L’any passat, el propi Conseller d’Ensenyament va reconèixer un dèficit històric
d’inversions a la nostra ciutat en matèria d’educació. Un any després la situació,
lluny de resoldre’s, es continua agreujant.
Cada curs escolar més alumnes que no hi caben a les aules, s’han d’instal·lar a
barracons per garantir l’educació pública i sembla que allò que era una mesura
temporal i excepcional per a cobrir aquest dèficit d’infraestructura i planificació,
comença a ser una pràctica normalitzada.
La falta de recursos, la falta d’infraestructures i la falta de previsió ens porta a
solucions precàries: aules en barracons amb problemes de clima, d’espai o de
condicionament, tant per als alumnes com per al professorat.
Cal afegir també que no només tenim situació precària amb els barracons. Segons
les dades de la Xarxa Groga el mes de setembre hi havia 407 alumnes per sobre la
ràtio i un total de 19 cursos addicionals o cursos bolet, el que suposa un total de
aproximadament 880 alumnes en situació anòmala, que bé podria suposar la
creació de dues noves escoles, de dues línies. I el més preocupant és que no es
tracta d’una situació excepcional que en el curt termini pugui tenir sortida, sinó que
el problema s’agreujarà en els següents anys.
Ho venim dient des de fa molt temps, L’Hospitalet ja fa anys que som la ciutat amb
més densitat de població d’Europa, però és que al 2018 vam ser la tercera ciutat
amb més creixement de població d’Espanya. I la previsió pels següents anys és que
aquesta tendència continuï amb projectes sobre la taula com CosmeToda.
La nostra pregunta és, si aquest curs ja tenim sis escoles amb barracons, què
farem quan haguem d’escolaritzar a tots els infants i joves nouvinguts a L’Hospitalet
dels pròxims anys?
Un govern de la Generalitat sense cap intenció de fer política social i preocupar-se
pels serveis públics, acompanyat d’un projecte de ciutat que continua fomentant la
promoció d’habitatges, és un còctel perfecte que el que aconsegueix és degradar la
qualitat dels serveis públics, en aquest cas, de l’educació.
Per tots aquests motius, el nostre grup donarà suport a la moció que planteja el PP i
a totes aquelles, sempre ho hem dit, que posin al centre de la política la millora de
les condicions de vida de la gent de la nostra ciutat. Gràcies.

SR. MARTÍN GONZÁLEZ (Cs)
Muchísimas gracias. Sobre la moción que hoy nos traen para hablar de los
barracones en nuestra ciudad, la verdad es que deberíamos trabajar más este tema
todos juntos. Creo que deberíamos trabajarlo mucho más. Creo que el dato de
pasar de dos escuelas que teníamos en barracones a seis, y haber retrocedido en
cuanto a la calidad de nuestros niños en los colegios, yo creo que ya nos debería
hacer reflexionar a todos para ir juntos, como hemos dicho antes, para ir juntos,
para trabajar juntos donde toque.
Ya sabemos que la Generalitat, lo estamos viendo, la falta de prioridad que tiene, a
la hora de priorizar precisamente en estas cuestiones. Llevamos dos años sin
presupuestos, es decir, dos años en los que hemos visto cómo hemos pasado de
tener esas dos escuelas con barracones a tener seis, es decir, ni hay priorización,
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ni se busca acabar con el problema, ni se busca intentar solucionar, ni se busca
acordar medidas que al final yo creo que los políticos estamos para eso y los
responsables creo que aún más y no priorizan porque ya vemos que su priorización
máxima está siendo la que está siendo. Ahí podemos compartirla.
Había un dato que salía cuando se debatió este tipo de propuestas en el Parlament,
que precisamente los partidos independentistas votaron en contra de suprimir los
barracones en toda Cataluña, y había un dato que salió que me llamó mucho la
atención, que con el presupuesto de un año de TV3, podíamos acabar con todos
los barracones que tenemos en Cataluña, por decir un ejemplo.
Pero claro, el resumen es que estamos retrocediendo en este tipo de cuestiones
mientras avanzamos y derrochamos, en este caso el govern de la Generalitat,
derrochamos cada vez más en cuestiones que solo les afecta a una parte y como
bien se ha dicho aquí, al final quien lo paga pues son esos más de 900 niños que
durante este curso y durante los siguientes, porque ya vemos que la Generalitat no
lo hace, van a tener que estudiar en barracones.
Pero más allá de esto, yo creo que aquí también debemos tener un papel, que es lo
que yo me refería antes. Desde este ayuntamiento creo que también debemos
reivindicarlo con fuerza, Sra. Núria Marín, creo que también debería reivindicarlo
con fuerza. Por este ayuntamiento durante los últimos 4 años, no es que haya
pasado el conseller de Educación, el Presidente de la Generalitat, el anterior y éste,
es que han pasado todos los consellers, es que ha pasado por aquí todo el govern
y hace pocas semanas precisamente vino el Presidente Torra.
Entonces claro, a raíz de esto hemos estado mirando a ver qué se dijo, qué no se
dijo, qué hablaron ustedes, Sra. Núria Marín. No vimos nada de este tema, no lo
vimos. No vimos una exigencia clara, yo creo que debería usted decirlo con
claridad. No sé por qué, yo me temo que a lo mejor es lo que a veces se dice, no
quiere incomodarles, porque claro el partido del Sr. Torra ha sido el que le ha
apoyado a usted en este caso, a que usted sea Presidenta de la Diputación.
Puede ser un motivo para que no quiera achucharle mucho, pero usted más allá de
eso, representa a toda la ciudad y representa a todos los vecinos de la ciudad y se
lo digo más allá de ser concejal, se lo digo como vecino de esta ciudad. Yo, como
vecino de L’Hospitalet, quiero que mi alcaldesa se ponga al frente y lidere esas
reivindicaciones, que más allá de que los partidos, en este caso el PP, en otros
casos puede ser Ciudadanos, puede ser… da igual, pero que el gobierno de esta
ciudad y sobre todo la figura que usted lidera, Sra. Marín, como alcaldesa, es que
debería ser la primera que reivindicara ese tema, pero con fuerza, con la fuerza que
le da su cargo y con la fuerza que le da su posición, y yo no he visto ni una sola
palabra al Presidente Torra para decirle, oiga, es que usted cuando viene aquí,
vamos a mirar los problemas que tenemos en esta ciudad.
Porque al final es que estoy convencido que a nivel de ciudad y a nivel de los
vecinos, nosotros como vecinos y como partido nos podemos poner de acuerdo,
porque es una necesidad que nos afecta a todos, más allá de ideologías, es que yo
creo que esta cuestión no va de ideologías. Me pongo un poco vehemente porque
creo que nos podemos poner de acuerdo y podemos solucionar mucho más, pero
por eso mismo usted debería aprovechar esa posición y ese cargo que tiene para
hacerse valer y para hacer valer a la ciudad y para priorizar en este problema y yo
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creo que usted no lo está haciendo sinceramente. Puede ser que me equivoque,
pero yo creo que usted no lo está haciendo y me temo que el motivo o uno de los
motivos puede ser ese.
Pero yo no lo entiendo, porque cuando viene aquí el Presidente de la Generalitat
tras casi dos años de no venir ningún Presidente de la Generalitat, usted no fue
capaz o no lo quiso difundir a los medios, pero yo creo que una reivindicación como
ésta usted la debería haber puesto encima de la mesa cuando vino, y usted
precisamente me ve a mí porque en el poco tiempo que tuve de conversación con
él, yo se lo intenté decir, oye, es que aquí esto es lo que nos afecta, es que más
allá de decir permanentemente que vamos a desacatar, como siguen diciendo, más
allá de querer pactar una silla, un cargo, esto es lo que nos afecta y esto es en lo
que debemos ponernos de acuerdo y de esto ha pasado el Presidente de la
Generalitat por aquí y no hemos visto nada y lo que hemos visto es retroceso, que
es lo que le decía antes.
Hemos visto que se avanza mucho en unas cosas que les afectan a unos, pero
aquí al final de dos escuelas que teníamos con barracones, hemos pasado a seis y
como yo creo que es un tema muy importante para los vecinos de L’Hospitalet, que
al final es en los que se intenta pensar, creo que usted debería coger más fuerza en
ese sentido, porque yo le tiendo la mano y estaremos a su lado de verdad, porque
es un tema que nos afecta a todos, pero de verdad, por favor, intente aprovechar
ese cargo que tiene usted.
Porque hay una imagen muy gráfica que saco en este caso de su visita –El Sr.
Martín González mostra una fotografia-, se la ve por aquí Sra. Marín, es cuando
ustedes se fueron a la cúpula del Hotel Hesperia a mirar un poco la ciudad, mirar un
poco… no sé lo que estarían mirando, no sé lo que estarían debatiendo, de
barracones no hablaron, eso está claro, pero claro, al final es un poco una metáfora
muy buena porque ustedes están en la cúpula, en este caso se le ve a usted, Sra.
Marín, con el Presidente Torra, que había muy buen rollo entre vosotros por cierto,
y lo ven todo un poco desde encima. Yo le pediría que más allá de esto, que bajen
ustedes a la realidad y que se preocupe de las cuestiones que afectan a la realidad.
Muchas gracias.

SR. GRAELLS VEGUIN (PSC)
És que en aquesta moció no podem ni votar els trasllats, perquè és clar si li
traslladem a l’AMPA de l’escola Ernest Lluch, que saben i estan a punt de licitar
l’obra, perquè tenen el projecte aprovat. Es va licitar el projecte, això val diners, s’ha
aprovat el projecte i ara estem a punt de licitar, que l’escola està molt contenta,
l’obra de l’Ernest Lluch i li faig trasllat que el que proposa aquí l’ajuntament és fer un
pla, escolti, fer un pla no, si és que l’obra ja la tenim en marxa, ja s’està en procés
de construcció de l’escola Ernest Lluch. Tres módulos o tres barracones, como
dicen ustedes, menos en la ciudad, 205 alumnos menos.
Si li fem trasllat a l’escola Paco Candel, on nosaltres estem ja fent el procés de
licitació del projecte, altres coses són les lentituds en aquests moments amb les
noves normatives, on fins i tot estem constituint un jurat per adjudicar a l’empresa
tirar endavant el projecte de l’escola Paco Candel, amb participació de la pròpia
AMPA. Si a l’AMPA. que està participant ja en el procés de construcció de l’escola,
li enviem aquest trasllat, escolti’m és que ens han plantejat cinc acords on tot és
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instar a l’Ajuntament de L’Hospitalet en temes que són competència del
Departament d’Educació.
Vostès a qui volen desgastar? No haurien de voler desgastar a ningú. Estrènyer a
les administracions, però perquè ens estrenyen sempre a nosaltres i ignoren que el
competent és el Departament d’Educació?
No hi ha sis escoles amb mòduls. Amb el que ja tirem endavant de construcció,
eliminem tretze mòduls, només quedarien quatre. En poden venir més pel futur,
però no és veritat, ara teníem dues escoles totes amb mòduls i ara tenim quatre
més amb algun mòdul. Parlar d’un retrocés quan hem aconseguit en plena crisi, en
una situació de paràlisi absoluta del govern de la Generalitat, que nosaltres no
serem sospitosos, els primers en criticar la paràlisi del govern de la Generalitat, són
nosaltres com a Partit Socialista, però no com a govern municipal, perquè nosaltres
no som aquí per fer oposició.
A veure si es fiquen vostès això al cap, som aquí per governar la ciutat i per arribar
a acords amb el govern de la Generalitat i si el govern de la Generalitat no té
pressupostos suficients, instin vostès en el Parlament de Catalunya allà on toca,
però no vinguin aquí al consistori a desgastar el govern de l’ajuntament per coses
que no són la seva competència.
Parla la... insta a l’Ajuntament de L’Hospitalet a reclamar millorar el finançament de
les escoles bressol, com millorar, això és absolutament insuficient. Si hem
denunciat i aquest ajuntament va ser dels primers, els capdavanters amb un bon
equip jurídic, que vam denunciar al Departament d’Educació perquè no paga el que
ha de pagar, quan aquest ajuntament ha compensat tot el que no va posar en el
seu moment el govern de la Generalitat.
Si algun ajuntament en plena crisi absoluta, en plena paràlisi de l’administració, ha
aconseguit coses del Departament d’Educació amb la Sra. Alcaldessa al capdavant,
ha estat l’Ajuntament de L’Hospitalet. No hi ha hagut cap altre municipi on s’hagi
invertit el que s’ha invertit en aquesta ciutat, amb dues escoles noves, amb un
institut ja compromès en el pla d’inversions que és l’institut Jaume Botey, amb les
obres de l’institut escola Pere Lliscart i això està en el pla d’inversions del
Departament.
Que el país estigui paralitzat, això no ho podrem canviar des d’aquest ajuntament,
però el que vostès volen traslladar aquí, és que hi ha... i el representant de
Ciutadans s’ha dedicat contínuament, “Alcaldesa usted no defiende a la ciudad”.
Mentira, defendemos primero a la ciudad, hasta el punto que hemos conseguido
muchas más inversiones en educación y en otros ámbitos de lo que han
conseguido en otros municipios. ¿Insuficientes? Sí, pero insuficiente en toda
Cataluña, no solo aquí en L’Hospitalet. No nos quieran responsabilizar de aquello
que no es nuestra responsabilidad. Hagan ustedes oposición donde la tengan que
hacer.

SRA. ESPLUGAS GONZÁLEZ (PP)
Mire Sr. Graells, nosotros instamos al Ayuntamiento de L’Hospitalet porque es
nuestra administración, queremos que la moción salga que con la fuerza suficiente
para poder instar a la Generalitat. Nosotros en la moción, yo creo que lo he
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manifestado y si no, lo reitero, la vocación del Partido Popular en este caso
concreto es sumar con el equipo de gobierno, con el Partido Socialista y con todas
las fuerzas que sean posibles.
Por tanto, nosotros en este sentido, en esta moción precisamente, lo que queremos
es reivindicar los derechos de los ciudadanos y en este caso, los derechos de las
familias a que sus hijos estudien en condiciones óptimas, en ningún caso la
propuesta del Partido Popular viene a desgastar porque sabemos que
efectivamente la competencia no es del ayuntamiento. Eso para empezar.
Cuando usted habla de que las cosas ya están más o menos empastadas, que el
año que viene, pues vamos a tener ya barracones cero, porque parece ser que por
lo que usted dice, casi va a ser barracones cero, por lo que usted dice que vamos a
tener parece barracones cero, yo quiero insistir en la necesidad que tiene esta
ciudad en erradicar verdaderamente porque usted me puede hablar de
compromisos, pero los compromisos se los lleva el viento. O si quiere podemos
retrotraernos a los compromisos que ha adoptado la Generalitat con el
Ayuntamiento de L’Hospitalet y con la ciudad de L’Hospitalet y con los vecinos y las
vecinas de L’Hospitalet y que todavía estamos esperando.
Por tanto, nosotros en este sentido lo que queremos es sumar. Si usted quiere
ridiculizar la moción, lo puede hacer, es su talante, ridiculizar lo que el Partido
Popular en este caso, trae aquí para intentar evidenciar que la Generalitat de
Cataluña y en este caso el Departament de Educación lo que hace es abrir colegios
el 1 de octubre, pero no trabajar por los derechos de los ciudadanos y las
ciudadanas de L’Hospitalet y las familias, que tienen a sus hijos en barracones.
Si usted quiere legitimar eso, legitímelo. Si quiere ridiculizarlo, lo puede ridiculizar,
pero nosotros seguiremos trabajando en positivo, para que los ciudadanos y las
ciudadanas de L’Hospitalet dejen de tener a sus hijos en barracones.
A continuació l’Alcaldessa-Presidenta, obre un segon torn d’intervencions en
el debat.

SR. MARTÍN GONZÁLEZ (Cs)
Gracias. Sobre algunas consideraciones que hace el responsable de Educación.
Claro, es que yo vengo aquí a responsabilizar, usted lo ha dicho muy bien y esto es
verdad, estoy de acuerdo con usted cuando dice que venimos a este Pleno a
responsabilizar a aquellos que tienen competencias. Claro, entonces yo vengo a
este Pleno, como cargo municipal, como concejal, a responsabilizar a los que
estamos aquí, no vengo a responsabilizar a otras administraciones, vengo a
responsabilizar a los que estamos aquí.
Y los que estamos aquí somos todos los concejales y en este caso la Alcaldesa, la
Sra. Núria Marín. Entonces como yo vi y así lo pudo ver ella también, la
conversación que yo tuve con Torra y todo lo que ella habló con el Sr. Torra y no he
visto el tema de los barracones, pues yo le responsabilizaba, sí. Le
responsabilizaba en que tendría que liderar ese tema y que tendría que cogerlo con
fuerza, porque es un tema que yo creo que es muy importante para los vecinos y
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sobre todo para los niños que están en barracones, claro que sí. ¿Puedo hacerlo?
¿Me da usted permiso? ¿O le tengo que pedir permiso a usted para
responsabilizarla? Porque muy buen rollito había ese día, pero de barracones habló
cero.
Eso es lo que yo denuncio aquí y eso es lo que creo que al final la ciudadanía es lo
que quiere, que los políticos, de verdad, ustedes son los responsables de tomar
decisiones. Usted es la responsable de apretar para conseguir apretar, aquí sí que
hay que apretar. Aquí hay que apretar para conseguir cosas para los vecinos y en
este caso es verdad que la responsabilidad final y la competencia la tienen otros,
pero si lo único que vemos es buen rollito y vamos a ver si pasteleamos y pactamos
ciertas cosas para mantener el sillón, pues al final la ciudadanía ¿qué dice? Están
todos para mantenerse en el cargo y en el sillón, que es lo que piensan a veces de
nosotros y con mucha razón.
Al final los políticos como ustedes y como usted Sra. Marín, lo que deben hacer es
actuar y presionar y apretar para mejorar la calidad de vida de los niños, y en este
caso en lugar de retroceder como hemos visto, que hemos retrocedido, avanzar
señores que tenemos que avanzar.

SR. GRAELLS VEGUIN (PSC)
Parlem de compromisos i no parlem de compromisos, parlem i és que no ho volen
reconèixer, dues obres que estan en marxa, que estan en marxa, que no són
compromisos, que són les dues escoles que estaven amb mòduls prefabricats o
barracons, com vostès vulguin, però que les dues úniques escoles que estaven
totes amb barracons, com passa a moltes poblacions de Catalunya, aquestes dues
escoles està la construcció en marxa. No parlem de compromisos i això ignorar-ho
en una moció, per a mi és mala fe.

SR. BELVER VALLÉS (PSC)
Solo por hacer una acotación, para aclarar un concepto.
La Alcaldesa de L’Hospitalet con el Presidente de la Generalitat no tiene buen
rollito, tiene educación. Exige lo que debe exigir, donde lo debe exigir, negocia lo
que debe negociar, pacta lo que debe pactar y consigue todo aquello que nadie
más en este país puede decir que haya conseguido con gobiernos que no son de
su color, con lo cual no es un problema de buen rollito, sino que es una cuestión de
saber cumplir con su obligación. Lástima que eso no sea contagioso.

La Sra. Alcaldessa-Presidenta, per al seu posicionament en la moció 25,
demana el vot a mà alçada dels/de les portaveus dels diferents grups polítics,
detallant-se el resultat de dita votació a continuació.

La Sra. Alcaldessa-Presidenta, finalitzat el debat, declara rebutjada la
moció número 25, amb el resultat de la votació que es recull a continuació.
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MOCIÓ 25.-PER A RECLAMAR A LA GENERALITAT ELS COMPROMISOS EN
MATÈRIA D’EDUCACIÓ.
Es dóna compte de la moció que sotmesa a votació ha estat rebutjada amb 14
vots en contra dels representants del PSC, Srs./Sres. Núria Marín Martínez,
Francesc J. Belver Vallés, Cristian Alcázar Esteban, José Castro Borrallo, Rocío del
Mar Ramírez Pérez, Jesús Husillos Gutiérrez, Jaume Graells Veguin, David Quirós
Brito, M. Ángeles Sariñena Hidalgo, M. Teresa Revilla Sánchez, Laura García
Manota, Olga Gómez Fernández, M. Dolores Ramos Zafra i Cristóbal Plaza Lao i
amb 8 vots a favor dels representants de Cs, Srs./Sra. Miguel Manuel García
Valle, M. Carmen Esteban Fernández, Rainaldo Ruiz Narváez i Jesús Amadeo
Martín González; dels representants de LHECP-ECG, Sres./Sr. Ana M. González
Montes, Sergio Moreno Ruiz i Núria Lozano Montoya i de la representant del PP,
Sra. Sonia Esplugas González; assistents presents en el moment de la votació.
26.- PRECS I PREGUNTES
a) Respostes prorrogades a preguntes de Plens anteriors:
ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA
- 5047
En relació amb la pregunta presentada pel grup polític municipal d’ERC-AM, RGE
número 78322, de 27 de juliol de 2019, consta a la Secretaria General còpia de la
resposta per escrit, efectuada pel Tinent d’Alcaldia de l’Àrea d’Equitat, Drets Socials
i Recursos Humans, Sr. Jesús Husillos Gutiérrez, que literalment diu:
“Senyor,
Respecte a l’escrit que heu presentat en el Registre General d’Entrada d’aquest
Ajuntament, amb número 78322 i data 24 de juliol en relació a la presència de
rosegadors al barri de Pubilla Casas, i de la que vàrem demanar un ajornament,
adjuntem informe tècnic per donar-vos resposta.
Atentament,
INFORME
Expedient: D-2019576-RR
Assumpte: Pregunta sobre l’aparició de rates en els espais públics al carrer El
Empecinado i Plaça Federico García Lorca del barri de Pubilla Cases.
ANTECEDENTS
Instància electrònica amb codi d’assentament E/78322/2019 i data 24/07/2019, on
el grup municipal Esquerra Republicana de Catalunya, planteja al següent Ple
municipal una consulta en relació a l’activitat de rosegadors a la via pública del barri
de Pubilla Cases, concretament al carrer El Empecinado i a la Plaça Federico
García Lorca.
Sol·liciten resposta a dos qüestions formulades:
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1. Conèixer si el Govern Municipal te coneixement d’aquesta situació.
2. Conèixer si el Govern Municipal té prevista alguna actuació per resoldre
el problema recurrent del carrer Empecinado i plaça Federico García
Lorca.

RESPOSTA
1. El Govern Municipal té coneixement d’aquesta situació?

El Negociat de Salut Ambiental, coneix la situació, i de fet, durant aquest
any s'han realitzat diverses actuacions en aquesta zona:
DEMANDANT

DATA
D’ENTRADA

CARRER

NÚM.

DATA
D’ACTUACIÓ

DATA PETICIÓ

TIPUS DE
PLAGA

Parcs i Jardins

06/03/2019

El Empecinado, C/

14

06/03/2019

07/03/2019

MÚRIDS - RATES

Parcs i Jardins

15/03/2019

El Empecinado, C/

14

18/03/2019

21/03/2019

MÚRIDS - RATES

Ciutadà

30/04/2019

El Empecinado, C/

14

30/04/2019

30/04/2019

MÚRIDS - RATES

Ciutadana

24/05/2019

El Empecinado, C/

18

24/05/2019

24/05/2019

MÚRIDS - RATES

Ciutadà

11/07/2019

El Empecinado, C/

18

11/07/2019

11/07/2019

MÚRIDS - RATES

Des del mes de Juliol passat, no hem rebut cap més avís d’aquesta zona
concreta.
2. El Govern Municipal té prevista alguna actuació per resoldre el
problema recurrent del carrer Empecinado i plaça Federico García
Lorca?

Gràcies a la coordinació amb altres serveis municipals com Parcs i
Jardins o Regidoria, i la col·laboració ciutadana, s’han realitzat mesures
correctores per evitar la proliferació de rosegadors al vial públic.
De forma complementària als tractaments de desratització realitzats, i
aplicant premisses de control integral de plagues, el tancament dels
escocells del carrer han comportat una disminució en la primera meitat
d’aquest any.
En aquests moments, els tècnics del Negociat continuen treballant per
trobar una estratègia eficaç a llarg termini que eviti la sortida de
rosegadors a superfície.
En primer lloc, sol·licitant la reparació del tancament amb sauló i cautxú
d’un dels escocells; i en segon lloc, continuant amb les actuacions de
desratització a la zona.”

- 5053
En relació amb la pregunta formulada oralment en el Ple ordinari de 24 de juliol de
2019, pel grup polític municipal d’ERC-AM, consta a la Secretaria General còpia de
la resposta per escrit, efectuada pel Tinent d’Alcaldia de l’Àrea d’Espai Públic,
Habitatge, Urbanisme i Sostenibilitat, Sr. Cristian Alcázar Esteban, que literalment
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diu:
“Respecte a la pregunta formulada al Ple del 24 de juliol de 2019, expedient
AJT/43150/2019, en relació a la situació actual de la masia de Can Rigal, us
informo del següent:
Des de l’Àrea d’EPHUS s’han tramitat diversos expedients instant a la propietat tant
el manteniment de la Masia de Can Rigal com el seu entorn.
Expedient de conservació d’edificis A-193/00.
Ordre de conservació de la Masia de Can Rigal. Destinatari: Fútbol Club Barcelona.
Carretera de Collblanc, 1/6. Es va donar ordre de reparació i rehabilitació. Recurs
contenciós administratiu arxivat per revocació municipal de l’ordre.
Expedient d’Obres Menors OME 94/08.
Promotor Futbol Club Barcelona. Enderroc d'elements annexos no catalogats.
Carretera de Collblanc, 160.
Expedient d’Obres Menors OME429/12.
Resolució número 7523/2012, de 25 d’octubre. Promotor: Futbol Club Barcelona,
“Obres d’apuntalament de l’estructura, protecció antioxidant dels elements
estructurals d’acer, apuntalament de llindes de façana, reparació del revestiment de
parets exteriors de tapiat. Impermeabilització de cobertes i col·locació de gàrgoles
de desguàs”.
En data 23/12/2015 es notifica a la “Junta de Compensació del Polígon d’actuació al
Sector de Can Rigal” tràmit de vista i audiència adjuntant l’informe d’inspecció i
proposta de resolució en el sentit de procedir a la revisió general del conjunt de les
façanes, cobertes estructura, i/o seguiment de les mesures preses a partir de la
Resolució núm. (5923/2012, de 25 de setembre de 2012, per tal de preservar i
mantenir l’edificació situada en la finca d’accés des de la Carretera de Collblanc
núm. 1/6 tot mitjançant la direcció d’arquitecte tècnic o arquitecte, adoptant les
mesures de protecció (xarxes, viseres, bastides, repicat de material inestable,
etc...), que el tècnic que efectuï la revisió consideri oportunes, sota la seva
supervisió per tal de garantir el correcte manteniment. S’aportarà el corresponent
full de assumeix tècnic de l’actuació.
En data 11/01/2016, amb registre general d’entrada número 1028, la Junta presenta
escrit d’al·legacions manifestant que la Junta de compensació no essent titular de la
finca, no pot dur a terme el requeriment efectuat.
En data 23/08/2016, amb registre general d’entrada número 4/7921, el Futbol Club
Barcelona sol·licita en base a una exposició d’arguments conforme va realitzant els
treballs de neteja i manteniment de la parcel·la i de les tanques perimetrals, que es
procedeixi a la suspensió de l’expedient sancionador (expedient número 109/14-H)
iniciat per part de l’Ajuntament.
Actualment continuen les converses i reunions amb el Futbol Club Barcelona en
relació amb projecte i la valoració de les obres a executar a la Masia per adequar-la
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als requisits i paràmetres que determina la corresponent fitxa del PEPPA (Pla
Especial de Protecció del Patrimoni Arquitectònic), amb l’objecte de considerar i
portar a la seva Junta la viabilitat de la cessió a l’Ajuntament de l’Hospitalet
Llobregat.
Expedient Disciplina 481/18
Ordenar al Fútbol Club Barcelona les tasques de neteja i tancament del solar ubicat
a Av. Manuel Azaña 11 cantonada Av. D’Albert Bastades.
Com a resposta en data 17-01-2019 RGE 7310, es presenta per part del FCB
Declaració Responsable per a la neteja del solar; per a la finalització dels treballs
ordenats la presentació d’una declaració responsable no és suficient ja que s’ha de
tramitar amb el títol habilitant adequant. S’han mantingut converses tècniques amb
el responsable del FCB per a preparar la documentació tècnica que s’ha de
presentar per executar els treballs durant les properes setmanes. En cas contrari,
s’imposaran les corresponents multes coercitives.”

- 5055
En relació amb la pregunta presentada pel grup polític municipal d’ERC-AM, RGE
número 86621, de 4 de setembre de 2019, consta a la Secretaria General còpia de
la resposta per escrit, efectuada pel Tinent d’Alcaldia de l’Àrea d’Espai Públic,
Habitatge, Urbanisme i Sostenibilitat, Sr. Cristian Alcázar Esteban, que literalment
diu:
“Respecte a la pregunta presentada en el Registre d’Entrada d’aquest ajuntament,
amb número 86621 i amb data 4 de setembre 2019, segons preveu l’article 55 de la
Reglament Orgànic del Ple amb la finalitat de ser contestat en el Ple Ordinari 25 de
setembre de 2019 en la que fan preguntes sobre habitatge, sobre la que es va
sol·licitar un ajornament per poder recollir la informació sol·licitada, us informo del
següent:
1. La Mesa d’Emergència, a l’Hospitalet “Fons Social d’habitatge”, està formada per
7 membres designats per decret del Tinent d’alcalde, 3 de l’Àrea de Benestar
Social, 3 de l’Oficina de l’Habitatge i un secretari. A més quan hi ha disponibilitat
d’habitatges oferts per l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, també participen 2
persones d’aquesta administració.
2. La Mesa tècnica de Valoració pel Fons Social es reuneix periòdicament sempre
que hi hagi disponibilitat d’habitatges per adjudicar, en aquest cas, s’han celebrat
quatre reunions des del 2018.
3. El Fons Social d’habitatges està format pels 187 habitatges propietat de
l’Ajuntament, que es gestionen pel patrimoni municipal i dels 50 habitatges de la
SAREB adquirits a través d’un Conveni de col·laboració. D’altra banda també
s’estan adjudicant per aquesta via els oferts per l’Agència de l’Habitatge de
Catalunya i que són de la seva gestió.
4. Actualment tenim contemplades 343 famílies per optar a habitatges del Fons
Social.
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5. Informar que no disposem de les dades del número total de desnonaments del
2018, com el número de desnonaments a fins al 1 de setembre de 2019 a la ciutat
de L’Hospitalet de Llobregat, atès que la competència d’aquest àmbit, és de la
Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública de la Generalitat de
Catalunya. Només coneixem els que se’ns comuniquen per vies diverses. Però no
podem garantir que siguin la totalitat dels casos.
6. Referent al protocol en cas de desnonaments, la Llei 12/2007, d’11 d'octubre, de
serveis socials és la norma bàsica de referència en matèria de serveis socials a
Catalunya i fixa entre els seus objectius atendre i promoure la inserció social en les
situacions de marginació i d’exclusió social.
Des dels Serveis Socials es realitza un abordatge integral en l’atenció a les
persones i famílies que es troben en situació de risc de pèrdua de l’habitatge amb
l’objectiu de orientar i cercar alternatives per tal d’evitar la situació de risc d’exclusió
residencial que poden patir per no poder afrontar les càrregues econòmiques del
cost de l’habitatge.
Els serveis bàsics d’atenció social són el primer contacte per valorar si la persona o
la unitat de convivència es troba en situació d’exclusió residencial. Davant la
demanda d’habitatge, els professionals de serveis socials faran les intervencions
necessàries per elaborar un diagnòstic de la situació familiar i per valorar la
necessitat d’habitatge i establir un pla de millora/tractament social amb la família,
vinculat amb la recerca d’habitatge o accions adreçades a evitar la pèrdua d’aquest.
En totes les situacions d’urgència pel llançament de l’habitatge s’activa l’atenció
social a les persones/famílies a través del ventall de recursos de professionals, de
serveis i/o econòmics tenint en compte la situació individual i familiar, amb l’objectiu
de donar compliment al que estableix la llei 24/2015 respecte a les situacions
d’emergència habitacional. La intervenció social, va adreçada a cercar alternatives
de solució conjuntament amb la persona/família.
Els serveis socials es coordinen amb l’Oficina de l’Habitatge municipal per tal de
coordinar i cooperar amb l’objectiu d’informar i orientar la persona sol·licitant
d’habitatge, que formalitzi la inscripció en el registre d’habitatges de fons social.
7. El Servei de Mediació Hipotecària de l’Ajuntament de l’Hospitalet, ha gestionat un
total de 446 expedients els darrers 3 anys (2017-2019).
8. A l’Oficina Municipal de l’habitatge (OMH) s’han tramitat un total de 253
expedients de la convocatòria d’ajuts del Consorci Metropolità de l’habitatge, 226
corresponen a ajuts per a rehabilitació d’habitatges i 27 expedients d’ajuts per a la
conservació d’edificis d’ús residencial. L’import destinat a la conservació d’edificis
d’ús residencial és de 662.441,27 €, corresponent a 24 resolucions favorables.
9. L’OMH ha tramitat 204 ajuts per al pagament de deutes de rendes de lloguer, 63
han estat favorables, 66 desfavorables i 75 continuen en tràmit. L’import atorgat és
de 165.709,93 €.
10. L’OMH ha tramitat 31 ajuts pel pagament de quotes d’amortització hipotecària, 9
han estat favorables,12 desfavorables i 10 continuen en tràmit. L’import atorgat és
de 17.301,23 €.
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11. L’OMH ha tramitat 34 ajuts per pèrdua de l’habitatge, 21 han estat favorables, 8
desfavorables i 5 continuen en tràmit. L’import atorgat és de 49.385,98 €.”

- 5058
En relació amb la pregunta presentada pel grup polític municipal d’ERC-AM, RGE
número 87220, de 5 de setembre de 2019, consta a la Secretaria General còpia de
la resposta per escrit, efectuada pel Tinent d’alcaldia de l’Àrea de Planificació,
Projectes Estratègics i Hisenda, Sr. Francesc J. Belver Vallés, que literalment diu:
“Respecte a l‘escrit que heu presentat en el Registre General d’Entrada d’aquest
Ajuntament, en data 5 de setembre de 2019 i codi E/87220/2019, en relació amb els
articles dels portaveus dels grups municipals al Diari de l’Hospitalet i amb el
Programa dels Mitjans de Comunicació Municipals, segons el que disposa l’article
55 (Precs i preguntes) del Reglament Orgànic del Ple, a efectes de que sigui
contestada en el Ple ordinari del dia 23 d’octubre de 2019, procedim a continuació a
donar-vos resposta.
Preguntes:
1. “Quin òrgan estableix la quantitat de caràcters dels articles dels portaveus
dels grups municipals al Diari de l’Hospitalet?
2. Quin òrgan va decidir el nombre de caràcters dels articles dels portaveus
grups municipals durant el mandat 2015-2019?
3. Quin òrgan ha decidit el nombre de caràcters dels articles dels portaveus
dels grups municipals en els números d’aquest mandat 2019-2023?
Sol·licitem còpia dels acords.
4. Perquè l’equip de govern no va complir en el anterior mandat i en l’actual
l’article número 12.1 apartat c. Del Reglament d’Organització i funcionament
dels Serveis de Comunicació Municipals de l’Hospitalet?
5. En quin estat es troba el contracte Programa dels Mitjans de Comunicació
municipals de l’Hospitalet?
6. Perquè es demora la seva aprovació?
7. L’equip de govern té previst incorporar als pressupostos municipals dels
2010 les inversions previstes en el contracte Programa dels Mitjans de
Comunicació Municipals de l’Hospitalet?
8. Que ha fet l’equip de govern per reobrir Ràdio l’Hospitalet d’ençà de
l’aprovació de la moció el 2015?
9. Ha realitzat La Farga GEM, SA, alguna àrea de l’Ajuntament o organisme
extern algun estudi sobre la reobertura de Ràdio Hospitalet? En cas que
existeixi un estudi voldríem còpia.”
Resposta:
En data 21 de desembre de 2005, el Ple de l’Ajuntament de L’Hospitalet va acordar,
entre d’altres punts, “Sol·licitar a l’equip de govern que a partir del pròxim mes de
gener reservi al Diari de l’Hospitalet Informatiu un espai on puguin participar els
diferents grups municipals representats al consistori”. Des d’aquell moment sempre
s’ha destinat un pàgina del DIARI DE L'HOSPITALET a la participació dels
portaveus dels diferents grups polítics amb representació municipal, adaptant en
cada mandat l’espai (amb criteris tècnics de maquetació per distribuir l’espai)
d’aquesta pàgina al número de grups polítics existents al consistori.
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El contracte Programa dels Mitjans de Comunicació Municipals va ser aprovat pel
Consell Executiu i de Programació en data 30 d’octubre de 2018 i es va informar al
Consell Consultiu i Assessor el dia 9 de gener de 2019. Després de la seva
aprovació per part del Consell Executiu i de Programació i abans de que l’ens
gestor fes el preceptiu informe favorable, el text del contracte programa va ser
enviat a l’Ajuntament per tal de ser revisat i obtenir el seu vistiplau per continuar el
tràmit administratiu.
Degut al procés d’eleccions municipals i constitució del nou consistori i noves
assignacions de responsabilitats en el cartipàs, no s’ha finalitzat encara aquesta
revisió. Com bé sabeu, per acord de la Junta de Govern Local, en sessió de 26 de
juliol de 2019, es va nomenar una comissió tècnica que està fent treballs de revisió i
establint el futur model de relació entre La Farga i l’Ajuntament, que ha d’incloure el
contracte programa dels Mitjans de Comunicació Local.
En data 25 d’octubre de 2016, la responsable tècnica de Ràdio Televisió l’Hospitalet
va redactar -per encàrrec de la gerència de LA FARGA- un informe titulat “Informe
tècnic sobre la possible ampliació de les emissions de Ràdio l’Hospitalet” en que es
descrivia el marc legal i es posava de manifest les dificultats per reobrir una
emissora en freqüència modulada. Aquest informe va ser enviat a la gerència de LA
FARGA, posteriorment, en data 18 de juliol de 2019, la Direcció actual dels Mitjans
de Comunicació de L’Hospitalet va presentar al Consell d’Administració, dintre del
seu informe de compliment dels objectius establerts pel Consell d'Administració pel
període de gener a juny de l’exercici 2019, un informe titulat “Situació administrativa
actual i possibilitats tècniques a valorar en quant a les emissions de la futura Ràdio
L'Hospitalet” en que s’explicava la situació administrativa i tècnica per tal de valorar
quin sistema seria el més adient per la futura reobertura de Ràdio L’Hospitalet, del
qual us facilitem còpia.
Cordialment,
INFORME
Situació administrativa actual i possibilitats tècniques a valorar en quant a les
emissions de la futura Ràdio L'Hospitalet
Ràdio L’Hospitalet va néixer l'any 1982 com a emissora de radiodifusió sonora en
freqüència modulada (FM), la titularitat de la qual és de l’Ajuntament de L’Hospitalet
de Llobregat. L’antiga ràdio tenia la seu i emetia des del carrer Molí del barri de Can
Serra de L'Hospitalet. El centre de producció va traslladar-se a Santa Eulàlia l’any
2001 i el centre emissor a la Torre de Comunicacions de Collserola l’any 2003, on
va estar radiant al dial del 96.3 MHz per a L’Hospitalet i municipis limítrofs fins al
cessament d'emissions l’1 de juny de 2012.
A més de la radiodifusió analògica a través de la freqüència modulada, l’evolució
tecnològica en el camp audiovisual va fer que l'any 2008 es posés en marxa la
distribució de la programació per streaming online via Internet i també a través dels
canals de ràdio de la TDT en els televisors i receptors DVB-T.
Abans de fer efectiu el centre de producció, per al qual s’han d’habilitar i adequar
espais físics amb certs mínims d’infraestructura operativa, dotació d’equipament
tècnic i de recursos humans suficients depenent de les hores de programació a
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assolir i mantenir, tot plegat amb un requeriment de despesa econòmica sostinguda
important, s’han de tenir presents els canals de comunicació a fer servir per a la
difusió de la programació continuada.
En el plantejament de reobertura de Ràdio l’Hospitalet, la difusió de les emissions
online i per canal Ràdio TDT no presenten cap problema legal ni de costos, i es
poden assolir de forma immediata tan bon punt s’endegui el centre de producció de
continguts, no així l’emissió a través de freqüència modulada.
Freqüència Modulada
Al llarg dels gairebé 30 anys d’emissió en freqüència modulada, Ràdio L’Hospitalet
no va obtenir mai la preceptiva concessió per a l’ús del espai públic radioelèctric per
part de les administracions competents. L’Ajuntament va iniciar tràmits de
regularització de les emissions per FM l’any 1991 i a l’abril de l’any 1997 va obtenir
una aprovació provisional condicionada a que, finalitzada la instal·lació i sol·licitat el
seu reconeixement tècnic, es comprovés l’adequació de la instal·lació amb el
projecte aprovat (expedient de referència DGB-9234999).
Les característiques tècniques del centre emissor que no eren les del projecte
aprovat per la qual cosa, una vegada sol·licitada la inspecció, aquesta va ser
desfavorable i el 3 de setembre de 1998 el Ministeri va requerir a l’Ajuntament
perquè en el termini d’un mes corregís els defectes trobats en la visita d’inspecció
tècnica de les instal·lacions.
Un cop transcorregut el termini, i sense que es modifiqués el centre emissor, aquell
projecte tècnic va quedar sense efecte i l’administració va arxivat l’expedient
d’acord amb l’apartat 2 de la disposició transitòria 2a del Reial Decret 123/2017, de
24 de febrer, pel que s’aprova el reglament sobre l’ús del domini públic radioelèctric.
El 23 de novembre de 2001, el Ministeri va comunicar un canvi de la freqüència
assignada (al 96.3 MHz de la freqüència modulada), i al 2004 la Direcció General va
requerir de nou, en dues ocasions, que es sol·licités la inspecció tècnica.
Les emissions van continuar fins l’any 2012 en situació alegal.
A les comunicacions represes enguany per tal de poder disposar d’un centre
emissor per ones terrestres, la Direcció General de Mitjans de Comunicació de la
Generalitat ens requereix confeccionar un nou projecte tècnic adequat al que
continua sent el marc legal que regula el servei de radiodifusió en FM: RD
169/1989, de 10 de febrer, por el que se aprueba el Plan Técnico Nacional de
Radiodifusión Sonora en Ondas Métricas con Modulación de Frecuencia; el RD
1273/1992, de 23 d’octubre, por el que se regula el otorgamiento de concesiones y
la asignación de frecuencias para la explotación del servicio público de radiodifusión
sonora en ondas métricas con modulación de frecuencia por las Corporaciones
Locales; i el RD 964/2006, d’1 de setembre, que aprovava el nou pla tècnic nacional
per a la radiodifusió en FM.
Concretament la Direcció General de Mitjans de Comunicació informa que s’ha de
presentar un nou projecte tècnic, com a modificació d’estació, tenint en compte que
la freqüència que actualment teniu assignada és la 96,3 MHz., i amb el format i els
requeriments de les normes de presentació via telemàtica que estableix el Ministeri:
https://sede.minetur.gob.es/es-es/procedimientoselectronicos/Paginas/detalle-
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procedimientos.aspx?IdProcedimiento=149.
Hores d’ara, i per a les concessions que s’atorguen als municipis, segueixen vigents
del RD 169/1989 un seguit de restriccions a la difusió del senyal en FM, que
perjudiquen una gran ciutat com L’Hospitalet a l’hora de posar en marxa una
emissora de ràdio per ones terrestres.
A les restriccions legals (que es detallen a posteriori) se sumen dos aspectes no
menys importants: la saturació del dial a l’àrea metropolitana de Barcelona i que
aquest dial està ple d’emissores comercials i públiques d’àmbit supramunicipal les
quals tenen una potència d’emissió molt superior a les emissores municipals.
Les disposicions legals del RD 169/1989 que afecten als centres emissors són els
articles 5.1 a) i 5.1 c):
o

Article 5.1.a:
Els municipis amb població superior als 50.000 habitants han de tenir
emissores amb potència radiada aparent de 500 W.

o

Article 5.1.c:
“La ubicación de estas emisoras deberá realizarse, en la medida de lo
posible, dentro del casco urbano de la población a la que sirven, ...”

Respecte al primer punt, si s’hagués d’emetre amb una potència radiada aparent
(PRA) de 500 Watts tal com marca la llei, Ràdio L’Hospitalet no es podria sintonitzar
als receptors de FM de les llars hospitalenques. Serveixi d’exemple que malgrat
emetre l’any 2012 a unes 15 vegades més de potència de la permesa pel fet d’estar
lluny de la ciutat, el senyal sintonitzat al 96.3 MHz quedava apaivagat per les
emissores del dial adjacents amb potències d’emissió molt superiors, que com
s’han dit, pel fet de no ser municipals no tenien les mateixes restriccions legals.
Respecte al segon punt, el maig del 2003 es va traslladar el centre emissor des del
carrer Molí de L’Hospitalet a Torre de Collserola, degut a la inexistència d’una torre
de comunicacions o immoble dins del casc urbà que pogués exercir de centre
radiant garantint el nivell de cobertura de l’emissora municipal sense incomplir la
normativa mediambiental sobre exposició dels ciutadans a la radiació de camps
electromagnètics. Es va optar per la modalitat d’autoprestació a la Torre de
Collserola, gairebé únic node de radiocomunicacions pròxim a la nostra població, i
es va llogar un espai a Telefònica per ubicar els equips propietat de La Farga, qui
també s’encarregava del seu manteniment via empresa de serveis externa.
En l’actualitat aquest model de prestació de servei no es pot repetir. La vigent Llei
general de Telecomunicacions 9/2014, de 9 de maig, va reforçar les competències
sancionadores de l’administració central establint multes per a les entitats que no
compleixin els requeriments tècnics d’emissió. En aquest sentit, havent establert
converses amb l’operador Cellnex (Abertis) perquè proveís del servei integral de
difusió del senyal en FM, tal com fa amb el servei de TDT, aquest va refusar-ho
argumentant que la situació no legal de Ràdio L’Hospitalet podia fer-lo receptor de
sancions.
Amb la situació legal descrita no existeixen objectivament dreceres per assolir una
concessió legal definitiva i amb garanties de cobertura de tot el municipi per a
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emissió en FM de titularitat municipal ni possibilitat de tornar a la situació anterior al
cessament de les emissions l’any 2012.
Només existeix una escletxa a explorar, la que estableix l’article 13.2, del RD
964/2006: “No obstante, la Agencia Estatal de Radiocomunicaciones, a solicitud de
las comunidades autónomas, podrá autorizar, excepcionalmente, la utilización de
frecuencias y de características técnicas diferentes a las anteriormente indicadas".
Aquesta excepció podria, sobre el paper, permetre consensuar amb la Generalitat
un emplaçament on disposar d’un centre emissor amb potència radiada suficient
per oferir bona cobertura als oients per FM de Ràdio L’Hospitalet.
Ràdio a través de Intenet, podcast i TDT
Les ràdios que emeten a través d’Internet utilitzen la tecnologia de l’streaming, que
permet transmetre àudio (o vídeo) en temps real. Des del centre emissor (sense
necessitat de sistema radiant ni cap tipus d’antena física) es transmet un àudio (o
vídeo) a un servidor web mitjançant un software d’streaming. Aquest àudio no
queda allotjat al servidor: està passant contínuament i pot ser escoltat per qualsevol
persona a qualsevol lloc del món en temps real mentre es transmet.
Avui en dia la situació de la ràdio a través d’Internet és radicalment diferent de la
que existia al 2008, any en que es va posar en marxa l’emissió mitjançant streaming
online de la programació de Ràdio L’Hospitalet.
L’extensió de l’ús dels smartphones per part de la majoria de la població, el fet que
la ciutadania pugui accedir actualment a contingut multimèdia arreu gràcies a la
gran acceptació i implantació dels bonus de dades en els seus dispositius mòbils i
la bona cobertura que ofereixen els operadors de telecomunicacions perquè el tràfic
de dades no impliqui interrupcions (3G/4G/5G i cobertura WIFI tan a la majoria de
llars com a molts espais públics), ha fet que es popularitzi el consum de la ràdio
online.
Totes les emissores de ràdio convencionals emeten també per Internet i el
departament tècnic dels Mitjans ha fet els estudis i proves oportunes per tal de que,
donat el cas, es pugui endegar una emissió de programació radiofònica on line a
temps real en un variat repertori de dispositius i entorns de reproducció.
L’inconvenient d’aquest sistema de distribució de senyal és que, en no ser obert, no
és gratuït per a tothom.
A l’emissió continua d’una programació radiofònica online cal sumar el consum "a la
carta" dels podcast amb possibilitat de descàrrega dels programes en un entorn
WIFI per fer la posterior escolta, així com la difusió de tots els continguts (tant
programes complets com notícies, seccions o entrevistes) a través de les xarxes
socials.
Tampoc suposa cap inconvenient tècnic emetre la programació de la futura Ràdio
l’Hospitalet a través dels canals de ràdio de la TDT com ja es feia en l’anterior
etapa.”

- 5072
En relació amb la pregunta formulada oralment en el Ple ordinari de 25 de setembre
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de 2019, pel grup polític municipal d’ERC-AM, consta a la Secretaria General còpia
de la resposta per escrit, efectuada pel Tinent d’Alcaldia de l’Àrea de Convivència i
Seguretat, Sr. José Castro Borrallo, que literalment diu:
“Respecte de la pregunta realitzada oralment durant la sessió del ple de data
23/10/2019, i segons el que disposa l’article 55 del Reglament Orgànic del Ple a
efectes de que sigui contestada al Ple Ordinari, en relació a “la pregunta és sobre el
carrer Príncep de Bergara, perquè la conversió en àrea per als vianants dels carrers
dels Centre...”.
En resposta a les seves preguntes indicar-li:
Efectivament en aquest entorn està planificada la col·locació de càmeres de trànsit
pel control d’accessos i regular els horaris de càrrega i descàrrega.
En aquests moments està en procés de contractació el sistema de monitoratge,
caracterització i control d’infraccions per accés restringit i des del punt de vista
mediambiental dels vehicles que accedeixen a diverses zones i carrers de la ciutat
entre ells a l’illa de vianants del Mercat del Centre.
Tanmateix s’han donat indicacions a la Guàrdia Urbana per tal d’intensificar i
corregir les infraccions que es produeixin en aquest indret.
Atentament,”

- 5073
En relació amb la pregunta formulada oralment en el Ple ordinari de 25 de setembre
de 2019, pel grup polític municipal d’ERC-AM, consta a la Secretaria General còpia
de la resposta per escrit, efectuada pel Tinent d’Alcaldia de l’Àrea d’Espai Públic,
Habitatge, Urbanisme i Sostenibilitat, Sr. Cristian Alcázar Esteban, que literalment
diu:
“Respecte a la pregunta formulada al Ple del 25 de setembre de 2019, expedient
AJT/52162/2019, en relació a la licitació de l’Àrea Metropolitana de Barcelona a
l’antiga fàbrica de Can Trinxet, us informo del següent:
El projecte comporta l’adequació de la nau lateral i la millora de les esplanades
exteriors de l’antic complex industrial “Can Trinxet”, amb una inversió de
479.490,01.-€ (IVA inclòs). Està en procés de licitació i seva la duració serà de cinc
mesos a partir de la seva adjudicació tal com consta al plec de condicions de l’Àrea
Metropolitana de Barcelona.
El govern municipal, per aquest equipament té previst un ús cultural i es començarà
a treballar en el pla d’usos en el mateix moment que comencin les obres.”

- 5074
En relació amb el prec formulat oralment en el Ple ordinari de 25 de setembre de
2019, pel grup polític municipal d’ERC-AM, consta a la Secretaria General còpia de
la resposta per escrit, efectuada pel Regidor Adjunt d’Esports, Sr. Cristóbal Plaza
Lao, que literalment diu:
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“Senyor,
Respecte al Prec número AJT52163/2019 que vau formular durant el passat Ple, de
data 25 de setembre de 2019, i segons el que disposa l’article 55 del Reglament
Orgànic del Ple, a efectes de què sigui contestada en el Ple Ordinari que se
celebrarà el dia 23 d’octubre, en relació a la utilització de l’Estadi Municipal de
Futbol pel Centre d’Esports de L’Hospitalet, pel que demanen a l’Ajuntament i a
l’esmentat Club, que s’obrin els procediments necessaris per facilitar la màxima
transparència.
Dir-vos que per part de l’Ajuntament aplicarem els procediments necessaris.
Atentament,”

CIUTADANS
- 5069
En relació amb la pregunta formulada oralment en el Ple ordinari de 25 de setembre
de 2019, pel grup polític municipal de Ciutadans, consta a la Secretaria General
còpia de la resposta per escrit, efectuada per la Regidora de Govern d’Igualtat, Sra.
Laura García Manota, que literalment diu:
“Senyor,
Respecte a la pregunta que vàreu formular en el Ple d’aquest Ajuntament, amb codi
Exp. AJT/52155/2019, i data 25-09-2019 i, segons el que disposa l’article 55
Reglament Orgànic del Ple a efectes de que sigui contestada en el Ple Ordinari que
se celebrarà el dia 23 d’octubre de 2019, en relació a les preguntes realitzades, us
comunico el següent:
El Pla local per la diversitat sexual, afectiva i de gènere (2018-2022) recull entre els
més de trenta objectius específics, els de promoure la visibilitat i el reconeixement
en l’espai públic de la diversitat sexual afectiva i de gènere, així com desenvolupar
accions per combatre els estereotips de gènere i les LGBTIfòbies en el món de
l’esport, per tant les accions a desenvolupar per a cada objectiu d’acord amb
l’esperit del Pla són d’acció continua i no només d’un dia específic.
Cordialment,”

- 5070
En relació amb el prec formulat oralment en el Ple ordinari de 25 de setembre de
2019, pel grup polític municipal de Ciutadans, consta a la Secretaria General còpia
de la resposta per escrit, efectuada pel Tinent d’alcaldia de l’Àrea de Planificació,
Projectes Estratègics i Hisenda, Sr. Francesc J. Belver Vallés, que literalment diu:
“Respecto al ruego formulado en el pasado Pleno de 25 de setiembre de 2019, en
relación con la presentación de ciertas denuncias por irregularidades en la
contratación pública ante la oficina antifraude, y según lo dispuesto en el artículo 55
(Ruegos y preguntas) del Reglamento Orgánico del Pleno, les informo que nos
damos por enterados de su apreciación.
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Cordialmente,”

- 5071
En relació amb la pregunta formulada oralment en el Ple ordinari de 25 de setembre
de 2019, pel grup polític municipal de Ciutadans, consta a la Secretaria General
còpia de la resposta per escrit, efectuada pel Tinent d’Alcaldia de l’Àrea d’Equitat,
Drets Socials i Recursos Humans, Sr. Jesús Husillos Gutiérrez, que literalment diu:
“Senyora,
Respecte a la pregunta verbal que veu formular en la sessió plenària del 25 de
setembre de 2019 sobre la possibilitat d’avançar cap a unes festes majors
inclusives amb un horari amable amb les persones amb espectre autista, indicarvos que:
Arrel de la moció “POR UN L’HOSPITALET MÁS INCLUSIVO CON LAS
PERSONAS CON TRANSTORNO DEL ESPECTRO AUTISTA” aprovada en la
sessió plenària del 26 de març de 2019, tenim previst iniciar contactes amb
persones i entitats expertes per tal que ens puguin facilitar recomanacions respecte
a les mesures que es podrien prendre.
Posteriorment, aquestes recomanacions seran traslladades a les Comissions de
Festes dels barris.
Atentament,”
b) Preguntes i respostes que s’han formulat en temps i forma escrita:
ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA
Per part dels/de les regidors/es del grup polític municipal d’Esquerra Republicana
de Catalunya, d’acord amb el que disposa l’article 55.4 del Reglament Orgànic del
Ple, s’han formulat en temps i forma 11 preguntes per escrit que han tingut entrada
en el Registre General els dies 18, 19, 20, 26 de setembre i 1, 2, 9 i 11 d’octubre de
2019 i, per tant, amb més de 6 dies hàbils anteriors a la celebració del Ple.
Aquestes preguntes als efectes de constar a l’acta de la sessió, es transcriuen
literalment:
1.- RGE núm. 90637, de 18 de setembre de 2019
“Rosa Batalla, Regidora del Grup Polític d’Esquerra Republicana de Catalunya,
d’acord amb allò que disposa l’article 55 del Reglament del Ple de l’Ajuntament de
L’Hospitalet de Llobregat, presenta al Registre General la següent pregunta, a fi
efecte de que sigui contestada en el proper Ple ordinari.
Alguns veïns del barri de Santa Eulàlia ens han fet arribar la seva queixa sobre les
molèsties provocades per l’establiment de rentat de cotxes ‘Superjet’ situat al carrer
de Santa Eulàlia, 216, a la cantonada del carrer de Corominas. Els veïns expliquen
que aquest establiment es manté obert prestant servei al públic fins molt tard.
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Aquests veïns pateixen els sorolls originats en aquesta instal·lació, tant els del
mateix rentat de vehicles com de la música a gran volum que alguns dels seus
usuaris emeten dia i nit.
Alguns veïns manifesten que ja han denunciat el problema sense haver obtingut
cap resposta.
El Grup Municipal d’ERC li pregunta al Govern Municipal:
1. Coneix el Govern Municipal aquest problema?
2. Quantes trucades, avisos o denúncies al respecte ha registrat la Guàrdia
Urbana i l’Ajuntament?
3. Quines mesures té previst prendre el govern municipal per a resoldre aquest
problema?”

- 5075
En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup polític municipal d’Esquerra
Republicana de Catalunya, consta a la Secretaria General còpia de la resposta per
escrit, efectuada pel Tinent d’alcaldia de l’Àrea de Convivència i Seguretat, Sr. José
Castro Borrallo, que literalment diu:
“Respecte de la pregunta presentada al Registre General d’Entrada d’aquest
Ajuntament amb número 90637 i data 18 de setembre de 2019, i segons el que
disposa l’article 55 del Reglament Orgànic del Ple a efectes de que sigui contestada
al Ple Ordinari, en relació a “Alguns veïns ens han fet arribar la seva queixa sobre
les molèsties provocades per l’establiment de rentat de cotxes ‘Superjet’, situat al
carrer Sta. Eulàlia, 216 / Corominas...”.
En resposta a les seves preguntes indicar-li:
Durant els últims dos anys s’han rebut un total de 8 incidències: 3 trucades, 3 mails
i dues instàncies.
La Unitat de Convivència i Civisme de la Guàrdia Urbana, va realitzar visites
esporàdiques al mes de juliol i agost del 2018. No es va observar activitat en horari
nocturn.
El servei ordinari de Guàrdia Urbana va efectuar el 27 de juliol de 2019 un punt de
vigilància en horari nocturn. Tampoc no es va comprovar cap activitat.
Totes les incidències dels sol·licitants han sigut tractades i s’han efectuat visites
esporàdiques.
Tanmateix des de l’àrea d’Espai Públic, Urbanisme i Sostenibilitat s’informa que, per
les molèsties denunciades pels veïns, l’any 2015 es va iniciar un expedient de
mesures correctores de Activitats reglades que va finalitzar amb una reducció de
l'horari de l’establiment de les 8 a les 22 hores.
Per la qual cosa, es donen instruccions per tal de comprovar el compliment de
l’horari i que Guàrdia Urbana actuï en les correccions de les infraccions que es
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detectin.
Tanmateix, es mantindran converses amb el propietari per requerir si es pot
efectuar un tancament físic que impedeixi l’accés fora de l’horari de l’activitat.
Atentament,”
2.- RGE núm. 91289, de 19 de setembre de 2019
“Coque García, Regidor del Grup Polític d’Esquerra Republicana de Catalunya,
d’acord amb allò que disposa l’article 55 del Reglament del Ple de l’Ajuntament de
l’Hospitalet de Llobregat, presenta al Registre General la següent pregunta, a fi
efecte de que sigui contestada en el proper Ple ordinari.
El passat 15 de juliol el tinent d’alcaldia de l’Àrea de Convivència i Seguretat va
informar a aquest grup sobre les prescripcions de la Síndica de Greuges de
l’Hospitalet sobre les bicicletes compartides a l’Hospitalet, recollides en la resolució
final 23/2019, de 28 de març.
El Grup Municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya vol conèixer:
-

Entre les prescripcions realitzades per la Síndica de Greuges de l’Hospitalet,
estava la de “b. Determinar que pel cas que les bicicletes estiguin aparcades
a vorera, aquestes han de ser retirades per l’empresa gestora o bé,
subsidiàriament per l’Ajuntament, en el termini que marqui la regulació,
aplicant el procediment sancionador corresponent.”
Quantes bicicletes de Mobike han estat retirades en compliment de
l’Ordenança de Mobilitat, i des de l’inici de la prova pilot, per:
 Estar estacionades sense deixar un espai lliure per als vianants de 3
metres (art. 18.23)
 Estar estacionades, tot i estar específicament prohibit, en parades de
transport públic (art. 18.14.f), en passos de vianants (art. 18.14.g), en
els elements adossats a les façanes (art. 18.14.i)
 Dificultar la circulació de vehicles o persones o malmetre el mobiliari
urbà (art. 18.15)
 Per ser un perill evident per a altres vehicles o vianants (art. 46.1)
 Per existir perjudicis per a la circulació de vehicles o vianants (art. 46.2)
 Per trobar-se estacionades en un lloc on estigui prohibida la parada
(art. 47.1.a)
 Per trobar-se estacionades en un pas per a vianants, bicicletes o per a
persones amb mobilitat reduïda (art. 47.1.d)
 Per trobar-se estacionades ocupant totalment o parcial una vorera,
andana, refugi o passeig de rambla, llevat que tingui autorització
expressa (art. 47.1.k)
 Per estar aturades o estacionades de forma que constitueixin un perill o
obstaculitzin greument el trànsit de vianants, vehicles o animals (art.
47.1.u)
Quines despeses han originat aquestes retirades, segons l’article 48.2 de
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l’Ordenança de Mobilitat?
-

Segons informa en la seva resposta el tinent d’alcaldia de l’àrea corresponent,
“s’han pintat 7 noves zones d’estacionament a la calçada per 70 bicicletes, a
més de les 14 zones en vorera per a 140 bicicletes”. Quin ha estat el cost
d’aquesta actuació d’habilitació, tant de les noves zones com de les ja
existents? Qui ha dut a terme aquesta actuació?

-

Quina ha estat la liquidació realitzada per l’empresa des de l’inici de la prova
pilot, desglossat per mes, unitat i reserva especial en via pública per
l’habilitació de zones reservades d’estacionament, si s’escau?”

- 5076
En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup polític municipal d’Esquerra
Republicana de Catalunya, consta a la Secretaria General còpia de la resposta per
escrit, efectuada pel Tinent d’alcaldia de l’Àrea de Convivència i Seguretat, Sr. José
Castro Borrallo, que literalment diu:
“Respecte de la pregunta presentada al Registre General d’Entrada d’aquest
Ajuntament amb número 91289 i data 19 de setembre de 2019, i segons el que
disposa l’article 55 del Reglament Orgànic del Ple a efectes de que sigui contestada
al Ple Ordinari, en relació a “les prescripcions de la Síndica de Greuges de
l’Hospitalet sobre les bicicletes compartides a l’Hospitalet, recollides en la resolució
final 23/2019, de 28 de març...”.
En resposta a les seves preguntes indicar-li:
Que des del servei de Guàrdia Urbana s’han realitzat diferents serveis i actuacions
a diversos punts de la ciutat, referent a l’ocupació de la via pública per part de les
bicicletes elèctriques de lloguer de l’empresa Mobike.
No s’ha retirat cap bicicleta, atès que quan Guàrdia Urbana té informació que hi ha
alguna bicicleta que no està ben estacionada, es contacta sempre amb l’empresa
MOBIKE per tal que ho faci.
En quant a la pregunta sobre el cost tant de les noves zones com de les ja
existents, el cost assumit per l’Ajuntament de L’Hospitalet ha estat de 0 €.
L’actuació l’ha dut a terme l’operador que explota el servei de bicicleta compartida,
Mobike Technology SLU, a través de la contractació directa amb una empresa de
senyalització.
La liquidació total de l’operador a l’Ajuntament es desglossa a continuació:
a) Any 2018: En aplicació de l’ordenança fiscal núm. 2.13, reguladora de la taxa per
la utilització privativa o el aprofitament especial del sòl, vol i subsòl de la via pública,
vigent en aquest moment, i pel concepte 2.3.5. Pals publicitaris, monòlits,
cartelleres i similars sobre la via pública. Cada m2 de superfície útil d’exposició,
amb un mínim de 3 m als efectes de liquidació. Cada trimestre o fracció, a raó de
14,72 €. Donat que havia 14 punts d’estacionament autoritzats per un període de 4
trimestres, el total de la liquidació ha estat de 2.472,96 €, més un dipòsit de garantia
de 1.400 €, el que fa un total de 3.872,96 €.
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b) Any 2019: En aplicació de la nova ordenança fiscal 2.11, reguladora de la taxa
per aprofitament especial de la via pública, que recull el concepte 2.2.3 Reserves
d’ús especial bicicletes. Per cada unitat. Al mes o fracció, a raó d’1,07 €, i aplicada
en el cas de la pròrroga sol·licitada per al període 18/09/2019 fins al 31/12/2019, el
total liquidat ha estat de 2.140,00 €.
c) El total de la liquidació de l’operador Mobike Technology SLU a l’Ajuntament de
L’Hospitalet pel període 17/09/2018 fins al 31/12/2019 és d’un total de 6.012,96 €.
Atentament,”

3.- RGE núm. 91906, de 20 de setembre de 2019
“Coque García, Regidor del Grup Polític d’Esquerra Republicana de Catalunya,
d’acord amb allò que disposa l’article 55 del Reglament del Ple de l’Ajuntament de
l’Hospitalet de Llobregat, presenta al Registre General la següent pregunta, a fi
efecte de que sigui contestada en el proper Ple ordinari.
El passat 29 d’agost va aparèixer a diferents mitjans la notícia de que, un any
després d’incompliment de les condicions de la llicència i generar problemes
d’accessibilitat, Mobike només permetria aparcar les seves bicicletes a les zones
habilitades oficialment d’aparcament per a bicicletes mitjançant l’ús d’un nou
cadenat. A més, la mateixa notícia explicava que l’empresa Mobike havia presentat
a l’Ajuntament de l’Hospitalet una proposta d’ampliació dels punts d’estacionament
per a les bicicletes.
El Grup Municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya vol conèixer:
-

Com és el nou sistema de cadenat que vol incorporar l’empresa, i en quins
terminis s’aplicarà, tenint en compte que la llicència, d’un any de vigència,
finalitza ara al mes de setembre?

-

Quin és el mapa i la distribució de les zones habilitades per estacionament de
bicicletes i els aparcabicis (i de quin tipus) existents a la ciutat?

-

Quina era la proposta de l’Ajuntament fins ara, si en tenia, per millorar/ampliar
aquesta xarxa d’espais d’estacionament per a bicicletes, i en quins terminis?

-

Quina és la proposta d’ampliació presentada per l’empresa privada Mobike?”

- 5067
En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup polític municipal d’Esquerra
Republicana de Catalunya, consta a la Secretaria General còpia de la resposta per
escrit, efectuada pel Tinent d’alcaldia de l’Àrea de Convivència i Seguretat, Sr. José
Castro Borrallo, que literalment diu:
“Respecte de la pregunta presentada al Registre General d’Entrada d’aquest
Ajuntament amb número 91906 i data 20 de setembre de 2019, i segons el que
disposa l’article 55 del Reglament Orgànic del Ple a efectes de que sigui contestada
al Ple Ordinari, en relació a “les condicions de la llicència i els problemes
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d’accessibilitat que genera l’empresa Mobike, per l’aparcament de les bicicletes
mitjançant l’ús d’un nou cadenat,...”.
En resposta a les seves preguntes indicar-li:
La llicència té validesa d’un any més la possibilitat de 6 mesos de pròrroga. En
aquests moments la renovació està feta fins el 31 de desembre de 2019. El cadenat
permet lligar la bicicleta als aparcaments existents.
En l’eina del geoportal de l’Ajuntament tenen tota la informació geolocalitzada
d’aparcaments de bicicleta en la següent adreça: https://geoportal.lh.cat/espaipublic/espaipublic.html#
Les diferents modalitats d’aparcament que tenim a la ciutat són:
-

Bicibox

-

Aparcaments fixos metàl·lics

-

Zones reservades per aparcament de llicència MOBIKE

-

Espai per a bicicletes en aparcaments públics municipals que gestiona la
Societat Municipal de la Farga.

Des de fa temps s’ha produït un increment de l’espai reservat a bicicletes, en
paral·lel a l’ús de les mateixes.
A mesura que es produeixen noves urbanitzacions de les vies, es dissenyen nous
espais pels diferents aparcaments i en aquests també estan inclosos les bicicletes.
Atentament,”
4.- RGE núm. 93202, de 26 de setembre de 2019
“Antoni Garcia, Portaveu del Grup Polític d’Esquerra Republicana de Catalunya,
d’acord amb allò que disposa l’article 55 del Reglament del Ple de l’Ajuntament de
L’Hospitalet de Llobregat, presenta al Registre General la següent pregunta, a fi
efecte de que sigui contestada en el proper Ple ordinari.
Diversos veïns de la plaça del Repartidor, Passatge de la Pau i carrer Tarragona,
ens han fet arribar la seva queixa sobre l’enllumenat, que no funciona des de fa
varies setmanes.
Al Grup Municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya, ens agradaria saber:
1. El Govern Municipal té coneixement d’aquesta situació?
2. Té previst el Govern Municipal realitzar alguna acció al respecte?”

- 5077
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En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup polític municipal d’Esquerra
Republicana de Catalunya, consta a la Secretaria General còpia de la resposta per
escrit, efectuada pel Tinent d’alcaldia de l’Àrea d’Espai Públic, Habitatge,
Urbanisme i Sostenibilitat, Sr. Cristian Alcázar Esteban, que literalment diu:
“Respecte a la pregunta presentada en el Registre d'Entrada d’aquest ajuntament,
amb número 93202 i amb data 26 de setembre 2019, segons preveu l’article 55 de
la Reglament Orgànic del Ple amb la finalitat de ser contestat en el Ple Ordinari 23
d’octubre de 2019 en la que fan preguntes sobre l’enllumenat a la plaça del
Repartidor, passatge de la Pau i carrer Tarragona, us informo del següent:
Efectivament teníem constància, arrel d’algunes trucades rebudes al telèfon
d’informació ciutadana. Les trucades eren per dos motius: unes per una zona
apagada i altres per punts de llum aïllats apagats. En ambdós casos es van generar
les incidències per fer les tasques de reparació.
En un cas, ha hagut problemes amb el programador que alimenta l’enllumenat
exterior i que regula l’encesa i l’apagada dintre del quadre de maniobra. A les
darreres setmanes ha hagut nits en que es bloquejava i no s’encenia l’enllumenat.
Després de fer seguiment es va constatar que el problema tornava a aparèixer, i es
va procedir al canvi del programador. S’ha realitzat seguiment del problema i no
s’han tornat a tenir incidències en aquest sentit.
D’altra banda han hagut punts de llum concrets, que els seus equips electrònics han
donat problemes quedant apagat el punt de llum. Aquesta setmana s’han reparat
tots els punts que estaven pendents.”
5.- RGE núm. 94687, d’1 d’octubre de 2019
“Antoni Garcia, Portaveu del Grup Polític d’Esquerra Republicana de Catalunya,
d’acord amb allò que disposa l’article 55 del Reglament del Ple de l’Ajuntament de
L’Hospitalet de Llobregat, presenta al Registre General la següent pregunta, a fi
efecte de que sigui contestada en el proper Ple ordinari.
Diversos veïns del barri del Centre ens han manifestat el seu interès es conèixer la
situació en que es troba la demanda veïnal per executar la semaforització de la
cruïlla de l’avinguda del Carrilet amb el carrer Sant Roc.
Com que el govern municipal en els darrers mandats ha anat responent als veïns i a
aquest propi grup municipal que aquesta intervenció ja es valoraria en els
successius pressupostos municipals. Els hi adjuntem les respostes dels successius
Tinents d’Alcaldia: En 2010 la del Sr. José Conde, en 2014 la del Sr. Alfons Bonals i
en 2016 la del Sr. José Maria García Mompel.
Al Grup Municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya, ens agradaria saber:
1. Per quins motius no s’ha realitzat aquesta intervenció acordada des de l’any
2010?
2. El govern municipal pensa realitzar l’execució de la semaforització d’aquest
tram durant el 2019 o 2020?
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3. S’ha realitzat algun estudi tècnic i econòmic per executar la semaforització
d’aquest tram des de l’any 2010?
4. En cas afirmatiu, demanem còpia aquests estudis realitzats.
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- 5083
En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup polític municipal d’Esquerra
Republicana de Catalunya, consta a la Secretaria General còpia de la resposta per
escrit, efectuada pel Tinent d’alcaldia de l’Àrea d’Espai Públic, Habitatge,
Urbanisme i Sostenibilitat, Sr. Cristian Alcázar Esteban, que literalment diu:
“Respecte a la pregunta presentada en el Registre d’Entrada d’aquest ajuntament,
amb número 94687 i amb data 1 d’octubre 2019, segons preveu l’article 55 de la
Reglament Orgànic del Ple amb la finalitat de ser contestat en el Ple Ordinari 23
d’octubre de 2019 sobre la semaforització de la cruïlla d’avinguda Carrilet i carrer
Sant Roc, l’informem que és necessari un ajornament per poder recollir la
informació sol·licitada.”
6.- RGE núm. 95232, de 2 d’octubre de 2019
“Coque García, Regidor del Grup Polític d’Esquerra Republicana de Catalunya,
d’acord amb allò que disposa l’article 55 del Reglament del Ple de l’Ajuntament de
l’Hospitalet de Llobregat, presenta al Registre General la següent pregunta, a fi
efecte de que sigui contestada en el proper Ple ordinari.
Diferents veïns i veïnes de Bellvitge ens han fet arribar queixes pels sorolls i
molèsties provocades per tasques de repartiment, càrrega i descàrrega que es
produeixen habitualment en horari nocturn, al voltant de mitja nit i fins dos quarts de
dues, a l’avinguda Europa, número 25. Ens informen, a més, que han fet arribar
aquestes queixes tant a regidoria com Guàrdia Urbana, sense haver-se resolt el
problema.
El Grup Municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya vol saber:
-

Té coneixement el govern municipal d’aquests fets denunciats pels veïns i
veïnes?

-

Quines mesures té previstes el govern municipal per donar resposta als veïns,
garantir el descans durant l’horari nocturn, i evitar aquestes molèsties?”

- 5085
En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup polític municipal d’Esquerra
Republicana de Catalunya, consta a la Secretaria General còpia de la resposta per
escrit, efectuada pel Tinent d’Alcaldia de l’Àrea de Convivència i Seguretat, Sr. José
Castro Borrallo, que literalment diu:
“Respecte de la pregunta presentada al Registre General d’Entrada d’aquest
Ajuntament amb número 95232 i data 2 d’octubre de 2019, i segons el que disposa
l’article 55 del Reglament Orgànic del Ple a efectes de que sigui contestada al Ple
Ordinari, en relació a “les queixes de veïns i veïnes de Bellvitge, per el sorolls i
molèsties provocades per tasques de repartiment, càrrega i descàrrega que es
produeixen habitualment en horari nocturn, a l’avinguda Europa, número 25....”.
En resposta a les seves preguntes indicar-li:
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En el servei de Guàrdia Urbana s’han rebut diferents requeriments de veïns per
sorolls procedents de la via pública a Avinguda Europa, i només hi ha un per
càrrega i descàrrega davant el número 51 d’aquesta adreça. En aquesta incidència,
els agents quan van arribar al lloc del requeriment no van comprovar cap molèstia.
Des del servei de Guàrdia Urbana es farà un seguiment per tal d’evitar molèsties als
veïns.
Atentament,”
7.- RGE núm. 95238, de 2 d’octubre de 2019
“Coque García, Regidor del Grup Polític d’Esquerra Republicana de Catalunya,
d’acord amb allò que disposa l’article 55 del Reglament del Ple de l’Ajuntament de
l’Hospitalet de Llobregat, presenta al Registre General la següent pregunta, a fi
efecte de que sigui contestada en el proper Ple ordinari.
El passat 27 de setembre diferents veïns i veïnes propietaris de gossos ens van fer
arribar la seva preocupació per l’abocament de sofre a la via pública, informant-nos
del cas concret de la façana del carrer Major 39.
Davant d’aquesta inquietud, el Grup Municipal d’Esquerra Republicana de
Catalunya vol saber:
-

Té coneixement el govern municipal d’aquestes pràctiques? Si és que sí, és
una pràctica habitual? Quants casos s’han detectat durant el 2019?

-

Estan permeses aquestes pràctiques, atenent a l’Ordenança de Convivència i
Civisme d’aquest Ajuntament (art. 60, art. 91, art. 92...)?

-

Quin és el protocol d’actuació davant d’aquestes pràctiques?

-

S’ha aplicat alguna sanció si, com recull l’esmentada Ordenança, es considera
que s’aboquen residus a la via pública que embruten i poden afectar i
perjudicar la integritat física?”

- 5086
En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup polític municipal d’Esquerra
Republicana de Catalunya, consta a la Secretaria General còpia de la resposta per
escrit, efectuada pel Tinent d’Alcaldia de l’Àrea de Convivència i Seguretat, Sr. José
Castro Borrallo, que literalment diu:
“Respecte de la pregunta presentada al Registre General d’Entrada d’aquest
Ajuntament amb número 95238 i data 2 d’octubre de 2019, i segons el que disposa
l’article 55 del Reglament Orgànic del Ple a efectes de que sigui contestada al Ple
Ordinari, en relació a “El passat 27 de setembre diferents veïns i veïnes propietaris
de gossos ens van fer arribar la seva preocupació per l’abocament de sofre a la via
pública, informant-nos del cas concret de la façana del carrer Major 39...”.
En resposta a les seves preguntes indicar-li:
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Des del servei de Guàrdia Urbana s’han rebut dos requeriments, de finals de
setembre, d’anomalies de neteja al carrer Major 39. Els agents actuants, no van
poder localitzar a la persona que havia fet l’abocament i es va comunicar als serveis
municipals per sol·licitar la seva neteja. Es va fer un seguiment de la zona i no s’ha
localitzat cap abocament més.
Altrament, des del Departament de salut de l’àrea d’Equitat, Drets Social i Recursos
Humans ens indiquen que durant l’any 2019 han rebut un total de 3 queixes
ciutadanes, però no és confirma si es tracte de sofre, detergent o d’altres.
Indicar també què des de la Secció de Prevenció, Convivència i Civisme i
concretament des de Civisme, els agents cívics en les rutes habituals que realitzen
principalment en places i espais oberts on es dóna més concentració d'usuaris, no
solen detectar gaires incidències d'aquest tipus. Tanmateix si detecten en algun
portal aquest tipus d'acció, acostumen a col·locar una nota informativa (nota
descrita posteriorment) en la porteria o porteries més pròximes.
També s’ha constatat que aquest tipus d’accions es donen principalment en carrers
on no hi sol haver escossells i els gossos miccionen directament sobre les façanes.
Així mateix, els agents cívics han informat en algunes ocasions veïns sobre aquest
tema. Tant en l’obligatorietat de baldejar amb aigua les miccions dels gossos com
de la prohibició de posar aquest tipus de productes per evitar les miccions que a
més d’estar prohibit, no soluciona la problemàtica.
El protocol d’actuació que se segueix des del departament de Salut, és el següent:
S’informa que segons Ordenança Civisme vigent (art. 91 i 92) queda prohibit
l’abocament de qualsevol matèria o residu líquid a la via pública. El Servei de Salut
dona tota la informació que calgui, tenint en compte possibles repercussions que té
per a la Salut Pública.
A més d’informar, en cas de necessitat o reclamacions, s’envia un oficial de Sanitat
per comprovar quina és la situació i en cas de ser un abocament gran, es demana
neteja especial del carrer a l’àrea d’Espai Públic (EPHUS).
Tanmateix i a petició de la Secció de Prevenció, Convivència i Civisme es va fer un
full informatiu amb els articles de la Ordenança Civisme que es col·loca en
Comunitats de Veïns. El full diu:
En relació a l’assumpte de l’abocament de determinats productes químics
(com són sofre, amoníac, netejadors en pols, zotal, o d’altres plaguicides
d’ús domèstic, etc.), en l’espai públic, façanes d’edificis, mobiliari urbà,
jardins arbrat públic; val a dir el següent:
- El Real Decret 3349/83 R.T.S., en el seu article 10.3.3 prohibeix la
utilització de plaguicides en les condicions diferents a les autoritzades. Per
tant els plaguicides d’ús domèstic són productes per a la llar i no poden
utilitzar-se en establiments, ni en espais públics. Si es fa alguna aplicació a
l’ àmbit públic, es fa amb productes autoritzats en aquest àmbit i per
personal autoritzat per l’Administració, i amb carnet d’aplicador. És a dir no
es poden utilitzar aquests productes plaguicides al carrer per qualsevol
persona, per la perillositat que comporta.
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No consten sancions en referència a aquests conceptes, ja que s’ha de denunciar al
causant, en el moment de la infracció.
Atentament,”
8.- RGE núm. 98274, de 9 d’octubre de 2019
“Antoni Garcia, Portaveu del Grup Polític d’Esquerra Republicana de Catalunya,
d’acord amb allò que disposa l’article 55 del Reglament del Ple de l’Ajuntament de
l’Hospitalet de Llobregat, presenta al Registre General la següent pregunta, a fi
efecte de que sigui contestada en el proper Ple ordinari.
Diferents veïns i veïnes del barri del Gornal ens han manifestat la seva queixa per
l’estat dels panots en diversos punts, com per exemple, l’Av. Vilanova, 22
(Adjuntem imatge) la Rambla Carmen Amaya, passeig central a l’alçada de la
parròquia. (adjuntem imatge).
El Grup Municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya vol saber:
-

Té coneixement el govern municipal d’aquest problema?
Quines mesures té previstes el govern municipal per resoldre aquest problema?

”

- 5089
En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup polític municipal d’Esquerra
Republicana de Catalunya, consta a la Secretaria General còpia de la resposta per
escrit, efectuada pel Tinent d’alcaldia de l’Àrea d’Espai Públic, Habitatge,
Urbanisme i Sostenibilitat, Sr. Cristian Alcázar Esteban, que literalment diu:
“Respecte a la pregunta presentada en el Registre d'Entrada d’aquest ajuntament,
amb número 98274 i amb data 9 d’octubre de 2019, segons preveu l’article 55 del
Reglament Orgànic del Ple amb la finalitat de ser contestat en el Ple Ordinari 23
d’octubre de 2019 en la que fan preguntes sobre l’estat dels panots de diversos
punts al barri del Gornal, us informo del següent:
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Arran de les inspeccions diàries que es fan a la ciutat, s’han creat diferents
sol·licitud de reposició de panots al barri de Gornal, moltes d’elles motivades per
l’acció de les arrels dels arbres.
Referent a les dues ubicacions que fa referència a la seva instància, informar que a
l’Avinguda Vilanova s’han detectat diversos punts i que ja s’han generat les ordres
de treball per a la seva reparació. Pel que fa a la Rambla Carmen Amaya els panots
d’aquesta ubicació tenen una mida diferent als que podem trobar a la resta de la
ciutat, per tant s’ha generat l’ordre de treball, com també la demanda del material,
que tan bon punt es rebin es procedirà a la reparació.”
9.- RGE núm. 98280, de 9 d’octubre de 2019
“Antoni Garcia, Portaveu del Grup Polític d’Esquerra Republicana de Catalunya,
d’acord amb allò que disposa l’article 55 del Reglament del Ple de l’Ajuntament de
l’Hospitalet de Llobregat, presenta al Registre General la següent pregunta, a fi
efecte de que sigui contestada en el proper Ple ordinari.
Diferents veïns i veïnes del barri del Gornal ens han manifestat la seva queixa per
les males herbes que han crescut en diversos espais, com el passatge entre l’edifici
de l’Av. Vilanova, 42 i el Casal de Gent Gran del Gornal. (Adjuntem imatge) També
en l’espai entre l’edifici de l’Av. Carmen Amaya, 35 i el pati de l’escola de música i
en la banda de darrera dels edificis de Av. Carmen Amaya, 14 i 16, a la vora del
Centre Cívic.
Aquests veïns i veïnes manifesten que en els darrers temps, no s’han netejat
aquestes herbes, tal com es feia altres anys.
El Grup Municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya vol saber:
-

Té coneixement el govern municipal d’aquest problema que manifesten aquests
veïns i veïnes?
Quan va ser la darrera vegada que es van netejar aquestes males herbes?
En quins períodes i amb quina freqüència s’actua sobre aquest problema?
Quines mesures té previstes el govern municipal per resoldre aquest problema?

”
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- 5090
En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup polític municipal d’Esquerra
Republicana de Catalunya, consta a la Secretaria General còpia de la resposta per
escrit, efectuada pel Tinent d’alcaldia de l’Àrea d’Espai Públic, Habitatge,
Urbanisme i Sostenibilitat, Sr. Cristian Alcázar Esteban, que literalment diu:
“Respecte a la pregunta presentada en el Registre d’Entrada d’aquest ajuntament,
amb número 98280 i amb data 9 d’octubre de 2019, segons preveu l’article 55 del
Reglament Orgànic del Ple amb la finalitat de ser contestat en el Ple Ordinari 23
d’octubre de 2019 en la que fan preguntes sobre les queixes per les herbes que han
crescut a diversos espais del barri del Gornal, us informo del següent:
La neteja d’herbes a la Ciutat es porta a terme habitualment amb Plans d’Ocupació.
El darrer va començar al febrer del 2019 i va finalitzar al juliol del 2019.
La neteja d’herbes al barri del Gornal es va iniciar al 18 de juny i va finalitzar el 9 de
juliol de 2019.
Actualment, mitjançant l’empresa adjudicatària del Contracte de neteja, FCC Medi
Ambient, SA, disposem de dos equips de neteja d’herbes, un en horari de matí i un
altre en horari de tarda, que s’encarregaran de solucionar aquesta qüestió.”
10.- RGE núm. 98283, de 9 d’octubre de 2019
“Antoni Garcia, Portaveu del Grup Polític d’Esquerra Republicana de Catalunya,
d’acord amb allò que disposa l’article 55 del Reglament del Ple de l’Ajuntament de
l’Hospitalet de Llobregat, presenta al Registre General la següent pregunta, a fi
efecte de que sigui contestada en el proper Ple ordinari.
Diferents veïns i veïnes de l’Avinguda Vilanova, 42 del barri del Gornal ens han fet
arribar la seva queixa per l’estat d’un arbre que ha anat creixent fins que les
branques ja es situen molt a prop de les finestres dels habitatges, amb la
particularitat que durant els mesos d’estiu la roba estesa en les galeries interiors
d’alguns pisos apareixia cada dia plena d’insectes i pugons.
El Grup Municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya vol saber:
-

Té coneixement el govern municipal d’aquests problemes que manifesten
aquests veïns i veïnes?

-

Quines mesures té previstes el govern municipal per resoldre aquest problema i
evitar aquestes molèsties?
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”

- 5091
En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup polític municipal d’Esquerra
Republicana de Catalunya, consta a la Secretaria General còpia de la resposta per
escrit, efectuada pel Tinent d’alcaldia de l’Àrea d’Espai Públic, Habitatge,
Urbanisme i Sostenibilitat, Sr. Cristian Alcázar Esteban, que literalment diu:
“Respecte a la pregunta presentada en el Registre d’Entrada d’aquest ajuntament,
amb número 98283 i amb data 9 d’octubre de 2019, segons preveu l’article 55 del
Reglament Orgànic del Ple amb la finalitat de ser contestat en el Ple Ordinari 23
d’octubre de 2019 en la que fan preguntes sobre les queixes per l’estat d’un arbre
l’Avinguda Vilanova 42, us informo del següent:
En relació aquests arbres, s’han rebut algunes instàncies fent referència a l’estat
d’un arbre, concretament d’una palmera. Des del servei tècnic municipal de
Manteniment Verd Urbà i Biodiversitat, no es creu convenient la seva retirada, atès
que està prou allunyada de la façana i que l’estat de la palmera és correcte.
En tot aquest espai s’han desenvolupat els treballs de tractament preventiu com a la
resta d’arbrat de la ciutat, que són per aquest cas concret:


Control processionària (al pi que acompanya la seva instància), els dies 14 i
26 de febrer. A més del tractament preventiu, que es fa a aquesta espècie, a
l'octubre-2018.



Retall de la palmera: 13 desembre-2018. Aquestes tasques de manteniment,
com el retall de les palmeres, la neteja del tronc, etc... es fan durant la
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tardor-hivern. És una de les tasques que es fa periòdicament i per tant ja
entra a la planificació anual.
Adjuntem unes fotografies de l’estat actual de l’espai.

”
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11.- RGE núm. 99210, d’11 d’octubre de 2019
“Rosa Batalla, Regidora del Grup Polític d’Esquerra Republicana de Catalunya,
d’acord amb allò que disposa l’article 55 del Reglament del Ple de l’Ajuntament de
l’Hospitalet de Llobregat, presenta al Registre General la següent pregunta, a fi
efecte de que sigui contestada en el proper Ple ordinari.
Diferents veïns i veïnes del barri de Santa Eulàlia ens han manifestat la seva queixa
per l’estat del clavegueram del carrer de Buenos Aires, especialment a l’alçada dels
núm. 53-57 (adjuntem imatge) Aquests veïns i veïnes ens expliquen que malgrat
haver trucat a l’Ajuntament, el problema no es resol.
El Grup Municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya vol saber:
-

Té coneixement el govern municipal d’aquest problema?
Quina acció pensa executar el govern municipal per resoldre aquest problema?

”

- 5098
En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup polític municipal d’Esquerra
Republicana de Catalunya, consta a la Secretaria General còpia de la resposta per
escrit, efectuada pel Tinent d’alcaldia de l’Àrea d’Espai Públic, Habitatge,
Urbanisme i Sostenibilitat, Sr. Cristian Alcázar Esteban, que literalment diu:
“Respecte a la pregunta presentada en el Registre d’Entrada d’aquest ajuntament,
amb número 99210 i amb data 11 d’octubre de 2019, segons preveu l’article 55 del
Reglament Orgànic del Ple amb la finalitat de ser contestat en el Ple Ordinari 23
d’octubre de 2019 en la que fan preguntes sobre l’estat del clavegueram al barri de
Santa Eulàlia, us informo del següent:
El passat 10 d’octubre a les 19:55 es va rebre un avís per una xarxa social, que
informava del problema. Al dia següent pel mati es va enviar un camió mixt i va
quedar solucionat.
La neteja està programada amb una periodicitat anual, en aquest cas concret,
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l’última neteja va tenir lloc la setmana del 15 al 19 d’octubre del 2018.”
CIUTADANS
Per part dels/de la regidors/a del grup polític municipal de Ciutadans, d’acord amb
allò que disposa l’article 55.4 del Reglament Orgànic del Ple, s’han formulat en
temps i forma 2 precs per escrit que han tingut entrada en el Registre General el dia
9 d’octubre de 2019 i, per tant, amb més de 6 dies hàbils anteriors a la celebració
del Ple.
Aquests precs als efectes de constar a l’Acta de la sessió, es transcriuen
literalment:
1.- RGE núm. 98315, de 9 d’octubre de 2019.
“Maria Carmen Esteban Fernández. GRUP MUNICIPAL DE CIUTADANS A
L'AJUNTAMENT DE L'HOSPITALET.
EXPOSA:
Que hemos recibido quejas sobre el estado de abandono de un vehículo
estacionado en la calle Roca Humbert entre Cobalt y Ctra. del Mig, y que vista la
fotografía que se adjunta dónde se puede comprobar el estado de dicho vehículo.
SOL·LICITA:
Se inicien los trámites para efectuar la retirada de dicho vehículo por abandono a la
mayor brevedad posible.

”
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- 5092
En relació amb aquest prec presentat pel grup polític municipal de Ciutadans,
consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada pel Tinent
d’Alcaldia de l’Àrea de Convivència i Seguretat, Sr. José Castro Borrallo, que
literalment diu:
“Respecto al ruego presentado en el Registro General de Entrada de este
Ayuntamiento con el número 98315, y según lo que dispone el artículo 55 del
Reglamento Orgánico del Pleno a efectos de que sea contestada en el Pleno
Ordinario, en relación al estado de abandono de un vehículo estacionado en la calle
Roca i Humbert, le informo que ya se ha procedido a la retirada del mismo.
Atentamente,”
2.- RGE núm. 98297, de 9 d’octubre de 2019.
“Maria Carmen Esteban Fernández. GRUP MUNICIPAL DE CIUTADANS A
L'AJUNTAMENT DE L'HOSPITALET.
EXPOSA:
Que hemos recibido quejas sobre el estado de mantenimiento de la calle Roca
Humbert entre la calle Cobalt y la Carretera del Mig.
Vistas las fotografías que se adjuntan dónde se puede comprobar la proliferación de
malas hierbas en la acera (total 9 fotografías).
SOL·LICITA:
Desbrozar las malas hierbas presentes en la acera de la calle Roca Humbert entre
la calle Cobalt y la Carretera del Mig a la mayor brevedad posible.
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“
- 5093
En relació amb aquest prec presentat pel grup polític municipal de Ciutadans,
consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada pel Tinent
d’alcaldia de l’Àrea d’Espai Públic, Habitatge, Urbanisme i Sostenibilitat, Sr. Cristian
Alcázar Esteban, que literalment diu:
“Respecto al ruego que ha presentado en el Registro General de Entrada del
Ayuntamiento, con el número 98297, de 9 de octubre de 2019, y de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 55 Reglamento Orgánico de Pleno a efectos de ser
respondida durante el Pleno Ordinario que tendrá lugar el próximo 23 de octubre de
2019, en relación al estado de mantenimiento de la calle Roca Umbert, le informo
de lo siguiente:
La limpieza de hierbas en la ciudad se lleva a cabo habitualmente con los planes de
empleo. Este último comenzó en febrero de 2019 y terminó en julio de 2019.
Actualmente, a través de la empresa adjudicataria del contrato de limpieza, FCC
Medi Ambient, SA, disponemos de dos equipos de limpieza de hierbas, uno por la
mañana y otro por la tarde, que se encargarán de solucionar esta cuestión.”
L’H EN COMÚ PODEM - EN COMÚ GUANYEM
Per part del/de les regidor/es del grup polític municipal de L’H En Comú Podem –
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En Comú Guanyem, d’acord amb allò 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 8 d’octubre de 2019 i, per tant, amb més de 6
dies hàbils anteriors a la celebració del Ple.
Aquesta pregunta als efectes de constar a l’Acta de la sessió, es transcriu
literalment:
1.- RGE núm. 97853, de 8 d’octubre de 2019.
“Ana González Montes, Portaveu del Grup polític L’Hospitalet En Comú
Podem – En Comú Guanyem de l’Ajuntament de L’Hospitalet, d’acord amb
allò que disposa l’article 55 del Reglament del Ple de l’Ajuntament de
L’Hospitalet de Llobregat aprovat el 25 d’octubre de 2011, presenta al Registre
General les següents preguntes per a que siguin contestades en el proper Ple
ordinari:
Exposició de motius:
Atès que l’Organització Mundial de la Salut (OMS) ha confirmat l’amiant com a
substància carcinògena de primer grup en humans, és a dir, que pot produir càncer
amb independència de la quantitat a que s’està exposat i que està prohibit des de
l’any 2005.
Atès que el 25 d’abril de 2017 el ple de l’Ajuntament de L’Hospitalet va aprovar una
moció relacionada amb la retirada del fibrociment en centres educatius.
Atès que es va aprovar instar als Departaments de Salut i d’Ensenyament a
elaborar informes tècnics en relació a l’exposició al fibrociment tant a l’edifici de l’Ins
Jaume Botey, com a les naus del seu voltant.
Atès que es va aprovar instar als propietaris de les naus properes a l’Ins Jaume
Botey a la retirada del fibrociment. En cas de que els propietaris no retiressin el
fibrociment, es va aprovar que el Govern local de l’Ajuntament proposés una solució
urgent.
Per tot això, el grup municipal L’Hospitalet En Comú Podem – En Comú
Guanyem demana:
Quines mesures s’han pres des de l’Ajuntament de L’Hospitalet per portar a terme
els acords aprovats en la moció presentada el 25 d’abril de 2017 al Ple relacionada
amb la retirada del fibrociment en centres educatius?
Té previst l’Ajuntament de L’Hospitalet informar detalladament als Grups Municipals
en relació a la retirada del fibrociment de l’Ins Jaume Botey (al 2017 edifici d’ESO
de l’Ins Llobregat), així com de les naus del seu voltant?
Té previst l’Ajuntament elaborar un protocol de detecció de tots els casos com el de
l’Institut Jaume Botey per assegurar la retirada del fibrociment en centres educatius
en un termini de temps concret?”
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- 5088
En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup polític municipal de L’H En
Comú Podem – En Comú Guanyem, consta a la Secretaria General còpia de la
resposta per escrit, efectuada pel Tinent d’alcaldia de l’Àrea d’Espai Públic,
Habitatge, Urbanisme i Sostenibilitat, Sr. Cristian Alcázar Esteban, que literalment
diu:
“Respecte a la pregunta presentada en el Registre d’Entrada d’aquest ajuntament,
amb número 97853 i amb data 8 d’octubre 2019, segons preveu l’article 55 de la
Reglament Orgànic del Ple amb la finalitat de ser contestat en el Ple Ordinari 23
d’octubre de 2019 sobre la retirada del fibrociment en centres educatius, l’informem
que és necessari un ajornament per poder recollir la informació sol·licitada.
Atentament,”
PARTIT POPULAR
Per part de la regidora del grup polític municipal del Partit Popular, d’acord amb allò
que disposa l’article 55.4 del Reglament Orgànic del Ple, s’han formulat en temps i
forma 9 preguntes i 2 precs per escrit que han tingut entrada en el Registre General
els dies 5 i 30 de setembre i 1, 7, 9 i 10 d’octubre de 2019 i, per tant, amb més de 6
dies hàbils anteriors a la celebració del Ple.
Aquests/es precs i preguntes als efectes de constar a l’Acta de la sessió, es
transcriuen literalment:
1.- RGE núm. 87262, de 5 de setembre de 2019.
“El grupo municipal del Partido Popular en virtud del artículo 55 del
Reglamento del Pleno, presenta al registro la siguiente pregunta para que sea
contestada el próximo pleno del día 25 de Septiembre de 2019.
Una vez consultada la documentación relativa a la Cuenta General del presupuesto
2018.
Por todo ello, esta regidora y su grupo municipal solicita
CONOCER:
o

¿Cuál es el gasto total (de todos los departamentos) en
publicaciones e inserciones publicitarias en prensa?

o

¿Cuál es el gasto total (de todos los departamentos) realizado
mediante contratación menor?

o

¿Existe un informe sobre el retorno y repercusión que tienen las
inserciones publicitarias, realizadas durante la celebración del Mobile
World Congres en publicaciones del Grupo Godó?

o

¿Existe un informe sobre el retorno y repercusión que tienen las
inserciones publicitarias, realizadas durante la celebración del
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festival SONAR, en publicaciones los diferentes medios de
comunicación?
o

¿Cuál es el gasto total realizado en atenciones Protocolarias?”

- 5078
En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup polític municipal del Partit
Popular, consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada
per la Cap de Servei del Gabinet de l’Alcaldia i Open Data, Sra. M. C. G.-C. M., que
literalment diu:
“Senyora,
Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre General d’Entrada
d’aquest Ajuntament, amb número 87262 de data 05/09/2019 i, segons el que
disposa l’article 55 del Reglament Orgànic del Ple, a efectes de que sigui
contestada en el Ple ordinari del dia 23/10/2019, en la que sol·licita informació
relativa al Compte General del pressupost 2018 em plau adjuntar-vos la següent
informació:


Escrit del Gabinet de Premsa donant resposta a la consulta sobre el retorn i
repercussió que tenen les insercions publicitàries realitzades durant la
celebració del MWC en publicacions del Grup Godó i les realitzades durant
la celebració del festival SONAR en publicacions als diferents mitjans de
comunicació.



Informe de la Secció Administrativa i de Suport a la Gestió facilitant l’import
a la consulta sobre la despesa total en publicacions i informant de l’enllaç al
Portal de Dades Obertes de l’Ajuntament on trobar les dades corresponents
a les atencions protocol·làries.



Informe de la Secció de Contractació facilitant els enllaços on es publica la
informació relativa als contractes menors i que l’ajuntament publica al perfil
del contractant de la seu electrònica.

Ben atentament,

2.- RGE núm. 94313, de 30 de setembre de 2019.
“El grupo municipal del Partido Popular en virtud del artículo 55 del
Reglamento del Pleno, presenta al registro la siguiente pregunta para que sea
contestada el próximo pleno del día 23 de Octubre de 2019.
En relación al casal d’avis de la calle Ermita, esta regidora y su grupo municipal
solicita
CONOCER:


Si está previsto por parte del ayuntamiento o bien si se está contemplando
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la posibilidad de su traslado al nuevo casal d’avis que se está construyendo
en la parte del paseo de Bellvitge:
o

En caso afirmativo, si se ha pactado i/o dialogado con el casal
implicado.

o

En caso afirmativo, que uso se destinaria al local del casal de la calle
Ermita.

o

Que previsión de calendario tendría el traslado.

o

En caso negativo, si hay algún casal del barrio de Bellvitge que por
parte del ayuntamiento se estuviera contemplando la posibilidad de
su traslado y que uso se destinaria al local que dejaran.”

- 5079
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 Regidor President del Districte VI, Sr. Cristóbal Plaza Lao, que literalment diu:
“Señora,
Respecto a la pregunta que presentaron en el Registro General de Entrada de este
Ayuntamiento, con número E/94313/2019, y según lo que dispone el artículo 55 del
Reglamento Orgánico del Pleno, a efectos de que se responda en el Pleno
Ordinario que se celebrará el próximo 23 de octubre, le informo de lo siguiente:
La previsión por parte del Ayuntamiento es que una vez que finalicen las obras de
construcción del nuevo Casal de Gent Gran de la calle Francia y el edificio esté
completamente dotado del mobiliario y equipamiento necesario para su correcto
funcionamiento, se proceda al traslado a este, de los servicios que se prestan
actualmente en el Casal de Gent Gran de la calle Ermita.
El Ayuntamiento ha mantenido informado en todo momento al Casal de Gent Gran
de la calle Ermita.
El local de la calle Ermita, tras la remodelación necesaria, será destinado a un
Casal de Jóvenes.
El traslado del Casal de Gent Gran de la calle Ermita al nuevo Casal de Gent Gran
de la calle Francia está previsto para el año 2.020.
Atentamente,”

3.- RGE núm. 94314, de 30 de setembre de 2019.
“El grupo municipal del Partido Popular en virtud del artículo 55 del
Reglamento del Pleno, presenta al registro la siguiente pregunta para que sea
contestada el próximo pleno del día 23 de Octubre de 2019.
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Los vecinos del barrio de Bellvitge, se han quejado de que no se recogen las pilas
depositadas en los containers. Concretamente hay una en el Merca-2 del que
adjuntamos fotografía.

Por todo ello, esta regidora y su grupo municipal
RUEGA:


Que se realicen los trámites oportunos para su recogida.”

- 5080
En relació amb aquest prec presentat pel grup polític municipal del Partit Popular,
consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada pel Tinent
d’alcaldia de l’Àrea d’Espai Públic, Habitatge, Urbanisme i Sostenibilitat, Sr. Cristian
Alcázar Esteban, que literalment diu:
“Respecto al ruego que ha presentado en el Registro General de Entrada del
Ayuntamiento, con el número 94314, de 30 de septiembre de 2019, y de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 55 del Reglamento Orgánico de Pleno a
efectos de ser respondido durante el Pleno Ordinario que tendrá lugar el próximo 23
de octubre de 2019, sobre la recogida selectiva de pilas en el Merca-2, le informo
de lo siguiente:
Este punto tiene programado una recogida que son los martes, quincenalmente. En
el mes de septiembre fueron los días 3 y 17.
El día 26 de septiembre se recibió una llamada de la Directora del Mercado de
Bellvitge Merca-2, al servei de Neteja urbana i Biodiversitat, notificando que el
contenedor estaba lleno. Esa misma tarde que se realizó la petición, se realizó el
vaciado del contendor de pilas.
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Atentamente,”
4.- RGE núm. 94322, de 30 de setembre de 2019.
“El grupo municipal del Partido Popular en virtud del artículo 55 del
Reglamento del Pleno, presenta al registro la siguiente pregunta para que sea
contestada el próximo pleno del día 23 de Octubre de 2019.
Nos comentan los vecinos del barrio de Bellvitge, que últimamente se están
produciendo robos e incluso que este fin de semana pasado ha habido una pelea
multitudinaria por la zona del parque/mediamarkt.
Por todo ello, esta regidora y su grupo municipal
RUEGA:


Se incremente la presencia policial por toda esa zona en horario nocturno.”

- 5081
En relació amb aquest prec presentat pel grup polític municipal del Partit Popular,
consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada pel Tinent
d’Alcaldia de l’Àrea de Convivència i Seguretat, Sr. José Castro Borrallo, que
literalment diu:
“Respecto al ruego presentado en el Registro General de Entrada de este
Ayuntamiento con el número 94322, y según lo que dispone el artículo 55 del
Reglamento Orgánico del Pleno a efectos de que sea contestada en el Pleno
Ordinario, en relación al incremento de presencia policial en el barrio de Bellvitge en
horario nocturno, le informo que tomamos nota del mismo.
Atentamente,”
5.- RGE núm. 94323, de 30 de setembre de 2019.
“El grupo municipal del Partido Popular en virtud del artículo 55 del
Reglamento del Pleno, presenta al registro la siguiente pregunta para que sea
contestada el próximo pleno del día 23 de Octubre de 2019.
El Castillo de Bellvís o el Torreón es un monumento y un yacimiento arqueológico
protegido como bien cultural de interés nacional del municipio de Hospitalet de
Llobregat (Barcelona).
La estructura de la masía del siglo XVI. Las excavaciones arqueológicas han puesto
al descubierto un edificio del siglo XII-XIII, flanqueado por un foso, con una muralla
de 5 metros de altura y 20 metros de longitud. Actualmente se encuentra cubierto
por lonas para proteger estas obras. Estas, se han visto como insuficientes para
proteger el conjunto arqueológico, de las lluvias de las últimas semanas.
Por todo ello, esta regidora y su grupo municipal solicita
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CONOCER:


¿Tiene previsto el Ayuntamiento, realizar alguna obra de mejora, para la
buena conservación del Castillo del Bellvís?



¿Se ha pedido alguna subvención a la Diputación de Barcelona o dentro de
las subvenciones del 1% cultural que otorga el Ministerio de Cultura, para
garantizar la preservación de este castillo?

”

- 5082
En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup polític municipal del Partit
Popular, consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada
pel Tinent d’alcaldia de l’Àrea d’Innovació i Cultura, Sr. David Quirós Brito, que
literalment diu:
“Senyora,
Respecte a la pregunta que veu presentar en el Registre General d’Entrada
d’aquest Ajuntament, amb codi E/94323/2019 i data 30-09-2019 i, segons el que
disposa l’article 55 del Reglament Orgànic del Ple a efectes de que sigui contestada
en el Ple Ordinari que se celebrarà el dia 23 d’octubre de 2019, en relació a les
preguntes realitzades, us comunico el següent:
D’acord amb la primera qüestió, i segons informació facilitada per l’Àrea d’Espai
Públic, Habitatge, Urbanisme i Sostenibilitat, podem indicar que s’està redactant el
projecte de consolidació de la façana nord, d’acord als criteris tècnics d’execució
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previs a la realització del projecte. Anteriorment s’han desenvolupat actuacions de
neteja i adequació de l’espai.
Respecte de la segona qüestió indicar que, a dia d’avui, no ha sortit la convocatòria
anual de 1,5% cultural convocada pel Ministerio de Cultura.
Cordialment,”
6.- RGE núm. 94930, d’1 d’octubre de 2019.
“El grupo municipal del Partido Popular en virtud del artículo 55 del
Reglamento del Pleno, presenta al registro la siguiente pregunta para que sea
contestada el próximo pleno del día 23 de Octubre de 2019.
En relación a la prohibición de circulación de los vehículos que no dispongan de la
credencial conforme cumplen los requisitos establecidos con el medio ambiente.
Esta regidora y su grupo municipal solicitan
CONOCER:


Si dicha prohibición afecta a los vehículos que no dispongan de credencial y
que solamente circulen por la ciudad de Hospitalet sin utilizar las rondas y si
existe alguna limitación horaria.



Si es para todos los vehículos.



Si se va a efectuar alguna campaña de información específica en nuestra
ciudad.”

- 5084
En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup polític municipal del Partit
Popular, consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada
pel Tinent d’Alcaldia de l’Àrea de Convivència i Seguretat, Sr. José Castro Borrallo,
que literalment diu:
“Respecto a la pregunta presentada en el Registro General de Entrada de este
Ayuntamiento con el número 94930 de fecha 1 de octubre de 2019, y según lo que
dispone el artículo 55 del Reglamento Orgánico del Pleno a efectos de que sea
contestada en el Pleno Ordinario, en relación a “la prohibición de circulación de los
vehículos que no dispongan de la credencial conforme cumplen los requisitos
establecidos con el medio ambiente”.
En respuesta a su pregunta indicarle:
1. La Zona de Bajas Emisiones (ZBE) fue delimitada por el Área Metropolitana de
Barcelona (AMB) en 2017 y en su inicio se estableció para casos de episodios de
alta contaminación por dióxido de nitrógeno. A partir del 1 de enero de 2020 será
permanente.
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La ZBE comprende un área de 95 kilómetros cuadrados, entre rondas (territorio que
envuelven las dos rondas de Dalt y Litoral), en la que está totalmente incluido el
término municipal de L’Hospitalet de Llobregat.
Afecta a todos los vehículos que no tienen etiqueta de la DGT: gasolina
matriculados antes de enero del 2000 y diésel matriculados antes de enero del
2006, y furgonetas anteriores matriculadas antes del 1 de octubre de 1994. Estas
últimas están incluidas en una moratoria de un año. Las restricciones se aplicarán
de lunes a viernes de las 7.00 horas hasta las 20.00 horas. Fuera de este horario y
durante el fin de semana se podrá circular con los vehículos más contaminantes.
2. Están exentos de esta normativa los vehículos dedicados al transporte de
personas con movilidad reducida (VPMR) y vehículos de emergencias y servicios
esenciales (médicos, bomberos, coches fúnebres, policía, etc.). Todos estos
vehículos deberán estar dados de alta en un registro metropolitano cuya tramitación
será gratuita.
3. El Área metropolitana de Barcelona realizará una campaña informativa a lo largo
del mes de noviembre que se prolongará hasta la entrada en vigor de la normativa.
Atentamente,”
7.- RGE núm. 97071, de 7 d’octubre de 2019.
“El grupo municipal del Partido Popular en virtud del artículo 55 del
Reglamento del Pleno, presenta al registro la siguiente pregunta para que sea
contestada el próximo pleno del día 23 de Octubre de 2019.
En el año 2016 el Ayuntamiento de L’Hospitalet firmó un acuerdo con promotores
de Le Cirque du Soleil para instalarle en el barrio de Bellvitge y ofrecer un
espectáculo cada primavera hasta el año 2030.
Este acuerdo supuso para las arcas del Ayuntamiento una inversión inicial de
1.250.00 euros para adecuar el solar de 19.000 metros cuadrados (delimitado por la
travesía Industrial y la calle Feixa Llarga) a las necesidades del Circo.
También se planteó la posibilidad de ampliar el acuerdo para que la compañía
pusiera en marcha algún otro proyecto para los meses en que no hay función.
El promotor aseguró que la llegada del Circo a L’Hospitalet representaba unos 250
puestos de trabajo para personas de la zona.
Por todo ello, esta regidora y su grupo municipal solicitan
CONOCER:




¿Sigue en vigor el acuerdo? En caso negativo, cuáles son los motivos.
¿Se ha planteado por parte del Equipo de Gobierno romper dicho acuerdo?
¿Tiene el Equipo de Gobierno un estudio del impacto económico y laboral que
supuso la llegada del Circo al barrio de Bellvitge? En caso afirmativo, copia de
dicho estudio
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¿El Ayuntamiento de L’Hospitalet ha vuelto a hacer alguna inversión en el solar
en este año 2019?
¿Hay algún proyecto para darle uso al solar en los meses en los que no haya
espectáculo?
¿Los promotores del Circo han propuesto algún tipo de actividad para los
meses en los que no hay función?”

- 5087
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 Planificació, Projectes Estratègics i Hisenda, Sr.
Francesc J. Belver Vallés, que literalment diu:
“Respecto a la pregunta presentada en el Registro General de Entrada de este
Ayuntamiento, con el número 97071 y fecha 7 de octubre de 2019 y, según lo
dispuesto en el artículo 55 del Reglamento Orgánico del Pleno a efectos de que sea
contestada en el Pleno Ordinario que se celebrará el día 23 de octubre de 2019, en
relación a los acuerdos entre el ayuntamiento y los promotores del Le Cirque du
Soleil, manifiesto lo siguiente:


“¿Sigue en vigor el acuerdo? En caso negativo, ¿cuáles son los
motivos?”
Sí



“¿Se ha planteado por parte del Equipo de Gobierno romper dicho
acuerdo?”
No



“¿Tiene el Equipo de Gobierno un estudio de impacto económico y
laboral que supuso la llegada del Circo al barrio de Bellvitge? En caso
afirmativo, copia de dicho estudio”
No



“¿El Ayuntamiento de L’Hospitalet ha vuelto a hacer alguna inversión
en el solar en este año 2019?
¿Hay algún proyecto para darle uso al solar en los meses en los que no
haya espectáculo?
¿Los promotores del Circo han propuesto algún tipo de actividad para
los meses en los que no hay función?”




El solar se ha adecuado para su uso público en el tiempo que no es utilizado
por Le Cirque du Soleil. Los usos que hay previstos para la utilización de ese
espacio en las épocas mencionadas son la libre práctica deportiva y el
circuito de educación vial de la Guardia Urbana para atender a los escolares
de nuestra Ciudad.
Le Cirque du Soleil, a través de su programa Cirque du Monde, viene
realizando diferentes actividades, de manera continuada, con entidades de
la Ciudad y colectivos relacionados con las actividades de circo de calle,
promoviendo el uso de las artes circenses como un método de intervención
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con los jóvenes con dificultades, una práctica conocida como circo social.
Las acciones de Cirque du Monde se expresan mediante la formación de
profesionales, el apoyo a los organismos circenses y la sensibilización sobre
los beneficios de la práctica.
Cordialmente,”
8.- RGE núm. 98229, de 9 d’octubre de 2019.
“El grupo municipal del Partido Popular en virtud del artículo 55 del
Reglamento del Pleno, presenta al registro la siguiente pregunta para que sea
contestada el próximo pleno del día 23 de Octubre de 2019.
En relación al control de los aparcamientos de los vehículos para personas con
diversidad funcional, esta regidora y su grupo municipal solicitan
CONOCER:
 ¿Cuántas plazas de aparcamiento en la vía pública tiene concedidas este
Ayuntamiento a vehículos de personas con diversidad funcional?
 ¿Estos permisos, cada cuanto tiempo se renuevan?
 ¿Desde este ayuntamiento se lleva a cabo a cabo algún tipo de control para
verificar la vigencia de estos permisos?
 ¿Se han retirado permisos en los últimos 2 años? ¿Por qué motivos?”

- 5094
En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup polític municipal del Partit
Popular, consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada
pel Tinent d’Alcaldia de l’Àrea de Convivència i Seguretat, Sr. José Castro Borrallo,
que literalment diu:
“Respecto a la pregunta presentada en el Registro General de Entrada de este
Ayuntamiento con el número 98229 de fecha 9 de octubre de 2019, y según lo que
dispone el artículo 55 del Reglamento Orgánico del Pleno a efectos de que sea
contestada en el Pleno Ordinario, en relación “al control de los aparcamientos de
los vehículos para personas con diversidad funcional”.
En respuesta a su pregunta indicarle:
1. Según los datos que constan en el padrón de Vía Pública, en fecha 15-10-2019
constan un total de 487 reservas de estacionamiento para personas con movilidad
reducida.
2. Las reservas de estacionamiento para personas con movilidad reducida se
conceden, previa acreditación de los requisitos necesarios, mediante resolución y
siempre que se mantengan las condiciones que motivaron su concesión.
3. Desde la Sección de Licencias de Ocupación de la Vía Pública se realiza un
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control periódico de oficio e inspecciones periódicas territoriales de control de las
reservas de estacionamiento.
4. Según los datos del padrón de Vía Pública, en los últimos años se han dado de
baja 343 plazas de reservas de estacionamiento para personas con movilidad
reducida. Los motivos de extinción de la licencia son, aparte de las bajas solicitadas
a instancia de los interesados/das, las derivadas del incumplimiento de los
requisitos necesarios para su otorgamiento.
Atentamente,”
9.- RGE núm. 98223, de 9 d’octubre de 2019.
“El grupo municipal del Partido Popular en virtud del artículo 55 del
Reglamento del Pleno, presenta al registro la siguiente pregunta para que sea
contestada el próximo pleno del día 23 de Octubre de 2019.
En relación al control de los pisos turísticos, esta regidora y su grupo municipal
solicitan
CONOCER:
 ¿Cuántas licencias tiene concedidas actualmente este Ayuntamiento para
realizar la actividad de pisos turísticos?
 ¿Qué control lleva a cabo este Ayuntamiento para luchar contra los pisos
turísticos que desarrollan dicha actividad sin la licencia correspondiente?
 ¿Cuántas sanciones ha impuesto, desglosado por años?
 ¿Cuántas de esas sanciones se han cobrado, desglosadas por años?”

- 5095
En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup polític municipal del Partit
Popular, consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada
pel Tinent d’Alcaldia de l’Àrea d’Espai Públic, Habitatge, Urbanisme i Sostenibilitat,
Sr. Cristian Alcázar Esteban, que literalment diu:
“Respecto a la pregunta que ha presentado en el Registro General de Entrada del
Ayuntamiento, con el número 98223, de 9 de octubre de 2019, y de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 55 del Reglamento Orgánico de Pleno a efectos de
ser respondida durante el Pleno Ordinario que tendrá lugar el próximo 23 de
octubre de 2019, sobre el control sobre los pisos turísticos, le informo de lo
siguiente:
Actualmente hay 466 declaraciones responsables de viviendas de uso turístico
registradas.
Desde el Ayuntamiento se lleva a cabo el control contra los apartamentos turísticos
que desarrollan la actividad sin título habilitado y dicho control se articula en dos
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líneas básicas de acción:
- Por un lado, todos los propietarios de viviendas que son denunciados por sus
vecinos o por partes de la Guardia Urbana (que generalmente actúa ante una
denuncia vecinal) se advierte por escrito de la ilegalidad de la situación, de la
normativa que regula esta actividad y de las posibles consecuencias
administrativas de dicho uso no autorizado.
- Por otro lado, y dado que no hay suficientes recursos para llevar a cabo un
seguimiento exhaustivo de las viviendas turísticas que se anuncian en
páginas web y empresas especializadas, se está estableciendo contacto con
una empresa que ofrece servicios de detección y seguimiento de estas
actividades con el fin de evaluar la viabilidad de su oferta.
Las acciones de detección y advertencia, así como la tarea de recopilar pruebas
fiables, son los pasos previos para la instrucción del expediente sancionador que
proceda.
Adjuntamos informe del regidor de l’Àrea de Convivència i Seguretat que da
respuesta a la pregunta tercera y cuarta.
Atentamente,

Respecto a la pregunta presentada en el Registro General de Entrada de este
Ayuntamiento con el número 98223, y según lo que dispone el artículo 55 del
Reglamento Orgánico del Pleno a efectos de que sea contestada en el Pleno
Ordinario, en relación a los pisos de uso turístico, informo:
Pregunta número 3 y 4: ¿Cuántas sanciones ha interpuesto y cuántas sanciones
se han cobrado, desglosado por años?
Respuesta:
-

A lo largo de 2018 se han incoado dos expedientes sancionadores por las
correspondientes denuncias de la Guardia Urbana. Se sancionó al titular de
la actividad con 1500 €.
Durante 2019 se ha incoado un nuevo expediente sancionador, actualmente
en trámite pendiente de inicio de procedimiento. La denuncia es de fecha
08/09/2019.

Atentamente,”
10.- RGE núm. 98226, de 9 d’octubre de 2019.
“El grupo municipal del Partido Popular en virtud del artículo 55 del
Reglamento del Pleno, presenta al registro la siguiente pregunta para que sea
contestada el próximo pleno del día 23 de Octubre de 2019.
En relación a los pisos “Okupados” y su control, esta regidora y su grupo municipal
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solicitan
CONOCER:
 ¿Cuántos pisos o locales okupados hay actualmente en nuestra ciudad,
según los datos de los que dispone este Ayuntamiento?
 ¿Qué control lleva a cabo este Ayuntamiento, en colaboración con otras
administraciones, para luchar contra los pisos o locales okupados que
existen en nuestra ciudad?
 ¿Existe alguna campaña realizada desde este Ayuntamiento dirigida a
propietarios y/o a las Comunidades de Vecinos para informar a los servicios
municipales de la existencia de un inmueble okupado?
 ¿Existe algún servicio de intermediación y/o asesoramiento a los
propietarios y/o a las Comunidades de Vecinos referido específicamente a la
problemática de los pisos okupados en nuestra ciudad?”

- 5096
En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup polític municipal del Partit
Popular, consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada
pel Tinent d’Alcaldia de l’Àrea d’Espai Públic, Habitatge, Urbanisme i Sostenibilitat,
Sr. Cristian Alcázar Esteban, que literalment diu:
“Respecto a la pregunta que ha presentado en el Registro General de Entrada del
Ayuntamiento, con el número 98226, de 9 de octubre de 2019, y de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 55 del Reglamento Orgánico de Pleno a efectos de
ser respondida durante el Pleno Ordinario que tendrá lugar el próximo 23 de
octubre de 2019, en relación con los pisos ocupados, le informamos que es
necesario un aplazamiento para poder recabar la información solicitada.
Atentamente,”
11.- RGE núm. 98872, de 10 d’octubre de 2019.
“El grupo municipal del Partido Popular en virtud del artículo 55 del
Reglamento del Pleno, presenta al registro la siguiente pregunta para que sea
contestada el próximo pleno del día 23 de Octubre de 2019.
En relación al servicio de moto compartido gestionado por la empresa Acciona, esta
regidora y su grupo municipal solicitan
CONOCER:


Desde cuando opera esta empresa en la ciudad.



El número total de motos que tienen destinados en la ciudad para su uso
compartido.



Si disponen de permisos. En caso afirmativo, especificar cuáles son.
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Si existe algún contrato/convenio o acuerdo de colaboración y en caso
afirmativo, adjuntar una copia o indicarnos el enlace para poder verlo.”

- 5097
En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup polític municipal del Partit
Popular, consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada
pel Tinent d’Alcaldia de l’Àrea de Convivència i Seguretat, Sr. José Castro Borrallo,
que literalment diu:
“Respecto a la pregunta presentada en el Registro General de Entrada de este
Ayuntamiento con el número 98872 de fecha 10 de octubre de 2019, y según lo que
dispone el artículo 55 del Reglamento Orgánico del Pleno a efectos de que sea
contestada en el Pleno Ordinario, en relación a “al servicio de moto compartido
gestionado por la empresa Acciona...”.
En respuesta a su pregunta indicarle:
En fecha 25 de febrero de 2019 se dictó Resolución número 001330/2019 (Exp.
513/2018), por la cual se concedió a ACCIONA MOBILITY S.A., licencia de
ocupación de la vía pública para llevar a cabo una “prueba piloto de sistemas de
motocicletas compartidas” del 1 de marzo del 2019 hasta el 1 de marzo del 2020.
En dicha resolución se establece como condición que “la entrega de vehículos en el
territorio, se llevará a cabo inicialmente con 100 motocicletas, con una ampliación
máxima de 500 unidades”.
Atentamente,”
c) Precs, Preguntes i respostes que s’han formulat oralment en el decurs de
la sessió.
SRA. ALCALDESSA
Hi ha cap prec o cap pregunta? Sr. Rainaldo, vostè no pregunta? Ya ha hecho
bastante intervención hoy. Muy bien. Sra. Esplugas.

SRA. ESPLUGAS GONZÁLEZ (PP)
Hace ya unos meses, en el mandato anterior, el Partido Popular presentó una
moción acerca de los parques infantiles y de la adaptación de esos parques
infantiles para que todos los niños, tengan diversidad funcional o no, puedan
disfrutar de esos espacios.
Esa moción fue aprobada por unanimidad y pasa el tiempo y la verdad es que no
vemos ningún cambio significativo en ese sentido. Hay padres preocupados que se
han puesto en contacto con el Partido Popular, para ver el grado de cumplimiento
de esa moción y la verdad es que nos gustaría saber en qué fase está el
cumplimiento de la adaptación de esos parques infantiles, para que los niños con
diversidad funcional puedan disfrutar de sus espacios de ocio igual que el resto de
niños. Gracias.
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SRA. LOZANO MONTOYA (LHECP-ECG)
Gràcies. A Barcelona s’han instal·lat recentment les carpes del Circ du Soleil,
concretament a l’espai del Fòrum, pel nou espectacle d’aquesta multinacional del
circ dedicat a la figura de Leo Messi.
L’any 2016 es va signar un acord de col·laboració entre l’Ajuntament de L’Hospitalet
i el Circ du Soleil per celebrar els seus espectacles a la nostra ciutat i així es va
produir l’any 2018. Per facilitar la instal·lació de les carpes es va destinar més d’un
milió d’euros del pressupost municipal a una planxa de formigó a la Feixa Llarga.
Voldríem saber si l’acord signat continua vigent i si implica algun tipus d’obligació,
per part del Circ du Soleil, d’arrendament de l’espai a la nostra ciutat o senzillament
no existeix aquesta obligació i, per tant, ens podríem haver estalviat més d’un milió
d’euros i destinar-lo a d’altres finalitats, com per exemple l’ampliació del parc
d’habitatge públic per a persones vulnerables. Moltes gràcies.

SR. MORENO RUIZ (LHECP-ECG)
Gràcies. A l’escola Pere Lliscart es desenvolupa el projecte de patis oberts,
gestionat per la Fundació Pere Tarrés, on s’han produït incidències els caps de
setmana en l’ús del pati per part d’adults, com estacionament indegut de cotxes i
algun episodi de vandalisme.
Nosaltres defensem aquest projecte, creiem que és molt positiu pel barri, però
volem saber si es prendran mesures de control, si s’estan prenent actualment per
evitar els mals usos de les instal·lacions i en tot cas que s’incrementin aquestes
mesures de control per evitar aquests incidents.

SRA. GONZÁLEZ MONTES (LHECP-ECG)
Veïns i veïnes de l’avinguda Carrilet 114 ens comenten que des de fa dos anys
pateixen una plaga de xinxes, especialment a l’estiu, però també els dies de sol a
l’hivern.
Aquest tema angoixa molt a veïns i veïnes que ens comenten que malgrat haver
trucat al servei de l’Ajuntament i que han posat trampes que han resultat poc
efectives, continuen amb aquesta lamentable plaga i es troben desatesos.
Demanem que des de l’àrea corresponent estudiïn com es pot solucionar aquesta
situació a la major brevetat possible, pel bé dels veïns i veïnes i per la salubritat
pública.

SR. MARTÍN GONZÁLEZ (Cs)
Gràcies. És una pregunta sobre l’Institut Jaume Botey. En aquest sentit, estem
parlant de la construcció del nou centre. El Sr. Graells va dir que, en aquest cas,
l’Institut Jaume Botey estava en marxa i estava programat i anunciat per part del
departament d’Ensenyament, però el que hem vist a les dades oficials de la
Generalitat de Catalunya, és que en aquest sentit aquesta construcció d’aquest nou
institut encara està a la fase 1, és a dir, segons aquesta fase encara està per
obtenir el que és el solar per part de l’Ajuntament.
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I com no queden molt clares les declaracions que va fer vostè en aquest cas amb
les dades que figuren a la base oficial de la Generalitat de Catalunya, volíem saber
en quin estat està la construcció d’aquest centre, quina és la previsió de finalització
del mateix i quins terminis tenen vostès establerts de cara a complir amb aquest
compromís. Gràcies.

SRA. ESTEBAN FERNANDEZ (Cs)
Quisiéramos saber en qué punto está la instalación de pseudociencias en el edificio
público de este ayuntamiento en la antigua fábrica Godó i Trias.
Es que hace mucho que no tenemos noticias y no sabemos si se ha enfriado el
tema con la corporación china, y mucho nos tememos a ver si va a volverse a
quedar sin proyecto la Godó i Trias, como ya pasó en el pasado con la propuesta
de centro gastronómico que quería montar con Ferran Adrià.
Ya saben que desde este grupo municipal siempre nos hemos opuesto a este
proyecto y defendemos que este equipamiento se podría destinar o bien a
residencias para personas mayores o guarderías de 0 a 3 años, así que si esta falta
de noticias quiere decir que el tema se queda aparcado, pues sugerimos que se
emplee realmente para este tema que es una necesidad importante. Gracias.

SR. GARCÍA VALLE (Cs)
Mire, llevamos ya varios plenos dónde el señor de Esquerra Republicana está
intentando con una mentira de alguna manera instalar en la sociedad mi mala
gestión en el club y que cuando me marché dejé una deuda en el club.
Eso es absolutamente mentira, como puedo demostrar con documentación que
tengo aquí que le voy a pasar a todos los grupos, como le he pasado ya a usted
una carpeta, Sra. Alcaldesa, y otra al señor primer teniente de alcalde.
En definitiva aquí hay un documento que demuestra, firmado por el presidente y el
tesorero cuando me marcho, y que dice además que ese dinero se queda en
custodia para pagar los temas de un contencioso que teníamos nosotros, al igual
que muchos clubes de Cataluña, por el tema de la Seguridad Social, se queda
provisionada esa deuda que en principio rondaba alrededor de 500 o 600.000
euros.
A partir de ahí, en la asamblea se explicó, aquí está el acta que acredita lo que
digo, en la asamblea se explicó, se hace y se deja firmado por el Presidente
saliente, el entrante y tesorero, las cantidades que se dijo en la asamblea que
quedaban para en cualquier caso si no ganamos ese contencioso, hacer frente a
esa hipotética deuda que no estaba consolidada.
Se quedaron del orden de 969.000 euros en el club que sobraba dinero para pagar
la deuda que en aquel momento si se hubiera consolidado porque no estaba,
porque si hubiera estado consolidada yo la hubiera pagado y se queda aún dinero
en el club de sobra.
De manera que instalar en la sociedad las mentiras como hace este señor
permanentemente, intentando enturbiar una gestión que para mí creo que fue
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absolutamente correcta y que compartí con el Sr. Teniente de Alcalde, Cristian
Alcázar, y que él puede dar fe porque además él estuvo ahí, vio la tesorería, llegó a
ser tesorero, fue secretario general del club y él sabe perfectamente que gracias a
Dios, hicimos una labor extraordinaria en ese club.
No puedo permitir que esa mentira perdure más en el tiempo y que Esquerra
Republicana con intereses espurios políticos esté mintiendo, así que la pregunta es,
por favor, yo me fui el día 14 de septiembre, pido que este ayuntamiento ya que
tiene subvenciones públicas ese club, pida desde que yo me fui hasta que entra la
otra directiva del Sr. Ballester, que por cierto tengo que decir aquí en honor a la
verdad que es cierto que se come el marrón, pero que aclare ese dinero dónde se
utilizó y cómo y de qué manera, porque se quedó para provisionar una deuda que
no pagaron. Dos años –finalitza la intervenció perquè s’ha exhaurit el temps-.

SRA. ALCALDESSA
Queda recogida su pregunta. Sr. García, ha quedado clara su pregunta, por
llamarlo de alguna manera. No sé si podrá ser.

El Sr. García Valle parla sense micròfon.

Sr. García se le ha acabado el tiempo. Es que cuando se acaba el tiempo uno se
tiene que callar.

El Sr. García Valle parla sense micròfon.

Lo digo porque yo creo que usted es una persona inteligente y sabe que cuando se
le acaba el tiempo, a uno se le acaba el tiempo. Ya está.
Muy bien. Quedan recogidas las preguntas. No sé si hay alguna que quiera ser
contestada en estos momentos, pero en todo caso lo haremos por escrito, como
viene siendo costumbre por parte de este ayuntamiento. Se levanta la sesión.

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

L'Alcaldessa Presidenta,

La Secretària General del Ple,

Núria Marín i Martínez

M. Teresa Redondo del Pozo

