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Acta de l'Ajuntament Ple
Sessió ordinària en primera convocatòria
Número de la sessió: 3/2019
Data: vint-i-sis de març de dos mil dinou
Hora: 17:05 hores fins a les 24:00 hores
Lloc: Casa Consistorial

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

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

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

Constatada l’existència del quòrum previst a l’article 46 apartat 2.c) de la Llei
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de las bases de règim local, s’obre la sessió per la
Sra. Alcaldessa-Presidenta.
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LECTURA I APROVACIÓ DE L'ESBORRANY DE L'ACTA CORRESPONENT A
LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE 26 DE FEBRER DE 2019.

Per la Sra. Alcaldessa, i en relació a l'esborrany de l'Acta corresponent a la
sessió ordinària del dia 26 de febrer de 2019, es pregunta si existeix alguna
objecció i no assenyalant-se cap, s'aprova dita Acta per unanimitat. En compliment
de l'article 111.1 del DL 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la
Llei municipal i de règim local de Catalunya, es transcriurà al Llibre d'Actes.
I. PART RESOLUTÒRIA

COMISSIÓ PERMANENT DE PRESIDÈNCIA
La Sra. Alcaldessa-Presidenta dóna la paraula a la Síndica de Greuges de
L’Hospitalet, de conformitat amb el que disposa l’article 44 del Reglament Orgànic
dels òrgans de defensa de la ciutadania de L’Hospitalet de Llobregat vigent (BOPB
22.08.2017).
SRA. ALCALDESSA
Bé, Senyora Mercedes.
SRA. M. MERCEDES GARCIA VILLATORO (SÍNDICA DE GREUGES)
Alcaldessa, regidors, regidores, veïns, veïnes, entitats, Sindica de Sant Boi, amics i
amigues que ens acompanyeu avui, gràcies per venir i bona tarda a tothom.
El 9 de febrer de 2018 se’m va nomenar com a Síndica de Greuges de l’Hospitalet i
es va posar en marxa l’oficina de suport dels òrgans de defensa de la ciutadania a
Ca N’ Arús.
Avui us presentem el balanç a 31 de desembre de 2018 del funcionament dels dos
òrgans encarregats de la defensa de la ciutadania a aquest municipi, que queden
recollits en dos informes: L’informe anual de la comissió de suggeriments i
reclamacions, que va ser aprovat a la sessió de 28 de febrer de la pròpia comissió i
l’informe anual de la Sindicatura del qual es va donar compte a la mateixa sessió.
Aquesta sindicatura, que té encarregada les funcions de direcció de l’oficina de
suport dels òrgans de defensa de la ciutadania, farà un balanç de les actuacions
que figuren en ambdós informes, el propi d’aquesta Sindicatura i el de la Comissió,
per encàrrec del seu President.
Com sabeu, la missió de la Sindica de Greuges és la defensa dels drets
fonamentals i les llibertats públiques dels veïns i veïnes del municipi i de totes
aquelles persones que es trobin a la ciutat.
La Sindica de Greuges qualificarà en tres conceptes, segons determina l’article 4
del Reglament, les reclamacions que arribin a la Sindicatura. Aquests conceptes
són: Greuge: es qualificarà com a greuge qualsevol reclamació relativa al
funcionament de l’administració municipal o dels serveis municipals que al·legui en
la seva formulació o que s’apreciï en la seva qualificació que comporta una violació
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dels drets fonamentals o de les llibertats públiques constitucionalment i estatuària
protegides. Els greuges es resoldran directament des de la Sindicatura; queixa:
s’entendrà com a queixa qualsevol reclamació relativa als retards, les desatencions
o les deficiències en el funcionament de l’administració municipal o dels serveis
municipals. Prèviament s’ha d’interposar una queixa en primera instància davant
l’Ajuntament per a que aquest tingui l’oportunitat de resoldre-la.
El reglament contempla que la tramitació de les queixes es competència de la
Comissió de suggeriments i reclamacions però aquesta va acordar delegar les
seves competències relatives a la resolució de les queixes en la Síndica de
Greuges de L’Hospitalet, possibilitat que preveu l’art. 26.4 del Reglament i
suggeriments: S’entendrà per suggeriment qualsevol observació o demanda
ciutadana relativa a la millora dels serveis i/o de l’administració municipal.
El Reglament contempla que la resolució dels suggeriments és competència de la
Comissió de suggeriments i reclamacions.
Durant l’any 2018 s’han obert 50 expedients, i s’han tractat com a mediació o
intermediació 7 reclamacions que no han donat lloc a la incoació de cap expedient.
Hi ha 14 reclamacions que no han estat admeses a tràmit pels motius següents: El
21,4% perquè no eren competència de la Sindicatura, eren queixes entre
particulars; el 14,3% perquè l’ajuntament encara estava en termini per donar
resposta a la queixa presentada en primera instància; el 14,3% perquè la
reclamació formulada restava fora de l’activitat municipal ja que corresponia a
competències d’altres administracions. A partir del Conveni signat amb el Síndic de
Greuges de Catalunya al mes de maig, la sindicatura li ha derivat aquelles
reclamacions que es referien a serveis o activitats competència de la Generalitat de
Catalunya; el 50% perquè no s’havia formulat la queixa en primera instància a
l’ajuntament. A la vegada que la resolució de no admissió, s’ha donat trasllat al
servei d’atenció ciutadana per al seu coneixement.
Dels expedients admesos a tràmit han estat qualificats com a greuges, 2, queixes
24, i 5 suggeriments (que han estat resolts per la comissió de suggeriments i
reclamacions) i s’han dut a terme 2 iniciatives d’ofici.
L’estat dels expedients admesos a tràmit a data dels informes, a 31 de desembre,
és el següent: 42,4% dels expedients la seva situació és amb resolució final,
finalitzats i tancats, 30,3% dels expedients la seva situació és amb resolució final
pendents de resposta a la proposta o recomanació formulada a l’Àrea competent de
l’ajuntament i 27,3% dels expedients la seva situació és en tramitació pendents de
l’informe sol·licitat a l’Àrea competent, això no vol dir que hagi exhaurit el termini,
sinó que estem en procés de tramitació.
A l’informe teniu la relació de tots els expedients i la seva situació a 31 de desembre
de 2018
A continuació destacaré algunes consideracions de caràcter general:
L’evolució dels expedients durant l’any 2018 ha anat creixent, rebent durant l’últim
trimestre el 42% de les reclamacions. Tot i això caldria dissenyar una campanya
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informativa per donar a conèixer aquest nou recurs al conjunt de la ciutadania en
general.
El 54% de les reclamacions estan vinculades a quatre àmbits concrets: Espai
Públic, Convivència i Civisme, Serveis Socials i Atenció Ciutadana.
Com hem dit, dels expedients no admesos a tràmit, la meitat ha estat per no
formular la queixa en primera instància a l’Ajuntament, en aquest sentit és important
donar a conèixer a la ciutadania quin és el procediment per registrar una queixa en
primera instància.
El 34% dels expedients, admesos a tràmit, ho han estat per falta de resposta de
l’Ajuntament a la queixa formulada en primera instància, això vol dir que si s’hagués
respòs, potser no s’hagués elevat a la segona instància.
Per millorar aquest aspecte seria necessari definir una instrucció interna que
clarifiqui quin és el procediment a seguir per donar resposta a les queixes
formulades en primera instància, en temps i forma.
Com hem dit, al final de l’exercici, el 30,3% dels expedients resolts, que incorporava
una proposta o recomanació, es troben pendents de resposta per part de l’Àrea
competent. És molt important informar de l’obligació que tenen les diferents àrees,
regidories i/o departaments de donar resposta, així com de donar tota la informació
requerida pels òrgans de defensa de la ciutadania. En aquest sentit cal incorporar
aquest tema dintre de l’organització general i posar els recursos necessaris per ferho viable.
Algunes de les consideracions per àmbits; Espai Públic: Les matèries d’aquest
capítol han rebut un 21 % de les queixes. És difícil identificar quines són les
qüestions que afecten directament a l’espai públic ja que molts dels problemes que
tenen a veure amb aquest àmbit també estan relacionats amb altres àmbits de
l’actuació municipal. Les queixes més rellevants que hem recollit sota aquest
epígraf tenen a veure amb la distribució dels contenidors als carrers, les voreres en
mal estat, l’aparcament en la vorera i les activitats en l’espai públic.
Hem detectat especial malestar amb el tema de la ubicació dels contenidors i els
problemes que aquests ocasionen, especialment els que estan ubicats en voreres
estretes situats davant de les entrades de pisos o davant d’establiments
d’alimentació o sanitaris.
Per resoldre o mitigar una mica aquest problema hem proposat a l’Àrea competent
que els contenidors es puguin alternar cada dos anys, de forma que tots els veïns i
veïnes es coresponsabilitzin i disminueixin les molèsties.
En matèria d’accessibilitat: Les matèries en aquest capítol han rebut el 7% de les
queixes. Volem fer menció a la darrera Llei del Parlament de Catalunya 13/2014, de
30 d’octubre, d’accessibilitat, on al seu preàmbul fa referència explícita a la
Convenció sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat de les Nacions
Unides, ratificada per Espanya el 30 de març de 2007, i a la qual, per tant es vincula
jurídicament. L’article 9 de la Convenció defineix l’accessibilitat i contempla que, “a
fi que les persones amb discapacitat puguin viure independentment i participar
plenament en tots els aspectes de la vida, els estats membres han d’adoptar
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mesures pertinents per assegurar l’accés de les persones amb discapacitat, en
igualtat de condicions amb els altres, a l’entorn físic, al transport, a la informació i
les comunicacions, inclosos els sistemes i les tecnologies de la informació i les
comunicacions, i a d’altres serveis i instal·lacions oberts al públic o d’ús públic, tant
en zones urbanes com en rurals”.
Aquestes mesures han d’incloure la identificació i l’eliminació d’obstacles i barreres
d’accés. El repte doncs, és caminar cap a una ciutat amb una accessibilitat
universal.
Les queixes identificades dins d’aquest apartat estan relacionades amb les
dificultats d’accés a l’edifici central de l’Ajuntament (quan es realitza el Ple),
barreres arquitectòniques a la vorera i accessos al casal de la gent gran. També, a
l’àmbit del civisme, trobarem les dificultats que ocasionen, per a l’accessibilitat, el
nou servei de bicicletes compartides a la ciutat.
Atenció Ciutadana. Les matèries en aquest capítol han rebut el 10,5% de les
queixes. En la relació que s’estableix entre els veïns i veïnes i l’Administració
municipal adquireix una importància vital l’atenció ciutadana ja que és l’única forma
que els ciutadans i les ciutadanes tenen de relacionar-se amb l’Administració
municipal i si aquesta no funciona bé es pot generar una certa indefensió de la
ciutadania. Quan parlem d’atenció ciutadana no ens referim exclusivament a
l’Oficina d’Atenció Ciutadana de l’Ajuntament sinó a qualsevol gestió, demanda o
sol·licitud que es realitzi per part d’un veí o veïna amb qualsevol àmbit municipal:
regidoria, departament i/o servei municipal. La queixa més rellevant en aquest
apartat, precisament, és la falta de resposta a les queixes plantejades per la
ciutadania, així com els problemes d’atenció a l’oficina municipal d’habitatge.
Incorporar la cita prèvia en tots els serveis públics així clarificar els procediments
per realitzar la queixa en primera instància, diferenciant-lo del procés per fer una
sol·licitud, o notificar una incidència, podrien ajudar a millorar aquests aspectes.
Convivència i Civisme. Les matèries en aquest capítol han rebut el 12,25% de les
queixes. La convivència i el civisme és un dels aspectes que generen més
dificultats a la nostra ciutat. L’Ajuntament ho regula a través de l’ordenança de
convivència i civisme i també molts aspectes a través de l’ordenança de mobilitat,
que defineixen un conjunt de normes per als ciutadans i les ciutadanes que s’han
de complir per una bona convivència. També és necessari un procés d’educació i
de conscienciació a la ciutadania per a que coneguin els drets i també els deures
que han d’assumir de forma positiva. Tothom ha d’integrar que el pal de paller d’una
bona convivència i de un bon civisme és basa en un comportament respectuós
respectant unes normes de conducta i d’educació.
Les queixes vinculades en aquest apartat tenen a veure amb el soroll de les motos,
les màquines d’aire condicionat en façana però pren especial rellevància els
problemes que comporta la circulació de bicicletes en general a la ciutat i al mal ús
de les bicicletes compartides que generen dificultats amb els vianants i,
especialment, amb les persones amb mobilitat reduïda. (aquesta última es troba
encara en procés d’anàlisi i tramitació perquè va arribar a final de l’any a la
sindicatura).
En relació a aquest tema creiem que la ciutat s’ha de preparar per incorporar la
bicicleta, temes com: millorar la senyalització del traçat a la ciutat, definir la xarxa
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ciclable per calçada, regular els aparcabicicletes a calçada i que aquestes no
puguin aparcar-se en vorera, entre d’altres poden ajudar a millorar l’accessibilitat i la
convivència de la bicicleta amb els vianants.
Educació. Les matèries en aquest capítol han rebut el 9% de les reclamacions. Fem
esment en aquest apartat, que l’Educació és una competència compartida entre el
Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya i la Regidoria d’Educació
de l’Ajuntament de L’Hospitalet, en aplicació de la Llei 12/2009, de 10 de juliol,
d’educació.
Tanmateix, l’Ajuntament va elaborar el Pacte Local per l’educació de L’Hospitalet
que defineix les línies claus que es desenvoluparan en matèria d’educació a la
nostra ciutat.
Els temes que integra aquest epígraf tenen a veure amb la falta d’oferta de places a
les escoles bressols i també la falta d’oferta de places a les escoles públiques de
primària de la ciutat, que s’han qualificat com a suggeriments, i han estat tractats a
la Comissió de Suggeriments i Reclamacions.
Serveis Socials. Les matèries en aquest capítol han rebut el 7% de les queixes. Els
Serveis Socials Bàsics són el primer nivell del sistema públic dels Serveis Socials i
tenen l’objectiu de millorar el benestar social de la ciutadania i afavorir la integració
de les persones. L’objectiu principal és promoure mecanismes per conèixer,
prevenir i intervenir amb persones, famílies i grups socials, especialment si es
troben en situació de risc social o d’exclusió. És per això especialment important el
procés d’intervenció que es realitza en aquest casos.
Incorpora aquest apartat queixes relacionades amb les persones sense llar a la
nostra ciutat, l’atenció dels serveis socials, l’atenció de serveis adreçats a les
persones amb dependència a la nostra ciutat i l’atenció en residències de gent gran.
Aquesta última ha estat tramitada al Síndic de Greuges de Catalunya donat que és
una competència de la Generalitat de Catalunya.
En relació a les persones sense llar creiem que és important definir un protocol
d’intervenció que contempli la coordinació de totes les àrees municipals i centres
d’atenció primària, així com la coordinació dels recursos i intervencions que van
adreçats a aquestes persones.
Tanmateix seria necessari crear una base de dades compartida amb els diferents
serveis que els atenen així com la creació d’un equip d’intervenció al carrer de
forma que puguin detectar i intervenir directament.
En relació a l’atenció dels serveis socials hem detectat les dificultats per sol·licitar
cita i la falta d’un protocol per sol·licitar el canvi motivat del referent que porta el
cas.
La funció pública i el treball a l’administració. Les matèries en aquest capítol han
rebut el 3,5% de les queixes. Em sembla important fer esment del paper dels
Sindicats en la defensa dels treballadors i treballadores, recollit a l’art. 7 de la
Constitució Espanyola. Aquest article explicita que els sindicats de treballadors i les
associacions empresarials contribueixen a la defensa y la promoció dels interessos
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econòmics i socials que els hi són propis. La seva creació i l’exercici de la seva
activitat són lliures dintre del respecte a la Constitució i a la llei.
És rellevant apuntar la importància de la negociació i de l’acord entre l’Àrea de
Recursos Humans i els Sindicats amb representació a l’Ajuntament, de forma que
puguin analitzar, avaluar i acordar els diferents temes que puguin sorgir vinculats
als recursos humans i quines han de ser les solucions que es poden donar a cada
cas.
Incorpora aquest apartat queixes relacionades amb la provisió dels llocs de treball
pel sistema de comissions de serveis i amb les hores extres en reducció de jornada
per guarda dels fills i filles.
I per últim; la transparència. Les matèries en aquest capítol han rebut el 3,5% de les
queixes. La Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la
informació pública i bon govern va implicar canvis profunds i esforços no només
organitzatius i de recursos, sinó també d’un canvi cultural en el funcionament
tradicional de les administracions públiques.
En aquest apartat hem incorporat vàries queixes vinculades a sol·licituds
d’informació a l’Ajuntament. Des del punt de vista dels ciutadans i ciutadanes és
important difondre el dret d’accés a la informació pública i facilitar-ne el seu exercici.
En general no és fàcil saber com i on es pot demanar la informació i es fa servir el
circuit més conegut sol·licitant-lo a una regidoria. En aquests casos és important
incorporar un protocol intern per poder donar una resposta efectiva als ciutadans i
les ciutadanes.
Per acabar la presentació d’aquest Informe m’agradaria explicar alguns altres temes
que s’ha dut a terme des de la Sindicatura durant aquest any:
En aquest sentit volem ressenyar la participació a la jornada sobre “el Seminari
d’assessorament per a l’elaboració dels projectes educatius de centre de les
escoles bressols municipals”, organitzat per la regidoria d’educació; la participació
al IIIer Congrés de Serveis Socials Bàsics realitzat a l’Hospitalet, organitzat per tres
collegis professionals i la participació al I Congrés d’Entitats de L’Hospitalet que
s’ha organitzat a la ciutat, impulsat per la Taula Sectorial de Valors i Cohesió Social
del Consell de Ciutat, amb el suport del servei de Participació de l’Ajuntament.
Hem participat a tots els Consells de Districte de la ciutat per presentar el
funcionament de la Sindicatura i durant tot l’any ens hem trobat amb veïns i veïnes i
entitats de la ciutat per atendre’ls i escoltar les seves demandes.
En aquest sentit m’agradaria fer un esment especial de les visites a la tancada de
persones immigrades que es va realitzar aquest estiu a la Casa de la Reconciliació,
per conèixer de primera mà les dificultats que pateixen per poder regularitzar la
seva situació i les dificultats per empadronar-se a la ciutat. Crec important veure
com es pot canalitzar aquesta situació i donar una solució a aquest problema.
També voldria destacar les trobades amb dues famílies. La primera amb la família
d’en Pedro Álvarez, situació que coneixeu bé. Vaig tenir coneixement de la
Declaració Institucional de 26 de novembre de 2016 signada per unanimitat per tots
els grups municipals que integren la corporació, així com el recolzament rebut per
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altres administracions públiques de fora de la nostra ciutat. Aquesta Sindicatura va
tenir coneixement de que es va tractar a la comissió de nomenclàtor de la ciutat la
possibilitat de canviar el nom de la Plaça Granada pel nom de la Plaça d’en Pedro
Álvarez, però em sap greu, perquè finalment es va desestimar.
La segona trobada va ser amb la família de Lewis, un jove de L’Hospitalet que es va
suïcidar a la presó de Can Brians quan es trobava en presó preventiva, i setmanes
després va ser absolt. La família em va fer arribar les dificultats institucionals amb
les que es troben per poder obtenir tota la informació sobre el que va passar. Em
vam sol·licitar la intermediació per poder trobar-se amb l’alcaldessa, trobada que ja
han realitzat, i sol·licitar la posada en marxa a la ciutat d’un projecte
d’acompanyament per famílies que es troben en aquesta situació, o similar, de
forma que se les pugui assessorar i acompanyar en les gestions que s’hagin de dur
a terme.
Ara sí, per acabar vull agrair el seu suport al conjunt de l’organització, a totes les
persones que han col·laborat per posar en marxa l’oficina de suport, des de l’equip
d’informàtica, serveis centrals, comunicació etc... A tothom moltes gràcies. I
especialment a la C. P. que va posar en marxa la part administrativa, a la M. F., que
actualment es troba a càrrec de la Secretaria, i, sens dubte, a la Maite Redondo que
m’ha donat tot el suport jurídic necessari sempre que ha calgut. Moltes gràcies.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé Síndica, doncs gràcies pel teu informe.
Es dóna lectura de la resta dels punts de l’ordre del dia que han estat
dictaminats per la Comissió Permanent de Presidència.

La Sra. Alcaldessa-Presidenta, per al seu posicionament, dóna la paraula als
regidors i regidora no adscrits/adscrita, i a continuació a la resta dels regidors i les
regidores representants dels grups polítics municipals, per ordre de menor a major
representació.

SR. JIMÉNEZ ARIZA (REGIDOR NO ADSCRIT)
Gracias Alcaldesa, buenas tardes a todos y todas. Agradecerle la presentación a la
síndica y felicitarle por su trabajo. Me doy por enterado de los puntos 1, 2, 3, 5, 6. Y
respecto al punto número 4, el día 26 de abril, en este mismo pleno el grupo de
Ciudadanos presentó una moción para que anualmente se celebrara un pleno
extraordinario de debate de la ciudad. La moción aprobada aquel día, argumentaba
así la necesidad de este pleno extraordinario: “se ha de dotar a este Pleno de una
herramienta de control complementaria que pueda hacer visible a la ciudadanía la
real situación en que se encuentra el grado de ejecución de las diferentes
resoluciones o decisiones que les afecta directa o indirectamente. Se trata en
definitiva de efectuar la radiografía lo más exacta posible del lugar en que nos
encontramos cada año, para que entre todos podamos diseñar las medidas y
proyectos que nos permitan avanzar en la consecución de aquellos objetivos que
redunden en beneficio de nuestra ciudad y de nuestros vecinos”.
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Votaré en contra del acuerdo número 4 por cuestiones de forma y de fondo. Digo de
forma porque en aquel momento los 27 concejales de este ayuntamiento, tuvimos
voz y voto respecto a esta decisión. En este caso, ha sido un acuerdo en Junta de
Portavoces y 4 de los concejales que formamos el Pleno municipal no hemos tenido
ni información ni voz ni voto en este asunto hasta hoy. Y sobre cuestiones de fondo,
me gustaría que el grupo de Ciudadanos proponente entonces de la moción me
explicara porque en 2017 y 2018 era necesario y ahora no. En año electoral, ¿la
ciudadanía no debe conocer la real situación en que se encuentra el grado de
ejecución de las diferentes resoluciones o decisiones que les afecta directa o
indirectamente?, ¿acaso afecta este Pleno a sus pretensiones electorales? Que
este gobierno explique el desarrollo positivo de estos 4 años para nuestra ciudad.
Desde mi punto de vista, hacerlo hoy me parece tan necesario o innecesario como
entonces. Pero una vez tomada la decisión en 2016 me parece que ahora no
realizar el Pleno, responde a criterios arbitrarios y con un interés marcadamente
partidista. Yo les pediría que dejaran de utilizar las instituciones como herramienta
para su propaganda electoral. Gracias.

SRA. SANTÓN RAMIRO (REGIDORA NO ADSCRITA)
Gràcies, jo votaré favorablement l’acord 4, em dono per assabentada dels altres i
únicament doncs, agrair la presentació a la nostra Síndica, i donar-li la enhorabona
tant en ella com el seu equip per aquest any de treball.

SR. MARTÍN HERMOSÍN (REGIDOR NO ADSCRIT)
Gracias, buenas tardes. En primer lugar agradecer la exposición de nuestra Síndica
y agradecerle también el tono de transparencia, con la gestión transparente que ha
llevado durante este año. Creo que es muy positiva y tiene que ser un hilo
conductor para los próximos años. Respecto a las mociones, me doy por enterado
de todas las mociones, perdón dictámenes, me doy por enterado de todos los
dictámenes, excepto el cuarto que voto a favor.

SR. PEDRO ALONSO NAVARRO (REGIDOR NO ADSCRIT)
Felicito a la Síndica igual, y en los dictámenes, el 1,2,3,5,6 me doy por enterado y el
4 a favor.

SR. GIMÉNEZ MÁRQUEZ (CUP-PA)
Bona tarda a tothom, ens donarem per assabentades del primer i tercer punt,
votarem a favor del quart i assabentades del cinquè i del sisè també.
En relació a la presentació que ens ha fet avui la Síndica de Greuges, en primer
lloc, agrair a la Merche García, tant la seva memòria elaborada com l’informe de
gestió.
Des de febrer de 2018, tal i com hem vist, s’han rebut 57 queixes, suggeriments,
greuges. Des d’aquest grup municipal, han estat diversos els casos que li hem fet
arribar, sobretot a l’inici de la posada en marxa de la nova sindicatura. És just
destacar la predisposició i el bon tarannà de la Síndica de Greuges, ha estat molt
fàcil amb aquest tarannà aquest acompanyament humà a les veïnes que es sentien
maltractades o desemparades per l’administració local, sigui per decisions o per
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omissió, respecte a les variades problemàtiques que compartien amb aquest grup
municipal.
Ara, un any després de començar a funcionar aquesta nova figura institucional al
municipi, ens volem adreçar a aquesta figura, a la Merche, per consultar-li quina és
la seva percepció sobre la realitat pràctica, més enllà dels números, del suport que
pot oferir a les veïnes de la ciutat, davant les situacions exposades, de possibles
vulneracions dels seus drets davant l’administració local.
Des de aquest grup municipal, de la mateixa forma que hem denunciat i denunciem
moltes vegades, l’excessiva burocràcia al voltant de tota gestió municipal, observem
o tenim la impressió que la capacitat d’acció real de la Síndica de Greuges es troba
massa encotillada per un marc restrictiu de competències i funcions. Tenim la
impressió que la burocràcia condiciona massa la seva feina. Una feia que
considerem valuosa, des del punt de vista d’acompanyament humà a veïnes de la
ciutat, però que alhora sembla tenir poca capacitat (des de el nostre punt de vista, i
per això li preguntem) d’incidir realment en les pràctiques de l’administració.
Hem llegit que dels 57 casos, un 42% a desembre de 2018, es van trobar ja tancats
els seus expedients o actuacions. Llavors, ens agradaria que d’aquests expedients
tancats, i essent coneixedores que molts s’han tancat sense cap canvi sobre la
situació de partida de la problemàtica exposada, ens agradaria saber, ens agradaria
preguntar a la Síndica. Quantes o quines de les seves actuacions, han suposat
segons sempre, la seva percepció, un punt d’inflexió en la situació de les veïnes
contactades, assessorades o acompanyades?; si han tingut les seves actuacions
alguna conseqüència pràctica real que millori la relació desigual que existeix
habitualment entre ciutadania i administració?. Si ens podria destacar, algun
d’aquests expedients on cregui que ha pogut aconseguir que l’àrea corresponent
fes les coses d’una altre manera, a partir de la seva intervenció o que es concretés
la seva actuació amb la realització d’alguna actuació concreta, per part de
l’Ajuntament, a partir de la intervenció?
I també ens interessa molt conèixer, des de la seva percepció també, com valora la
seva pròpia capacitat d’influir com a Síndica, en les actuacions de l’administració
local, més enllà d’emetre doncs aquestes recomanacions i/o opinions que emet com
a figura de Síndica? Gràcies.

SR. MONRÓS IBÁÑEZ (CiU)
Bona tarda. Ens donem per assabentats dels punts 1,2,3,5 i 6. I votem a favor del 4.
En quant al tema de la intervenció de la Síndica de greuges, penso que va ser un
encert portar en aquest Ple la figura de la Síndica de greuges, i crec que va ser un
encert escollir-te a tu Merche, per aquest tema. Bàsicament i en resum el que a mi
m´ha agradat de tot això, a pesar del tema de la burocràcia, és que sempre has
actuat amb transparència. I amb un desig d’informar. I això és d’agrair perquè
moltes vegades les coses burocràtiques es compliquen per la falta de transparència
o per les poques ganes d’informar que té la gent o perquè es fa feixuc tot el tema.
Això seria una cosa, no puc dir molt més perquè portem poc temps i jo crec que
això ens compet per més endavant però crec que un encert la figura, un encert la
persona. Veure amb ulls femenins també acompanya. Una altra cosa que et vaig dir
personalment, m´agradaria que igual que deies el tema dels refugiats, un dia t´ho
vaig dir, més enllà de la ideologia que puguin tenir les persones, també m’agradaria
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veure’t més els dilluns a l’Acollidora quan fem les trobades pels presos polítics.
Perquè més enllà de que algú pugui pensar que això és una dèria d’algunes
persones, crec que t´ho he expressat moltes vegades que les persones que estan a
la presó, ho estan per uns ideals, per defensar la democràcia i que més
encertadament o no, també es mereixen la dignitat com a persones igual que el
tema dels refugiats. També m’agradaria compartir alguna vegada més aquesta
situació. Desitjar-te que aquest mandat que tens per endavant sigui fructífer, que
avancem, que puguis resoldre molts problemes o com a mínim fer-li veure a la gent
les coses com son perquè moltes vegades els problemes no tenen una solució fàcil
i amb una altra visió, és més fàcil que la gent entengui que a vegades els
problemes no tenen el camí fàcil o que el camí és diferent al que creuen. I també a
l’equip tècnic que t’acompanya perquè evidentment, això partint de zero és més
complicat que amb una llarga trajectòria. Per tant, sort i encerts en aquesta etapa i
gràcies per la teva transparència i desig d’informar.

SRA. ESPLUGUES GONZÁLEZ (PP)
Gracias señora Alcaldesa, buenas tardes a todos. Desde el PP nos damos por
enterados del punto 1, 2, 3, votaremos a favor del 4 y también nos damos por
enterados del 6.
Respeto al expediente número 5 de la Sindicatura, pues decir que enhorabuena
Merche por el trabajo realizado. Hoy has expuesto el año que llevas trabajando
para la ciudad, un año positivo. La incorporación de tu figura, una herramienta más
para que la ciudadanía tenga una alternativa a la hora de sentirse desamparada
ante hechos injustos o hechos que consideran que el ayuntamiento no les da
respuesta. Nos parece muy positiva la evolución, como dices en el informe, del
cuarto trimestre, porque han aumentado de una manera considerable, un 42%, y
eso significa, que la ciudadanía poco a poco va tomándote en cuenta y va viendo
que estás a su disposición y pueden contar contigo para intentar solucionar sus
problemas.
Es cierto que la configuración de la Sindicatura de Cuentas no se hace en dos días,
sino que necesita un proceso, una estructura. Darse a conocer. Creo que poco a
poco tú eres una figura importantísima para que todo el mundo pueda ver en ti que
estás cerca y estás a su lado.
Observamos que las quejas y las reclamaciones evidentemente tienen que ver con
el día a día de nuestra ciudad, accesibilidad, espacios públicos, convivencia y
civismo, que tanto importan a nuestros vecinos. Nos preocupan también los temas
sociales que en la mayoría de los casos, el Ayuntamiento no tiene competencias
para solucionar y ciertamente muchos vecinos se encuentran desamparados. Nos
preocupa también que haya quejas respecto al funcionamiento del Ayuntamiento.
Temas relativos a horarios o mal servicio de atención al ciudadano.
También nos parece preocupante que el 34% de los expedientes admitidos a
trámite porque no han estados respondidos por el Ayuntamiento.
En cualquier caso te animamos, agradecemos el trabajo que has hecho, en primera
persona, agradecer también a tu equipo el trabajo que venís desarrollando y os
animamos a seguir trabajando en ello, a seguir en la buena dirección y mucha
suerte en este próximo año, Merche. Gracias.
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SR. GARCIA ACERO (ERC-AM)
Moltes gràcies, com fem des de fa disset Plens, començarem aquest Ple,
reivindicant la llibertat dels presos polítics i el retorn dels exiliats. Persones
honestes, persones de pau que estan a la presó per les seves idees polítiques, per
defensar el dret a decidir i per posar les urnes l’1d’octubre i avui aquestes persones
estan patint aquest judici farsa on el govern de l’estat espanyol a través del seu
president, de la maneta de Vox, està atacant a persones innocents, que únicament
defensen el dret a decidir del poble de Catalunya.
Respecte als dictàmens votarem en contra del 4 i ens donem per assabentats de la
resta. Respecte al número 4, lamentar des d’ERC que s´hagi suspès aquest debat
de ciutat que es feia anualment i que estava previst realitzar el 15 de març.
Lamentem doncs que tant el govern com la majoria de partits de l’oposició hagin
suspès aquest debat per debatre sobre l’Estat de la ciutat.
Des de ERC som molt conscients que el PSC no vol debats perquè no vol que es
visualitzin models de ciutat diferents, tenen por al debat d’idees i així ho ha fet
durant aquesta legislatura quan gairebé no porta expedients pel seu debat i tot ho
passa per la Junta de Govern. Ens ha sorprès la actitud dels diferents partits de
l’oposició que no han volgut que es realitzi el debat de ciutat. I a més que ho hagin
fet buscant excuses, com que el debat pot afectar a les eleccions generals del 28
abril, quan això no és així.
La única realitat és que crec que amb la suspensió, vostès tenen por al debat, a
contrastar idees, a contrastar models, a visualitzar que aquesta ciutat té problemes
greus encara per resoldre.
Respecte a la intervenció de la Síndica, en primer lloc felicitar-la per el seu treball
que ha fet durant aquests mesos. Ha demostrat que la proposta que va presentar
ERC a inici de mandat de crear la Síndica de Greuges, era una proposta necessària
per aquesta ciutat. Per garantir els drets dels ciutadans i ciutadanes que moltes
vegades com ha manifestat la Síndica, són vulnerats per l’administració pública. I
també per millorar el funcionament del propi ajuntament i la seva relació amb els
ciutadans.
Posa en evidència també al seu informe problemàtiques que no s’estan donant
solució des de el propi equip de govern. Únicament nosaltres volíem fer una
pregunta perquè hem vist diferents tipus d’informes que fica pendent de la resposta
a l’àrea competent. Algun d’aquests informes gairebé tenen un any. Voldríem saber
si aquesta manca de resposta és degut a l’àrea que no respon a les peticions de la
Síndica o a una altra mesura.

SRA. GONZÁLEZ MONTES (ICV-EUiA-PIRATES-E)
Molt bona tarda. Nosaltres ens donem per assabentats del 1, 2, 3 i del 6. Votarem a
favor del 4 i respecte al 5 i de l’informe que ens ha presentat la Síndica de Greuges
de L’Hospitalet, nosaltres agraïm la seva dedicació en aquest primer any al càrrec i
la tasca realitzada des de el seu nomenament.
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Molts veïns i veïnes han pogut tenir l’oportunitat d’expressar les seves demandes i
han estat atesos i acompanyats en les seves queixes i reclamacions davant
l’Ajuntament. Destaquem de l’informe de la síndica el creixement continu
d’expedients durant l’any, un bon símptoma que constata que la ciutadania accepta
aquesta figura i la troba útil. Un element importantíssim per avaluar la seva
evolució.
Destaquem també, amb preocupació, que el 30% dels expedients resolts que
incorporen propostes o recomanacions es troben pendents de resposta per part de
les Àrees corresponents. Lo qual és un indicador de que a nivell intern el
funcionament de l’Ajuntament no s’ha assolit encara la incorporació de la figura de
la Síndica i és una assignatura pendent pel bon funcionament, tant de
l’administració, com del departament de la síndica. Caldria fer un esforç i una major
difusió interna del significat que tenen els òrgans de defensa de la ciutadania i el
valor qualitatiu que suposa per la pròpia valoració de la tasca de les àrees i
regidories.
L’informe també es un bon indicador de les preocupacions del nostres veïns i
veïnes i on es produeixin mancances, si per exemple, el 21% de les qüestions
afecten a l’espai públic caldria estudiar perquè es produeixen les queixes i estudiar
les solucions per evitar-les. Obviar les percepcions i vivències de la ciutadania seria
un error que aquesta ciutat no es pot permetre.
Destaquem també l’activitat realitzada de difusió i presencia pública que demostra
el compromís i la dedicació de la Síndica envers la ciutadania i el principi d’utilitat de
l’òrgan, amb la participació en diversos seminaris i congressos així com visites i
entrevistes amb entitats de la ciutat escoltant les seves preocupacions i també
propostes i també les visites a persones migrades de la tancada per conèixer les
dificultats per empadronar-se i assolir una vida digna.
Desitgem que continuï amb la mateixa dedicació i que es consolidi com una figura
cabdal i propera que facin seva els nostres veïns i veïnes. Moltes gràcies Merche.

SR. GARCIA VALLE (CIUTADANS)
Buenas tardes, bienvenidos a todos y todas al pleno municipal. En cuanto a la
número 1, 2, 3, 5, y 6 enterados. En la 4 comentarle al señor Rafa Jiménez que lo
primero que hay que hacer para criticar algo hay que leerse las cosas. Usted se lía
aquí a señalar con el dedo y no se entera de que cuando se propuso esa moción
era con el espíritu de que en el año electoral no se hiciera. ¿Sabe por qué? Porque
precisamente, sí señor, luego eso se modificó, se llevó a otra historia, pero en
principio nace con esa voluntad señor Rafa Jiménez. Y nosotros la propusimos así
como grupo. ¿Por qué? Porque queremos huir de gente como usted, que venga
aquí a hacer actos electoralistas en vísperas de las elecciones y entendíamos que
no era esa la función de esa moción, sino de fiscalizar al gobierno durante sus años
de mandato pero no venir a aquí a escuchar por ejemplo lo que puedan hacer los
señores de ERC, darnos la matraca con los presos y hacer actos electoralistas.
El pleno es para lo que es, es para fiscalizar al gobierno y no para venir aquí
cuando falta poco tiempo para las elecciones y hacer temas electoralistas. Por eso
nosotros entendíamos que tenía que ir por ese camino. Y así lo propusimos.
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Cuando usted diga algo, lea primero lo que hay. Luego después se corrigió y como
no queríamos estar en contra de la mayoría, más o menos aceptamos.
Tenga en cuenta una cosa, después cuando hubo la posibilidad y se vio la inquietud
de otros grupos, que coincidíamos en que no se debía convertir el pleno en un acto
electoralista, pues estuvimos de acuerdo, porque el espíritu de la moción llevaba
eso. Usted debía de saberlo, en vez de hacer críticas gratis. Usted no está para dar
lecciones a nadie. Que ya le he dado muchas veces aquí collejitas y no quiero
seguir dándole. Haga el favor señor Rafa Jiménez. Cuando haga una crítica haga el
favor de leerse la moción. Es así y la puede ver. Nos gusta sacar la patita sin haber
leído antes y enterándose de las cuestiones. La cuestión es criminalizar a quien a
usted no le gusta.
Bueno, dicho esto nos vamos a introducir en el tema de la Síndica. Mire, señora
Merche García lo mejor que hemos podido ver, es que nos hemos dado cuenta de
lo que ya presumíamos algunos, que tenemos una extraordinaria mujer al frente de
este cargo. Y no lo digo por hacer la pelota, se lo dije el día que la nombraron,
teniendo en cuenta que no estaba de acuerdo con esta figura. Lo dije aquí, me
parecía un gasto absolutamente innecesario. Yo no hago ejercicios de hipocresía
pero, algo que indicaba que podía funcionar era usted. Una mujer próxima,
luchadora, trabajadora y eso nos conformaba de alguna manera.
Pero seguimos pensando igual señora Merche García, usted hace lo que puede,
usted se dedica en cuerpo y alma e intenta dar respuesta a todo lo que le llega.
Pero como temíamos, el problema es que en el fondo el gobierno tiene mucho
interés en que funcione. No hay más que ver la cantidad de la solicitud a las áreas,
que le den respuestas a cuestiones y como eso no funciona. Y usted está pendiente
de cuestiones que deberían estar ya dadas si hay voluntad de verdad política. Es
cierto que puede haber un caso que sea difícil, porque no queremos criminalizar a
ningún área. La voluntad será darlo rápido pero la cuestión es que no funciona. Hay
un montón de quejas que no se resuelven porque está usted pendiente de que la
administración le informe para tomar decisiones. Al margen de que una comisión de
quejas y sugerencias nos saldría mucho más barata, no es decir tampoco porque la
gente que trabaja obviamente tiene que cobrar y más si lo hace con cariño, parece
ser que es así. No nos duele tanto eso como ver que es un gasto que se podía
haber evitado. Porque entendemos que la ciudad necesita mucho dinero para cubrir
cosas que creemos que tienen otras prioridades.
En cualquier caso, estamos satisfechos con su trabajo señora Merche García, se lo
tengo que decir. No estamos satisfechos cómo funciona, no por culpa suya sino
porque parece ser que las herramientas que le dan, no acaban de ser satisfactorias.
Teniendo en cuenta, la ley lo que dice, es que lo que usted hace son informes y no
tiene un carácter vinculante con la administración. Por tanto también nos parece a
veces, puede advertir, puede tomarse en consideración pero al no ser de obligado
cumplimiento nos parece que en este país desgraciadamente, el que no quiere
aplicar una cosa, no la aplica si no le interesa a sus intereses de gobierno y nos
parece lamentable que eso se vea más o menos.
En definitiva, contentos con su trabajo. Hemos visto también como las quejas
corresponden a lo que ya se visualiza, al tema de espacio público. Pero si al final
por mucho y muy arduo que sea, como no puede resolver cuestiones, el darnos una
estadística, eso ya lo podía hacer la comisión de quejas y sugerencias. No es una
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crítica a su trabajo, usted hace eso y mucho más. De hecho quiere y tiene voluntad
de hacerlo. Pero ya le digo, como no somos hipócritas y nos gusta mantener el
mismo discurso. No podíamos ahora decir donde antes dijimos diego ahora digo.
Seguimos manteniendo el discurso y lo único positivo que vemos de esto es que,
de alguna forma incrementa en la cultura de la gente saber que hay más agencias
de reclamación pero en definitiva no creemos que sea positivo. Mire al final, no
puede ser que la vía de la síndica, sea una vía que alimente frustración en el
ciudadano cuando no se resuelve como el ciudadano espera. Es cierto que a veces
el ciudadano reclama y no tiene toda la razón, o una parte. No es menos cierto que
cuando acuden a la síndica es porque algo les pasa. Alguna inquietud tienen y se
ven maltratados por la propia administración. Así que, como creemos que esto está
generando, por lo que nos han dicho algunos vecinos y vecinas que han venido y
no se les ha dado la respuesta, a veces es que no se puede, genera frustración.
Y sobre todo, lo que no puede hacer la administración, no usted, sino a la que usted
acude en auxilio, es dar la callada por respuesta. Quiere decir que algo no funciona.
Y en realidad usted está muy bien ahí, que el propio gobierno hizo para que
estuviera pero no sabemos si la voluntad de que sea eficaz su gestión está del todo
instalada en la conciencia del gobierno. Muchas gracias, señora Merche quiero que
quede claro que no hay acritud bajo ningún concepto a su figura. Que estamos
satisfechos como lleva el tema. Que además los vecinos nos dicen que es usted
una persona amable, próxima y que los atiende con cariño. Pero no es menos cierto
que al final también nos dicen que no resuelven nada. No será toda su culpa sino la
propia figura, lo que le dota la ley para tomar decisiones, que en definitiva se
quedan en agua de borrajas.
Reitero, me gusta reiterarlo, cuando el gobierno da la callada por respuesta, el
gobierno o quien le toque. Muchas gracias.

SR.BELVER VALLES (PSC-CP)
Gràcies senyora Alcaldessa, bona tarda a tots i a totes en aquesta sessió del
plenari del mes de març.
Jo faré la meva intervenció sobre l’informe que ens ha presentat la Síndica de
Greuges. Abans de res, com a primer punt, agrair-li a la Merche no només el seu
informe d’avui, perquè, avui no és més que donar compte de tota la feina feta
durant aquest any de vida de la sindicatura. Per tant, agrair-li la feina feta durant
aquest any, la posada en marxa de l’oficina amb ella, amb el seu equip, amb el qual
ha pogut tirar endavant tot aquest projecte, aquesta oficina, i que és evident que ha
sigut una posada en marxa i que encara crec que tots plegats estem en un període
d’aprenentatge.
Encara estem ajustant, estem veient que passa, que no, com podem fer-ho, com
podem millorar. I és evident i algun company d’algun grup feia referencia, que la
administració ha incorporat un nou element que és aquesta sindicatura i l’oficina de
queixes i suggeriments, que és evident que és un element que l’organització no
tenia interioritzat i que mica en mica, va veient com encaixa en aquest engranatge
molt complex, que és l’administració. És evident que hem de millorar, que tots
plegats hem de millorar. Estem convençuts, que la sindicatura ens ajudarà a
millorar com a administració en tots els aspectes. Ella feia referencia als diferents
elements sobre els quals han hagut les queixes. Que jo diria que d’una manera
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general afecta pràcticament a la totalitat de l’activitat municipal, és normal. Jo crec
que això és relativament normal, que una vegada posat en marxa això sigui així.
Que és evident que allò que resulta més punyent per els ciutadans i les ciutadanes
sigui allò que acaba generant més preocupació i a partir d’aquí més queixes, més
propostes, més demandes a la pròpia administració i que sigui aquesta segona
instància de la sindicatura qui les reculli, qui las aculli i que una vegada estudiades i
treballades amb els departaments i els serveis corresponents ens pugui fer
propostes de millora. És evident que la proposta de millora és molt important, és
evident que la voluntat de millora existeix i no se si és tant evident, però és d’agrair
que com a mínim un any després de la posada en marxa i davant el primer informe
de la sindicatura, tothom, tots el grups municipals, estiguem d’acord en que és una
bona iniciativa, en que tenim un bon òrgan al servei dels ciutadans i ciutadanes i per
tant, encara hem de aprofundir més, dotar de recursos, de procediments, de
mecanismes perquè sigui el més eficient possible. Fonamentalment per poder
acabar millorant la prestació del servei a l’ajuntament dels serveis municipals de
cara al ciutadans i ciutadanes.
Estic convençut de que l’any que ve per aquestes dades, quan la Síndica ens torni
a portar el seu informe hi haurà més elements de debat. Ella quan ens ho explicava,
a l’últim trimestre de l’any és quan ha tingut més activitat, és normal. A l’inici és
complicat, s´ha de fer comunicació, tothom ha de saber que existeix aquest òrgan,
tothom ha de saber que és un òrgan de segona instància, per tant ha d’haver una
primera. És un aprenentatge també per la ciutadania, però estem convençuts que
mica en mica anirà en aquesta direcció. Des de el grup municipal del PSC, no ens
cap més que agrair-li a la Merche, al seu equip, el treball fet. Encoratjar-les a
continuar en aquesta direcció i proposar com element d’esmena per part del govern
municipal, anar millorant amb la voluntat de que cada vegada li arribin menys
coses. L’èxit del govern municipal seria que no arribés res a la Sindicatura però com
em sembla que això no serà possible, almenys que tot el que arribi tingui una
resposta i entre tots plegats millorem. Al cap i a la fi estem per donar servei als
ciutadans i ciutadanes.
Breu menció al punt número 4. Miri senyor Antoni García, el grup del PSC no té cap
por al debat. Vostè pot dir el que consideri. De fet el senyor Miguel García ho
explicava. Quan es va presentar aquesta moció qui va incloure que a l’últim any de
mandat l’esmena perquè es fes el debat, va ser el grup del PSC. Si haguéssim
tingut por al debat amb no dir res teníem prou. Tant senzill com això.
M’agradaria fer-li una reflexió. Si vostè va conduint per una autopista i tothom ve en
direcció contraria, plantegis no sigui cosa que vostè sigui el que va en la direcció
equivocada.

SRA. M. MERCEDES GARCIA VILLATORO (SÍNDICA DE GREUGES)
Pel que comentava el Christian, crec que a la sindicatura hi ha poca burocràcia
perquè tenim pocs tràmits. Sí que tenim un reglament aprovat pel Ple, que a
nosaltres ens marca com hem de fer les coses. Això marca si es pot agafar
directament una queixa o hem de esperar la queixa en primera instància.
Tenim poca cultura a la ciutat i a l’organització dels procediments. Per tant, si que
aquest any jo crec que s´ha donat que venia molta gent a fer la queixa directament
sense haver fet per exemple l’altra queixa.
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En tots el casos, nosaltres ho hem derivat directament al servei d’atenció ciutadana
per anar més ràpids i que no haguessin d’esperar tot el procediment. I si hem pogut
quan dèiem que hi havia mediacions – intermediacions, era perquè hi ha algun
casos inclús que hem intentant resoldre si podia ser directament amb la regidoria.
Jo crec que és un bon espai per les persones que de vegades l’administració
municipal, no aquesta, totes, per la seva fredor en el tracte, genera indefensió. Per
tant tenir un espai on pots anar a explicar allò que t’ha passat i que no saps com
resoldre, crec que és una bona iniciativa. Per exemple, l’oficina d’habitatge que
tenia un problema molt important a la cita, es va fer la proposta de cita prèvia i s’ha
posat en marxa. Això és una bona iniciativa. En canvi surt com a no respòs perquè
fixa’t ho han posat però no m´ho han dit formalment. Aquí tenim un problema de
que quan es fa una resolució que incorpora una proposta, l’administració ha
d’incorporar i a part ho ha de dir.
Moltes queixes que sortien a l’informe del 30%, a data d’avui queden 4 per venir.
Penso en positiu, penso que hi ha tot un problema d’ aprenentatge, d’anar
incorporant tota aquesta figura dintre del conjunt de l’administració i aquí si que
necessito ajuda del govern perquè s’ha d’incorporar com una cosa com de
“obligado cumplimiento”, jo espero que l’any que ve tindrem més dades, perquè hi
ha coses que s’han proposat aquest any que hem de veure si es fan o no es fan i
que l’any que ve podrem veure la evolució que ha tingut.
Jo res més, agrair-vos a tots les vostres paraules, el vostre suport, jo m’he sentit
molt acompanyada per tots vosaltres durant aquest any i us ho vull agrair també.
Penso que estem fent un camí i que construïm una institució i que l’hem de
construir plegats, perquè al final estiguem tots satisfets de la institució que tenim.
Així que fem camí i continuem treballant. Moltes gràcies.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé Síndica. Hauríem acabat aquest torn. Si no hi ha cap intervenció,
m´agradaria abundar una mica en les paraules que deia la Merche García en
aquesta última intervenció. És veritat, és el primer reglament, la primera síndica de
greuges que tenim a la ciutat, és el primer any que funciona, crec que s’ha fet, no
ho dic jo, ho diem tots els grups del consistori, una bona feina, una bona iniciativa.
Les coses requereixen un cert temps per veure i valorar si realment tota aquesta
feina doncs realment serveix per millorar l’administració i sobretot i principalment
per donar un millor servei al ciutadà, que crec que és l’objectiu de tots plegats. Hem
d’aprendre una mica més abans inclús de fer una proposta de canvi en el propi
reglament per fer més àgil les coses i perquè acostumem també a la pròpia
organització a no només fer les coses millor, sinó també explicar a la sindicatura
que hem pres nota i que les fem millor.
Crec que estem aprenen tots plegats, però en tot cas crec que ens hem de felicitar i
ens hem de dir que, fa un any quan vam decidir nomenar a la sindica, doncs vam
encertar i la prova està en el seu informe i la seva actuació al llarg d’aquests onze
mesos de feina i de treball.
Sense res més, crec que ja s´ha dit per part de tothom tot el que s’havia de dir.
Procediríem a continuar amb la comissió informativa de presidència i a partir de
coordinació, planificació, desenvolupament econòmic i ocupació.
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SRA. ALCALDESSA
Fem un torn de paraules, perdó, no m’havia adonat que el senyor Brinquis m’havia
demanat la paraula.

SR. BRINQUIS PÉREZ (PSC-CP)
Gràcies senyora Alcaldessa. L’ajuntament ha liquidat el pressupost, volia parlar o
fer referencia sobre el punt vuitè, la liquidació del pressupost. L’ajuntament ha
liquidat el pressupost de l’exercici 2018 amb un romanent de tresoreria per
despeses generals de 33,7 milions d’euros, dels quals 21 milions es destinaran a
les finalitats següents: 8,1 milions d’euros a l’amortització anticipada de deute
derivat de la inexecució de les inversions financerament sostenibles d’exercicis
anteriors en aplicació de la normativa d’estabilitat pressupostaria i sostenibilitat
financera. 11 milions d’euros a les inversions financerament sostenibles finançades
amb superàvit de l’any 2017 que s’han de realitzar abans del 31 de desembre de
2019 i 2 milions d’euros al reconeixement d’obligacions pendents d’aplicar en el
pressupost. Una de les modificacions de crèdit és aquesta. Amb aquest ajust,
resulten 12,1 milions de romanent de tresoreria per despeses generals efectivament
disponibles dels quals 4,3 milions d’euros import del superàvit pressupostari s’han
de destinar a reduir l’endeutament amb excepció de que es prorrogui per aquest
exercici el destí a la realització de les inversions financerament sostenibles.
La quantia restant, 7,2 milions d’euros que podria finançar modificacions de crèdit
de l’exercici amb criteri de prudència, no es disposarà per poder fer front a les
possibles devolucions de les plusvàlues que es puguin derivar de l’aplicació de la
sentència del Tribunal Constitucional i de la modificació prevista de la normativa
reguladora de l’impost. L’ajuntament no té problemes econòmics, té unes finances
solvents i sanejades que deriven d’unes magnituds bàsiques i econòmiques
financeres positives, un resultat pressupostari positiu, un romanent de tresoreria
positiu, un estalvi net que també resulta positiu i un endeutament bancari baix i una
alta tresoreria.
La liquidació del pressupost compleix amb la estabilitat pressupostària i la
sostenibilitat financera tant en termes individuals per el que fa a l’ajuntament com
en termes consolidats. Es tracta d’objectius financers en compliment dels quals
garanteix la solvència i sostenibilitat dels comptes municipals i la liquiditat s´ha de
mantenir en el temps per disposar d’autonomia i atendre els compromisos de
pagament a tots els proveïdors municipals en un termini inferior a 30 dies.
Cal destacar que el volum de l’endeutament es situa en el 37,04% quan en l’any
2013 era del 64,88%, reducció del deute d’un 32% i hem passat de gairebé 130
milions d’euros a 88,34 milions d’euros, una reducció de 41 milions d’euros.
Aquest baix nivell d’endeutament garanteix la sostenibilitat de les finances
municipals i assegura la seva capacitat inversora en el futur. L’Ajuntament de
L’Hospitalet des de el 2013, primer exercici en que s’aplica la LOEPSF ha complert
amb totes les magnituds relatives a l’estabilitat pressupostaria i sostenibilitat
financera i la regla de la despesa. Com hem comentat la liquidació del pressupost
del 2018 compleix amb la estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, però no
assoleix l’objectiu de la regla de la despesa. L’incompliment és de 4,6 milions
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d’euros. Al llarg del 2018 s’ha fet un seguiment exhaustiu de les variacions de
l’indicador de la regla de la despesa en base al volum de la despesa executada i es
preveia aquest incompliment, però és en el moment de la liquidació del pressupost
quan s’activen els mecanismes de correcció establerts per la LOEPSF. Les causes
que han motivat l’incompliment de la regla de despesa per primera vegada
obeeixen als fets concrets que tenen un caràcter conjuntural i que en cap cas posen
en dubte la capacitat de l’ajuntament de revertir aquesta situació per la bona
situació econòmica i financera.
L’incompliment de la regla de despesa ha estat motivat fonamentalment per l’excés
de despesa que s’ha produït respecte al sostre de la despesa establert en el 2018.
En termes globals el 2,45 d’increment respecte al 2017. És a dir, l’any 2018 podíem
gastar 4.2 milions d’euros més que en el 2017. L’any 2018 la despesa no financera,
capítols de l’1 al 7, s’incrementa el 5,2% superant el sostre de la despesa en import
de 4,6 milions d’euros. Les causes de l’incompliment són en un menor grau
l’increment de les despeses de personal i fonamentalment l’augment de la despesa
en inversions, capítol 6, de 19,5 milions d’euros més. Un increment de 164,32%
respecte al 2017. Aquest increment de la despesa d’inversions s’explica per la
pròpia execució del pla d’inversions local. La planificació, programació i execució de
la inversió va més enllà d’un mandat de govern, es desenvolupa al llarg de sis anys
i la seva execució no es pot distribuir de manera lineal en el temps com he explicat
moltes vegades.
L’alt volum d’inversió executada en l’any 2018 que multiplica per més de 1,6
vegades la inversió realitzada en el 2017 és la causa principal i extraordinària de
l’incompliment de la regla de la despesa en la liquidació del pressupost, per tant es
tracta d’un increment conjuntural. L’ajuntament ha de formular un pla econòmic i
financer que ha de permetre que en aquest any 2019 i el 2020 el compliment de tots
els objectius de la LOEPSF, pla que en aquests moments s’està elaborant per
presentar l’aprovació del plenari municipal que esperem que sigui al proper ple. Que
s´ha de remetre a la Generalitat com a ens que exerceix la tutela financera dels ens
locals per la seva aprovació definitiva i seguiment.
Cal fer esment que la majoria dels grans ajuntaments i diputacions provincials ja
s’han vist obligats en exercicis anteriors, i alguns en varies ocasions, a aprovar el
que es coneix com un PEF exprés, per poder aixecar el sostre de despesa tal i com
ho posa de manifest la IREF en el darrer informe de valoració individual de les
grans corporacions locals i per tant, tard o d’hora, en havia de tocar.
Si una administració té unes finances solvents i sanejades disposa de capacitat de
finançament i d’un baix volum d’endeutament, la regla de despesa no es pot
convertir en un mur de contenció que ofega a la inversió pública.
En resum, per sisè any consecutiu, els ajuntaments generem superàvit, hem dut a
terme una bona gestió econòmica-financera, estem sanejats, complim amb els
objectius que ens marquen però no podem reinvertir els estalvis que genera la bona
gestió en atendre les despeses derivades de l’exercici que són competències que
tenim atribuïdes.
L’ajuntament tanca els comptes del 2018 amb una situació econòmica-financera
sanejada. Aquest equip de govern continuarà treballant des de la perspectiva d’un
control rigorós de la gestió pressupostària amb l’objectiu clar de garantir la
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sostenibilitat de les finances i continuant reclamant per poder reinvertir els estalvis
en allò que entenem que la nostra ciutat i els nostres ciutadans i ciutadanes
necessiten: Enfortir i desenvolupar l’estat del benestar, atendre les persones més
vulnerables i continuar fent inversions que generin riquesa i llocs de treball. Gràcies.

SRA. ALCALDESSA
Ahora sí, torn de paraules.
SR. JIMÉNEZ ARIZA (REGIDOR NO ADSCRIT)
Gràcies, votaré a favor dels punts 7, 15, 16, 17, 20, 21, 22 i em dono per assabentat
de la resta.
SRA. SANTÓN RAMIRO (REGIDORA NO ADSCRITA)
Gràcies, votaré a favor de l’acord 7, 15, 16, 17, 20, 21, 22 i em dono per
assabentada dels altres.
SR. MARTÍN HERMOSÍN (REGIDOR NO ADSCRIT)
Gracias, me abstengo del punto número 7, 15, 16, 17, 20, 21, y 22. Me doy por
enterado del resto.
SR. PEDRO ALONSO NAVARRO (REGIDOR NO ADSCRIT)
Abstenció al punt número 7, 15, 16, 17, i 21 i assabentat del 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,
18, 19, i 20. I a favor del 22.

SR. GIMÉNEZ MÁRQUEZ (CUP-PA)
Primer votarem a favor del punt 7, ens donem per assabentades des del 8 fins al
14, ens abstindrem tant del 15, com del 16 i del 17. El 18, 19 ens donem per
assabentades i ens abstindrem del 20 i 21 i votarem en contra del 22.
Un parell de comentaris en relació al punt setè, l’aprovació de l’adhesió d’aquest
ajuntament a la xarxa de municipis per l’economia social i solidària. Votem a favor
d'aquest punt. Però, també volem recordar i destacar que aquesta adhesió de
l’Ajuntament de L’Hospitalet a la Xarxa de Municipis per l'Economia Social i
Solidària, es va decidir per unanimitat el 23 de febrer de 2016, quan es va signar
una declaració institucional en Junta de Portaveus. Ara fa poc més de 3 anys, al
febrer de 2016.
Des d’aleshores, tot i que fins al 17 de maig de 2017 no es va constituir l’Associació
Xarxa de Municipis per l’Economia Social i Solidària, com associació pròpiament
dita, no s’havia fet aquesta adhesió i per tant, no s’havia formalitzat l’entrada a
l’esmentada xarxa de municipis per l’Economia Social i Solidària.
Per a nosaltres aquest fet només respon al total desinterès d’aquesta administració
per impulsar realment, l’Economia Social i Solidària al nostre municipi.
Només voldríem rescatar un parell de paràgrafs del manifest d’aquesta xarxa, per a
posar l’accent en el que significa aquesta adhesió, per tal d’esdevenir motors de
l'economia social i solidària, a la ciutat. Es tractaria per tant diu el manifest: “d’un
nou model de desenvolupament territorial que mobilitzi millor els recursos endògens
i prioritzi les dimensions socials, ambientals i humanes de l’economia, per resoldre
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més eficaçment les necessitats de la ciutadania”. “El fet que les iniciatives de
l’anomenada economia social i solidaria neixin per l’empenta dels mateixos veïns i
veïnes, no prioritzin el lucre sinó la satisfacció de necessitats i la utilitat social,
s’organitzin de manera democràtica i actuïn amb compromís social i ambiental, les
fa especialment indicades per ser un bon aliat per impulsar des dels ajuntaments i
altres ens locals aquest nou model de desenvolupament territorial".
Doncs això, tant de bo que aquesta adhesió i participació del nostre Ajuntament a la
Xarxa de Municipis per l'Economia Social i Solidària, pugui suposar un impuls
d'aquests nous models de vida, de generar economia però centrada en les
persones, i no en el lucre. Gràcies.

SR. MONROS IBÁÑEZ (CiU)
Votarem a favor del punt número 7, ens donem per assabentats del 8,9,10 i 11.
Respecte de l’11 demanem públicament que l’equip de govern adopti les mesures
necessàries per solucionar les greus anomalies per matèria d’ingressos que mostra
l’informe definitiu del control financer de la Intervenció General de la fiscalització per
mostreig d’ingressos no sotmesos a fiscalització prèvia del exercici 2017. Aquest
informe mostra que només el 16% dels expedients de la mostra, s’han qualificat de
conformitat, mentre que el 84% són defectuosos. Per tant creiem que això és molt
greu i que és necessari i urgent adoptar mesures per solucionar-ho.
Ens donem per assabentats dels punts 12, 13, 14. Ens abstenim del 15,16,17. Ens
donem per assabentats del 18 i 19. Ens abstenim del 20 i 21. Votem a favor del 22.

SRA. ESPLUGAS GONZÁLEZ (PP)
Gracias, desde el PP votaremos a favor del punto número 7, nos damos por
enterados del 8, 9,10,11,12,13,14, abstención al expediente número 15, 16, 17, nos
damos por enterados del 18 y 19. Abstención al número 20, 21 y a favor del 22.

SR. GARCIA ACERO (ERC-AM)
Votarem a favor del número 7 i 22. Ens abstindrem del número 15,16,17, i del 20 i
21. Ens donem per assabentats de la resta de dictàmens.
Sobre el dictamen 7, voldríem felicitar a l’equip de govern per la rapidesa que ha fet
complir aquest acord d’adhesió a la Xarxa per l’Economia social i solidaria.
Únicament han tardat 3 anys i 1 mes en fer aquest compliment d’adherir-nos.
Des d’Esquerra creiem que l’economia solidaria és una de les alternatives que cal
potenciar al sistema econòmic actual. Un model que està basat en els valors
d’equitat, la justícia, la solidaritat social, el compromís amb el territori i la
sostenibilitat i la solidaritat social. Per tant creiem que és important que aquest
ajuntament sigui capaç d’impulsar la economia social i solidaria a la nostra ciutat.
Potenciar la creació de cooperatives perquè creïn ocupació estable i de qualitat i
sobretot economia arrelada a la ciutat i al territori.

SR. NIETO MARTÍNEZ (ICV-EUiA-PIRATES-E)
Votarem a favor de l’expedient número 7, ja es va aprovar de manera unànime fa
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tres anys. Creiem que és una eina fonamental per ajudar a concretar un altre model
de país, un altre model econòmic, social i més just. Respecte als expedients
d’hisenda i serveis central ens donem per assabentats del 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,
18, 19 i ens abstindrem del 15 i votarem a favor del 16 i ens abstindrem del 17.
Votarem a favor del 20 i abstindrem del 21 i en contra del 22.
Sobre el número 8, respecte a la liquidació del pressupost del 2018 farem algunes
consideracions. Son dubtes, consideracions, que si el regidor de l’àrea o de les
àrees poden respondre benvingudes siguin aquestes explicacions per nosaltres i el
conjunt de veïns i veïnes que venen al Ple. Ens preocupa aquest saldo dubtós de
més de 15 milions d’euros, creiem que és un import força elevat i supera el límit
establert a l’art. 193.bis del TRLHL, supera la barrera dels 9.201.065,19 euros.
Aquesta quantia que suposa un 6,9% del pressupost. Sobre quins actes o àmbits es
sosté aquests tipus de deute de dubtós cobrament? Quin pla o bateria de mesures
té l’ajuntament per eixugar o per anar a cobrar-ho, aquests conceptes de saldo de
dubtós cobrament. Ja siguin acords amb altres administracions públiques, entitats
privades, persones físiques o jurídiques, etc. Respecte al romanent de crèdit del
2018 de quasi 59 milions d’euros, dels que destaca 28 milions d’inversió
financerament sostenible que encara no s’ha executat del 2016 i 2017. Com diria
aquell, anem tard. Sabem que hi ha una bateria de projectes sobre la taula, aquest
grup va presentar una moció sobre elements petits d’inversió al barri de Sant Feliu
que creiem que era punyent i les dades del informe final de liquidació del 2018 va
sostenir aquest element sobre la manca de execució d’inversió pública en 2018
respecte 2016 i 2017.
Respecte al superàvit del 2018 aquests 4.261.064,82 euros hi ha una diferència de
7 milions d’euros respecte a l’anterior. Nosaltres som de l’opinió que l’administració
pública no ha de tenir superàvit. Si que ha de tenir prudència i eficiència i eficàcia a
la seva gestió però creiem que en aquest cas, aquesta diferencia de més de 7
milions de superàvit, a que respon? Si és algun element intern de valoració, de
canvi d’algun actiu o passiu?, que s’expliqui en aquest Ple. No acabem d’ entendre
perquè novament no s’ha utilitzat el fons de contingència de 300.000 euros. Com no
s´ha utilitzat?
Després igualment ens preocupa un element macroeconòmic de l’ajuntament, del
pressupost, aquesta baixada important d’estalvi net que passa de 8 milions d’euros
a 3 punts. Creiem òbviament que s’ha de reinvertir el conjunt de recursos per la
prestació de serveis, la generació d’ocupació i la dinamització d’altres sectors de la
nostra ciutat i millorar la qualitat de vida dels nostres veïns i veïnes.
Veiem com dèiem abans que l’execució en inversions en comptes de millorar
empitjora, solament arriba el 38% segons l’informe de liquidació, és un element que
ens preocupa, sabem que hi ha elements que s’han anant reformant, la llei de
contractació en el sector públic al març del 2018, però si que veiem com una
espècie de cul de sac, o embús que no permet avançar en la contractació pública.
Després veiem de manera positiva que l’increment de despesa en personal a nivell
global és substantiu (6,5 milions en 3 anys), però voldríem saber en tot cas, aquest
elements si suposa més treballadors i treballadores públiques, si ha hagut un
increment o decrement del personal, si es consideren millores salarials, si el que hi
ha és, més càrrecs directius i quin % sobre el total.
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Com diu el propi informe, la incorporació de romanents trenca el principi d’anualitat
pressupostaria com deia la pròpia Intervenció i dificulta el reconeixement dels drets i
les obligacions per la acumulació de fons d’inversió d’un exercici cap a l’altre
exercici que es va acumulant, respecte al superàvit pressupostat.
Ens preocupen també les modificacions de crèdit que han passat de 170 (2017) a
199 (2018), de 59 milions a 72 milions. Creiem que és una formula, un abús que
perjudica el correcte control i la explicació del propi pressupost. A part creiem que
no fa bé la tasca d’agafar la informació del pressupost executat de l’any anterior i
com s’avoca al pressupost posterior.
De Tresoreria veiem que ha caigut un 87% el superàvit, passant de 25 milions a 3
milions d’euros, segons informacions del propi informe, creiem que és força
important i valorem positiu el rati de pagament de l’Ajuntament que es força baix.
Ens sobte un petit capítol de deutes extra comptables, respecte a la liquidació de
l’encomana de gestió feta al Consorci per a la Reforma de la Gran Via, en el que es
preveu un sobre cost en la construcció de l’edifici situat a Pl. Europa de
1.201.207,28 euros. Creiem que això s´ha d’explicar bé, que significa això? Quin
edifici és? Quin sobre cost hi ha al respecte, com es va fer en aquell moment la
contracta de construcció d´aquest edifici? Volem saber, i creiem que les plusvàlues
generades a plaça Europa haurien d’eixugar perfectament aquesta despesa que
s’inclou a l’informe. Qui ha fet els números? No compartim que l’ajuntament hagi
d’eixugar aquest 1,2 milió d’euros.
Altre dades que es desprenen de l’informe en general que parla de l’Ajuntament
però també d’altres administracions que aporten fons al pressupost municipal. Hem
de dir que ens sorprenc el baix nivell d’inversió de la Generalitat de Catalunya a la
ciutat. Parlem de infrainversió de la Generalitat a la segona ciutat de Catalunya
també.
Tornem a situar altre qüestió recurrent, la gestió de les inversions vinculades al Pla
d’Acció Municipal i al Pla d’Inversions Municipals, que en al 2017 es va executar un
19,61%, és veritat que s´ha pujat el 39% al 2018, però està lluny del que hauria de
ser l’execució pressupostària d’aquestes obres que són necessàries, acordades
amb el veïnatge, amb entitats i que hem reclamat que això tiri endavant.
I finalment, hi ha un altre punt que ens preocupa que és la conclusió que hi ha al
propi informe sobre la voluntat de resoldre, parla de les mancances objectives que
poden afectar a altres nivells de la Intervenció General. Del grau de realització i
compliment dels objectius pressupostaris fixats pel govern municipal, que és
complicat de resseguir. Per tant la pròpia intervenció diu, no puc resseguir els
objectius pressupostaris perquè no queda clar com s’ubiquen certes partides i
alguns elements i aquests elements que de manera recurrent es tornen a posar a
sobre la taula.
Per tant apuntem alguns elements de dades macroeconòmiques que són positives,
altres que parlen d’elements de refredament de l’economia o d’ajustos de la
economia local, de gestions que apunten també a que realment o no ressegueix o
no sabem com acabem d’enfocar la no execució de partides d’inversió, i estem a
final de mandat.
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Per tant aquest conjunt de dificultats per una banda de control, d’execució de la
inversió, doncs situa alguns elements que parlem de que és necessari un impuls
per millorar aquesta governança dels pressupostos municipals.
Respecte a l’expedient número 9, parla de intervenció de tresoreria, sobre el tema
de la gestió de factures ho tornem a dir, hi ha factures que resten per pagar des de
fa algun temps, que passa amb aquestes factures? Estan en via judicial o no?
Quina és la consideració?
Per altre banda, hi han factures a petites empreses, aquestes han deixat de donar
serveis als nostres veïns i veïnes? Està provocant la paralització d’obres, de
serveis? Això ho volem saber.
Respecte a l’expedient número 11, solament demanem que es prenguin les
mesures correctores que demana l’informe i que entenem que les assumiria de
manera directa per les anomalies en matèria d’ingressos. Alguns elements que
s’han dut a terme, simplificació de preus públics, clarificar convenis i/o unificar-los,
millorar l’organització interna, etc., que afecten a EPHUS i a l’àrea d’esports.
Respecte al número 13 l’informe sobre contractes menors de 2017, és bastant
demolidor, posar sobre la taula alguns elements que afecten i “afean” algunes àrees
de la contractació i algunes empreses que de manera recurrent de fa anys i panys
que treballen per aquest ajuntament i en la que hi ha un flagrant abús de la
contractació menor per part d’aquestes àrees i empreses, per lo tant demanem
responsabilitats sobre qui ha autoritzat aquestes contractacions, si és funcionaris, si
és responsabilitat pública aquest tema, bàsicament una gran part són de serveis i
d’obra pública. Insisteixo són empreses que de manera recurrent són presents als
nostres balanços i informes finals anuals de pressupost municipal.
Res més, simplement que hi ha alguns elements sobre la modificació de crèdit, de
conceptes importants que no sé si no estaven recollits al pressupost, per exemple,
el tema de l’expedient número 15 quan parla del centre de gestió per la mobilitat,
parla del concepte de seguretat, aquest increment pràcticament de 150.000 euros,
ha que és degut? És un personal propi? És un personal extern, capítol 2? A que és
degut aquest increment tant important d’aquesta partida, aquests 150.000 euros?
Segur que el regidor de l’àrea podrà respondre.
I algun element més vinculat a l’expedient número 17, que sorprèn un programari,
sabem que són programes cars però la gestió de més de 600.000 euros. No sé si
l’àrea corresponent podrà informar que tipus d’inversió si està tramesa i com s’està
executant. Perquè és un valor força important. En principi res més, moltes gràcies.

SR. GARCIA VALLE (CIUTADANS)
Muchas gracias, el acuerdo número 7 votaremos a favor, en el 8 enterados, 9
enterados, 10 enterados, 11 enterados, 12 enterados, 13 enterados, 14 enterados,
18 enterados, 19 enterados, 20, 21 y 22 abstención. En cuanto los acuerdos
números 15, 16 y 17. Acuerdos relativos a la aprobación de los expedientes de
modificación de créditos números 9, 10 y 11 del presupuesto del ayuntamiento para
el ejercicio 2019 en la modalidad de transferencia de crédito o crédito extraordinario
y baja por anulación de créditos extraordinarios, respectivamente. Vamos a votar en
contra de estas modificaciones del presupuesto, porque son un ejemplo más de la
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improvisación y porque no decirlo también, de lo que nosotros observamos cómo
mala gestión de ustedes, del gobierno.
No entendemos cómo pueden planificar 350.000 euros para el pago de deuda y en
el primer trimestre decidan gastarlo en otras cosas porque y les cito “la previsión
inicial realizada en la elaboración del presupuesto y en la actualidad, las
fluctuaciones de los mercados financieros en referencia a los tipos de interés se
mantienen bajos y no se prevé ninguna subida significativa”. Eso es lo que ustedes
dicen. O fueron excesivamente prudentes hace tres meses o son ustedes
demasiado imprudentes ahora. Es mala planificación o probablemente pueda
corresponder a que tengan ustedes urgencia de aumentar el gasto por el tema de la
urgencia electoral.
Miren, la regidoría de educación, demuestra una absoluta improvisación,
modificando en marzo los presupuestos para pagar una conmemoración del 50
aniversario el 19 de febrero. ¿Con cuanta antelación decidieron realizarla? ¿Qué
pasaría ahora si no se les aprueba? Es improvisación. Ya veremos como lo
hacemos. Tiramos para adelante y ya veremos. Como estamos acostumbrados a
sacarlo todo adelante porque tal y como estaba el pleno siempre hay alguno
dispuesto a pastelear. Pues seguramente va a ser complicado que nos tiren nada
para atrás. Eso es el drama de este pleno, que muchas veces pues ustedes tienen
artimañas para sacar adelante cosas que si bien no las criticaremos por ilegitimas
pues no son precisamente gran transparencia y lo que se debe a nuestros
ciudadanos.
No pueden ustedes pretender que les firmemos cheques en blanco. No puede ser
que justifique el modificar el presupuesto de urgencia para aumentar en más de
72.000 euros los recursos de la escuela de música, diciéndonos que sólo la
coordinación pedagógica requiere ampliar la dedicación en 1440 horas anuales.
¿Lo requiere así de repente, en febrero?, ¿no había previsión? ¿Cuál es el motivo?
1440 anuales corresponde a contratar una persona más por un sueldo nada
despreciable señores del gobierno. Probablemente sea eso, no lo explican. En
cualquier caso podía corresponder.
Mire como el gato escaldado del agua fría huye, pues no vaya a ser, que ustedes
quieran colocar a alguien en la escuela de música. Esto también funciona. Vemos
como muchas veces, nosotros hablábamos muchas veces de esas historias del
partido socialista que durante 40 años viene haciendo. Estas cositas que se hacen
al dedazo. El capricho. Y eso requiere dinero. Cualquier entidad que a lo mejor,
bueno ya sabe lo que pensamos de la escuela de música, no estamos en contra
como tal, sino de que se ha puesto mucho dinero. Se les compró un local, un
montón de miles y cientos de miles de euros para que luego hagan negocio privado.
Por mucho que digan es así, al final ahí se cobra las consumiciones, se hace
música en directo. Esta ciudad se merece eso pero no con el dinero de los
ciudadanos. Lo hemos venido diciendo muchas veces. Se merece tener música en
directo, en vivo, claro que sí.
Pero el que quiera hacer negocios que lo pague de su bolsillo. Ustedes dirán que
esto son unas casas de música por ahí, había una red, me parece bien todas las
explicaciones que den. Pero se les da un montón de dinero por parte de aquí y de
otras entidades y que además veo que otra vez vuelven a aumentar en 72.000
euros según se desprende de los informes que dan.
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Por eso le digo que no vaya a ser que pasen estas cosas, lo digo presuntamente.
Porque en otros sitios si lo hemos visto. Lo que pasa es que a veces se justifica y a
veces no. Todo el mundo tiene derecho a trabajar, claro que sí. Lo que pasa es
que, los dedazos nos tienen un poco escamados. Seguramente igual no es para
eso. Pero tampoco no lo aclaran mucho y entonces tenemos que ver cosas.
Tenemos otro ejemplo de mala gestión, nos traen una modificación de los
presupuestos de más de 1.200.000 euros para pagar facturas que se le han
quedado a ustedes en el cajón, alguna del 2017. Eso leemos.
Miren, lo hemos venido denunciando aquí. Demasiadas modificaciones de crédito,
demasiado dejar a la luz de la improvisación. Los buenos gestores no dejan los
deberes para el final. Los hacen y sobre todo los prevén. Prevén lo que puede
pasar. Cuando no se abandona uno a la gestión, a la improvisación y creemos que
para ustedes señores del gobierno, el presupuesto no es una herramienta de
planificación. Sino un formalismo irrelevante que no refleja la realidad de lo que
luego va a pasar. Serian ustedes incapaces de gobernar sin modificaciones de
crédito extraordinarias. Mire esto es una herramienta excepcional. La modificación
de crédito. Pero ustedes, por eso lo criticamos, hacen de la excepción norma.
Después de tantos años de experiencia, después de llevar ustedes cuarenta
añazos, que se dice pronto, en el gobierno, deberían haber aprendido a gestionar
con más rigor y sin tanta improvisación. Agradezco que usted se ría tan
amablemente señor Brinquis, pero ciertamente 40 años en un ayuntamiento, o casi
40 años, dan para aprender a gestionar mucho mejor, para no abandonarse.
Es cierto que a veces nos surgen dificultades donde hay que hacer una
excepcionalidad por ejemplo, y usted lo decía, estoy de acuerdo. Oiga si se rompe
una caldera de la calefacción de un colegio, no vamos a esperar aquí,
excepcionalmente, venga y como sea se solucione para que los niños no pasen frio.
Pero no es eso el tema. Es que 111 expedientes por mucho que lo niegue aunque
usted ha admitido 70 y tantos, de modificación de crédito, los últimos años, cuando
anteriormente ustedes tenían, si hombre si, si esta semana los vamos a llevar
donde hay que llevarlos para ver si tenemos alguna razón porque igual estamos
nosotros muy equivocados y ustedes tienen toda la razón. Pero tenemos la
sensación que para eso hay otros estamentos, para que nos digan si estamos
equivocados o no. Esta semana ya le adelanto que los vamos a llevar donde hay
que llevarlos para ver si profesionales, pueden ver si nos dan la razón. Si no nos
dan, no pasa nada. Al final es nuestra obligación ver donde tenemos dudas. Pues
que nos aclaren, que no sabemos mirar, que estamos equivocados en todo. Pero
no es normal que haya tantas modificaciones de crédito cuando ustedes en los
años anteriores no hicieron más que 5, 6 o 7. Ahora de golpe y porrazo, parece que
estén abandonados a la desidia, a la improvisación y salen 111. Y espérate que no
se ha acabado todavía el mandato. Todavía saldrá en el próximo unas cuantas. En
cualquier caso, lo que les quiero decir con esto. Es que, si no saben, y si no han
cogido experiencia en 40 años, yo creo que va a ser difícil que la cojan. Cedan el
paso a gente que venga con ideas nuevas y sobre todo tenga el interés y la ilusión
de no abandonarse a la improvisación.
Ya les digo y lo recalcaré mil veces, mientras que sigan ustedes haciendo estas
prácticas y nosotros consideremos que es por abandono y que algunas puedan
estar justificadas, por eso le dije a usted señor Brinquis, le ofrecí, la posibilidad de
que me llamara a su despacho y me explicara esos 111 expedientes de
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modificación de crédito. A ver si era usted capaz de convencerme. No lo ha hecho.
Por eso tendremos que ir donde sean capaces de darnos una respuesta porque
nosotros quizás según usted no estemos en lo cierto. Si nos lo dicen, no pasa nada,
admitimos que no sabemos mirar. Que ustedes tienen toda la razón del mundo.
Pero se nos hace difícil pensar que de golpe, en los últimos años, ustedes tengan
tantas modificaciones de crédito. Porque yo podría pensar, presuntamente pues se
dedican a 15 millones de euros a repartírselos a quien ustedes les den la gana, sin
pasar por los filtros y controles que tiene la administración para que eso no se
pueda dar.
Eso cabe ahí, probablemente ustedes no lo estén haciendo, no lo sé. Pero a
nosotros nos da la sensación de que por lo menos parece y como no me ha
llamado para explicármelo, le ofrecí esa posibilidad, pues esta semana ya. Que ha
tenido casi un mes. Lo vamos a llevar a la agencia antifraude, para ver, si ustedes
se hubieran equivocado sin mala fe y hubiera algunas cosas de ese tipo.
Porque hombre, no creo señor Brinquis sinceramente que haya mala fe. Pero como
decía aquel, uno no cree en meigas pero haberlas haylas. De manera que como le
tendí la mano y no ha querido explicármelo, no me da otra opción nada más que se
vea. Yo le recomiendo que a ver si van tomando nota y de alguna manera la
experiencia de 40 años que se dice pronto, les hace a ustedes estar más avispados
y no tener que dejarse a la improvisación los presupuestos y tener que andar
siempre haciendo modificaciones de crédito, que están para lo que están. Muchas
gracias y lo digo esto señor Brinquis sin acritud. Con el tono bajo, le tendí la mano,
usted no la cogió y nos obliga a ir a donde no nos gusta ir. En definitiva no es bueno
para la imagen de nuestro ayuntamiento. No es bueno que tengan que pasar esas
cosas. Pero ustedes tienen una costumbre que a mí, a nosotros y yo creo que al
resto de la oposición no le gusta. No quieren hablar, no quieren demostrarnos que
tienen ustedes más razón que nosotros. Simplemente quieren actuar como un
rodillo y cuando les ponemos algún problema encima de la mesa, dan la callada por
respuesta.
Los tiempos que se avecinan señor Brinquis son tiempos de consenso, de hablar,
de dejarse la garganta y los oídos para poder llegar a acuerdos. Seguramente
habrá muchas cosas en las que no nos pongamos de acuerdo pero si nos damos la
oportunidad es probable que lleguemos a acuerdos. Que no tengamos que tirar por
caminos que no son buenos para la imagen de nuestro ayuntamiento. Y sobre todo
señor Brinquis se lo repito otra vez, lo que quieren nuestros vecinos y vecinas es
que defendamos nuestras posiciones. Que nuestros proyectos políticos se vean
reflejados en el pleno, que por eso nos votan a cada uno.
Al mismo tiempo nos están pidiendo que hagamos un ejercicio de aproximación y
que resolvamos sus problemas y que no sólo sea una pelea permanente. Tienen la
mano tendida, va a acabar un mandato. Ya veremos lo que dicen los vecinos y
vecinas de L’Hospitalet. Pero en cualquier caso, sea el gobierno que sea, sea la
oposición que sea, debemos de cambiar, debemos de estar dispuestos a
entendernos, a hablar, cada uno desde sus ideas. Eso es lo que le brindo desde
hace tiempo. Si alguna vez ustedes creen que nosotros hemos hecho alguna cosa
que no está bien, que hemos sido muy agresivos, en el verbo o en la forma de
actuar, también lo han podido decir. Pero no, al final vamos todo así. Y esto no es lo
que quieren los vecinos. Quieren que nos entendamos. Yo espero que en el
próximo gobierno que va a llegar pronto, tengamos todos los que estén aquí la
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capacidad de trabajar para nuestros vecinos y vecinas, con nuestras ideas políticas
sin acritud y con ánimo de consenso y sobre todo para que entre todos hagamos
una ciudad mejor para ellos. Que son los que nos pagan el sueldo. Muchas gracias.

SRA. ALCALDESSA
Muchas gracias por parte del grupo socialista, Señor Brinquis.

SR. BRINQUIS PÉREZ (PSC-CP)
Gracias Sr. Alcaldesa. Que utilice los puntos del presupuesto para hacer campaña
electoral, me parece muy loable señor García por su parte. Me reía básicamente
porque es verdad seguramente, llevamos 40 años gobernando, usted lleva 4 años
en el consistorio y se nota que confunde las modificaciones de crédito con los
reconocimientos de crédito, por eso me reía, porque seguramente para llevar 4
años, ya debería de estar más avispado en esos temas.
Luego otro de los temas también graves, luego hacen panfletos criticando al equipo
de gobierno, pero si ustedes confunden la casa de la música con la escola de la
música. Pues también tienen otro problema bastante grave. Creo que llevan
bastante tiempo en el ayuntamiento, creo que lo hacen a propósito, no me creo que
ustedes cometan errores de este tipo. Confundir la escola de la música, la escola
municipal de la música para contratar un director de la escola municipal de la
música con la casa de la música. Creo que lo hace a propósito y lo que está
intentando es engañar a la ciudadanía y eso es lo que me parece grave de su
intervención señor García. Por eso me rio, porque creo que lo hace a propósito.
Porque si no me parece que flaco favor le está haciendo a sus votantes.
Con respecto al punto 11, siempre cumplimos con los requerimientos de la
intervención y precisamente en mis intervenciones hago énfasis en todas las
recomendaciones que se nos hacen desde la Intervención Municipal. Por lo tanto,
siempre intentamos mejorar nuestro procedimiento a nivel interno para no tener
ningún comentario desde Intervención.
Luego, se ha comentado por parte de ICV, el compañero Nieto, el tema de las
inversiones financieramente sostenibles. Tenemos un problema, ahora mismo,
tenemos de romanen 4,3 millones que a día de hoy sólo sirven para amortizar
deuda. Hasta que no se apruebe un próximo presupuesto o haya una norma que
habilite que con ese romanen podamos invertirlo en inversiones financieramente
sostenibles. Seguramente pasarán otros tres o cuatro meses. Nos plantamos en el
mes de julio, agosto y como que tienen que ser inversiones, tenemos que hacer
informes que tardan más de seis meses, por tanto es prácticamente imposible que
podamos aplicar esas inversiones financieramente sostenibles en el año natural.
Por eso hay un año más. Y eso es lo que vamos arrastrando de un año a otro. Por
eso se pueden ver que las ejecuciones de las inversiones van retrasadas. Siempre
estamos comentando que para ver las inversiones del mandato tenemos que verlas
en 6 años naturales porque acabaremos con este plan de inversiones, de aquí a 2,
3 años. Porque es de manera natural, si estamos incorporando tantos millones a las
inversiones que además ya tenemos planificadas para no amortizar deuda. Pues
entonces eso tarda y si luego pues nos ha ralentizado la nueva ley de contratos
públicos. Nos ha ralentizado todos los procedimientos administrativos a nivel
interno, y eso es lo que hace que tanto el ayuntamiento de L’Hospitalet como
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cualquier otro ayuntamiento a nivel de España, tengamos problemas reales para
poder gastar las inversiones o el dinero que tenemos en inversiones. Gracias.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, senyor Belver m’havia demanat la paraula.

SR.BELVER VALLES (PSC-CP )
Ya que hacemos el debate sobre los aspectos económicos para que todos
tomemos también conciencia cuando pasan las cosas porque pasan las cosas. ¿Se
acuerdan ustedes de la Ley aquella de la reforma para la sostenibilidad de la
administración local?, ¿se acuerdan no? Pues aquí la tienen.
Se hizo una reforma de sostenibilidad de la administración local que yo estoy
convencido que, cuyo objetivo fundamentalmente es: conseguir que las
administraciones locales no puedan gastar el dinero para así cuadrar las cuentas de
las administraciones autonómicas y de la administración central. ¿Cómo se
consigue eso? Poniendo plazos imposibles, procedimientos imposibles. Ahora el
señor Brinquis les explicaba, todos ustedes están encantados de que hagamos
inversión en los barrios, lo hacemos con el remanente positivo de tesorería. Hasta
que no hay una norma habilitante no se puede. Recuerdan cuando se aprobó el
presupuesto en el año 2018, en el mes de junio. Y a partir de ahí, ustedes nos
dicen, no se les ocurra contratar a dedo. Faltaría más, hay que hacer todo un
procedimiento de contratación. Ustedes creen que en 6 meses se puede hacer un
proyecto, licitarlo, licitar la obra y ejecutar la obra antes del 31 de diciembre. Pues si
no lo saben, se lo digo yo, es imposible. Con lo cual, como es imposible eso es lo
que hace que algunos de ustedes vayan por ahí diciendo que no somos capaces de
ejecutar el presupuesto. No somos capaces de ejecutar el presupuesto, no, es
imposible ejecutar el presupuesto desde el punto de vista de las inversiones. Y
miren, en el tema de las modificaciones de crédito porque esto es recurrente, les
invito a hacer un ejercicio. Quiten todas las modificaciones de crédito que se hacen
al principio de año de concentración de los gastos corrientes que se imputan a cada
una de las áreas para repercutir los costes en los gastos generales. Hay unas
cuantas. Luego quiten todas las modificaciones de créditos que se hacen a partir de
solicitar un crédito para inversiones y aplicar en cada inversión una modificación de
crédito para hacer el reconocimiento y poder iniciar la licitación. Quiten todas esas.
Quiten todas las que son generaciones de crédito, que son dinero que nos viene
desde otras administraciones. Que conseguimos a través de la negociación y el
acuerdo con el Área Metropolitana, con la Diputación de Barcelona, con la
Generalitat de Catalunya, que son generaciones de crédito. Quiten todas esas
modificaciones y las que les queden son esas. Esas son las que quedan.
Discutamos sobre esas. Si quieren que obviemos todas las demás. Plantéelo así.
Nosotros entendemos que no se puede prescindir de todo eso, pero ustedes lo que
están planteando cuando dicen hay muchas modificaciones, están hablando de
esas cuestiones y luego para acabar y se lo ha dicho el señor Brinquis, hombre,
usted decía señor Miguel García, ustedes llevan 40 años gobernando. Yo creo que
aquí no hay nadie que lleve 40 años pero bueno.
En 4 nos da tiempo de algunas cosas, confundir la escola de música con la casa de
la música. Otra cosa es que usted tenga fijación, no sé si con la casa de la música o
con la música. Tengo dudas, pero no tienen nada que ver. Y les digo, como luego
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también dice que hacemos fichajes, mire, ¿sabe cuál ha sido el problema en la
escola de la música por la que ha habido que ampliar el contrato exterior para la
coordinación?, todo eso que ha dicho usted, que mire si somos malos y tenemos
mala vista que en una selección de una funcionaria, esa funcionaria es hoy, la
directora de la escola de música de Catalunya. Y como ella se fue, porque la fichó
el govern de la Generalitat, porque supongo que de las personas que se dedican a
eso, debió entender que era la mejor. Usted sabe que el modelo de referencia de la
escola de música y centre de les Arts de L’Hospitalet es un modelo extrapolable,
envidiado, y copiado por muchísima gente. No en Cataluña, no en España, en el
conjunto de Europa, que incluso recibe reconocimientos por su, no sólo por su
excelencia en el tema musical, sino por su componente social.
Eso es lo que ha hecho que esa profesional esté trabajando hoy, para el conjunto
de Cataluña. Esperamos que esa profesional pueda hacer en Cataluña lo que hizo
en L’Hospitalet. Mientras tanto, nosotros lo que hacemos es, una modificación de
crédito para que el contrato de coordinación lo podamos hacer sin incrementar la
plantilla de funcionarios. Que a lo mejor también en este caso, eso también le
parece mal. Pero lo que no puede ser es que, un día le parezca mal una cosa y al
día siguiente le parezca mal la contraria y además intente utilizar el mismo
argumento. La película completa es esa.

SRA. ALCALDESSA
Moltes gràcies senyor Belver, no sé si alguna paraula, senyor Nieto.

SR. NIETO MARTÍNEZ (ICV-EUiA-PIRATES-E)
Simplement un apunt, nosaltres ho hem comentat en molts debats de pressupostos.
Creiem que s’ha de dotar de més personal funcionarial de la casa per l’àrea de
contractació i intervenció. Cerquem les formules que hi hagi, ja sigui personal
funcionari o personal extern o convenial com es fa amb el tema de les auditories.
Però és obvi que s’ha de reforçar l’àrea de contractació com altres àrees, i que hem
de trencar aquestes lleis que acoten el desenvolupament de la inversió pública als
ajuntaments que són al final l’administració més propera als veïns, veïnes, que
reclamen de totes totes, els serveis que creuen justos en els seus barris i nosaltres
hem de donar respostes des de l’administració. Per lo tant, en aquest cas nosaltres
treballen per això, per enfortir l’administració pública. Per enfortir la inversió pública
en els nostres barris, en la nostra ciutat i donar així compliment a les demandes
dels nostres veïns i veïnes. Gràcies.

SR. GARCIA VALLE (CIUTADANS)
Para aclarar al señor Brinquis, que probable que yo no me haya explicado bien
señor Brinquis. Pero claro que no confundo la escuela de la música con la casa de
la música. Es que yo le decía y cuando le he leído literalmente “más sentido en los
recursos de la escuela de música”, lo que pasa es que yo, como efectivamente,
tengo una espina clavada con el tema de la casa de la música, porque lo criticamos
aquí. Se lo he puesto como ejemplo de lo que no debería de pasar. No quería decir
yo con eso que fueran estos recursos para la casa de la música. Probablemente me
he explicado mal y usted lo ha entendido así. Por eso entiendo su sonrisa. Es lógico
que usted se sonriera si estaba diciendo yo, lo que seguramente usted ha
interpretado mal o yo me he explicado mal. Lo que quería decir y he dicho escuela
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de la música, con esa espina clavada que le digo, decir que no pase estas
cuestiones que pasó. Saben que criticábamos el tema del local. Y eso sí que es un
negocio por mucho que ustedes digan de la casa de la música. No la confundía. En
cualquier caso que quede claro que hasta ahí llegamos todavía, es un nivel bajito
pero llegamos.
Otra cuestión, señor Fran Belver, lo que criticamos es lo que no se explica. Por eso
les ofrecí a ustedes la posibilidad de que nos lo explicaran. Cuando veo un
expediente y está farragoso, no te enteras de dónde quiere ir a parar y se da cuenta
uno de que se pone dinero por aquí, por allí, que no se explica y se ve opaco.
Porque si usted lo está haciendo sabe muy bien, por eso yo decía, tienen la
posibilidad de explicarlo, tenemos que entender, seguramente en algunas de las
modificaciones de crédito, usted puedan tener razón y nosotros no lo vemos porque
detrás del expediente hay más cosas que nosotros no somos capaces de ver. Eso
es lo que quería decirle.
Mire, lo que no se entiende, es lo que no se hace explicado. Esto pasa mucho aquí.
No se explican muchas cosas, pero miren, explíquenlo y en cuanto a la
modificación de crédito, son demasiadas. No me vale lo que usted me dice.
También hay una parte de razón, si antes no pasaba tanto, porque pasa tanto
ahora. Hay muchísimas a última hora señor Fran Belver. Y antes no, por lo tanto
quiere decir que alguna cosa puede haber de abandono. Estamos en el legítimo
derecho de pensarlo. Lo reitero por última vez, tomen nota de lo que les digo. Y
cuando digamos algo en el Pleno que ustedes crean que nos puede convencer,
pues al otro día hablamos. No me duelen prendas en decirle en el otro Pleno, oiga
en aquello que hablamos, de los 111 pues sí, habían 10 o 12 que no me
convencieron, pero la mayoría me convencieron. Pero ahora pienso lo contrario.
Veo el histórico y ustedes lo tienen que entender. Ya le digo. No entiendan que hay
mala fe en todo, hay que hacer fiscalización, es nuestro trabajo. Tenemos que
enterarnos. Si usted me lo explica y yo me lo creo, no soy tan obtuso de seguir
negándolo. Usted me dice una serie de cuestiones y yo pues encantado de la vida
que venga una buena directora. Que se la hayan llevado. Pero eso tampoco cambia
mucho las cosas. Hay que ver si está bien contratado, que no hay ningún problema,
pero tenemos que entenderlo y ustedes no lo explican bien.

SR. QUIROS BRITO (PSC-CP)
Si gracias, voy a ver si lo consigo. Para no esperarme a mañana señor García,
prefiero explicárselo en el Pleno. Le quiero explicar muy rápido en que consiste la
casa de la música. Ésa que usted dice que es un negocio. Es un proyecto a tres,
Generalitat de Catalunya, Salamandra (empresa privada) y Ayuntamiento de
L’Hospitalet, que tiene 13 años de historia. Que las tres partes ponen una cantidad
económica mediante un convenio de colaboración, transparente, donde se firma,
luz y taquígrafos. Y a partir de aquí se desarrollan diferentes actividades musicales,
de formación, de exhibición, de acompañamiento, etc…, no sólo para grupos de un
cierto reconocimiento, sino también para jóvenes que están intentando hacerse un
hueco en el mundo de la música.
El crecimiento de ese proyecto que forma parte de una red que existe en toda
Cataluña con cinco casas de la música y que alguna persona de su grupo municipal
conoce bien porque lo ha visitado y los ha felicitado por la gestión que hacen.
L’Hospitalet es referente igual que en otros proyectos es referente en el modelo de
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casa de la música. Y de hecho, el año pasado cuando se firmó el convenio por tres
años y a tres bandas con la Generalitat, el responsable de la Generalitat decidió
hacer el acto en L’Hospitalet con todas las casas de la música de Cataluña porque
precisamente querían poner en valor el trabajo que están desempeñando
especialmente la gente del Salamandra. ¿Qué ha pasado? Que el espacio, el
equipamiento que utilizaban se ha quedado pequeño para el crecimiento que se
está desarrollando. Y este ayuntamiento decidió apostar correctamente, decidió
comprar un espacio que se va a convertir en el espacio, casa de la música. Que
será el único en toda Catalunya en esa red municipal, de titularidad municipal y que
evidentemente se seguirá gestionando dentro de ese proyecto a tres bandas que
forma parte de la casa de la música y que esperemos que a la mayor brevedad
posible, lo puedan disfrutar todos los vecinos y vecinas de L’Hospitalet. No sólo de
L’Hospitalet sino en el entorno metropolitano, porque en el entorno metropolitano no
hay ninguna casa de la música más cercana que la de L’Hospitalet.
Dicho lo cual, la directora de la escola de música, como bien han dicho mis
tenientes de alcalde, la N. S., que durante 12 años ha desarrollado y ha conseguido
implementar un modelo de escola municipal de música y centre de les arts, que es
referente en toda Europa y por el cual bien le han dicho, somos referentes y
estamos liderando una red con siete ciudades europeas de transferencia de
conocimiento, significa, que vamos a explicar lo que hacemos para que el resto lo
pueda copiar, se ha ido porque el Conseller d’Ensenyament, el senyor Bargalló, se
puso en contacto para llevársela de directora general de la Escola Superior de
Música de Catalunya, lo cual es un orgullo porque significa que estamos haciendo
las cosas bien, a partir de aquí…

SRA. ALCALDESSA
Crec que hem fet suficient debat dels punts fins el número 22. Quedarien totalment
aprovats i passem a la segona part del Ple.
ALCALDIA-PRESIDÈNCIA
ACORD 1.- DONAR COMPTE DEL DECRET DE L’ALCALDIA 1691/2019, DE 7
DE MARÇ, RELATIU A LA DELEGACIÓ PUNTUAL DE LA PRESIDÈNCIA DE LA
JUNTA DE PORTAVEUS DEL DIA 7 DE MARÇ DE 2019. (EXP. 2681/2016).
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 de règim local, DONA COMPTE AL
PLE del Decret de l’Alcaldia número 1691/2019, de 7 de març, que literalment diu:
“VIST que s’ha convocat una sessió extraordinària de la Junta de Portaveus, amb la
composició de la qual va prendre coneixement el Ple en sessió de 27 de novembre
de 2018, en el qual es fa constar que la presidència serà substituïda pels Tinents
d’alcaldia per ordre del seu nomenament.
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VISTA la impossibilitat d’assistir d’aquesta alcaldia a la sessió extraordinària de la
Junta de Portaveus convocada per al dia 07 de març de 2019 a les 9:00 hores .
ATÈS que de conformitat amb el que preveu l’article 26.1 del Reglament Orgànic
del Ple vigent, (BOPB 12.01.2012), la presidència de la Junta de Portaveus
correspon a l’Alcaldessa.
ATÈS que l’apartat 2 de l’art. 26 del Reglament Orgànic del Ple vigent, (BOPB
12.01.2012), faculta a l’alcaldia per a la delegació permanent u ocasional de la
presidència de la Junta de Portaveus.

DISPOSO:
PRIMER.- CONFIRMAR LA DELEGACIÓ de la presidència de la sessió
extraordinària del 7 de març de 2019, de la JUNTA DE PORTAVEUS, en el primer
Tinent d’alcaldia Sr. Francesc J. Belver i Valles.
SEGON.- PUBLICAR el present Decret en el BOPB de conformitat amb el que
preveuen, l’article 9.3 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector
Público; l’article 6.8 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de regim jurídic i de
procediment de les administracions públiques de Catalunya.
TERCER.-DONAR COMPTE al ple municipal en la propera sessió ordinària que
tingui lloc.
QUART.-NOTIFICAR aquest Decret al Tinent d’alcaldia Sr. Belver i als/a les
portaveus dels grups polítics municipals.
CINQUÈ.- COMUNICAR aquest Decret a la Secretaria General del Ple, a la
Intervenció General Municipal, a la Tresoreria Municipal, al Gabinet de l’alcaldia i a
la resta de les Àrees de l’Ajuntament mitjançant la publicació en intranet, als efectes
legals oportuns.”
ACORD 2.- DONAR COMPTE DE LA RESOLUCIÓ DEL REGIDOR
PRESIDENT DEL DISTRICTE II, 1271/2019, DE 20 DE FEBRER, RELATIVA A LA
DETERMINACIÓ DE LA COMPOSICIÓ NOMINAL DEL CONSELL DE DISTRICTE
II (COLLBLANC-LA TORRASSA). (EXP. 8017/2016).
Es dóna compte de l’acord que es transcriu seguidament, del qual se’n
donen per assabentats els assistents a la sessió.
El Regidor de Govern de Participació Ciutadana, en exercici de les facultats de
control i fiscalització dels òrgans de govern que corresponen al Ple, en aplicació del
que disposa l'article 34.3 del Reglament Orgànic de Participació Ciutadana vigent
(BOP 25-02-2013), DÓNA compte al Ple de la resolució del Regidor President del
Districte II, núm. 1271/2019, de 20 de febrer, que literalment diu:
“ATÈS que per acord de l’Ajuntament en Ple de 29 de gener de 2013, es va aprovar
definitivament el Reglament Orgànic de Participació Ciutadana d’aquest Ajuntament
(publicat al BOP de 25/02/2013), el qual inclou la regulació jurídica dels Consells de
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Districtes, i que inicia la vigència, de conformitat amb la seva disposició final del
reglament, el dia 26 de febrer de 2013, és a dir, el dia següent a la seva publicació
en el BOP.
ATÈS que el Ple en sessió de 19 de juny de 2015 va concretar la composició
genèrica dels Consells de Districtes en compliment de les determinacions del Títol
Sisè del Reglament Orgànic abans esmentat.
ATÈS que l’Alcaldia mitjançant Decret 6973/2015, de 17 de setembre, va nomenar
els Secretaris dels diferents Consells de Districtes de la ciutat.
ATÈS que per Resolució d’aquesta Regidoria Presidència número 6975/2015, de 18
de setembre, es va determinar el calendari de designació dels membres del Consell
del Districte.
VIST que per Decret de l’Alcaldia número 1583/2016, de 9 de març, que va revocar
el Decret 8046/2015, de 16 d’octubre, es van designar els/les Presidents/es,
Vicepresidents/es i els/les vocals membres de la Corporació, als diferents Consells
dels Districtes, modificat, entre d’altres pel Decret 1571/2018, de 9 de març,
únicament en relació al/a la regidor/a vocal dels Consells de Districte en
representació del grup polític municipal del Partit Popular i als/a la regidor/a no
adscrits/a
ATÈS que el Ple municipal en sessió de 27 de novembre de 2018, ha pres raó de
l’expulsió del Partit Popular, del regidor Sr. Pedro Alonso Navarro, amb la
conseqüent adquisició de la condició de regidor no adscrit, amb efectes del 29
d’octubre de 2018
ATÈS que per Decret de l’Alcaldia número 8891/2018, de 4 de desembre, s’ha
modificat la composició nominal dels vocals membres de la corporació als consells
dels diferents districtes de la ciutat, en relació al/a la regidor/a vocal en
representació del grup polític municipal del Partit Popular i als/a la regidors/a no
adscrits/a
ATÈS que per Resolució del Regidor President del Districte II, número 8062/2015,
de 19 d’octubre, es va fixar la composició nominal del Consell de Districte.
ATÈS que l’article 34.4.c. del reglament orgànic de participació ciutadana vigent
determina que en el cas que la composició del Ple municipal compti amb
regidors/es no adscrits/es, aquests formaran part dels diferents Consells de
Districtes en màxim d’1 per a cada Districte, determinats per acord entre ells.
ATÈS que l’article 36 del ROPC vigent determina que les persones que formen part
del Consell en representació d’una persona jurídica, entitat o grup municipal, podran
ser cessats lliurament amb els mateixos requisits que els exigits per al seu
nomenament i la notificació del cessament haurà de contenir el nom de la persona
que substituirà al/a la cessat/da.
VIST l’escrit registrat amb número de RGE 54255, presentat per l’entitat AMPA
Marius Torres en el que fan constar la seva renuncia a ser membre del Consell de
Districte II, Collblanc-la Torrassa.
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VIST l’escrit registrat amb número de RGE 54415, presentat per l’entitat Grup de
Dones de Collblanc-Torrassa en el que fan constar la seva renuncia a ser membre
del Consell de Districte II, Collblanc-la Torrassa.
VIST l’escrit registrat amb número de RGE 35080, presentat per l’entitat Casal de
Gent Gran de la Torrassa en el que fan constar que el nou representant de l’entitat
en el Consell de Districte II serà el Sr. Ramon Viol Albalat.
VIST l’escrit registrat amb número de RGE 51068, presentat per l’entitat Penya
Petanca Terra Alta en el que fan constar que el nou representant de l’entitat en el
Consell de Districte II serà el Sr. Agustin Navarro Sendra.
VIST l’escrit registrat amb número de RGE 7707, presentat per l’entitat Ateneu
Cultural Catalonia, en el que fan constar que el nou representant de l’entitat en el
Consell de Districte II serà el Sr.Rafael Camarasa Gargallo
El Regidor President del Districte II en exercici de les facultats que li atorga l’art.
34.3 del Reglament Orgànic de Participació Ciutadana vigent,
RESOL:
PRIMER.- MODIFICAR la representació dels grups polítics municipals al Consell de
Districte II (Collblanc-la Torrassa), en relació al vocal en representació del grup
polític municipal del Partit Popular i als/a la regidors/a no adscrits/a.
SEGON.- DONAR-SE per assabentat dels escrits amb números de RGE 54255 i
54415 per mitjà dels quals les entitats AMPA Marius Torres i Grup de Dones de
Collblanc-Torrassa, respectivament renuncien a ser membre del Consell de Districte
II, Collblanc-la Torrassa.
TERCER.- DONAR-SE per assabentat de la modificació dels representants de les
entitats Casal de Gent Gran de la Torrassa, Penya Petanca Terra Alta i Ateneu
Cultural Catalonia.
QUART.-CONCRETAR la composició nominal del CONSELL DE DISTRICTE II
(Collblanc – la Torrassa), la qual deriva dels apartats anteriors i que és la següent:
a) PRESIDÈNCIA DEL CONSELL DE DISTRICTE: Sr. Cristian Alcazar Esteban
b) VICEPRESIDÈNCIA DEL CONSELL: Sr. Francesc J. Belver Vallés
c) VOCALS DEL CONSELL:
- Regidor en representació del Grup del Partit dels Socialistes de Catalunya: Sr.
Francesc Josep Belver i Vallés
- Regidor en representació del Grup de Ciutadans: Sra. M. Carmen Esteban
Fernández
- Regidor en representació del Grup d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra
Unida i Alternativa-Pirates: Sra. Ana González Montes
- Regidor en representació del Grup d’Esquerra Republicana de Catalunya: Sr.
Jorge Garcia i Muñoz
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- Regidor en representació del Grup del Partit Popular de Catalunya: Sra. Sonia
Esplugas González
- Regidor en representació del Grup de Convergència i Unió: Sr. Jordi Monrós i
Ibáñez
- Regidor en representació del Grup de Candidatura d’Unitat Popular: Sr. Christian
Giménez Márquez
- Regidor en representació de Regidors no adscrits: Sr. Pedro Alonso Navarro
- En representació de l’Associació de Veïns de la Torrassa: Sra. Dolores Colas
Villanueva
- En representació de l’Associació de Veïns de Collblanc: Sr. Jofre Ernesto Rojas
Salazar
- En representació del Consell Municipal de Serveis Socials: Sra. Montserrat Parejo
Nievas
- En representació del Consell Educatiu: Sra. Carmen Martínez Fabregas
- Representant de la Comissió de Seguiment del Pla Integral de Collblanc-la
Torrassa: Sra. Carmen Morro Ferreiro.
- En representació de l’entitat Comissió de Festes Collblanc-la Torrassa, la Sra.
Pepa Gàsquez i Gil
- En representació de l’entitat Associació Educativa Itaca, el Sr. Felipe Campos
Rubio
- En representació l’entitat Jubilados y Pensionistas Casal Progres, la Sra. Antonia
Cárdenas García
- En representació de l’entitat Club Basquetbol Santiago, la Sra. Mónica Núñez
Farré
- En representació de l’entitat Penya Petanca Terra Alta, la Sr. Agustin Navarro
Sendra
- En representació de l’entitat Ajedrez Jake Club, el Sr. Jaime Ventura Montero
- En representació de l’entitat Ateneu Cultural Catalonia, el Sr. Rafael Camarasa
Gargallo
- En representació de l’entitat Club Esportiu Escola Collblanc-Torrassa, el Sr. Miguel
Gómez Muñoz
- En representació de l’entitat Associació Almouna, la Sra. Fatiha Lahmame
Lahmame
- En representació de l’entitat Cooperacció, la Sra. Carme Rimbau Cabrera
- En representació de l’entitat Comissió Organitzadora d’Actes Mare de Déu dels
Desemparats, el Sr. Josep Fernández Dalfó.
- En representació de l’entitat Casal de la Gent Gran de la Torrassa, el Sr. Ramon
Viol Albalat
- En representació de l’entitat JOC Collblanc, la Sra. Marta Alonso Gardon
- En representació de l’entitat Al Karia ONGD Catalana, la Sra. Xavier Barreda
Cortiella
- En representació de l’entitat Fundació Akwaba, la Sra Daniela Vilarasau Mitjans
- En representació de l’entitat Associació Sardanista Collbanc-Torrassa, el Sr.
Jaume Gubert Gubert
- En representació de l’entitat Casa de Baena, As. Cultural Andaluza en Cataluña, el
Sr. Manuel Aguilera Ortiz
- En representació de l’entitat AMPA CEIP Santiago Ramon y Cajal, el Sr. Guy
Roger Embumba Bilowa
- En representacio de l’entitat AMPA Escola Sant Jaume, la Sra. M. Beatriz
Fernández Gensana
- En representació de l’entitat Centro Cristiano “La Roca” en L’H, el Sr. Angel
Alcarria Fresneda
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- En representació de l’entitat AMPA EBM la Casa del Parc, la Sra. Ana Pujadas
Mullon
- En representació de l’entitat AMPA Escola Ernest Lluch-L’H, el Sr. Miquel
Zorraquino Cebrian
- En representació de l’entitat Mujeres Palante, la Sra. Norma Véliz Torresano
- En representació de l’entitat Drecera, SCCL, el Sr. Joan Muntané Seuba
- En representació de l’entitat Associació M3 Serveis Socials, la Sra. M. Lluisa
Martínez Alvarez
- En representació de l’entitat AMPA Margarida Xirgu, la Sra. Maria Barrero
Fernández
- En representació de l’entitat Penya Barcelonista Collblanc-la Torrassa, Sra. Mercè
Oller Caros
- Sra. Antonia Mercader Pinel
- Sr. Salvador Fernández Pompas
- Sra. Lucía Fernández Pardo
- Sr. Luciano Morote García
- Sr. Jordi Font Lasa
d) SECRETARI DEL CONSELL: Sr. David Cons Orús
CINQUÈ.- DONAR COMPTE de la present resolució al Ple Municipal i al Consell de
Ciutat, en la primera sessió d’aquests òrgans que tingui lloc, de conformitat amb el
que preveu l’article 34 del reglament orgànic de participació ciutadana, i en el
proper Consell de Districte.
SISÈ.- TRASLLADAR aquesta resolució al Regidor President de Districte II, al
Secretari del Consell de Districte II i a la Secretaria General del Ple i fer-la pública a
la web municipal.”
ACORD 3.- DONAR COMPTE 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. (1ER. TRIMESTRE 2019) (EXP. 4180/2016).
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, segons la redacció introduïda
per la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de
l’administració 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
d’11 de març de 2019, signat per l’assessora jurídica de recursos humans, amb el
vist i plau de la Directora de Serveis d’Hisenda i Recursos Generals, Programació i
Pressupostos, 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:
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“INFORME DEL SERVEI DE RECURSOS HUMANS EN RELACIÓ A LA SITUACIÓ
DE LA PLANTILLA DE PERSONAL EVENTUAL VIGENT A LA DATA D’AQUEST
INFORME
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.
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 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 vigent de personal eventual es la següent:
DENOMINACIÓ
ASSESSOR/A DE GRUP
MUNICIPAL
ASSESSOR/A DE GRUP
MUNICIPAL
ASSESSOR/A DE GRUP
MUNICIPAL
ASSESSOR/A DE GRUP
MUNICIPAL
ASSESSOR/A DE GRUP
MUNICIPAL

ADSCRIPCIÓ

OCUPADES VACANTS SUMA
7

1

8

Grup Municipal CUP

1

0

1

Grup Municipal C's

1

0

1

Grup Municipal ERC

1

0

1

Grup Municipal PSC

1

0

1
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ASSESSOR/A DE GRUP
MUNICIPAL
ASSESSOR/A DE GRUP
MUNICIPAL
ASSESSOR/A DE GRUP
MUNICIPAL
ASSESSOR/A DE GRUP
MUNICIPAL

Grup Municipal CiU
Grup Municipal ICV-EUiAPirates

1

0

1

1

0

1

Grup Municipal PP

1

0

1

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
Àrea de Benestar i Drets
Socials: Regidoria Educació
i Cultura

1

0

1

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

1

0

1

1

0

1

7

0

7

2

0

2

1

0

1

1

0

1

1

0

1

1

0

1

1

0

1

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

ASSESSOR/A DE NIVELL 2

ASSESSOR/A DE NIVELL 2

Àrea
Coordinació,Planificació,
Desenvolupament econòmic
i Ocupació
Àrea d'Espai Públic
Habitatge Urbanisme i
Sostenibilitat

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
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
ASSESSOR/A DE NIVELL 3

ASSESSOR/A DE NIVELL 3
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TOTAL

22

2

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.- A data d’avui, 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 DONA 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.
ACORD 4.- RELATIU A LA MODIFICACIÓ DE LES PREVISIONS DE LA
MOCIÓ APROVADA EL 26 D’ABRIL DE 2016, RELATIVA AL PLE
EXTRAORDINARI DEL DEBAT DE L’ESTAT DE LA CIUTAT. (EXP. 15383/2019).
Es dóna compte de l’acord que es transcriu seguidament, i sotmès a votació
s'aprova amb 24 vots a favor dels representants del PSC-CP, Srs./Sres. Núria
Marín Martínez, Francesc J. Belver Vallés, Cristian Alcázar Esteban, José Castro
Borrallo, Manuel Brinquis Pérez, José M. García Mompel, Jaume Graells Veguin,
Jesús Husillos Gutiérrez, M. Ángeles Sariñena Hidalgo, Rocío Ramírez Pérez i
David Quirós Brito; dels representants de CIUTADANS, Srs./Sra. Miguel Manuel
García Valle, M. Carmen Esteban Fernández, Rainaldo Ruiz Narváez i Jesús
Amadeo Martín González; dels representants d’ICV-EUiA-PIRATES-E, Sres./Sr.
Ana González Montes, Juliana Carballeira Pascual i Iván Nieto Martínez; de la
representant del PP, Sra. Sonia Esplugas González; del representant de CiU, Sr.
Jordi Monrós i Ibáñez; del representant de la CUP-PA, Sr. Christian Giménez
Márquez i de la REGIDORA i els REGIDORS i NO ADSCRITA/S, Sra./s. Cristina
Santón Ramiro, Francisco Javier Martín Hermosín i Pedro Alonso Navarro i amb 3
vots en contra dels representants d’ERC-AM, Srs. Antoni Garcia i Acero i Jorge
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García Muñoz i del REGIDOR NO ADSCRIT, Sr. Rafael Jiménez Ariza; assistents
presents en el moment de la votació, adoptant-se l’acord següent:
L’alcaldia-presidència, en exercici de les funcions que li atorga l’art. 122.2 i 124.4.d)
de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, proposa al
Ple municipal, l’adopció del següent acord:
VIST que en la sessió de 26 d’abril de 2016, el ple municipal va aprovar una moció
en la qual es determinava que durant el primer trimestre natural de cada any es
convocaria per l’alcaldia un ple extraordinari destinat a debatre l’estat de la ciutat.
En compliment d’aquesta moció van tenir lloc els plens extraordinaris del 24 de
març de 2017 i 16 de març de 2018.
VIST que la part expositiva del text definitiu de la moció aprovada, conserva la
referència a una proposta de regulació al reglament orgànic del ple en la qual
s’esmenta que aquests plens sobre el debat de la ciutat no tinguin lloc l’any de
celebració de les eleccions municipals.
VISTA la convocatòria de les eleccions al Congrés dels Diputats i al Senat per al dia
28 d’abril, efectuada pel Decret 129/2019, de 4 de març, publicat en el BOE núm.55
del passat 5 de març, sense que estigués prevista al calendari electoral ordinari,
cosa que ha determinat que es superposin en el temps el període entre la
convocatòria i la celebració de les eleccions generals i el període entre la
convocatòria i la celebració de les eleccions municipals previstes per al 26 de maig,
de conformitat amb l’art. 42.3 de la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, del Règim
Electoral General.
VIST que les dues circumstàncies descrites anteriorment van motivar que diferents
grups polítics municipals plantegessin a l’alcaldia la conveniència i/o l’oportunitat de
la celebració d’aquest ple sobre el debat de l’estat de la ciutat que havia de tenir lloc
en aquest mes de març.
ATÈS que en atenció a les funcions que li atribueix l’art. 27.a) del vigent Reglament
Orgànic del Ple (BOPB de 12.01.2012) va tenir lloc la Junta de Portaveus del passat
dia 7 de març de 2019, en el decurs de la qual la pràctica totalitat dels grups polítics
municipals van expressar la improcedència de la celebració del Ple de debat de la
ciutat del 2019.
A proposta de l’alcaldia-presidència, prèviament escoltada la Junta de Portaveus,
en exercici de les facultats que li atorga l’art. 46.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
Reguladora de les Bases de Regim Local, el Ple municipal
ACORDA:
PRIMER.- MODIFICAR la previsió de la convocatòria del ple del debat sobre l’estat
de la ciutat que deriva de la Moció aprovada pel Ple municipal en sessió del 26
d’abril de 2016, determinant que no procedeix la seva convocatòria en aquest
exercici 2019, pels motius expressats en la part expositiva d’aquest acord.
SEGON.- NOTIFICAR aquest acord a l’Alcaldia i als Regidors i a les Regidores que
integren la Corporació.
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TERCER.- COMUNICAR aquest acord al Gabinet de l’alcaldia, a la Gerència i a la
Secretaria General del Ple, per al seu coneixement i als efectes adients.
ACORD 5.- DONAR COMPTE DE L’INFORME ANUAL DELS ÒRGANS DE
DEFENSA DE LA CIUTADANIA: INFORME DE LA SÍNDICA DE GREUGES DE
L’HOSPITALET I DE LA COMISSIÓ DE SUGGERIMENTS I RECLAMACIONS.
ANY 2018. (EXP. 15335/2019).
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 compliment del què preveu l’article 44 del Reglament
Orgànic dels Òrgans de defensa de la ciutadania davant l’ajuntament de
L’Hospitalet de Llobregat: Síndic/a i Comissió de Suggeriments i Reclamacions,
vigent, (RODCLH) (BOPB 22.08.2017), proposa al ple de l’ajuntament, el següent:
VIST que en data 6 de març de 2019, ha estat trames a aquesta Alcaldia per
l’Oficina de suport als òrgans de defensa de la ciutadania, l’informe anual
corresponent a l’any 2018, que s’integra per:
a) L’informe de la Síndica de Greuges de L’Hospitalet del qual va prendre
coneixement la Comissió de Suggeriments i Reclamacions en la sessió de
28 de febrer de 2019, i
b) L’informe de la Comissió de Suggeriments i Reclamacions aprovat per la
Comissió de Suggeriments i Reclamacions en la sessió de 28 de febrer de
2019.
ATÈS que de conformitat amb l’art. 44.2 del Reglament Orgànic dels Òrgans de
defensa de la ciutadania davant l’ajuntament de L’Hospitalet de Llobregat: Síndic/a i
Comissió de Suggeriments i Reclamacions, vigent, (RODCLH) (BOPB 22.08.2017),
l’alcaldia ha de posar en coneixement del Ple l’informe anual, en el termini de 3
mesos, següents a la seva recepció, el Ple, amb el dictamen previ de la comissió
permanent de Presidència,
PRIMER.- ES DONA PER ASSABENTAT de l’informe corresponent a l’any 2018,
dels Òrgans dels defensa de la ciutadania: Informe de la Síndica de Greuges de
l’Hospitalet i l’informe de la Comissió de Suggeriments i Reclamacions.
SEGON.- PUBLICAR en el portal d’internet municipal aquest informe.
TERCER.- TRASLLADAR aquest fet a l’oficina de suport dels òrgans de defensa
de la ciutadania als efectes adients.
ACORD 6.- DONAR COMPTE DE LA MEMÒRIA ANUAL DEL TRIBUNAL
ECONÒMIC ADMINISTRATIU DE L’HOSPITALET, EXERCICI 2018. (EXP.
15077/2019).
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Es dóna compte de l’acord que es transcriu seguidament, del qual se’n
donen per assabentats els assistents a la sessió.
L’Alcaldessa, en exercici de les facultats de control i fiscalització del òrgans de
govern que corresponen al Ple, en aplicació del que disposa l’article 123.1.a) de la
Llei 7/1985, de 2 d’abril Reguladora de les Bases de Règim Local, previ dictamen
de la Comissió Permanent de Presidència, dóna compte al Ple de la Memòria Anual
2018 de les activitats del Tribunal Econòmic Administratiu de L’Hospitalet.
ATÈS que l’article 10, apartat 11 del Reglament Orgànic Municipal de Tribunal
Econòmic Administratiu de L’Hospitalet vigent (BOPB 15.02.2012), disposa
l’obligació de presentar davant el Ple Municipal i dins el primer trimestre de cada
any la Memòria anual de les activitats del TEALH, on s’exposarà l’activitat
desenvolupada i es recolliran les observacions que resultin de l’exercici de les
seves funcions; així com els suggeriments que consideri oportuns per millorar el
funcionament dels serveis sobre els quals es projecten les seves competències.
VIST que la Presidenta del Tribunal Econòmic Administratiu de L’Hospitalet ha
lliurat a l’Alcaldia Presidència la Memòria Anual del Tribunal Econòmic Administratiu
de L’Hospitalet corresponent a l’exercici 2018.
El Ple, a proposta de l’Alcaldessa i amb el dictamen previ de la Comissió
Permanent de Presidència,
PRIMER.- ES DÓNA PER ASSABENTAT de la Memòria Anual del Tribunal
Econòmic Administratiu de L’Hospitalet, aprovada pel Ple del Tribunal el 5 de març
de 2019, corresponent a l’exercici 2018, que s’adjunta al present dictamen.
SEGON.- NOTIFICAR el present a l’Alcaldia, al Tinent d’Alcaldia de l’Àrea
d’Hisenda i Serveis Centrals, a la Gerència Municipal i a la Presidenta del Tribunal
Econòmic Administratiu de L’Hospitalet.

COORDINACIÓ, PLANIFICACIÓ, DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC I
OCUPACIÓ
REGIDORIA DE GOVERN DE TURISME I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC
ACORD 7.- RELATIU A L’APROVACIÓ DE L’ADHESIÓ D’AQUEST
AJUNTAMENT A LA “XARXA DE MUNICIPIS PER L’ECONOMIA SOCIAL I
SOLIDÀRIA (XMESS)”. (EXP.11325/2019).
Es dóna compte de l’acord que es transcriu seguidament, i sotmès a votació
s'aprova amb 25 vots a favor dels representants del PSC-CP, Srs./Sres. Núria
Marín Martínez, Francesc J. Belver Vallés, Cristian Alcázar Esteban, José Castro
Borrallo, Manuel Brinquis Pérez, José M. García Mompel, Jaume Graells Veguin,
Jesús Husillos Gutiérrez, M. Ángeles Sariñena Hidalgo, Rocío Ramírez Pérez i
David Quirós Brito; dels representants de CIUTADANS, Srs./Sra. Miguel Manuel
García Valle, M. Carmen Esteban Fernández, Rainaldo Ruiz Narváez i Jesús
Amadeo Martín González; dels representants d’ICV-EUiA-PIRATES-E, Sres./Sr.
Ana González Montes, Juliana Carballeira Pascual i Iván Nieto Martínez; dels
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representants d’ERC-AM, Srs. Antoni Garcia i Acero i Jorge García Muñoz; de la
representant del PP, Sra. Sonia Esplugas González; del representant de CiU, Sr.
Jordi Monrós i Ibáñez; i del representant de la CUP-PA, Sr. Christian Giménez
Márquez i del REGIDOR i la REGIDORA NO ADSCRIT/A, Sr./a. Rafael Jiménez
Ariza i Cristina Santón Ramiro i 2 vots d’abstenció dels REGIDORS NO
ADSCRITS, Srs. Francisco Javier Martín Hermosín i Pedro Alonso Navarro;
assistents presents en el moment de la votació, adoptant-se, amb el quòrum de la
majoria absoluta que exigeix l’article 123.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les Bases de Règim Local, l’acord següent:

La Regidora de Govern de Turisme i Desenvolupament Econòmic, en exercici de
les facultats que li atorga els Decrets de l’alcaldia 6374 i 6375 de 26 de juliol de
2016, aquest darrer publicat en el BOPB de 5 d’agost de 2016, sotmet a dictamen
de la Comissió Permanent de Presidència el present acord per a la seva aprovació
pel Ple:
ATÈS que la Junta de Portaveus en sessió ordinària de 23 de febrer de 2016, per
unanimitat, va acordar la declaració institucional “L’Hospitalet, ens adherim a la
xarxa de municipis per l’economia social i solidària”, el text de la qual incloïa la
voluntat de l’Ajuntament d’adherir-se a la carta de la xarxa de municipis per
l’economia social i solidària.
ATÈS que en aquesta declaració institucional es constata que les polítiques de
promoció econòmica i d’ocupació existents fins ara són insuficients i és el moment
d’explorar un nou model de desenvolupament territorial per tal de resoldre de forma
més eficaç les necessitats de la ciutadania. L’anomenada economia social no
prioritza el lucre sinó la satisfacció de necessitats i la utilitat social, organitzant-se
d’una manera democràtica i actuant amb compromís social i ambiental, fet que fa
que siguin especialment indicades per impulsar des dels ajuntament aquest nou
model de desenvolupament territorial.
ATÈS que en els darrers anys aquesta nova manera de fer economia i de fer
empresa ha crescut de forma quantitativa amb moltes iniciatives: cooperatives
agràries i industrials, projectes d’economia col·laborativa, empreses d’inserció,
bancs de temps etc... Aquestes iniciatives ja són agents de desenvolupament local,
perquè creen llocs de treball a la localitat i els mantenen perquè faciliten serveis
locals a productors, consumidors i treballadors i perquè tot això ho fan promovent
l’acció ciutadana i reforçant els vincles comunitaris.
ATÈS que l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat ha apostat, en els darrers anys,
per l’impuls i potenciació de l’ecosistema de l’Economia Social i Solidària, com a
paradigma del nou model de desenvolupament territorial, tant és així, que
l’Ajuntament participa activament d’iniciatives com la plataforma Aracoop o la Xarxa
de Municipis Cooperatius, que fomenten i donen suport a les iniciatives
relacionades amb l’estímul de l’ESS en el territori.
ATÈS que l’Ajuntament és coneixedor de la declaració "Cap a una Xarxa de
Municipis per l'Economia Social i Solidària" sorgida de la Trobada Internacional de
Municipalisme i Economia Solidària del 22 i 23 d'octubre de 2015 a Barcelona així
com del treball que representants de diferents municipis de Catalunya han vingut
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desenvolupant fins a la constitució de la nova associació Xarxa de Municipis per
l'Economia Social i Solidària el 17 de maig de 2017 a Barcelona.
ATÈS que l’associació va ser inscrita al Registre d’Organitzacions Associatives dels
Ens Locals de Catalunya amb el número C030/2017 en data 7 de novembre de
2017.
VIST que la finalitat de l’Associació, d’acord amb l’article 2.1 dels seus estatuts, és
la de “promoure, reforçar i consolidar l’economia social i solidària per mitjà de fixar
objectius i estratègies comunes, així com fomentar la cooperació i l’acció conjunta
en polítiques públiques entre els seus membres”.
VIST que de conformitat amb el que determina l’apartat 1 de l’article 6 dels
esmentats estatuts, poden ser membres de l’Associació els ajuntaments i els
consells comarcals de Catalunya i que l’apartat 2 d’aquest mateix article estableix
que per incorporar-se com a nou membre de l’Associació s’haurà de sol·licitar
l’adhesió a la presidència de l’Associació, que haurà de ser aprovada per la
Assemblea General.
VIST que l’article 9 dels estatuts determina els deures dels membres de
l’associació, i entre ells l’apartat d): “contribuir al sosteniment econòmic de
l’Associació satisfent les quotes, ordinàries i extraordinàries, acordades per
l’Assemblea General“ i l’apartat e): “designar, de la manera prevista pel règim jurídic
de la pròpia entitat, la seva persona representant als òrgans de l’Associació, la qual
haurà d’acreditar la seva representació política. Un cop designada, haurà de
comunicar-ho per escrit a la presidència de l’Associació.”
VIST l’informe emès pel tècnic assessor de la Regidoria de Govern de Turisme i
Desenvolupament Econòmic, en data 13 de febrer de 2019, que consta a
l’expedient.
VIST l'informe jurídic emès per la tècnica superior en Dret, amb el vist-i-plau del
Assessor de Projectes i Programes, de l'Àrea de Coordinació, Planificació,
Desenvolupament Econòmic i Ocupació, en data 16 de febrer de 2019, que consta
a l’expedient.
VIST que l’article 127.1.m) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases
del règim local, determina que és competència de la Junta de Govern Local la
designació dels representants municipals en els òrgans col·legiats de govern o
administració dels ens, fundacions o societats, sigui quina sigui la seva naturalesa,
en els que l’Ajuntament sigui partícip.
ATÈS que consta a l'expedient, l'informe de la Secretaria General del Ple, de
conformitat amb el que estableix l'article 122.5.e.2n de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les bases de règim local.
VIST la resta de documentació que integra l’expedient administratiu.
VIST que l’article 123.1.f) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de
règim local, atorga al Ple la competència en relació als acords relatius a la
participació en organitzacions supramunicipals i que l’apartat 2 d’aquest article,
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determina que en relació, entre d’altres, a l’apartat f), l’acord s’ha de prendre amb el
quòrum de la majoria absoluta del número legal de membres del Ple
El Ple, a proposta de la Regidora de Govern de Turisme i Desenvolupament
Econòmic, i amb el dictamen previ de la Comissió Permanent de Presidència,
ACORDA:
PRIMER.- APROVAR, amb el quòrum de la majoria absoluta, la sol·licitud
d’adhesió a l’Associació “Xarxa de Municipis per l’Economia Social i Solidària”
(XMESS), amb NIF G67046573.
SEGON.- ACCEPTAR els Estatuts de l’Associació “Xarxa de Municipis per
l’Economia Social i Solidària” (XMESS) que regeixen aquesta Associació, i en
conseqüència manifestar la voluntat de comprometre’s amb les finalitats de
l’associació i complir els acords que adoptin els òrgans de l’associació i que els
afectin.
TERCER.- APROVAR la despesa de 1.775,00 €, com a quota anual de l’Associació
“Xarxa de Municipis per l’Economia Social i Solidària” per a l’any 2019, amb càrrec
a l’aplicació pressupostària 02.4330.482.00.01, i de conformitat amb el document de
retenció de crèdit pendent d’utilització número 190013024 de data 13/02/2019 emès
per la Intervenció General Municipal.
QUART.- FER CONSTAR que el/la representant d’aquest Ajuntament davant
l’Associació serà designat/da per la Junta de Govern Local, de conformitat amb
l’establert a l’article 127.1.m), de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases
del règim local.
CINQUÈ.-ABONAR les quotes que corresponguin amb posterioritat a l’any 2019,
prèviament aprovades per l’Assemblea General, i mentre l’Ajuntament continuï com
a membre de l’associació, i que al tractar-se d’una despesa de caràcter plurianual
resta subordinat al crèdit que per cada exercici autoritzin els respectius
pressupostos, de conformitat amb l’article 174 del R. D. Legislatiu 2/2004, de 5 de
març, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.
SISÈ.- FACULTAR a la Regidora de Govern de Turisme i Desenvolupament
Econòmic per adoptar i executar els actes i acords necessaris per a l’efectivitat
d’aquest acord tan àmpliament com en dret sigui menester.
SETÈ.- NOTIFICAR aquests acords a la l'Associació “Xarxa de Municipis per
l’Economia Social i Solidària”, per tal que la sol·licitud d’adhesió sigui acceptada per
l’Assemblea General.
VUITÈ.- TRASLLADAR aquests acords a la Regidoria de Govern de Turisme i
Desenvolupament Econòmic, a la Intervenció General Municipal, a la Tresoreria
Municipal i a la Unitat Administrativa i de Suport a la Gestió d’aquest Ajuntament.
HISENDA I SERVEIS CENTRALS
ACORD 8.-

DONAR

COMPTE

DE

LA RESOLUCIÓ

DE

LA

TINENÇA
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D’ALCALDIA D’HISENDA I SERVEIS CENTRALS 11394/2019, DE 26 DE
FEBRER, PER LA QUAL S’APROVA LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE
L’AJUNTAMENT CORRESPONENT A L’EXERCICI 2018 (EXP. 18463/2018).
Es dóna compte de l’acord que es transcriu seguidament, del qual se’n
donen per assabentats els assistents a la sessió.
El Tinent d'Alcaldia, titular de l'Àrea d’Hisenda i Serveis Centrals, en exercici de les
facultats que li atorga els Decrets de l’alcaldia 6374 i 6375 de 26 de juliol de 2016,
aquest darrer publicat en el BOPB de 5 d’agost de 2016, previ dictamen de la
Comissió Permanent de Presidència, dóna compte al Ple de la resolució 1394/2019,
de 26 de febrer, que literalment diu:
“El Tinent d'Alcaldia, titular de l'Àrea d’Hisenda i Serveis Centrals, en exercici de les
facultats que per a l’administració executiva li corresponen a aquesta Àrea pel
decret de l’alcaldia 6374, de 26 de juliol de 2016, en relació amb el procediment que
es segueix per aprovar la liquidació del pressupost d’aquesta administració
corresponent a l’exercici de 2018
ATÈS que la Intervenció General d'aquesta Administració, en aplicació de
l'article 204 del Text refós de la Llei reguladora de les Hisendes locals, aprovat per
Reial decret legislatiu 2/2004, de cinc de març (TRLHL); de l’article 90.1 del Reial
decret 500/1990, de 20/04, pel que es desenvolupa el Capítol I del Títol VI de la Llei
39/1988, de 28 de desembre, Reguladora de les Hisendes locals, en matèria de
pressupostos, l’apartat 10 de la Tercera Part “Comptes Anuals” i l’apartat 26 de la
Memòria del Pla de comptes annex a la Instrucció Model Normal de la Instrucció de
comptabilitat local aprovada per l’Ordre HAP/1781/2013, de 20 de setembre, i els
articles 32 i la disposició addicional 6a de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril,
d’Estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera (LOEPSF), així com la Regla 34
de la Instrucció de Comptabilitat per a la Central Comptable d'aquesta
Administració, aprovada pel Plenari d’aquest Ajuntament, en data 4 de novembre de
2003; ha elaborat, abans de dia 1 de març de 2019, la liquidació del pressupost de
l’Ajuntament, de l'exercici de 2018, sobre la que s'han emès els preceptius
Informes, que s'adjunten a l'expedient que es tramita, havent de formar part,
ambdós documents, dels Estats i Comptes Anuals que es regulen a l'article 209.2.
del TRLHL.
ATÈS que en el tancament i liquidació del pressupost de l'exercici de 2018
s'han complert les prescripcions que en aquesta matèria venen regulades per la
normativa invocada en el paràgraf anterior, així com les normes sobre tancament
pressupostari que, a proposta de la Intervenció General, varen ser aprovades per
Resolució de la Intervenció General 7183/2018 d’11 d’octubre i de les quals en
restà assabentada la Junta de Govern Local en sessió de 23 d’octubre de 2018.
ATÈS que en la liquidació del pressupost de l’exercici 2018 s’ha de
determinar el compliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat
financera, d’acord amb la LOEPSF, i RD 1463/2007, de 2 de novembre, pel que
s’aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei 18/2011, de 12 de desembre,
en la seva aplicació a les entitats locals.
VISTOS els informes preceptius emesos per la Intervenció General respecte
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al compliment dels objectius de la LOEPSF (informe 9/2019) i la liquidació del
pressupost d'aquest Ajuntament corresponent a l'exercici de 2018 (informe
10/2019), i l’informe- certificat emès per la Viceintervenció funció comptable, així
com les conclusions que dels mateixos es dedueixen.
VIST l'article 191.3 del TRLHL, en relació amb l'article 90.1 del Reial Decret
500/1990, de 20/04, l’apartat 10 de la Tercera Part “Comptes Anuals” i l’apartat 24
de la Memòria del Pla de comptes annex a la Instrucció Model Normal de la
Instrucció de comptabilitat local, aprovada per l’Ordre HAP/1781/2013, de 20 de
setembre, i els articles 32 i la disposició addicional 6a de la LOEPSF i la regla 34 de
la Instrucció de Comptabilitat per a la Central Comptable d'aquesta Administració a
les Normes de tancament de l’exercici.
El Tinent d'Alcaldia, titular de l'Àrea d’Hisenda i Serveis Centrals, en exercici de les
facultats que li han estat delegades per l’alcaldia al Decret 6375, de 26 de juliol de
2016, publicat en el BOPB de 5 d’agost de 2016.
R E S O L:
PRIMER.- APROVAR la liquidació del pressupost d'aquesta Administració
corresponent a l'exercici de 2018, a l’empara de la normativa invocada en els
antecedents d’aquesta i de l’Ordre HAP/1781/2013, de 20 de setembre, per la que
s’aprova la Instrucció del Model Normal de Comptabilitat Local, amb la composició
econòmica següent:
a) Estat de la liquidació del pressupost
CONCEPTE
A. Operacions corrents
B. Operacions de capital
1. Total operacions no financers (A-B)
C. Actius financers
D. Passius financers
2. Total operacions financeres (C-D)
I. Resultat pressupostari de l'exercici
AJUSTOS
3. Crèdits gastats finançats am romanent tresoreria
per a despeses generals
4. Desviaments de finançament negatius de l'exercici
5. Desviaments de finançament positius de l'exercici
II. Total ajustos (3+4+5)
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT

DRN
237.129.184,19
8.776.804,09
245.905.988,28
0,00
12.103.125,26
12.103.125,26
258.009.113,54

ORN
197.761.538,05
37.818.100,56
235.579.638,61
0,00
18.503.720,00
18.503.720,00
254.083.358,61

RESULTAT

3.925.754,93

16.986.519,49
25.879.265,89
14.297.910,29
28.567.875,09
32.493.630,02

b) Estat del Romanent de Tresoreria
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1. (+) FONS LÍQUIDS DE TRESORERIA

78.947.956,02

2. (+) DRETS PENDENTS DE COBRAMENT

30.829.919,05

(+) del pressupost corrent

11.390.317,47

(+) de pressupostos tancats

19.382.130,05

(+) d'operacions no pressupostària
3. (-) OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT
(+) del pressupost corrent

57.471,53
47.782.660,41
34.190.916,07

(+) de pressupostos tancats
(+) d'operacions no pressupostària
4. (+) PARTIDES PENDENTS D'APLICACIÓ
(-) cobraments efectuats pendents d'aplicació definitiva
(+) pagaments efectuats pendents d'aplicació denitiva

24.746,06
13.566.998,28
-1.294.906,42
2.075.333,10
780.426,68

I. ROMANENT DE TRESORERIA TOTAL (1+2-3+4)

60.700.308,24

II. Saldos de dubtós cobrament

15.273.217,73

III. Excés de finançament afectat

11.718.232,64

IV. ROMANENT DE TRESORERIA PER A DESPESES GENERALS (I-II-III)

33.708.857,87

SEGON.- DECLARAR, que els romanents de crèdit totals resultants de la liquidació
del pressupost de l’exercici 2018 ascendeixen a seixanta-nou milions dos-cents
quaranta-vuit mil, cinc-cents noranta-quatre euros amb setze cèntims
(69.248.594,16€), dels quals són romanents de crèdit d’incorporació obligatòria a
l’exercici 2019, per tractar-se de despeses finançades amb ingressos afectats,
l’import de trenta-vuit milions dos-cents cinquanta-nou mil nou-cents vint-i-vuit euros
amb quaranta cèntims (38.259.928,40 euros) amb el següent desglossament:
ROMANENTS DE CRÈDIT
Pressupost definitiu

323.331.952,77

Obligacions reconegudes netes

254.083.358,61

Total romanents de crèdit

69.248.594,16

Saldo disponible

48.676.268,97

Saldo de despeses autoritzades

11.118.178,04

Saldo de despeses compromeses

9.454.147,15

Despeses amb finançament afectat amb excés de finançament (*)

11.718.232,64

Despeses amb finançament afectat amb compromisos ferms d'aportació

14.357.941,45

Despeses amb finançament afectat amb operacions de crèdit concertades en 2018

12.183.754,31

Total romanents de crèdit d'incorporació obligatòria

38.259.928,40

TERCER.- DECLARAR, d’acord amb el que disposen l’article 32, la disposició
addicional 6a de la LOEPSF i la disposició addicional 16a del TRLHL, que
procedeix destinar un total de vint-i-un milions trenta-quatre mil set-cents deu euros
amb catorze cèntims (21.034.710,14€) del romanent de tresoreria per a despeses
generals al 31 desembre de 2018, a les finalitats que es detallen:

(-)
(-)
(-)

AJUSTOS A EFECTUAR
RTDG AFECTAT PER IFS 2017 NO EXECUTADES. A FINANÇAR A CÀRREC DEL TRGG 2018
AMORTITZACIÓ ANTICIPADA DEUTE INNEXECUCIÓ IFS EXERCICIS ANTERIORS
OBLIGACIONS PENDENTS COMPTABILITZADES EN EL COMPTE 413
TOTAL AJUSTOS

10.967.700,80
8.124.080,71
1.942.928,63
21.034.710,14
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QUART.- DECLARAR, d’acord amb el que disposa l’article 32 i la DA 6a de
la LOEPSF que l’import del superàvit pressupostari previsional calculat d’acord amb
el sistema europeu de comptes nacionals i regionals definit en la normativa europea
és al 31.12.2018 de 6.203.993,45 euros i que el superàvit pressupostari previsional
en comptabilitat nacional al 31.12.2018 susceptible d’aplicació a l’exercici 2019, és
d’ 4.261.064,82 euros, d’acord amb el següent detall:

(+)
(-)

DETERMINACIÓ DEL SUPERÀVIT EN COMPATBILITAT NACIONAL. ART. 32
IMPORT MES PETIT ENTRE RTDG I SUPERAVIT ART 32
OBLIGACIONS PENDENTS COMPTABILITZADES EN EL COMPTE 413

RESULTAT DEL SUPERÀVIT EN COMPTABILITAT NACIONAL.

6.203.993,45
1.942.928,63

4.261.064,82

L’aplicació del superàvit pressupostari susceptible d’aplicació a l’exercici 2019 resta
condicionat a:
a)

A l’aprovació de la seva quantificació definitiva per part de la Intervenció
General Municipal una vegada estiguin aprovats pels òrgans competents els
estats i comptes anuals dels ens dependents Societat la Farga Gestió
d’Equipaments Municipals SA i la Fundació Arranz Bravo

b)

A l’aprovació de la pròrroga per la norma habilitant corresponent de les
regles especials per al destí del superàvit pressupostari en termes de
comptabilitat nacional previstes a l’apartat 5 de la DA 6a de la LOEPSF en el
que cas que vulgui ser utilitzat a una finalitat diferent de l’amortització de
deute prevista a l’art. 32 de la LOEPSF.

CINQUÈ. - DONAR COMPTE AL PLE, en compliment del que disposa l’article 193.
bis del TRLHL, de que els drets de difícil o d’impossible recaptació a aplicar a
l’exercici 2018, calculats d’acord amb la Instrucció de reguladora dels criteris per
calcular els percentatges dels saldos de dubtós cobraments, aprovada pel Ple en
sessió del 23 de febrer de 2016, ascendeixen a quinze milions dos-cents setantatres mil dos-cents disset euros amb setanta-tres cèntims (15.273.217,73 euros), els
quals superen el límit mínim fixat pel citat l’article 193, donat que aplicant els criteris
aprovats per aquest l’import dels saldos de dubtós cobrament es situaria en nou
milions dos-cents un mil seixanta-cinc euros amb dinou cèntims (9.201.065,19
euros).
SISÈ.- INTEGRAR els documents resultants de l’expedient de liquidació i objecte
de la present Resolució, al Compte General de l’exercici 2018 d'aquesta
Administració.
SETÈ.- DONAR COMPTE de la present Resolució, així com de l'expedient de la
seva raó, al Plenari d’aquest Ajuntament, en la primera sessió que celebri, de
conformitat amb allò que disposa el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes
locals.
VUITÈ-. TRASLLADI’S present Resolució, per mitjans telemàtics, a la Il·lma. Sra.
Alcaldessa-Presidenta d'aquest Ajuntament, al Tinent d’Alcaldia d’Hisenda i Serveis
Centrals i a la Tresoreria General, i a la Direcció de Serveis d’Hisenda, Recursos
Generals, Programació i Pressupostos, en especial als efectes del que disposa
l’apartat setè d’aquesta resolució”.

…/…

51

ACORD 9.- DONAR-SE PER ASSABENTAT DELS INFORMES DE LA
TRESORERIA I LA INTERVENCIÓ GENERAL, D’ACORD AMB L’ART. 5 DE LA
LLEI 15/2010, DE 5 DE JULIOL, QUE MODIFICA LA LLEI 3/2004, DE 29 DE
DESEMBRE, I L’ARTICLE 10 DE LA LLEI 25/2013, DE 27 DE DESEMBRE,
SOBRE ELS TERMINIS DE PAGAMENT ALS PROVEÏDORS I LA GESTIÓ DE
LES FACTURES, REFERITS AL 31.12.2018 (4T TRIMESTRE 2018) (EXP.
12865/2018).
Es dóna compte de l’acord que es transcriu seguidament, del qual se’n
donen per assabentats els assistents a la sessió.
El Tinent d’Alcaldia, titular de l’Àrea d’Hisenda i Serveis Centrals, en exercici de les
facultats que li atorguen els Decrets d’Alcaldia 6374 i 6375 de 26 de juliol de 2016,
aquest darrer publicat en el BOPB de 5 d’agost de 2016, previ dictamen de la
Comissió Permanent de Presidència, dóna compte al Ple per al seu coneixement
dels informes de Tresoreria i d’Intervenció emesos respectivament d’acord amb
l’establer en l’article 4.3 de la Llei 15/2010, de 5 de juliol, que modifica la Llei
3/2004, de 29 de desembre i d’acord amb el que disposa l’article 10 de la Llei
25/2013, de 27 de desembre, d’impuls de la factura electrònica i creació del registre
de factures del sector públic, referits a 31 de desembre de 2018.
L’article 4.3 de la Llei 15/2010 estableix que els tresorers i en el seu defecte els
interventors de les corporacions locals elaboraran trimestralment un informe sobre
el compliment dels terminis establerts en la normativa per al compliment de les
obligacions de cada Entitat Local, que inclourà el nombre i quantia global de les
obligacions pendents en les que s’està incomplint el termini.
L’article 10 de la Llei 25/2013 estableix que l’òrgan que tingui atribuïda la funció de
comptabilitat efectuarà requeriments periòdics d’actuació respecte de les factures
pendents de reconeixement d’obligació que seran dirigides als òrgans competents.
L’apartat segon del mateix article estableix que aquest mateix òrgan elaborarà
trimestralment una relació amb les factures respecte les quals hagi transcorregut
més de tres mesos des que van ser anotades i no s’ha procedit al reconeixement de
les obligacions per part dels òrgans competents, informe que ha de ser remès dins
els primers quinze dies posteriors a cada trimestre natural de l’any a l’òrgan de
control intern.
En compliment de l’establer en el paràgraf anterior, la Viceintervenció ha remès a la
Intervenció General aquest informe trimestral corresponent al quart trimestre de
2018.
D’acord amb l’exposat en els paràgrafs precedents i vistos els informes de la
Tresoreria i de la Intervenció General de l’Ajuntament
El Ple, a proposta del Tinent d’Alcaldia de l’Àrea d’Hisenda i Serveis Centrals, i amb
el dictamen previ de la Comissió Permanent de Presidència,
PRIMER. Es dóna per assabentat de l’informe elaborat pel Tresorer municipal
sobre el compliment dels terminis de pagament de les obligacions de l’Ajuntament
de l’Hospitalet de Llobregat, així com el relatiu als ens dependents, efectuat sobre la
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informació facilitada pels responsables dels mateixos, d’acord amb el que disposa
l’article 4.3 de la Llei 15/2010, de 5 de juliol, així com de la incorporació al mateix de
la relació de factures o documents justificatius presentats pels contractistes,
elaborada per la Intervenció General, respecte dels quals hagi transcorregut més de
tres mesos des de l’anotació a l’esmenta registre i no s’hagin tramitat els
corresponents expedients de reconeixement de l’obligació, a 31 de desembre de
2018 (4t Trimestre 2018).
SEGON. Remetre al Departament d’Economia i Finances de la Generalitat de
Catalunya, i al Ministerio de Economía y Hacienda, d’acord amb el previst en
l’article 4.4 de la Llei 15/2010, de 5 de juliol de 2010, l’infome emès per la Tresoreria
General.
ACORD 10.- DONAR-SE PER ASSABENTAT DE L’INFORME DE LA
INTERVENCIÓ GENERAL SOBRE L’AVALUACIÓ DEL COMPLIMENT DE LA
NORMATIVA EN MATÈRIA DE MOROSITAT DE L’EXERCICI 2018, D’ACORD
AMB L’ARTICLE 12.2 DE LA LLEI 25/2013, DE 27 DE DESEMBRE, D’IMPULS
DE LA FACTURA ELECTRÒNICA I CREACIÓ DEL REGISTRE COMPTABLE DE
FACTURES EN EL SECTOR PÚBLIC. (EXP.2482/2018).
Es dóna compte de l’acord que es transcriu seguidament, del qual se’n
donen per assabentats els assistents a la sessió.
El Tinent d'Alcaldia, titular de l'Àrea d’Hisenda i Serveis Centrals, en exercici de les
facultats que li atorga els Decrets de l’alcaldia 6374 i 6375, de 26 de juliol de 2016,
publicat en el BOPB de 5 d’agost de 2016, previ dictamen de la Comissió
Permanent de Presidència, dona compte al Ple per al seu coneixement de l’informe
de la Intervenció General sobre l’avaluació del compliment de la normativa en
matèria de morositat de l’exercici 2018, d’acord amb l’article 12.2 de la Llei 25/2013,
de 27 de desembre, d’impuls de la factura electrònica i creació del registre
comptable de factures en el sector públic.
L’article 12.2 de la Llei 25/2013, de 27 de desembre d’impuls de la factura
electrònica i creació del registre comptable de factures en el sector públic, regula
les facultats i obligacions dels òrgans de control intern i determina que, anualment,
l’òrgan de control intern elaborarà un informe en el que avaluarà el compliment de la
normativa en matèria de morositat el qual serà elevat al Ple.
En compliment de l’obligació de la Llei 25/2013 esmentada, la Intervenció General
ha emès l’informe número 12/2019, de 28 de febrer de 2019, denominat “Informe
sobre l’avaluació del compliment de la normativa en matèria de morositat per part
de l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat l’exercici 2018 d’acord amb el que
disposa l’article 12.2 de la llei 25/2013, de 27 de desembre d’impuls de la factura
electrònica i creació del registre comptable de factures en el sector públic”, en el
qual s’avalua el compliment dels requisits legals assenyalats en la Llei 25/2013, així
com en la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de
desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les
operacions comercials, en l’Ordre ministerial HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, per la
qual es desenvolupen les obligacions de subministrament d’informació previstes a
la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat
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financera, (LOEPSF), i en el Reial decret 635/2014, de 25 de juliol, pel qual es
desenvolupa la metodologia de càlcul del període mig de pagament a proveïdors de
les administracions públiques i les condicions del procediment de retenció de
recursos dels règims de finançament previstos a la LOEPSF.
El Ple a proposta del Tinent d’Alcaldia de l’Àrea d’Hisenda i Serveis Centrals, i amb
el dictamen previ de la Comissió Permanent de Presidència,
PRIMER: Es dona per assabentat de l’informe de la Intervenció General número
12/2019, de 28 de febrer de 2019, “sobre l’avaluació del compliment de la normativa
en matèria de morositat per part de l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat
l’exercici 2018 d’acord amb el que disposa l’article 12.2 de la llei 25/2013, de 27 de
desembre d’impuls de la factura electrònica i creació del registre comptable de
factures en el sector públic.”
ACORD 11.- DONAR-SE PER ASSABENTAT DE L’INFORME DE LA
INTERVENCIÓ GENERAL 16/2019 “INFORME ANUAL SOBRE EL ACORDS I
RESOLUCIONS
ADOPTADAS
PELS ÒRGANS DE L’AJUNTAMENT
CONTRÀRIES A LES OBJECCIONS DE LA INTERVENCIÓ, SOBRE LES
ANOMALIES EN MATÈRIA D'INGRESSOS, AIXÍ COM ELS ACORDS
ADOPTATS AMB OMISSIÓ DEL TRÀMIT DE FISCALITZACIÓ PRÈVIA, EMÈS
AMB MOTIU DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE L’EXERCICI 2018, I
DEL QUE DISPOSA L'ARTICLE 218.3 DEL TRLHL I DELS ARTS. 15.6 I 15.7 I
28.2 DEL REIAL DECRET 424/2017 PEL QUAL ES REGULA EL REGIM JURÍDIC
DEL CONTROL INTERN DE LES ENTITATS DEL SECTOR PÚBLIC LOCAL”.
(EXP. 18463/2018).
Es dóna compte de l’acord que es transcriu seguidament, del qual se’n
donen per assabentats els assistents a la sessió.
El Tinent d'Alcaldia, titular de l'Àrea d’Hisenda i Serveis Centrals, en exercici de les
facultats que li atorga els Decrets de l’alcaldia 6374 i 6375 de 26 de juliol de 2016,
publicat en el BOPB de 5 d’agost de 2016, dona compte al Ple per al seu
coneixement del següent:
Atès el que disposa l’article 218.3 del TRLHL en relació amb l’obligació de l’òrgan
interventor de retre anualment a l’òrgan de control extern totes les resolucions i
acords adoptats pel President de l’entitat local i pel Ple de la corporació contraris a
les objeccions efectuades, així com un resum de els principals anomalies en
matèria d’ingressos acompanyats, si s'escau, dels informes justificatius presentats
per la Corporació local.
Vist que els apartats 6 i 7 de l’article 15 i l’article 28.2 del Reial Decret 424/2017, de
28 d’abril, pel qual es regula el règim jurídic del control intern en les entitats dels
sector públic local (RCI), que ha entrat en vigor l’1 de juliol de 2018, desenvolupa
l’art. 213 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el Text
refós de la Llei reguladora de les hisendes locals (TRLHL), estableixen que l’òrgan
interventor elevarà al Ple l'informe anual de totes les resolucions i acords adoptades
pel President de l'entitat local i pel Ple de la Corporació contràries als reparaments
efectuats, un resum de les principals anomalies detectades en matèria d'ingressos,
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així com els acords adoptats amb omissió del tràmit de fiscalització prèvia i que,
una vegada informat al Ple, amb ocasió de la liquidació del pressupost de l’exercici
2018, remetrà a l'òrgan de control extern autonòmic corresponent, les citades
resolucions, acords i anomalies acompanyats corresponent documentació.
Vista la Resolució de 10 de juliol de 2015, de la Presidència del Tribunal de
Comptes per la que es publica l’Acord del Ple de 30 de juny de 2015, pel qual
s’aprova la “Instrucción que regula la remisión al Tribunal de Cuentas de la
información sobre acuerdos y resoluciones del Pleno, de la Junta de Gobierno Local
y del Presidente de la Entidad Local contrarios a reparos formulados por los
Interventores locales y las anomalías detectades en materia de ingresos, así como
sobre los acuerdos adoptados con omisión del trámite de fiscalización prèvia, a
través de un procedimiento telemático"
Vista la Resolució de la Sindicatura de Comptes de Catalunya 4 de novembre de
2015, per la qual es fa públic el conveni de col·laboració entre el Tribunal de
Cuentas i la Sindicatura de Comptes de Catalunya, per a la implantació de mesures
de coordinació de la remissió telemàtica de la informació a què fa referència l’article
218.3 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, com també dels
acords adoptats amb omissió del tràmit de fiscalització prèvia, signat el 2 de
novembre del 2015, i l’Acord del Ple de la Sindicatura de Comptes de data 3 de
novembre del 2015, regulen les regles de presentació davant la Sindicatura de
Comptes, a través de la plataforma EACAT, de la informació sobre els acords i les
resolucions de les entitats locals contraris a objeccions formulades pels interventors
locals i les anomalies detectades en matèria d’ingressos als quals es refereix
l’article 218 del TRLHL i sobre els acords adoptats amb omissió del tràmit de
fiscalització prèvia, mitjançant un procediment telemàtic.
Atès que la Intervenció General va remetre, el 12 de març de 2019, per via
telemàtica a la Sindicatura de Comptes de Catalunya a través “Aplicació web Gestió
i tramesa dels acords contraris a objeccions (article 218.3 del TRLHL)” de la
plataforma EACAT, els acords adoptats amb omissió de fiscalització prèvia durant
l’exercici 2018 donat que en l’any esmentat no es va adoptar cap acord de
despeses contrari a les objeccions efectuades.
Vist l'informe de la Intervenció General núm. 16/2019, de 12 de marc, “Informe
anual sobre els acords i resolucions adoptades per l’Ajuntament de l’Hospitalet de
Llobregat contraries a les objeccions de la Intervenció, sobre les anomalies en
matèria d’ingressos, així com els acords adoptats amb omissió del tràmit de
fiscalització prèvia, emès amb motiu de la liquidació del pressupost de l’exercici
2018, i del que disposa l'article 218.3 del RD 2/2004, de 5 de març, pel que s'aprova
el text refós de la de la llei reguladora de les hisendes locals i els apartats 6 i 7 de
l’article 15 i l’apartat 2 de l’article 28 del Reial decret 424/2017, de 28 d’abril, pel
qual es regula el règim jurídic del control intern de les entitats del sector públic
local”, del que es desprèn el resultat següent:
Acords de despeses contraris al criteri de l’objecció de la intervenció

0

Acords i resolucions amb omissió del tràmit de fiscalització prèvia

48
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Anomalies en matèria d’ingressos

20

En conseqüència, a la vista de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases
de Règim Local, així com dels articles 218 i 219 del Reial Decret Legislatiu 2/2004,
de 5 de març, pel que s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes
locals i dels apartats 6 i 7 de l’article 15 del Reial Decret 424/2017, de 28 d’abril, pel
qual es regula el règim jurídic del control intern en les entitats dels sector públic
local, El Ple, a proposta del Tinent d’Alcaldia, titular de l’Àrea d’Hisenda i Serveis
Centrals, i amb el dictamen previ de la Comissió de presidència:
PRIMER. Es dóna per assabentat, de l’informe de la Intervenció General núm. 16
/2019, de 12 de març, “Informe anual sobre els acords i resolucions adoptades per
l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat contraries a les objeccions de la
Intervenció, sobre les anomalies en matèria d’ingressos, així com els acords
adoptats amb omissió del tràmit de fiscalització prèvia, emès amb motiu de la
liquidació del pressupost de l’exercici 2018, i del que disposa l'article 218.3 del RD
2/2004, de 5 de març, pel que s'aprova el text refós de la de la llei reguladora de
les hisendes locals i els apartats 6 i 7 de l’article 15 i l’apartat 2 de l’article 28 del
Reial decret 424/2017, de 28 d’abril, pel qual es regula el règim jurídic del control
intern de les entitats del sector públic local”.
SEGON. Es dona per assabentat de la remissió a la Sindicatura de Comptes, a
través de l’Aplicació web “Gestió i tramesa dels acords contraris a les objeccions
(article 218.3 del TRLHL)” de la plataforma EACAT, d’acord amb el que disposen la
Resolució de 10 de juliol de 2015, de la Presidència del Tribunal de Comptes per la
que es publica l’Acord del Ple de 30 de juny de 2015 i la Resolució de la Sindicatura
de Comptes de Catalunya 4 de novembre de 2015 de totes les resolucions i acords
adoptades pel President de l'entitat local i pel Ple de la Corporació contràries als
reparaments efectuats, les principals anomalies detectades en matèria d'ingressos,
així com els acords adoptats amb omissió del tràmit de fiscalització prèvia, en data
12 de març de 2019.
ACORD 12.- DONAR-SE PER ASSABENTAT DE L’INFORME DE CONTROL
FINANCER EMÈS PER LA INTERVENCIÓ GENERAL SOBRE ELS TREBALLS
DE VERIFICACIÓ DE LES DESPESES SATISFETES PEL PROCEDIMENT DE
CAIXA FIXA I MANAMENTS A JUSTIFICAR DE L’EXERCICI 2018, DE
CONFORMITAT AMB L’ARTICLE 27.2 DEL REIAL DECRET 424/2017, DE 28
D’ABRIL, PEL QUAL ES REGULA EL RÈGIM JURÍDIC DEL CONTROL INTERN
EN LES ENTITATS DELS SECTOR PÚBLIC LOCAL (EXP. 7625/2019).
Es dóna compte de l’acord que es transcriu seguidament, del qual se’n
donen per assabentats els assistents a la sessió.
El Tinent d'Alcaldia, titular de l'Àrea d’Hisenda i Serveis Centrals, en exercici de les
facultats que li atorga els Decrets de l’alcaldia 6374 i 6375 de 26 de juliol de 2016,
publicats en el BOPB de 5 d’agost de 2016, dona compte al Ple per al seu
coneixement del següent:
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Atès que el Pla anual de control financer de l’exercici 2019, referit als estats i
comptes anuals de l’exercici 2018 va se aprovat per Resolució de la Intervenció
General Municipal núm. 615/2019, de 4 de febrer de 2019, de la qual se’n va donar
compte al Ple en la sessió del 26 de febrer de 2019.
Atès que el Reial Decret 128/2018, de 16 de març, pel que es regula el règim jurídic
del funcionaris d’Administració local amb habilitació de caràcter nacional, que va
entrar en vigor el 18 de març, estableix en l’article 4.1 b) les actuacions de control
que, en exercici del control financer, l’ordenament jurídic atribueix, en tot cas, a
l’òrgan interventor.
Atès que l’article 27.2 del Reial Decret 424/2017, de 28 d’abril, pel qual es regula el
règim jurídic del control intern en les entitats dels sector públic local, que va entrar
en vigor l’1 de juliol de 2018, regula un nou requisit pel que fa a la informació a
donar juntament amb la dació de compte de la liquidació que, concretament,
estableix que “En ocasió de la dació de compte de la liquidació del pressupost i la
remissió al ple de l’informe anual esmentat a l’article 15.6 i, en un punt addicional,
s’ha d’elevar a aquest òrgan un informe amb els resultats obtinguts del control dels
comptes a justificar i avançaments de caixa fixa.”
El Ple, a proposta del Tinent d’Alcaldia de l’Àrea d’Hisenda i Serveis Centrals, i amb
el dictamen previ de la Comissió permanent de Presidència,
PRIMER. Resta assabentat de l’informe 19/2019, de 8 de març de 2019,
“Informe de la Intervenció General als efectes de la dació de comptes de la
liquidació del pressupost sobre els treballs de verificació de les despeses satisfetes
pel procediment de caixa fixa i manaments a justificar de l’exercici 2018”.emès per
la Intervenció General, de conformitat amb l’article 27.2 del Reial Decret 424/2017,
de 28 d’abril, pel qual es regula el règim jurídic del control intern en les entitats dels
sector públic local que inclou els annexes següents:


Informe 50/2018, de 26/06/2018. Informe resum del resultat del control
financer dels comptes justificatius de les despeses satisfetes pel procediment
de bestretes de caixa fixa de l’exercici 2017.



Informe 81/2018, de 28/01/2019. Informe definitiu de control financer de la
Intervenció General sobre els treballs de verificació addicional de les despeses
satisfetes pel procediment de manaments a justificar de l’exercici 2017.



Informe 58/2018, de 06/08/2018. Informe definitiu sobre el resultat de la
fiscalització plena posterior de les bestretes de caixa fixa del primer trimestre
de l’exercici 2018.



Informe 76/2018, de 29/10/2018. Informe definitiu sobre el resultat de la
fiscalització plena posterior de les bestretes de caixa fixa del segon trimestre de
l’exercici 2018.



Informe 8/2019, de 28/02/2019. Informe definitiu sobre el resultat de la
fiscalització plena posterior de les bestretes de caixa fixa del tercer trimestre de
l’exercici 2018.
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ACORD 13.- DONAR-SE PER ASSABENTAT DE LA MODIFICACIÓ DEL PLA
ANUAL DE CONTROL FINANCER PER L’ANY 2018, REFERIT A L’ACTIVITAT
ECONOMICO-FINANCERA DE L’EXERCICI 2017 DE L’AJUNTAMENT I ELS
SEUS ENS DEPENENTS. (EXP. 3811/2018).
Es dóna compte de l’acord que es transcriu seguidament, del qual se’n
donen per assabentats els assistents a la sessió.
El Tinent d’alcaldia, titular de l’Àrea d’Hisenda i Serveis Centrals, en exercici de les
facultats que li atorga els Decrets de l’alcaldia 6374 i 6375, de 26 de juliol de 2016,
aquest darrer publicat en el BOPB de 5 d’agost de 2016, previ dictamen de la
Comissió Permanent de Presidència, dona compte al Ple de la resolució núm.
1540/2019, de la Intervenció General, de data 4 de març de 2019, que literalment
diu:
“Atès el que disposa l’article 130 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de Bases de Règim
Local i les competències que atorga a la Intervenció General Municipal el Reial
Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei
Reguladora de les Hisendes Locals, així com els articles 28 i 29 del Reglament de
Govern i Administració de l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat.
Per resolució de la Intervenció General Municipal núm. 1094/2018, de 20 de febrer
de 2018, s’aprovà el Pla anual de Control Financer de l’activitat economicofinancera
de d’exercici 2017 de l’Ajuntament de l’Hospitalet i dels seus ens dependents, en
compliment del que disposen els articles 213 i següents del Reial decret legislatiu
2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de els
hisendes locals i el Reial Decret 424/2017, de 28 d’abril, pel qual es regula el règim
jurídic del control intern de les entitats del Sector Públic Local.
El Ple municipal en sessió del 23 de març de 2018 restà assabentat de la resolució
Intervenció General Municipal per la qual s’aprovà el Pla anual de control financer
2018.
L’article 31.4 del Reial decret 424/2017, de 28 d’abril, estableix que el Pla anual de
control financer podrà ser modificat com a conseqüència de l'execució de controls
en virtut de sol·licitud o mandat legal, variacions en l'estructura de les entitats
objecte de control, insuficiència de mitjans o per altres raons degudament
ponderades i que la modificació del Pla anual de control financer modificat serà
remès a efectes informatius al Ple.
Vist l’informe de la Interventora General Municipal número 13/2019, de 28 de febrer
de 2019, en el qual s’exposen els motius que justifiquen la modificació del Pla anual
de control financer de l’exercici 2018 referit a l’activitat economicofinancera de
l’Ajuntament de l’Hospitalet i els seus ens dependents de l’exercici 2017, en
aplicació de l’article 31.4 del Reial Decret 424/2017, de 28 d’abril, pel qual es regula
el règim jurídic del control intern de les entitats del Sector Públic Local.
La Interventora General Municipal, fent ús de les facultats que li reconeix l’article 29
del reglament de Govern i Administració de l’Ajuntament de l’Hospitalet de
Llobregat, en virtut del que disposen els articles 130, 133 i 134 de la Llei 7/1985, de
2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local,
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RESOL:
PRIMER.- APROVAR la modificació del “Pla Anual de Control Financer 2018” referit
a l’activitat economicofinancera de l’exercici 2017 de l’Ajuntament de l’Hospitalet de
Llobregat i els seus ens dependents, aprovat mitjançant la Resolució de la
Intervenció General Municipal 1094/2018, de 20 de febrer de 2018, de la qual se’n
donà compte al Ple Municipal en sessió del 23 de març de 2018, en el sentit
següent:
1.

2.

Ampliar el termini d’emissió dels informes definitius de control financer que es
detallen, fins al 30 d’abril de 2019 atesa la complexitat dels treballs de
verificació


Informe de control financer dels serveis esportius prestats en el Poliesportiu
Municipal Gornal.



Informe de l’auditoria de compliment de la societat municipal La Farga,
Gestió d’Equipaments Municipals

Incloure en el Pla anual de control financer de l’exercici 2019 l’actuació de
control següent, per raons d’economia i eficiència en l’execució dels treballs
previstos en el Pla anual de control financer 2018


Informe de control financer referents a la verificació dels procediments de
gestió dels ingressos del capítol 3 i 5 amb contret simultani o contret previ

3. Excloure del Pla anual de control financer de l’exercici 2018 les actuacions de
control que es detallen per raons alienes a la Intervenció General Municipal.


Informe de control financer sobre la liquidació de la concessió administrativa
del servei públic d’esports en el Complex esportiu l’Hospitalet Nord i
l’informe sobre l’equilibri financer 1999-2017.



l’Informe de control financer sobre les aportacions als Grups polítics
municipals

SEGON.- PROPOSAR al Tinent d’Alcalde de l’Àrea d’Hisenda i Serveis Centrals
que sotmeti a coneixement del Ple la modificació del “Pla Anual de Control Financer
per l’any 2018” referit a l’activitat economicofinancera de l’exercici 2017 de
l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat i els seus ens dependents.
TERCER.- COMUNICAR els presents acords al Tinent d’Alcalde de l’Àrea
d’Hisenda i Serveis Centrals i al Servei de Control Intern de la Gestió Econòmica i
Financera de la Intervenció General Municipal.”
ACORD 14.- DONAR-SE PER ASSABENTAT DELS INFORMES DEFINITIUS DE
CONTROL FINANCER REALITZATS PER LA INTERVENCIÓ GENERAL EN
COMPLIMENT DE L’ART. 220 DEL RDL 2/2004, DE 5 DE MARÇ, PEL QUE
S’APROVA EL TRLRHL I DE L’ART. 36 DEL RD 424/2017, DE 28 D’ABRIL, PEL
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QUAL ES REGULA EL RÈGIM JURÍDIC DEL CONTROL INTERN EN LES
ENTITATS DELS SECTOR PÚBLIC LOCAL (EXP. 3811/2018).
Es dóna compte de l’acord que es transcriu seguidament, del qual se’n
donen per assabentats els assistents a la sessió.
El Tinent d'Alcaldia, titular de l'Àrea d’Hisenda i Serveis Centrals, en exercici de les
facultats que li atorga els Decrets de l’alcaldia 6374 i 6375 de 26 de juliol de 2016,
aquest darrer publicat en el BOPB de 5 d’agost de 2016, dona compte al Ple per al
seu coneixement del següent:
Atès que d’acords amb les facultats d’autoorganització que li atorguen la Llei de
Bases de règim local i el que disposen els articles 218 i 219 del Reial Decret
Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el Text refós de la Llei reguladora
de les hisendes locals (TRLHL), l’exercici del control intern d’aquesta Administració
de l’exercici 2018 va estar determinat per la Instrucció del control intern per la qual
es regeix la funció interventora i el control financer, i la Instrucció reguladora de
l’exercici de la funció interventora en règim de fiscalització plena posterior en
matèria de despeses i ingressos, aprovades respectivament per acords del Ple
municipal de 19 de setembre de 1997 i de l’1 de març de 1996, que determinen
l’obligació de la Intervenció General d’emetre els informes derivats d’aquetes
fiscalitzacions i donar-ne al Ple del resultat dels mateixos.
Atès que l’article 220.4 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que
s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals estableix
l’obligació de l’òrgan interventor d’efectuar informe per escrit en el qual constin les
observacions i conclusions que es dedueixen dels exàmens de control financer
executats fent constar les observacions i conclusions que s’hagin deduït de
l’examen practicat. Sent obligatori que els informes, conjuntament amb les
al·legacions efectuades pels òrgans auditats, es remetin al Ple pel seu examen.
Atès que el Reial Decret 424/2017, de 28 d’abril, pel qual es regula el règim jurídic
del control intern en les entitats dels sector públic local, que ha entrat en vigor l’1 de
juliol de 2018, desenvolupa l’art. 213 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de
març, pel que s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals,
estableix en l’article 29 que el control financer de l’activitat economicofinancera del
sector públic local s’exercirà mitjançant el control permanent i l’auditoria pública i
que l’exercici del control permanent comprèn tant les actuacions de control que
anualment s’incloguin en el corresponent Pla Anual de control financer, com les
actuacions que siguin atribuïdes per l’ordenament jurídic a l’òrgan interventor.
Atès que el Pla anual de control financer de l’exercici 2018, referit als estats i
comptes anuals de l’exercici 2017 va se aprovat per Resolució de la Intervenció
General Municipal núm. 1094/2018, de 20 de febrer de 2018, de la se’n va donar
compte al Ple en la sessió del 26 de març de 2018.
Atès que el Reial Decret 128/2018, de 16 de març, pel que es regula el règim jurídic
del funcionaris d’Administració local amb habilitació de caràcter nacional, que va
entrar en vigor el 18 de març, estableix en l’article 4.1 b) les actuacions de control,
que en exercici del control financer, l’ordenament jurídic atribueix, en tot cas, a
l’òrgan interventor.
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Atès que l’article 36.1 del Reial Decret 424/2017, de 28 d’abril, pel qual es regula el
règim jurídic del control intern en les entitats dels sector públic local, estableix que
els informes definitius de control financer seran remesos per l’òrgan interventor al
gestor directe de l’activitat economicofinancera controlada i al President de l’entitat
local, així com a través d’aquest darrer, al Ple pel seu coneixement, i el seu anàlisi
constituirà un punt independent en l’ordre del dia de la corresponent sessió
plenària.
En conseqüència, a la vista de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases
de Règim Local, així com dels articles 218, 219 i 220 del Reial Decret Legislatiu
2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les
hisendes locals i els articles 29, i 36 del Reial Decret 424/2017, de 28 d’abril, pel
qual es regula el règim jurídic del control intern en les entitats dels sector públic
local, el Ple, a proposta del Tinent d’Alcaldia, titular de l’Àrea d’Hisenda i Serveis
Centrals, i amb el dictamen previ de la Comissió de Presidència,
PRIMER: Resta assabentat dels informes de control financer que, de conformitat
amb l’art. 220.4 TRLHL i art. 36.1 RCI i art. 4.1.b del Reial Decret 128/2018, de 16
de març, són atribuïts a la Intervenció General Municipal per l’ordenament jurídic,
realitzats durant l’exercici 2018 i fins a febrer de 2019, relatius a l’activitat
economicofinancera de l’exercici 2018, següents:
1. Informes de control financer permanent no inclosos en el Pla anual de
control financer permanent

1.

Informes sobre el Pressupost i la Liquidació del
pressupost. Art. 168.4 i 191.3 TRLHL i art. 16.2 RD
1463/2007

Núm. Informe

Data Informe

Pressupost 2018

64 i 65/2017

12 i 11/12/2017

Pressupost Prorrogat 2017

68 i 70/2017

27/12/2017

Recàlcul LOEPSF 2018

35/2018

10/05/2018

Liquidació 2018

10/2019

26/02/2019

Estabilitat 2018

9/2019

26/02/2019
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2.

Informes sobre estabilitat pressupostària Art. 16.2 RD
1463/2007

Modificació de crèdit 5
Modificació de crèdit 6
Modificació de crèdit 11
Modificació de crèdit 12
Modificació de crèdit 14
Modificació de crèdit 16
Modificació de crèdit 17
Modificació de crèdit 21
Modificació de crèdit 22
Modificació de crèdit 23
Modificació de crèdit 26
Modificació de crèdit 27
Modificació de crèdit 28
Modificació de crèdit 29
Modificació de crèdit 30
Modificació de crèdit 36
Modificació de crèdit 40
Modificació de crèdit 42
Modificació de crèdit 43
Modificació de crèdit 45
Modificació de crèdit 48
Modificació de crèdit 51
Modificació de crèdit 54
Modificació de crèdit 62
Modificació de crèdit 69
Modificació de crèdit 71
Modificació de crèdit 82

3.
Informes operacions de crèdit. Art. 52.2 TRLHL
Operació tresoreria 2018
Operació de crèdit inversions 2018
Operació de crèdit inversions 2018
Amortització préstec 2018
Informes sobre inversions financerament sostenibles DA16a TRLHL
Inversions financerament sostenibles. Superàvit liquidació 2017
4.

Informe compliment morositat Llei 25/2013, de 27 de
desembre
Morositat 1r Trimestre 2018
Morositat 2n Trimestre 2018
Morositat 3r Trimestre 2018
Morositat 4t Trimestre 2018
Morositat 2018 Llei 25/2013
5.

Núm. Informe

Data Informe

04/2018
08/2018
11/2018
12/2018
13/2018
14/2018
16/2018
18/2018
19/2018
20/2018
26/2018
32/2018
33/2018
34/2018
37/2018
38/2018
40/2018
43/2018
46/2018
49/2018
53/2018
54/2018
56/2018
57/2018
73/2018
74/2018
80/2018

12/02/2018
26/02/2018
02/03/2018
05/03/2018
08/03/2018
09/03/2018
14/03/2018
09/04/2018
10/04/2018
10/04/2018
16/04/2018
03/05/2018
07/05/2018
09/05/2018
11/05/2018
30/05/2018
05/06/2018
08/06/2018
12/06/2018
21/06/2018
04/07/2018
09/07/2018
10/07/2018
06/09/2018
09/10/2018
15/10/2018
21/11/2018

Núm. Informe
02/2018
29/2018
72/2018
89/2018

Data Informe
01/02/2018
24/04/2018
27/09/2018
17/12/2018

Núm. Informe

Data Informe

36/2018

09/05/2018

Núm. Informe

Data Informe

17/2018
51/2018
75/2018
07/2019
12/2019

03/04/2018
03/09/2018
18/10/2018
26/02/2019
28/02/2019
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6

Informes reconeixement d'obligacions 2018 amb
Núm. Informe
omissió fiscalització.- Art. 26 BEP 28 de la ICI i 28 del RCI

Gas Natural Comercializadora SA
GEDI, gestió i disseny SCCL
Activitats d'esport, gestió i salut SL
Transports Ciutat Comptal 2 SL
SUARA Serveis SCCL
Técnicas y sistemas de Conservación SA
Eulen, SA
Zascontal, SL
CLECE SA
Garbet Neteja i Manteniment Integral SCCL
Antonio Raya e Hijos, SL
Eduvic SCCL
SMS 91, SL
Carmen Fuentes Millan
Construcciones y Servicios Faus, SA
Consorci Drassanes Reials i Museu Marítim de Barcelona
Gas Natural Comercializadora SA
Ramon Garcia Torrent Carballo
Internacional Bussiness Machines SA
Institut Opinòmetre
SMS 91, SL
Advances Music, SL
Custom Project Global Design, SL
Associació Protectora d'Animals de Granollers
Eléctrica Instaladora, SL
Cop Energia, SL
CLECE, SA
Societat de Blues de Barcelona
SUARA Serveis SCCL
Pacual Arts Music SLU
Funcació Sala Beckett/Obrador Internacional de Dramaturgia
Republica de Guerrilla, SL
Centro de Arte y Producciones Teatrales, SL
Shoumahprojet SRL
Manteniment i Disseny d'Espectacles, SL
Cobra Serveis Auxiliars, SA
Societat de Blues de Barcelona
Societat de Blues de Barcelona
Advances Music, SL
The Project Music Company, SL en Construccion
Caryosa Hygienic Solutions, SL
Associació Educativa Itaca
Garzon Muntatges i Projectats, SL
Ferrovial Agroman SA
Fomento Construcciones i Contratas, SA

7
Informes referents a la concessió de subvencions
Subvenció en espècie al Club Bàsquet L'Hospitalet

Data Informe

RO-01/2018
RO-03/2018
RO-04/2018
RO-05/2018
RO-06/2018
RO-07/2018
RO-08/2018
RO-09/2018
RO-11/2018
RO-13/2018
RO-14/2018
RO-15/2018
RO-17/2018
RO-18/2018
RO-19/2018
RO-20/2018
RO-22/2018
RO-24/2018
RO-25/2018
RO-29/2018
RO-30/2018
RO-32/2018
RO-33/2018
RO-35-75/2018
RO-36/2018
RO-37/2018
RO-45/47/2018
RO-48/2018
RO-51/2018
RO-54/2018
RO-55/2018
RO-56/2018
RO-57/2018
RO-58/2018
RO-59/2018
RO-61/2018
RO-64/2018
RO-65/2018
RO-67/2018
RO-68/2018
RO-69/2018
RO-70/2018
RO-71/2018
41/2018
92/2018

15/03/2018
13/04/2018
13/04/2018
17/04/2018
13/04/2018
24/04/2018
15/05/2018
30/04/2018
13/04/2018
03/05/2018
30/04/2018
02/05/2018
09/05/2018
14/05/2018
29/06/2018
11/07/2018
17/05/2018
29/06/2018
09/07/2018
19/12/2018
19/09/2018
17/09/2018
17/09/2018
31/12/2018
25/10/2018
25/10/2018
28/12/2018
17/12/2018
28/12/2018
20/12/2018
17/12/2018
17/12/2018
17/12/2018
19/12/2018
17/12/2018
17/12/2018
17/12/2018
17/12/2018
19/12/2018
19/12/2018
19/12/2018
28/12/2018
19/12/2018
08/06/2018
28/12/2018

Núm. Informe
52/2018

Data Informe
03/07/2018
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Disponibilitat de crèdits art. 4 Bases Excecució
Pressupost 2017
Disponibilitat de parcial de crèdits declarats no disponibles pel Ple
8

Extinció de contracte art. 114.3 RDL 781/1986 de 18
d'abril
Concessió complex esportiu Hospitalet Nord
9

Núm. Informe

Data Informe

79/2018

27/11/2018

Núm. Informe

Data Informe

15/2018

12/03/2018

2. Informes
de
control
financer
permanent
en
matèria
economicofinancera i pressupostària previstos a l'article 32 del RCI i a
l'article 4.4 del RRJFHN no inclosos en el PACF2019.
1
Mesos
Gener
Febrer
Març
Abril
Maig
Juny
Juliol
Agost
Setembre
Octubre
Novembre
Desembre

2

Informes compliment mensuals del període mig de pagament als proveïdors. Art.14.5 h)
Ordre HAP/2105/2012, d'1 d'octubre.
Periode mig de pagament consolidat Ajuntament i ens
dependents (dies)

Data remissió
MINHAFP

9,56
6,15
-7,33
26,24
24,44
28,05
32,55
25,27
25,84
20,46
17,62
14,42

22/02/2018
29/03/2018
27/04/2018
06/06/2018
28/06/2018
26/07/2018
22/08/2018
27/09/2018
31/10/2018
28/11/2018
20/12/2018
31/01/2019

Data assabentat
JGL
15/05/2018

30/10/2018

30/10/2018

19/02/2019

Informes compliment mensuals del període mig de pagament als proveïdors. Art.14,5 h)
Ordre HAP/2105/2012, d'1 d'octubre.

Mesos

Data remissió MINHAFP

1T 2018
2T 2018
3T 2018
4T 2018

27/04/2018
26/07/2018
31/10/2018
31/01/2019

Acord
Data assabentat
assabentat JGL
Ple
15/05/2018
26/06/2018
30/10/2018
23/10/2018
30/10/2018
27/11/2018
19/02/2019
(*)

(*) Acord U060300/211 previst que s'aprovi en el Ple del mes de març de 2019

3
Trimestres
1T 2018
2T 2018
3T 2018
4T 2018

Informes trimestrals execució pressupost. Ordre HAP/2105/2012, d'1 d'octubre.
Data remisió MIHAFP
27/04/2018
26/07/2018
31/10/2018
31/01/2019

Acord assabentat JGL
15/05/2018
30/10/2018
30/10/2018
19/02/2019
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4.

Altres informes. Ordre HAP/2105/2012

Pla Pressupostari mig termni 2019/2021
Costos efectius dels serveis 2017
Variació neta d'actius financers 2017 a 31-12-2017
Informació impositiva municipal exercici 2018
Linies fonamentals pressupost 2019

5.

AIREF

Execució 1T 2018
Execució 2T 2018

Data remissió
MINHAFP
15/03/2018
30/11/2018
22/02/2018
26/02/2018
13/9/2018

Acord
assabentat JGL
15/05/2018
11/12/2018
15/05/2018
15/05/2018
30/11/2018

Data remissió
AIREF
28/06/2018
19/10/2018

Acord
assabentat JGL
30/10/2018
30/10/2018

Núm. Informe

Data Informe

12
28
29
34
35
38
39

10/04/2018
09/10/2018
15/10/2018
13/11/2018
13/11/2018
14/12/2018
14/12/2018

Núm. Informe
88/2018

Data Informe
12/12/2018

3. Altres informes
1. Informes de quòrum. Art. 122.5 e). 1r de la Llei 7/1985 de 2 d'abril
Conveni entre Ajuntament i Consell Comarcal control mosquits 2018
Mod. Conv. Amb Area Metropolitana encomana i mant. Can Buxeres
Mod. Estatuts Consorci Normalització Lingüística
Mod. Puntual Pla General Metropolità per l'ús hoteler
Mod. Puntual Pla General Metropolità pel Sector Collblanc
Mod. Pla General Metropolità per habitatges ús turístic
Pròrroga conv. Agència Habitatge Catalunya per l'Oficina Local Hab.
2. Art. 19.Ú.2 de la LPGE 2018
Oferta pública d'ocupació 2018

SEGON. Es dona per assabentat, dels informes definitius de la Intervenció General
Municipal de control financer permanent i auditoria pública inclosos en el Pla Anual
de Control Financer per a l’any 2018, referit a l’activitat economicofinancera de
l’exercici 2017 de l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat i els seus ens
dependents, realitzats amb posterioritat a l’acord del Ple de 25 de setembre de
2018, que tot seguit es detallen:
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2. Actuacions de control financer permanent en compliment d'anàlisi de
riscos

Núm. Informe

Data Informe

Poliesportiu Santa Eulàlia i Pista Gasòmetre
Poliesportiu Municipal Bellvitge (compliment liq interv. Servei)
Poliesportiu Municipal les Planes
Escola bressol "Casa dels arbres" 01/09/2016-31/08/2017
Escola bressol "Casa del molí" 01/09/2016-31/08/2017
Escola bressol "Casa dels contes" 01/09/2016-31/08/2017
Escola bressol "Casa dels parc" 01/09/2016-31/08/2017
Escola bressol "Casa de les flors" 01/09/2016-31/08/2017
Escola bressol "Casa de la Muntanya" 01/09/2016-31/08/2017
Servei d'atenció domicili. 2016 i 2017
Menjars a domicili i menjadors socials 2017
Servei de podologia
Escola de Música

86/2018
02/2019
87/2018
65/2018
64/2018
63/2018
61/2018
60/2018
62/2018
82/2018
83/2018
04/2019
05/2019

30/01/2019
11/02/2019
30/01/2019
23/10/2018
23/10/2018
23/10/2018
23/11/2018
23/10/2018
23/10/2018
28/01/2019
28/01/2019
19/02/2019
14/02/2019

ACORD 15.- RELATIU A L’APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ
DE CRÈDIT NÚM. 10 DEL PRESSUPOST DE L’AJUNTAMENT PER A
L’EXERCICI 2019, CORRESPONENT A L’EXPEDIENT 34/2019, EN LA
MODALITAT DE TRANSFERÈNCIA DE CRÈDIT. (EXP. 15473/2019).
Es dóna compte de l’acord que es transcriu seguidament, i sotmès a votació
s'aprova amb 13 vots a favor dels representants del PSC-CP, Srs./Sres. Núria
Marín Martínez, Francesc J. Belver Vallés, Cristian Alcázar Esteban, José Castro
Borrallo, Manuel Brinquis Pérez, José M. García Mompel, Jaume Graells Veguin,
Jesús Husillos Gutiérrez, M. Ángeles Sariñena Hidalgo, Rocío Ramírez Pérez i
David Quirós Brito i del REGIDOR i la REGIDORA NO ADSCRIT/A, Sr/a. Rafael
Jiménez Ariza i Cristina Santón Ramiro; amb 4 vots en contra dels representants
de CIUTADANS, Srs./Sra. Miguel Manuel García Valle, M. Carmen Esteban
Fernández, Rainaldo Ruiz Narváez i Jesús Amadeo Martín González i amb 10 vots
d’abstenció dels representants d’ICV-EUiA-PIRATES-E, Sres./Sr. Ana González
Montes, Juliana Carballeira Pascual i Iván Nieto Martínez; dels representants
d’ERC-AM, Srs. Antoni Garcia i Acero i Jorge García Muñoz; de la representant del
PP, Sra. Sonia Esplugas González; del representant de CiU, Sr. Jordi Monrós i
Ibáñez; del representant de la CUP-PA, Sr. Christian Giménez Márquez i dels
REGIDORS NO ADSCRITS, Srs. Francisco Javier Martín Hermosín i Pedro Alonso
Navarro; assistents presents en el moment de la votació, adoptant-se l’acord
següent:
El Tinent d’Alcaldia, titular de l'Àrea d’Hisenda i Serveis Centrals, en exercici de les
facultats que li atorga els Decrets de l’alcaldia 6374 i 6375, de 26 de juliol de 2016,
publicat en el BOPB el 5 d’agost de 2016, sotmet a dictamen de la Comissió
Permanent de Presidència, el present acord per a la seva aprovació pel Ple:
ATÈS el pressupost de l’Ajuntament per a l’exercici 2019, aprovat inicialment pel
Ple de la Corporació en sessió de 21 de desembre de 2018.
VISTA la resolució núm. 398/2019 de data 23 de gener de 2019, per la qual es
declaren aprovats definitivament els pressupostos generals d’aquesta administració
municipal per a l’exercici 2019, en data 18 de gener de 2019.
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ATÈS l’expedient incoat d’autorització de Transferència de Crèdit d’acord amb el
que es preveu a l’article 179 i 180 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 22/2019, de la Intervenció General.
El Ple, a proposta del Tinent d’Alcaldia, titular de l’Àrea d’Hisenda i Serveis
Centrals, i amb el dictamen previ de la Comissió Permanent de Presidència
ACORDA:
PRIMER.- APROVAR, inicialment la modificació de crèdit 10 del pressupost de
l’ajuntament per a l’exercici 2019, corresponent a l’expedient 34/2019 en la
modalitat de Transferència de Crèdit (349.649,42 euros) d’acord amb el detall que
figura a l’expedient i amb el resum següent:
ESTAT D'INGRESSOS
CAP 1 - IMPOSTOS DIRECTES
CAP 2 - IMPOSTOS INDIRECTES
CAP 3 - TAXES, PP I ALTRES ING.
CAP 4 - TRANSFERÈNCIES CORRENTS
CAP 5 - INGRESSOS PATRIMONIALS
CAP 6 - ALIENACIÓ D'INVERSIONS REALS
CAP 7 - TRANSFERÈNCIES CAPITAL
CAP 8 - ACTIUS FINANCERS
CAP 9 - PASSIUS FINANCERS
TOTAL
ESTAT DE DESPESES
CAP 1 - DESPESES PERSONAL
CAP 2 - DESP CORRENTS BENS I SERVEIS
CAP 3 - DESPESES FINANCERES
CAP 4 - TRANSFERÈNCIES CORRENTS
CAP 5 - FONS DE CONTINGÈNCIA
CAP 6 - INVERSIONS REALS
CAP 7 - TRANSFERÈNCIES CAPITAL
CAP 8 - ACTIUS FINANCERS
CAP 9 - PASSIUS FINANCERS
TOTAL

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

MODIFICACIO MODIFICACIÓ
ANTERIOR
ACTUAL
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.898.121,27
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
13.472.646,25
0,00
32.080.627,36
0,00
12.183.754,31
0,00
63.635.149,19
0,00
MODIFICACIO MODIFICACIÓ
ANTERIOR
ACTUAL
5.230.606,40
0,00
1.980.152,09
349.649,42
0,00
-349.649,42
432.531,78
0,00
0,00
0,00
46.176.131,29
0,00
1.691.646,92
0,00
0,00
0,00
8.124.080,71
0,00
63.635.149,19
0,00

DEFINITIU
110.276.484,33
11.086.965,66
27.851.070,00
92.896.916,26
2.621.380,00
0,00
15.537.951,27
32.080.627,36
19.183.754,31
311.535.149,19
DEFINITIU
92.613.452,71
111.272.663,36
2.657.350,58
17.313.718,60
500.000,00
55.241.436,31
8.047.446,92
0,00
23.889.080,71
311.535.149,19

SEGON.- ADOPTAR les mesures necessàries consistents en l’aprovació del Pla
Econòmic Financer i l’actualització del Pla de Tresoreria, als efectes de donar
compliment a les observacions recollides en l’informe de la Intervenció General
22/2019 que forma part de la documentació de l’expedient que es tramita.
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TERCER.- 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.
QUART.- NOTIFICAR l’acord a les àrees gestores interessades i a la Intervenció
general (servei de comptabilitat).
ACORD 16.- RELATIU A L’APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ
DE CRÈDIT NÚM. 9 DEL PRESSUPOST DE L’AJUNTAMENT PER A
L’EXERCICI 2019, CORRESPONENT A L’EXPEDIENT 33/2019, EN LA
MODALITAT DE CRÈDIT EXTRAORDINARI. (EXP. 15511/2019).
Es dóna compte de l’acord que es transcriu seguidament, i sotmès a votació
s'aprova amb 16 vots a favor dels representants del PSC-CP, Srs./Sres. Núria
Marín Martínez, Francesc J. Belver Vallés, Cristian Alcázar Esteban, José Castro
Borrallo, Manuel Brinquis Pérez, José M. García Mompel, Jaume Graells Veguin,
Jesús Husillos Gutiérrez, M. Ángeles Sariñena Hidalgo, Rocío Ramírez Pérez i
David Quirós Brito; dels representants d’ICV-EUiA-PIRATES-E, Sres./Sr. Ana
González Montes, Juliana Carballeira Pascual i Iván Nieto Martínez i del REGIDOR
i la REGIDORA NO ADSCRIT/A, Sr/a. Rafael Jiménez Ariza i Cristina Santón
Ramiro; amb 4 vots en contra dels representants de CIUTADANS, Srs./Sra.
Miguel Manuel García Valle, M. Carmen Esteban Fernández, Rainaldo Ruiz
Narváez i Jesús Amadeo Martín González i amb 7 vots d’abstenció dels
representants d’ERC-AM, Srs. Antoni Garcia i Acero i Jorge García Muñoz; de la
representant del PP, Sra. Sonia Esplugas González; del representant de CiU, Sr.
Jordi Monrós i Ibáñez; del representant de la CUP-PA, Sr. Christian Giménez
Márquez i dels REGIDORS NO ADSCRITS, Srs. Francisco Javier Martín Hermosín
i Pedro Alonso Navarro; assistents presents en el moment de la votació, adoptantse l’acord següent:
El Tinent d’Alcaldia, titular de l'Àrea d’ Hisenda i Serveis Centrals, en exercici de les
facultats que li atorga els Decrets de l’alcaldia 6374 i 6375, de 26 de juliol de 2016,
publicat en el BOPB el 5 d’agost de 2016, sotmet a dictamen de la Comissió
Permanent de Presidència, el present acord per a la seva aprovació pel Ple:
VISTA la Resolució del Tinent d’Alcaldia d’Hisenda i Serveis Centrals núm.
1394/2019, de 26 de febrer, per la que s’aprova la liquidació del pressupost de
l’Ajuntament de L’Hospitalet de Llobregat per a l’exercici 2018.
ATÈS que en l’apartat 3r de l’esmentada resolució es declara, que del romanent de
tresoreria per a despeses generals a 31.12.2018 es destina l’import d’1.942.928,63,
a atendre les obligacions pendents d’aplicar al pressupost i comptabilitzades en el
compte 413.
ATÈS l’informe núm. 10/2019 de la Intervenció General sobre la liquidació del
pressupost general de l’exercici 2018 apartat XI.I Romanent de Tresoreria per a
despeses generals 2018 corregit.
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VIST l’article 177 del Reial Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març, pel que s’aprova
el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, que permet finançar
crèdits extraordinaris amb càrrec al romanent de tresoreria per a despeses generals
i l’article 36.1.a) de RDL 500/1990 pel que es desenvolupa el capítol 1r del títol sisè
de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les Hisendes Locals, en
matèria de pressupostos; en relació al finançament de crèdits extraordinaris amb
càrrec al Romanent de Tresoreria per a despeses generals
ATÈS l’article 5.2 de les Bases d’Execució del Pressupost Municipal d’enguany, pel
que es determina que l’aprovació del present acord és competència del Ple
Municipal a proposta del Tinent d’Alcaldia, titular de l’Àrea d’Hisenda i Serveis
Centrals.
Vist l’informe amb observacions, número 21/2019, de la Intervenció General.
El Ple, a proposta del Tinent d’Alcaldia, titular de l’Àrea d’Hisenda i Serveis
Centrals, i amb el dictamen previ de la Comissió Permanent de Presidència
ACORDA:
PRIMER.- APROVAR inicialment la modificació de crèdit 9 del pressupost de
l’ajuntament per a l’exercici 2019, corresponent a l’expedient 33/2019 en la
modalitat de Crèdit extraordinari per import d’1.270.613,21 euros corresponent a
obligacions pendents de l’exercici 2018 comptabilitzades en el compte 413; finançat
amb Romanent de Tresoreria per a despeses generals segons es recull en la
Resolució núm. 1394/2019, de 26 de febrer de liquidació del pressupost de l’exercici
2018, d’acord amb el resum següent:
ESTAT D'INGRESSOS
CAP 1 - IMPOSTOS DIRECTES
CAP 2 - IMPOSTOS INDIRECTES
CAP 3 - TAXES, PP I ALTRES ING.
CAP 4 - TRANSFERÈNCIES CORRENTS
CAP 5 - INGRESSOS PATRIMONIALS
CAP 6 - ALIENACIÓ D'INVERSIONS REALS
CAP 7 - TRANSFERÈNCIES CAPITAL
CAP 8 - ACTIUS FINANCERS
CAP 9 - PASSIUS FINANCERS
TOTAL
ESTAT DE DESPESES
CAP 1 - DESPESES PERSONAL
CAP 2 - DESP CORRENTS BENS I SERVEIS
CAP 3 - DESPESES FINANCERES
CAP 4 - TRANSFERÈNCIES CORRENTS
CAP 5 - FONS DE CONTINGÈNCIA
CAP 6 - INVERSIONS REALS
CAP 7 - TRANSFERÈNCIES CAPITAL
CAP 8 - ACTIUS FINANCERS
CAP 9 - PASSIUS FINANCERS
TOTAL

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

MODIFICACIO MODIFICACIÓ
ANTERIOR
ACTUAL
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.898.121,27
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
13.472.646,25
0,00
30.810.014,15
1.270.613,21
12.183.754,31
0,00
62.364.535,98
1.270.613,21
MODIFICACIO MODIFICACIÓ
ANTERIOR
ACTUAL
5.230.606,40
0,00
709.538,88
1.270.613,21
0,00
0,00
432.531,78
0,00
0,00
0,00
46.176.131,29
0,00
1.691.646,92
0,00
0,00
0,00
8.124.080,71
0,00
62.364.535,98
1.270.613,21

DEFINITIU
110.276.484,33
11.086.965,66
27.851.070,00
92.896.916,26
2.621.380,00
0,00
15.537.951,27
32.080.627,36
19.183.754,31
311.535.149,19
DEFINITIU
92.613.452,71
110.923.013,94
3.007.000,00
17.313.718,60
500.000,00
55.241.436,31
8.047.446,92
0,00
23.889.080,71
311.535.149,19
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SEGON.- ADOPTAR les mesures necessàries consistents en l’aprovació del Pla
Econòmic Financer i l’actualització del Pla de Tresoreria, als efectes de donar
compliment a les observacions recollides en l’informe de la Intervenció General
21/2019 que forma part de la documentació de l’expedient que es tramita.
TERCER.- 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.
QUART.- NOTIFICAR l’acord a les àrees gestores interessades i a la Intervenció
general (servei de comptabilitat).

ACORD 17.DE CRÈDIT
L’EXERCICI
MODALITAT
15654/2019).

RELATIU A L’APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ
NÚM. 11 DEL PRESSUPOST DE L’AJUNTAMENT PER A
2019, CORRESPONENT ALS EXPEDIENTS 43/2019, EN LA
DE BAIXA PER ANUL·LACIÓ/CRÈDIT EXTRAORDINARI. (EXP.

Es dóna compte de l’acord que es transcriu seguidament, i sotmès a votació
s'aprova amb 13 vots a favor dels representants del PSC-CP, Srs./Sres. Núria
Marín Martínez, Francesc J. Belver Vallés, Cristian Alcázar Esteban, José Castro
Borrallo, Manuel Brinquis Pérez, José M. García Mompel, Jaume Graells Veguin,
Jesús Husillos Gutiérrez, M. Ángeles Sariñena Hidalgo, Rocío Ramírez Pérez i
David Quirós Brito i del REGIDOR i la REGIDORA NO ADSCRIT/A, Sr/a. Rafael
Jiménez Ariza i Cristina Santón Ramiro; amb 4 vots en contra dels representants
de CIUTADANS, Srs./Sra. Miguel Manuel García Valle, M. Carmen Esteban
Fernández, Rainaldo Ruiz Narváez i Jesús Amadeo Martín González i amb 10 vots
d’abstenció dels representants d’ICV-EUiA-PIRATES-E, Sres./Sr. Ana González
Montes, Juliana Carballeira Pascual i Iván Nieto Martínez; dels representants
d’ERC-AM, Srs. Antoni Garcia i Acero i Jorge García Muñoz; de la representant del
PP, Sra. Sonia Esplugas González; del representant de CiU, Sr. Jordi Monrós i
Ibáñez; del representant de la CUP-PA, Sr. Christian Giménez Márquez i dels
REGIDORS NO ADSCRITS, Srs. Francisco Javier Martín Hermosín i Pedro Alonso
Navarro; assistents presents en el moment de la votació, adoptant-se l’acord
següent:
El Tinent d’Alcaldia, titular de l'Àrea d’ Hisenda i Serveis Centrals, en exercici de les
facultats que li atorga els Decrets de l’alcaldia 6374 i 6375, de 26 de juliol de 2016,
publicat en el BOPB el 5 d’agost de 2016, sotmet a dictamen de la Comissió
Permanent de Presidència, el present acord per a la seva aprovació pel Ple:
Vista la Resolució del Tinent d’Alcaldia d’Hisenda i Serveis Centrals
núm.1394/2019, de 26 de febrer, per la que s’aprova la liquidació del pressupost de
l’Ajuntament de L’Hospitalet de Llobregat per a l’exercici 2018.
Atès que en l’apartat segon de l’esmentada resolució es declara que els romanents
de crèdit totals resultants de la liquidació del pressupost de l’exercici 2018
ascendeixen a 69.248.594,16 euros, dels quals són romanents de crèdits
d’incorporació obligatòria a l’exercici 2019, per tractar-se de despeses finançades
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amb ingressos afectats, l’import de 38.259.928,40 euros, del quals corresponen a
Romanents de crèdit finançats amb operacions de crèdit concertades en l’exercici
2018 per import de 12.183.754,31 euros.
Atès que, en aplicació de l’article 6.2.3) de les Bases d’Execució del Pressupost
municipal per a l’exercici 2019. la Junta de Govern Local en data 15 de març ha
aprovat l’expedient de modificació de crèdits 28/2019, en el que es recull la creació
de l’aplicació pressupostària 06 9310 601 00 01 – Inversions públiques local sense
determinar procedents de préstecs 2018
ATÈS l’expedient incoat d’autorització de Baixa per anul·lació/Crèdit extraordinari
d’acord amb el que es preveu a l’article 175 i 177 del Text refós de la llei reguladora
de les Hisendes Locals, aprovat per RD 2/2004, de 5 de març.
ATÈS que en la tramitació de la modificació de crèdits s’ha seguit el que disposa
l’article 5.2 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.
ATÈS l’informe amb observacions, número 23/2019, de la Intervenció General.
El Ple, a proposta del Tinent d’Alcaldia, titular de l’Àrea d’Hisenda i Serveis
Centrals, i amb el dictamen previ de la Comissió Permanent de Presidència
ACORDA:
PRIMER.- APROVAR, inicialment la modificació de crèdit 11 del pressupost de
l’ajuntament per a l’exercici 2019, corresponent a l’expedient 43/2019 en la
modalitat de Baixa per anul·lació/Crèdit extraordinari (1.789.976,20 euros) d’acord
amb el detall que figura a l’expedient i amb el resum següent:
MODIFICACIO MODIFICACIÓ
INICIAL
DEFINITIU
ESTAT D'INGRESSOS
ANTERIOR
ACTUAL
CAP 1 - IMPOSTOS DIRECTES
110.276.484,33
0,00
0,00 110.276.484,33
CAP 2 - IMPOSTOS INDIRECTES
11.086.965,66
0,00
0,00
11.086.965,66
CAP 3 - TAXES, PP I ALTRES ING.
27.851.070,00
0,00
0,00
27.851.070,00
CAP 4 - TRANSFERÈNCIES CORRENTS
86.998.794,99 5.898.121,27
0,00
92.896.916,26
CAP 5 - INGRESSOS PATRIMONIALS
2.621.380,00
0,00
0,00
2.621.380,00
CAP 6 - ALIENACIÓ D'INVERSIONS REALS
0,00
0,00
0,00
0,00
CAP 7 - TRANSFERÈNCIES CAPITAL
2.065.305,02 13.472.646,25
0,00
15.537.951,27
CAP 8 - ACTIUS FINANCERS
0,00 32.080.627,36
0,00
32.080.627,36
CAP 9 - PASSIUS FINANCERS
7.000.000,00 12.183.754,31
0,00
19.183.754,31
TOTAL
247.900.000,00 63.635.149,19
0,00 311.535.149,19
MODIFICACIO MODIFICACIÓ
INICIAL
DEFINITIU
ESTAT DE DESPESES
ANTERIOR
ACTUAL
CAP 1 - DESPESES PERSONAL
87.382.846,31 5.230.606,40
CAP 2 - DESP CORRENTS BENS I SERVEIS108.942.861,85 2.329.801,51
CAP 3 - DESPESES FINANCERES
3.007.000,00
-349.649,42
CAP 4 - TRANSFERÈNCIES CORRENTS
16.881.186,82
432.531,78
CAP 5 - FONS DE CONTINGÈNCIA
500.000,00
0,00
CAP 6 - INVERSIONS REALS
9.065.305,02 46.176.131,29
CAP 7 - TRANSFERÈNCIES CAPITAL
CAP 8 - ACTIUS FINANCERS
CAP 9 - PASSIUS FINANCERS
TOTAL

6.355.800,00 1.691.646,92
0,00
0,00
15.765.000,00 8.124.080,71
247.900.000,00 63.635.149,19

0,00
92.613.452,71
0,00 111.272.663,36
0,00
2.657.350,58
0,00
17.313.718,60
0,00
500.000,00
-1.789.976,20
1.789.976,20
55.241.436,31
0,00
8.047.446,92
0,00
0,00
0,00
23.889.080,71
0,00 311.535.149,19
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SEGON.- ADOPTAR les mesures necessàries, consistents en l’aprovació del Pla
Econòmic Financer i l’actualització del Pla de Tresoreria; als efectes de donar
compliment a les observacions recollides a l’informe de la Intervenció General
23/2019, que forma part de la documentació de l’expedient que es tramita.
TERCER.- 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.
QUART.- NOTIFICAR l’acord a les àrees gestores interessades i a la Intervenció
general (servei de comptabilitat).
ACORD 18.- DONAR COMPTE AL PLE DEL DECRET DE L’ALCALDIA
758/2019, DE 7 DE FEBRER, PEL QUAL ES RESOL LA CONVOCATÒRIA PER
A LA PROVISIÓ, PEL SISTEMA DE LLIURE DESIGNACIÓ, DEL LLOC DE
TREBALL RESERVAT A FHCN DE TRESORER/A MUNICIPAL I ES NOMENA EL
FUNCIONARI FERNANDO GONZÁLEZ-SANTACANA MARTÍN.(EXP.7029/2019)
Es dóna compte de l’acord que es transcriu seguidament, del qual se’n
donen per assabentats els assistents a la sessió.

El Tinent d'Alcaldia, Sr. Manuel Brinquis Pérez, en exercici de les facultats que li
atorga el Decret de l’alcaldia 6375 de 26 de juliol de 2016, publicat en el BOPB de 5
d’agost de 2016, dona compte al Ple del Decret de l’Alcaldia 758/2019 de 7 de
febrer, pel qual es resol la convocatòria mitjançant sistema de lliure designació del
lloc de treball de tresorer/a de l’Ajuntament de L’Hospitalet, així com nomenar al Sr.
Fernando González-Santacana Martín, que transcrit literalment diu:
“DECRET DE L’ALCALDIA QUE RESOL LA CONVOCATÒRIA PER A LA
PROVISIÓ PEL SISTEMA DE LLIURE DESIGNACIÓ DEL LLOC DE TREBALL DE
TRESORER/A MUNICIPAL DE L’AJUNTAMENT DE L’HOSPITALET, AIXÍ COM
NOMENAR PER L’ESMENTAT LLOC DE TREBALL AL FUNCIONARI FERNANDO
GONZÁLEZ-SANTACANA MARTÍN.
ATÈS que dins del procés d’adaptació de l’estructura organitzativa de l’Ajuntament
de L’Hospitalet com a municipi de gran població es va fer necessari adequar els
llocs de treball reservats a funcionaris amb habilitació de caràcter nacional.
ATÈS que mitjançant acord de Ple número U010300/00857, aprovat en la sessió de
29 de novembre de 2011, es va acordar modificar amb efectes del dia 11 de
desembre de 2011 la relació de llocs de treball d’aquesta corporació reservada a
funcionaris d’administració local amb habilitació de caràcter estatal, assimilant els
llocs de treball del règim d’organització de gran població, als que existien en aquell
moment de conformitat amb la disposició transitòria 5ª de la llei 57/2003.
ATÊS que al referit acord de Ple el lloc de treball de Tresorer/a Municipal va restar
amb la mateixa denominació.
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ATÊS que tanmateix es va fixar el seu règim en el sentit següent:
-

Lloc reservat a la Sot escala Intervenció-Tresoreria
Grup A
Nivell 30 de complement de destinació
Provisió pel procediment de lliure designació.

ATÈS que aquest lloc de treball consta a la plantilla i al Catàleg dels Llocs de
Treball d’aquest Ajuntament.
ATÈS que en virtut de la resolució de 2 de juliol de 2012, de la direcció general
d’Administració Local i de l’edicte de 23 de juliol de 2015 del departament de
Governació i Relacions Institucionals de la Generalitat de Catalunya, al BOE del 24
de setembre de 2015, es va publicar que el lloc de Tresorer/a Municipal de classe
primera de l’Ajuntament de L’Hospitalet de Llobregat passa a denominar-se
Tresorer/a Municipal, sent reservat a funcionaris de la subescala d’Intervenció.
Tresoreria.
ATÈS que aquest lloc de treball es troba ocupat de forma provisional en comissió
de serveis.
ATÈS que, aquesta Alcaldia-Presidència, mitjançant Decret núm. 005478/2018, del
16 de juliol, va resoldre, d’una banda, convocar la provisió del lloc de treball de
Tresorer/a Municipal d’aquest Ajuntament, mitjançant el sistema de lliure
designació; i d’una altra banda, va aprovar les bases que han de regir la
corresponent convocatòria.
ATÈS que, en data 10 d’octubre, mitjançant Decret núm. 007391/2018, de data 19
d’octubre, aquesta Alcaldia-Presidència va rectificar les bases de la convocatòria,
en el sentit d’afegir les referències a la subescala (Intervenció Tresoreria) i substituir
la referència al Departament de Polítiques Digitals i Administració Pública pel
Departament de la Presidència.
ATÈS que, en data 23 de novembre de 2018, es va publicar en el DOGC núm. 7754
la resolució de la Directora General d’Administració Local del Departament la
Presidència de la Generalitat de Catalunya de data 16 de novembre de 2018, es va
fer pública la convocatòria per a la provisió pel sistema de lliure designació del lloc
de treball de Tresorer Municipal d’aquest Ajuntament, reservat a funcionaris amb
habilitació de caràcter estatal, així com les bases modificades reguladores que han
de regir la convocatòria per a la provisió de l’esmentat lloc de treball.
ATÈS que, en data 15 de desembre de 2018, es va publicar en el BOE núm. 302, la
resolució de la Direcció General de la Funció Pública, de data 29 de novembre de
2018, per la qual es publica, en extracte, la convocatòria per a la provisió pel
sistema de lliure designació del lloc Tresorer/a Municipal, reservada a funcionaris
amb habilitació de caràcter estatal de la subescala d’Intervenció-Tresoreria d’aquest
Ajuntament, així com l’annex pel qual es regula en extracte les bases de
l’esmentada convocatòria.
VIST que, d’acord amb el Decret núm. 007391/2018 de data 19 d’octubre, en el que
s’aprova el text definitiu rectificat de les bases, el termini per a la presentació de
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sol·licituds per part dels interessats és de quinze dies naturals a comptar des del
següent a la publicació de l’esmentada resolució en el BOE.
ATÈS que, de conformitat amb el que s’assenyala en l’apartat anterior, el termini
per a la presentació de sol·licituds per participar en l’esmentada convocatòria va
finalitzar el dia 9 de gener de 2019
ATÈS que el 20 de desembre de 2018, en el termini establert a l’efecte, es va
presentar una única sol·licitud corresponent al funcionari amb habilitació de caràcter
nacional, subescala Intervenció-Tresoreria, Fernando González-Santacana Martín.
ATÈS que, examinada la documentació presentada per l’interessat, compleix tots i
cada un dels requisits establerts en la base Tercera, ja que acredita:
a) Tenir la condició de funcionari amb habilitació de caràcter nacional,
pertànyer a la subescala Intervenció-Tresoreria
b) No trobar-se en cap de les situacions previstes a l’article 36.2 Reial Decret
128/2018, de 16 de març, pel qual es regula el règim jurídic dels funcionaris
d’Administració Local amb habilitació de caràcter nacional i complir els
requisits de permanència que exigeix l’apartat 3 del mateix precepte.
c) El coneixement de la llengua catalana mitjançant el certificat del nivell C1,
expedit per l’Escola d’Administració Pública de Catalunya.
ATÈS que dels mèrits aportats, queda acreditat que el Sr. González –Santacana
compleix els requisits demandats a la convocatòria i reuneix les qualitats i
condicions professionals requerides, amb una amplia i dilatada formació i
experiència en el desenvolupament de funcions anàlogues així com a ponent en
diferents seminaris organitzats per institucions de prestigi en la matèria.
ATÈS que cal destacar la seva dilatada experiència professional que va començar a
l’any 1997 com a recaptador a l’Ajuntament de Reinosa. Al 1999 va iniciar una
etapa com a interventor a l’Ajuntament de Suances (1999-2003), i que es va
desenvolupar a l’Ajuntament de Reinosa (2001-2003), a la Generalitat de Catalunya
com a interventor delegat del departament d’Economia i Finances (2003-2005) i a
l’Ajuntament de Suances (2005-2006). Posteriorment, va desenvolupar la seva
activitat professional com a Tresorer a l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat (20062017), acumulat durant el període 2011 a 2013 a les funcions d’interventor a
l’ajuntament de Vallirana, i en el període de 2013 a 2017 en acumulació amb les
funcions de tresorer del Consell Comarcal de Barcelona. Durant en període 2017 a
2018, va ser tresorer de l’Ajuntament de Badalona i des del gener de 2018 fins a
l’actualitat ocupa el lloc de tresorer a l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat en
comissió de serveis.
ATÉS que és aquesta dilatada trajectòria professional, juntament amb la seva
formació i la seva participació en diverses ponències, que el fan persona idònia per
a ser adscrit al lloc de treball de Tresorer Municipal a l’ajuntament de l’Hospitalet ja
que és un ajuntament de Gran Població en el que la persona que ocupi el lloc de
treball de tresorer, requereix d’una dilatada trajectòria professional i de
coneixements consolidats, que es considera que el Sr. González-Santacana ha
acreditat.
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ATÈS que, tal com disposa l’article 46.3 del Reial Decret 128/2018, de 16 de març,
sobre provisió de llocs de treball reservats a funcionaris d’Administració Local amb
habilitació de caràcter nacional, s’ha observat el procediment establert al propi Reial
decret.
VIST l’Informe de la directora de serveis d’Hisenda, Recursos Generals,
Programació i Pressupostos de data 23 de gener de 2019 en relació a la resolució
de la provisió del lloc de treball de Tresorer/a Municipal
VIST que els articles 45 a 47 del Reial Decret 128/2018, de 16 de març, sobre
provisió de llocs de treball reservats a funcionaris d’Administració Local amb
habilitació de caràcter nacional pel sistema de lliure designació.
VIST l’informe de l’Assessoria Jurídica d’aquest Ajuntament, de data 25 de gener de
2019.
VIST que l’article 46.3 del Reial Decret 128/2018, de 16 de març, sobre provisió de
llocs de treball reservats a funcionaris d’Administració Local amb habilitació de
caràcter nacional, determina la competència d’aquesta alcaldia per dictar resolució
de nomenament.
DISPOSO:
PRIMER.- RESOLDRE la convocatòria per a la provisió pel sistema de lliure
designació del lloc de treball de Tresorer/a Municipal de l’Ajuntament de l’Hospitalet
de Llobregat.
SEGON.- NOMENAR, amb efectes del dia de la pressa de possessió, el funcionari
d’Administració local, pertanyent a la subescala de Intervenció-Tresoreria, el Sr.
FERNANDO GONZALEZ-SANTACANA MARTIN, de l’Ajuntament de l’Hospitalet
de Llobregat, per ocupar el lloc de treball de la Tresoreria Municipal d’aquest
Ajuntament.
TERCER.- MANTENIR a al Sr. González-Santacana les mateixes retribucions i
jornada de treball que té establertes actualment, equivalents a 96.964,38 euros
bruts anuals, segons taula de retribucions del personal funcionari amb habilitació de
caràcter nacional d’aquest Ajuntament.
QUART.- L’aplicació dels acords anteriors, en el present cas, no suposen cap cost
en la despesa del Pressupost General d’aquest Ajuntament per l’any 2019, on ja es
trobava prevista.
CINQUÈ.- DONAR TRASLLAT d’aquesta resolució a la Direcció General
d’Administració Local del Departament de la Presidència de la Generalitat de
Catalunya i a la Direcció General de Funció Pública del Departament de Polítiques
Digitals i Administració Pública de la Generalitat de Catalunya, als efectes de la
seva anotació i publicació en el BOE.
SISÈ.- DONAR COMPTE del present decret al Ple municipal, en la primera sessió
que se celebri.
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SETÈ.- NOTIFICAR aquest acord al senyor Fernando González-Santacana Martín,
als efectes de la seva presa de possessió, dins del termini establert en l’art. 46.4 en
relació amb l’art. 41 del Reial Decret 128/2018 de 16 de març, i a la Junta de
Personal Funcionari.
VUITÈ.- COMUNICAR aquest acord a la Gerència, a la Secretaria General, a la
Intervenció General, a Tresoreria, als efectes legals oportuns.”
ACORD 19.- DONAR COMPTE AL PLE DEL DECRET DE L’ALCALDIA
759/2019, DE 7 DE FEBRER, PEL QUAL ES RESOL LA CONVOCATÒRIA PER
A LA PROVISIÓ, PEL SISTEMA DE LLIURE DESIGNACIÓ, DEL LLOC DE
TREBALL RESERVAT A FHCN DE VICESECRETARI/A – SECRETARI/A
TÈCNIC/A DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DECLARANT-LA DESERTA.
(EXP. 13306/2018).
Es dóna compte de l’acord que es transcriu seguidament, del qual se’n
donen per assabentats els assistents a la sessió.

El Tinent d'Alcaldia, Sr. Manuel Brinquis Pérez en exercici de les facultats que li
atorga els Decrets de l’alcaldia 6374 i 6375 de 26 de juliol de 2016, aquest darrer
publicat en el BOPB de 5 d’agost de 2016, dona compte al Ple del Decret de
l’Alcaldia 759/2019, de 7 de febrer, pel qual es resol la convocatòria per a la provisió
pel sistema de lliure designació del lloc de treball de Vicesecretari/a – Secretari/a
Tècnic/a de la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de l’Hospitalet, així com
declarar-la deserta, que transcrit literalment diu:
“DECRET DE L’ALCALDIA QUE RESOL LA CONVOCATÒRIA PER A LA
PROVISIÓ PEL SISTEMA DE LLIURE DESIGNACIÓ DEL LLOC DE TREBALL DE
VICESECRETARI/A – SECRETARI/A TÈCNICA DE LA JUNTA DE GOVERN
LOCAL DE L’AJUNTAMENT DE L’HOSPITALET, AIXÍ COM DECLARAR-LA
DESERTA.
ATÈS que dins del procés d’adaptació de l’estructura organitzativa de l’Ajuntament
de L’Hospitalet com a municipi de gran població es va fer necessari adequar els
llocs de treball reservats a funcionaris amb habilitació de caràcter nacional.
ATÈS que mitjançant acord de Ple número U010300/00857, aprovat en la sessió de
29 de novembre de 2011, es va acordar modificar amb efectes del dia 11 de
desembre de 2011 la relació de llocs de treball d’aquesta corporació reservada a
funcionaris d’administració local amb habilitació de caràcter estatal, assimilant els
llocs de treball del règim d’organització de gran població, als que existien en aquell
moment de conformitat amb la disposició transitòria 5ª de la llei 57/2003.
ATÈS que al referit acord de Ple el lloc de treball de Vicesecretari/a, s’assimila al de
Vicesecretari/a – Secretari/a Tècnica de la Junta de Govern Local
ATÈS que tanmateix es va fixar el seu règim en el sentit següent:
-

Lloc reservat a l’escala de secretaria categoria superior.
Grup A
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-

Nivell 30 de complement de destinació
Provisió pel procediment de lliure designació.

ATÈS que aquest lloc de treball consta a la plantilla i al Catàleg dels Llocs de
Treball d’aquest Ajuntament.
ATÈS que en virtut de la resolució de 2 de juliol de 2012, de la direcció general
d’Administració Local i de l’edicte de 23 de juliol de 2015 del departament de
Governació i Relacions Institucionals de la Generalitat de Catalunya, al BOE del 24
de setembre de 2015, es va publicar que el lloc de treball de Vicesecretari/a,
s’assimila al de Vicesecretari/a – Secretari/a Tècnica de la Junta de Govern Local
ATÈS que aquest lloc de treball es troba ocupat de forma accidental.
ATÈS que, aquesta Alcaldia-Presidència, mitjançant Decret núm. 005477/2018, del
16 de juliol, va resoldre, convocar la provisió del lloc de treball de Vicesecretari/a –
Secretari/a Tècnica de la Junta de Govern Local, mitjançant el sistema de lliure
designació i va aprovar les bases que han de regir la corresponent convocatòria.
ATÈS que el 19 de setembre de 2018, la subdirecció general d’Assistència Jurídica
i Règim Local, va efectuar diverses observacions en relació a les bases aprovades,
motiu pel qual, mitjançant decret núm. 7390/2018 de l’Alcaldessa-Presidenta, de 19
d’octubre de 2018 es rectifiquen les bases en el sentit observat per la referida
subdirecció general consistent en afegir les referències a la classe (primera),
subescala (secretaria) i categoria (superior) així com afegir un apartat amb les
descripcions de les funcions d’aquest lloc reservat i substituir la referència al
Departament de Polítiques Digitals i Administració Pública pel Departament de la
Presidència.
ATÈS que, el 23 de novembre de 2018 es publica en el DOGC, núm. 7754, la
convocatòria del procés de provisió i el 15 de desembre de 2018 es publica al BOE,
núm. 302 l’extracte de la convocatòria i s’obre el període de 15 dies hàbils de
presentació de sol·licituds per participar en el procés de provisió.
ATÈS que el període per presentar sol·licituds va finalitzar el 9 de gener de 2019.
ATÈS que durant el termini establert, no s’ha presentat cap sol·licitud.
VIST que els articles 45 a 47 del Reial Decret 128/2018, de 16 de març, sobre
provisió de llocs de treball reservats a funcionaris d’Administració Local amb
habilitació de caràcter nacional pel sistema de lliure designació.
VIST l’informe de l’Assessoria Jurídica de RRHH de 29 de gener de 2019
VIST que l’article 46.3 del Reial Decret 128/2018, de 16 de març, sobre provisió de
llocs de treball reservats a funcionaris d’Administració Local amb habilitació de
caràcter nacional, determina la competència d’aquesta alcaldia per dictar resolució
de nomenament.
DISPOSO:
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PRIMER: RESOLDRE la convocatòria per a la provisió pel sistema de lliure
designació del lloc de treball de Vicesecretari/a – Secretari/a Tècnica de la Junta de
Govern Local de l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat.
SEGON: DECLARAR-LA deserta, donat que no s’ha presentat cap sol·licitud de
participació a la convocatòria.
TERCER: DONAR TRASLLAT d’aquesta resolució a la Direcció General
d’Administració Local del Departament de la Presidència de la Generalitat de
Catalunya i a la Direcció General de Funció Pública del Ministeri de Polítiques
Territorials i Funció Pública, als efectes de la seva anotació i publicació en el BOE.
QUART: DONAR COMPTE del present decret al Ple municipal, en la primera
sessió que se celebri.
CINQUÈ: NOTIFICAR aquest acord a la Gerència, a la Secretaria General, a la
Intervenció municipal, a Tresoreria i a la Junta de personal funcionari, als efectes
legals oportuns.”
ACORD 20.- RELATIU AL RECONEIXEMENT DE LA COMPATIBILITAT
SOL·LICITADA PEL FUNCIONARI F.M.,L. PER EXERCIR ACTIVITAT PÚBLICA.
(EXP. 9443/2019).
Es dóna compte de l’acord que es transcriu seguidament, i sotmès a votació
s'aprova amb 16 vots a favor dels representants del PSC-CP, Srs./Sres. Núria
Marín Martínez, Francesc J. Belver Vallés, Cristian Alcázar Esteban, José Castro
Borrallo, Manuel Brinquis Pérez, José M. García Mompel, Jaume Graells Veguin,
Jesús Husillos Gutiérrez, M. Ángeles Sariñena Hidalgo, Rocío Ramírez Pérez i
David Quirós Brito; dels representants d’ICV-EUiA-PIRATES-E, Sres./Sr. Ana
González Montes, Juliana Carballeira Pascual i Iván Nieto Martínez i del REGIDOR
i la REGIDORA NO ADSCRIT/A, Sr./a. Rafael Jiménez Ariza i Cristina Santón
Ramiro i amb 11 vots d’abstenció dels representants de CIUTADANS, Srs./Sra.
Miguel Manuel García Valle, M. Carmen Esteban Fernández, Rainaldo Ruiz
Narváez i Jesús Amadeo Martín González; dels representants d’ERC-AM, Srs.
Antoni Garcia i Acero i Jorge García Muñoz; de la representant del PP, Sra. Sonia
Esplugas González; del representant de CiU, Sr. Jordi Monrós i Ibáñez; del
representant de la CUP-PA, Sr. Christian Giménez Márquez i dels REGIDORS NO
ADSCRITS, Srs. Francisco Javier Martín Hermosín i Pedro Alonso Navarro;
assistents presents en el moment de la votació, adoptant-se l’acord següent:
El tinent d'Alcaldia, titular de l'Àrea d’Hisenda i Serveis Centrals, en exercici de les
facultats que li atorga els Decrets de l’alcaldia 6374 i 6375 de 26 de juliol de 2016,
publicat al B.O.P. de 5 d’agost de 2016, sotmet a dictamen de la Comissió
Permanent de Presidència el present acord per a la seva aprovació pel Ple:
Atès que el Sr. L. F. M., funcionari de carrera d’aquest Ajuntament, tècnic superior
d’esports, ocupant lloc de treball de cap de servei d’Esports i Joventut, va presentar
sol·licitud el 15 de gener de 2019, en la que sol·licita la compatibilitat per a exercir
l’activitat de professor associat a l’assignatura d’Emprenedoria del grau de Ciències
de l’Activitat Física i l’Esport del INEFC de Barcelona (Universitat de Barcelona)
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amb una dedicació parcial i amb una durada del 15 de gener de al 31 de juliol de
2019.
Atès que acompanya contracte de treball temporal en el que consta un inici de
l’activitat del 15 de gener de 2019 fins el 31 de juliol de 2019, en el que consta que
percebrà unes retribucions brutes mensuals de 955,90 euros.
Atès que el 30 de gener de 2019, el director de l’Institut Nacional d’Educació Física
de Catalunya Sr. J. S. G., emet informe favorable a la compatibilitat del Sr. L. F. M.
manifestant que el Sr. F. és contractat a temps parcial com a personal docent de
l’Institut Nacional d’Educació Física de Catalunya, com professor especialista amb
un contracte temporal des de l’1 de febrer de 2019 fins al 31 de juliol de 2019, i amb
un horari de dijous de 8 h. a 11 h. i els divendres de 8 h. a 9.30 h.
Atès que en 18 de febrer de 2019, el tinent d’Alcaldia de l’Àrea de Benestar i Drets
Socials emet informe en el manifesta que no hi ha inconvenient a autoritzar la
compatibilitat sol·licitada pel Sr. F. donat que el seu compromís en aquestes
activitats docents no perjudica el seu treball municipal.
Atès que la cap de secció de Gestió de Personal, el 22 de gener de 2019, fa constar
que el Sr. F. presta el seus serveis en aquest Ajuntament amb una jornada de 1647
hores anuals, 37 hores setmanals i es troba exempt d’efectuar els corresponents
marcatges als sistemes de control igual que la resta de caps de servei. Tanmateix
fa constar que a partir del dia 1 de novembre de 2017, s’ha assignat al Sr. F. el
factor d’horari especial.
Atès que en quant a la comptabilitat d’una segona activitat o un segon lloc de treball
públic la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’Incompatibilitats del personal de les
administracions públiques (LI) i la Llei 21/1987, de 26 de novembre,
d’incompatibilitats del personal al servei de l’Administració de la Generalitat (LIPC),
disposen en els arts. 4.1 i 4.2 respectivament que es podrà autoritzar la
compatibilitat, complides les altres prescripcions legals, el desenvolupament d’un
lloc de treball en l’esfera docent com a professor universitari associat en règim de
dedicació a temps parcial i amb una duració determinada, sempre que s’apreciï
interès públic.
Atès que en general, de conformitat amb l’art. 4.6 de la LIPC es considera que es
dóna aquest interès públic si la funció docent objecte de la segona activitat està
directament relacionada amb la funció o activitat que es considera principal.
Atès que l’art. 324 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el
Reglament del personal al servei de les entitats locals (RPEL), també disposa que
es pot compatibilitzar una segona activitat en el sector públic si ho exigeix l’interès
del mateix servei públic, considerant que concorre l’interès públic d’entre altres, si la
funció docent de la segona activitat està directament relacionada amb la funció o
activitat que es considera principal.
Atès que a més de l’interès públic abans expressat es determinen altres límits a la
compatibilitat de l’activitat pública que són:
El límit retributiu que deriva de l’aplicació dels articles 7.1 de la LI i 5.1 de la LIPC
que opera en dos sentits:
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- Límit de la retribució total que es poden percebre per ambdós llocs de treball
o activitats no pot superar les retribucions previstes a la Llei de
pressupostos generals de l’Estat per al càrrec de director general, o la que
si s’escau, determini a aquest efecte el Pressupost de la Generalitat.
- Límit de retribució de l’activitat secundària, que s’estableix en no superar el
30% de les retribucions de l’activitat principal.
Atès que els serveis prestats en el segon lloc o activitat no es poden computar a
efectes de triennis, de drets passius o de pensió per la Seguretat Social. Les
pagues extraordinàries i l’ajut familiar només es poden percebre per un dels llocs.
Atès que l’article 3 LI concreta les condicions en que s’haurà d’exercir la segona
activitat, en el sentit de que s’ha d’autoritzar prèvia i expressament i no pot suposar
modificació de jornada i horari de treball. Tanmateix, no pot impedir o menyscabar
l’estricte compliment del seus deures i quedarà sense efecte de forma automàtica
en cas de que l’interessat canvi de lloc de treball o es modifiquin les condicions del
lloc.
Atès que la normativa sobre control de presència de l’Ajuntament de l’Hospitalet,
recollida a l’Annex 21, del Conveni Col·lectiu, regula a l’article 3, les modalitats de
jornada de treball i horaris establint dues modalitats horàries de compliment de la
jornada: horari tancat i horari obert. En aquesta última modalitat, no hi ha marges
d’horari ni presència obligatòria preestablerta. El còmput d’horari es fa anualment i
els possibles saldos positius que restin al final d’any no es podran compensar amb
dies ni hores de festa a l’any següent.
Atès que l’horari fa referència a la mesura de la jornada, és a dir a la determinació
de l’hora d’ingrés i sortida de cada dia de treball i que la jornada és el temps durant
el qual el treballador es troba a disposició de l’ocupador per tal de complir amb la
prestació de serveis a la que es troba obligat, calculada en dies, setmanes o anys,
la declaració de compatibilitat, no afecta a les jornades d’ambdós llocs de treball.
Atès que els articles 4.1 LI, 4.2 LIPC i 326 RPEL disposen que es podrà autoritzar
la compatibilitat com a professor universitari en règim de dedicació no superior a la
de temps parcial i amb durada determinada, en consonància amb la sol·licitud.
Atès que degut a que ni la LIP ni la LIPC regulen el sentit del silenci administratiu
s’ha d’estar al que estableix l’article 24 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre del
Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques segons el qual
en els procediments iniciats a sol·licitud de persona interessada si en el termini
màxim establert pel procediment en qüestió no s’ha notificat resolució expressa,
legitima a l’interessat per entendre estimada la seva sol·licitud per silenci
administratiu, llevat de que una norma amb rang de llei o una norma de Dret
Comunitari de Dret Internacional aplicable a Espanya estableixi el contrari.
Atès que l’article 8.1 g) de Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés
a la informació pública i bon govern determina que les resolucions d’autorització o
reconeixement de compatibilitat que afectin als empleats públics s’ha de fer
públiques.
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Atès que els articles 333 a) del RPEL i els articles 14 de la LI i l’article 22.2 LIPC
disposen que l’òrgan competent per reconèixer la compatibilitat és el Ple de la
corporació local.
Vist l’informe del tinent d’Alcaldia de l’Àrea de Benestar i Drets Socials.
Vist l’informes de l’assessora jurídica de Recursos Humans.
Vist l’article 22.2 LIPC i l’article 333 a) RPEL, atorguen la competència per
reconèixer la compatibilitat al Ple de l’Ajuntament.
El Ple, a proposta del tinent d’Alcaldia titular de l’Àrea d’Hisenda Serveis Centrals, i
amb el dictamen previ de la Comissió Permanent de Presidència.
ACORDA:
PRIMER.- RECONÈIXER amb efectes del 15 de gener de 2019 i fins al 31 de juliol
de 2019, al Sr. L. F. M. la compatibilitat per a exercir l’activitat pública de professor
especialista amb dedicació parcial a l’Institut Nacional d’Educació Física de
Catalunya, centre adscrit a la Universitat de Barcelona, amb una dedicació màxima
de 4,50 hores setmanals i una autorització per la impartició de classes, els dijous de
8 h. a 11 h. i divendres de 8 h. a 9.30 h. horari que figura al certificat expedit per
l’INEFC, el 30 de gener de 2019 tot i que coincideix parcialment amb l’horari ordinari
de treball d’aquest Ajuntament, en tant que es troba exempt d’efectuar els
corresponents marcatges als sistemes de control igual que la resta de caps de
servei.
SEGON.- L’exercici de l’activitat declarada compatible resta sotmesa a les
limitacions legals, i en concret, al compliment de les següents condicions:
-

-

-

-

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

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 aquest acord al funcionari i a la Junta de Personal
Funcionari.
CINQUÈ.-TRASLLADAR els acords anteriors a l’Àrea de Benestar i Drets Socials i
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al Servei d’Esports.
ACORD 21.- RELATIU AL RECONEIXEMENT DE LA COMPATIBILITAT
SOL·LICITADA PER LA FUNCIONÀRIA INTERINA J. C., M. PER EXERCIR
ACTIVITAT PRIVADA (EXP.14016/2016).
Es dóna compte de l’acord que es transcriu seguidament, i sotmès a votació
s'aprova amb 13 vots a favor dels representants del PSC-CP, Srs./Sres. Núria
Marín Martínez, Francesc J. Belver Vallés, Cristian Alcázar Esteban, José Castro
Borrallo, Manuel Brinquis Pérez, José M. García Mompel, Jaume Graells Veguin,
Jesús Husillos Gutiérrez, M. Ángeles Sariñena Hidalgo, Rocío Ramírez Pérez i
David Quirós Brito i del REGIDOR i la REGIDORA NO ADSCRIT/A, Sr./a. Rafael
Jiménez Ariza i Cristina Santón Ramiro i amb 14 vots d’abstenció dels
representants de CIUTADANS, Srs./Sra. Miguel Manuel García Valle, M. Carmen
Esteban Fernández, Rainaldo Ruiz Narváez i Jesús Amadeo Martín González; dels
representants d’ICV-EUiA-PIRATES-E, Sres./Sr. Ana González Montes, Juliana
Carballeira Pascual i Iván Nieto Martínez; dels representants d’ERC-AM, Srs.
Antoni Garcia i Acero i Jorge García Muñoz; de la representant del PP, Sra. Sonia
Esplugas González; del representant de CiU, Sr. Jordi Monrós i Ibáñez; del
representant de la CUP-PA, Sr. Christian Giménez Márquez i dels REGIDORS NO
ADSCRITS, Srs. Francisco Javier Martín Hermosín i Pedro Alonso Navarro;
assistents presents en el moment de la votació, adoptant-se l’acord següent:
El tinent d'Alcaldia, titular de l'Àrea d’Hisenda i Serveis Centrals, en exercici de les
facultats que li atorga els Decrets de l’alcaldia 6374 i 6375 de 26 de juliol de 2016,
publicat al B.O.P. de 5 d’agost de 2016, sotmet a dictamen de la Comissió
Permanent de Presidència el present acord per a la seva aprovació pel Ple:
Atès que la Sra. M. J. C., funcionària interina, tècnic/a superior de la regidoria de
Turisme i Desenvolupament Econòmic, l’11 de gener de 2019, codi registre general
d’entrada E/5105/2019, ha presentat sol·licitud per desenvolupar una segona
activitat com a administradora d’importació de productes de Xina, per compte propi,
els dilluns de 17 a 20 h.
Atès que el 21 de gener de 2019, el cap de servei de la Regidoria de Turisme i
Desenvolupament Econòmic informa que la Sra. J. realitza habitualment una horari
de 8.00 a 15.00 h i els dijous de 16.00 fins les 20.00 hores. Tanmateix, informa que
les activitats de caire privat que proposa desenvolupar no interfereixen ni
condiciona al compliment de les funcions i tasques que té assignades i que no
concorren circumstàncies en el desenvolupament de les seves tasques que puguin
limitar o condicionar l’autorització de la compatibilitat sol·licitada.
Atès que el 21 de febrer de 2019, el cap de secció d’Administració dels Recursos
Humans i relacions Laborals certifica que la Sra. J. presta els seus serveis amb una
jornada de 1647 hores anuals, equivalent a una jornada referencial de 37 hores i 51
minuts setmanals i que 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
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personal al servei de les administracions públiques com a norma bàsica, la Llei
21/1987, de 26 de novembre d’incompatibilitats del personal al servei de
l’Administració de la Generalitat de Catalunya LIPC i els articles 331 a 344 del
Decret 214/1990, de 30 de juliol per la qual s’aprova el Reglament del personal al
servei de les entitats locals (RPEL).
Atès que l’article 11 LI estableix quines són les activitats que no podrà exercir entre
es quals no es troba la de administradora d’importació de productes de Xina.
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.
Atès que respecte de la limitació de la jornada horària l’article 12 LIPC i l’article
329.2 RPEL disposen que en cap cas la suma de jornades de l’activitat pública i
privada no pot superar la jornada ordinària de l’Administració incrementada en un
50%.
Atès que, en conseqüència, es pot atorgar la compatibilitat tenint en compte les
previsions dels articles 11 a 15 de la LI, 11 a 21 LIPC i 321 a 344 del RPEL, que
determinen que la compatibilitat amb la segona activitat no pot ser absoluta i que
s’ha de reconèixer, però atenent a les següents limitacions:
- Que no impedeixi o menyscabi l’estricte compliment dels seus deures.
- Que no quedi compromès amb la seva imparcialitat i independència.
- No pot treballar en aquells assumptes relacionats amb la seva activitat a
l’Ajuntament.
- No pot modificar la jornada de treball i l’horari quedant condicionada a l’estricte
compliment de la jornada i horari.
- La compatibilitat quedarà sense efecte de forma automàtica en cas de que
l’interessada canvi de lloc de treball en el sector públic.
- L’interessada no podrà invocar o fer ús de la seva condició pública per a l’exercici
de l’activitat privada.
- La dedicació de la jornada no pot ser superior al 50% de la jornada ordinària de
l’Administració.
- Qualsevol altre que derivi de la normativa que sigui d’aplicació al règim
d’incompatibilitats.
Atès que els articles 14 LI, 17 LIPC i 339 RPEL disposen que l’exercici d’una
segona activitat requerirà previ reconeixement exprés de compatibilitat.
Atès que degut a que ni la LIP ni la LIPC regulen el sentit del silenci administratiu
s’ha d’estar al que estableix l’article 24 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre del
Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques segons el qual
en els procediments iniciats a sol·licitud de persona interessada si en el termini
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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 del cap de servei de la Regidoria de Turisme i Desenvolupament
Econòmic
Vist l’informe de l’assessora jurídica de RRHH.
Vistos els articles 22.2 2 LIPC i 333 a) RPEL que disposen que l’òrgan competent
per a reconèixer la compatibilitat és el Ple de l’Ajuntament.
El Ple, a proposta del tinent d’Alcaldia titular de l’Àrea d’Hisenda Serveis Centrals, i
amb el dictamen previ de la Comissió Permanent de Presidència,
ACORDA:
PRIMER.- RECONÈIXER amb efectes del dia 11 de gener de 2019 a la Sra. M. J.
C., la compatibilitat per exercir l’activitat privada administradora d’importació de
productes de Xina, per compte propi, amb una dedicació màxima prevista de 3
hores setmanals, els dilluns de 17 a 20 h en tant la declaració de compatibilitat no
afecta a l’horari de treball.
SEGON.- L’exercici de l’activitat declarada compatible resta sotmesa a les
limitacions legals, i en concret, al compliment de les següents condicions:
a) L’activitat no pot incidir o estar relacionada amb serveis d’aquest Ajuntament, ni
comprometre la imparcialitat i independència de la funcionària ni impedir o
menyscabar l’estricte compliment dels seus deures o perjudicar els interessos
generals.
b) L’exercici de l’activitat declarada compatible no pot modificar la jornada de treball
ni l’horari de la funcionària, restant condicionada la seva validesa a l’estricte
compliment de la jornada i l’horari del lloc de treball que ocupa en aquest
ajuntament.
c) La compatibilitat quedarà sense efecte de forma automàtica, pel transcurs del
termini autoritzat i també cas que la funcionària canvi de lloc de treball o es
modifiquin les condicions del que ocupa actualment.
d) La funcionària no podrà invocar o fer ús de la seva condició pública per a
l’exercici de l’activitat privada.
e) Qualsevol altre que es derivi del compliment de la normativa aplicable sobre
incompatibilitats del personal funcionari al servei d’aquesta administració.
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TERCER.- Fer públic aquest acord de conformitat amb el que preveu l’art. 8.1.g) de
la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i
bon govern.
QUART.- Notificar el present acord al/a la funcionari/a interessada i a la Junta de
Personal Funcionari.
CINQUÈ.- Traslladar el present acord a l’Àrea de Coordinació, Planificació,
Desenvolupament Econòmic i Ocupació, al servei de la regidoria de Turisme i
Desenvolupament Econòmic i a la Direcció de l’Assessoria Jurídica.
ACORD 22.- RELATIU A L’APROVACIÓ DE L’INCREMENT DEL 2,25% DE LES
RETRIBUCIONS DEL PERSONAL EVENTUAL PER A L’EXERCICI 2019. (EXP
3899/2019).
Es dóna compte de l’acord que es transcriu seguidament, i sotmès a votació
s'aprova amb 18 vots a favor dels representants del PSC-CP, Srs./Sres. Núria
Marín Martínez, Francesc J. Belver Vallés, Cristian Alcázar Esteban, José Castro
Borrallo, Manuel Brinquis Pérez, José M. García Mompel, Jaume Graells Veguin,
Jesús Husillos Gutiérrez, M. Ángeles Sariñena Hidalgo, Rocío Ramírez Pérez i
David Quirós Brito; dels representants d’ERC-AM, Srs. Antoni Garcia i Acero i Jorge
García Muñoz; de la representant del PP, Sra. Sonia Esplugas González; del
representant de CiU, Sr. Jordi Monrós i Ibáñez i dels REGIDORS i la REGIDORA
NO ADSCRITS/A, Srs./a. Rafael Jiménez Ariza, Cristina Santón Ramiro i Pedro
Alonso Navarro; amb 4 vots en contra dels representants d’ICV-EUiA-PIRATES-E,
Sres./Sr. Ana González Montes, Juliana Carballeira Pascual i Iván Nieto Martínez i
del representant de la CUP-PA, Sr. Christian Giménez Márquez i amb 5 vots
d’abstenció dels representants de CIUTADANS, Srs./Sra. Miguel Manuel García
Valle, M. Carmen Esteban Fernández, Rainaldo Ruiz Narváez i Jesús Amadeo
Martín González i del REGIDOR NO ADSCRIT, Sr. Francisco Javier Martín
Hermosín; assistents presents en el moment de la votació, adoptant-se l’acord
següent:
El tinent d’Alcaldia, titular de l’Àrea d’Hisenda i Serveis Centrals, en exercici de les
facultats que li atorga els decrets de l’Alcaldia 6374 i 6375 de 26 de juliol de 2016,
publicat al B.O.P.B de 5 d’agost de 2016, sotmet a dictamen de la Comissió
Permanent de Presidència el present acord per a la seva aprovació pel Ple:
VIST la providència de l’alcaldia de 18 de febrer de 2019, que insta l’increment de
les retribucions del personal eventual amb efectes de l’1 de gener de 2019, tal i com
en previsió figurava en el pressupost municipal per aquest exercici 2019.
VIST que el Ple de l'Ajuntament, en sessió de 19 de juny de 2015, va acordar, amb
motiu de l’inici del mandat de la corporació l’aprovació de la plantilla i els llocs de
treball del personal eventual, determinant el seu número, denominació i
retribucions. L’acord va ser publicat en el DOGC de 30.06.2015 i el BOPB de
03.07.2015.
VIST que el Ple de l’Ajuntament, en sessió de 25 de setembre de 2018 va aprovar
l’increment de l’1,75% (1,50% + 0,25%) les retribucions del personal eventual al
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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.
ATÈS que l’article 12 del text refós de la Llei de l’Estatut bàsic de l’empleat públic,
aprovat per Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, disposa que es personal
eventual el que, en virtut de nomenament i amb caràcter no permanent només
realitza funcions expressament qualificades com de confiança i assessorament
especial, essent retribuït amb càrrec als crèdits pressupostaris consignats amb
aquesta finalitat.
ATÈS que l'article 104.1 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de
règim local, en relació amb els articles 304.1 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 de
abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local a
Catalunya, estableix que el nombre, característiques i retribucions del personal
eventual són determinats pel Ple municipal, al començament de cada mandat
corporatiu i que aquestes determinacions només podran ser modificades amb motiu
dels pressupostos anuals.
ATÈS que per acord de Ple de l’Ajuntament en sessió celebrada el 21 de desembre
de 2018, es va aprovar inicialment el Pressupost de l’Ajuntament per a l’exercici
2019, i que aquest, va ser aprovat definitivament amb efectes 17 de gener de 2019
segons publicació al BOPB núm. CVE 2019001862 de data 21 de gener de 2019.
ATÈS que a l’acord sisè de l’esmentat acord de Ple, s’aprova la no disponibilitat
dels crèdits consignats en una sèrie d’aplicacions pressupostàries, per un import
total de 2.136.831,89 € corresponents al total de l’increment salarial previst per a
l’exercici 2019, (increments sobre retribucions, increment addicional sobre massa
salarial i repercussió increment sobre la seguretat social a càrrec de l’Ajuntament).
ATES que els increments salarials que es determinin legalment pel conjunt del
personal al servei d’aquest administració per a l’exercici 2019, s’aplicaran amb
càrrec als crèdits declarats com a no disponibles suara esmentats, mitjançant acord
de JGL, òrgan competent en màteria d’aprovació de les retribucions del personal,
de confomitat amb l’article 127.1 d) de la Llei 7/1985, Reguladora de les Bases de
Règim Local.
VIST el Reial Decret- Llei 24/2018, de 21 de desembre, pel que s’aproven mesures
urgents en matèria de retribucions en l’àmbit del sector públic”, en el seu article
3.Dos. estableix que “En el año 2019, las retribuciones del personal al servicio del
sector público no podrán experimentar un incremento global superior al 2,25 por
ciento respecto a las vigentes a 31 de diciembre de 2018, en términos de
homogeneidad para los dos períodos de la comparación, tanto por lo que respecta
a efectivos de personal como a la antigüedad del mismo y sin considerar a tales
efectos los gastos de acción social que, en términos globales, no podrán
experimentar ningún incremento en 2019 respecto a los de 2018”, i a l’article 6.Uno
on s’estableixen les retribucions dels funcionaris per l’any 2019.
ATÈS que a la Junta de Govern Local de data 12 de febrer de 2019 es va aprovar la
disponibilitat dels crèdits pressupostaris de l’exercici 2019 dotats en previsió de
l’increment de les retribucions dels empleats públics per a l’exercici 2019.
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ATÈS que l’article 304.3 del mateix text legal estableix que el nomenament del
personal eventual, el règim de les seves retribucions i llur dedicació es publiqui al
BOPB, DOGC, i si s’escau en el Butlletí o Diari propi de la Corporació.
Vist l’informe de la directora de serveis d’Hisenda, Recursos Generals, Programes i
Pressupostos.
Vist l’informe de l’assessoria jurídica de Recursos Humans,
El Ple, a proposta del tinent d’Alcaldia, titular de l’Àrea d’Hisenda i Serveis Centrals i
amb el dictamen previ de la Comissió Permanent de Presidència,
ACORDA:
PRIMER.- APROVAR amb efectes del dia 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. Les quantitats es concreten en el quadre següent:
TOTAL BRUT
ANUAL

2 PAGUES

12
MENSUALITATS

(JUNY i
DESEMBRE)

ASSESSOR/A D'ALCALDIA

77.475,16 €

5.533,94 €

5.533,94 €

ASSESSOR/A NIVELL 1

66.862,18 €

4.775,87 €

4.775,87 €

ASSESSOR/A NIVELL 2

53.065,46 €

3.790,39 €

3.790,39 €

ASSESSOR/A NIVELL 3
ASSESSOR/A GRUPS
MUNICIPALS

42.452,20 €

3.032,30 €

3.032,30 €

34.492,50 €

2.463,75 €

2.463,75 €

SEGON.-La despesa a les que es refereix l'apartat anterior, s’imputarà a la partida
pressupostària que per la seva naturalesa correspongui, dintre dels pressupostos
generals d'aquest Ajuntament per a 2019, amb un límit màxim total de 21.950,42 €,
amb càrrec a les RC núm. 190013034 per import de 8.322,54€; RC núm.
190013035 per import de 1.471,29€; RC núm. 190013036 per import de 1.167,70€;
RC núm. 190013190 per import de 1.167,70€; RC núm. 190013191 per import de
1.471,29€; RC núm. 190013331 per import de 934,15€; RC núm. 190013332 per
import de 934,15€; RC núm. 190013333 per import de 1.471,29€; RC núm.
190013334 per import de 1.868,30€; RC núm. 190013448 per import de 934,15€;
RC núm. 190013449 per import de 736,57€ i RC núm. 190013295 per import de
1.471,29€.
TERCER.- PUBLICAR les retribucions en el BOPB, en el DOGC, en compliment
del que disposa l'article 104.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les
Bases de Règim Local i 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 a Catalunya i en la
seu electrònica municipal.
QUART.- DONAR TRASLLAT d'aquest acord a la Gerència, a la Secretaria
General del Ple, a la Intervenció, a la Tresoreria i al Departament de Personal als
efectes escaients.
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II. CONTROL I FISCALITZACIÓ DELS ORGANS DE GOVERN, MOCIONS,
PRECS I PREGUNTES
DESPATX OFICIAL DE DECRETS I RESOLUCIONS
ACORD 23.- DONAR COMPTE DELS DECRETS D’ALCALDIA I LES
RESOLUCIONS DICTADES PER DELEGACIÓ, CORRESPONENTS AL PERÍODE
DEL 20 DE FEBRER AL 12 DE MARÇ DE 2019, QUE COMPRENEN ELS
NÚMEROS DEL 1210 AL 1765. (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 1210 de data 20 de febrer al número 1765 de 12 de març 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 24.- DONAR COMPTE DELS ACORDS APROVATS PER LA JUNTA DE
GOVERN LOCAL CORRESPONENTS A LES SESSIONS 7,8,9 I 10 DE 26 DE
FEBRER; 5,12 I 15 DE MARÇ 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 actes de les sessions són les corresponents als números 7, 8, 9 i 10
de 26 de febrer i 5, 12 i 15 de març de 2019, respectivament.
Les esmentades actes han estat trameses als diferents grups polítics
municipals, de les quals se’n donen per assabentats/des els membres de la
corporació presents a la sessió.
L’Alcaldessa pregunta als presents si existeix alguna intervenció en relació als
dos punts anteriors. No existint cap pronunciament, dóna pas a l’apartat de
participació ciutadana.
PARTICIPACIÓ CIUTADANA
ACORD 25.- PETICIÓ
DE
PARAULA
DE
L’ENTITAT
DELEGACIÓ
TERRITORIAL DE LA UGT DE L’HOSPITALET, SOL·LICITANT INTERVENIR AL
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PLE EN RELACIÓ A L’ABONAMENT DE TRANSPORT ANOMENAT “TTREBALL” (EXP. AJT/16.540/2019).
En relació a la petició de paraula sol·licitada per l’entitat delegació territorial de la
UGT de L’Hospitalet, es produeixen les intervencions següents:
SRA. ALCALDESSA
Té la paraula el Sr. B. en nom de l’UGT. Sr. B. dir-li que tindrà el temps perquè
pugui expressar allò que consideri. Com aquesta és una qüestió que està lligada a
una moció que presenta ERC i que està en l’ordre del dia en el número 37, hem
decidit, com en altres ocasions, que vostè farà la intervenció i el debat el realitzarem
amb les mocions d’ERC.

SR. B. (UGT)
Nosaltres com a UGT lo que venim a dir, o presentar és un estudi que s’ha fet per
part de l’UGT regió metropolitana, UGT Catalunya, on es constata i es pot
visualitzar que en els desplaçaments de mobilitat de persones que van del seu
domicili al lloc de treball, normalment en tot lo que és l’àrea metropolitana, realment
surt molt més econòmic anar en transport privat que no en transport públic en la
majoria dels casos, amb un 30 i pico per cent i en altres casos encara més.
Depenent d’on va cadascú i depenent d’on surt i depenent de quin és el polígon on
ha d’anar a treballar, polígon o zona industrial que recordem amb la evolució normal
de qualsevol societat al final s´han anat posant polígons per desplaçar-se al lloc de
treball i per tant fa més feixuga la mobilitat allà.
Sabem també que des de l’1 de gener d’enguany l’autoritat metropolitana de
transport ha fet tota una tarifa plana que aplega 36 municipis i per tant ja s’ha
avançat en aquest sentit però, nosaltres anem més enllà. I lo que diem i a arrel
d’aquest estudi és que, no es pot quedar en l’àrea metropolitana, s´ha d’acabar
creant la regió metropolitana i aquí és on aquesta T-mobilitat, que no és la que
estem dient nosaltres, aquesta T-mobilitat futura que la pròpia autoritat de transport
metropolità ja ha dit que posarà en marxa, nosaltres el que diem és que, dintre
d’aquest títol, que al final vindrà a unificar els 88 títols diferents de transports que hi
han. Hi hagi un apartat, una bonificació que pot tenir dos besants, una seria la TTreball, que és pròpiament lo que venim a explicar o la T-peatge. En quin sentit? En
sentit de que les persones treballadores, ciutadans i ciutadanes que s’hagin de
traslladar a polígons industrials per un tema de mobilitat, puguin tenir aquesta
bonificació dintre d’aquesta T-mobilitat vers el treball i per tant amb els dies que té
la seva jornada, amb els horaris corresponents i per tant individualitzar molt i fer
com un títol molt personalitzat, justament per la feina.
I en el cas, de la T-peatge que és lo mateix, seria per les persones que tenen una
mobilitat més reduïda o que realment venen d’indrets on han d’agafar si o si perquè
no hi arriben al transport públic, el transport privat.
Dit això, nosaltres lo que pensem és que lo que s’ha de fer és més inversió en
aquest sentit, s´ha d’instar a les autoritats o supramunicipals a justament plegar
aquestes peticions i a fi i efecte de que en un futur aquestes T-mobilitat que és
general i de Tarifa Plana pugui incloure en aquesta futura regió metropolitana
aquests descomptes en aquests dos casos. I en el cas que ens importa a nosaltres
més, aquí a L’Hospitalet, pues directament amb els espais que tenim.
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Dit això també, lo que queda per demanar és que en principi quedi aquí un
posicionament clar, i que es pugui d’alguna manera elevar on correspongui de cara
a que es tingui en compte aquest estudi i pugui regir la idea aquesta. Gràcies.
MOCIONS DELS GRUPS POLÍTICS
MOCIONS CONJUNTES
En relació a les mocions que figuren amb els números 26 i 27 a l’ordre del
dia, es produeixen les intervencions següents:
SRA. ALCALDESSA
Tal com hem comentat faríem cinc minuts cada una de les mocions, i per presentar
la primera, la presentaria el Sr. Christian Giménez.
SR. GIMÉNEZ MÁRQUEZ (CUP-PA)
Bona tarda a totes. I una abraçada ben forta a la Laia i al Lluís presents avui també
amb el seu grup de suport a la sala del Ple. Agrair també al grup de suport que avui
vingui a fer companyia, a donar suport, a donar a conèixer a totes les veïnes aquest
cas i a donar suport a la presentació d’aquesta moció que és la seva moció. Moció
de suport a la Laia i al Lluís. Gràcies per la vostra feina en solidaritat amb les
nostres veïnes encausades injustament.
Ens sap molt greu des de aquest grup municipal, que per una qüestió estrictament
burocràtica, per presentar la instància unes hores desprès de finalitzar el termini
estipulat, avui el grup de suport no pugueu prendre la paraula al Ple, per explicar la
complicada situació de repressió que estan vivint les nostres dues veïnes. Ho
sentim de veritat.
Per això mateix, emplacem a tothom a visitar la web suportlaialluis.cat i el hashtag a
les xarxes socials: #8anyspermanifestarse per ampliar la informació i esbrinar com
solidaritzar-se amb aquest cas. A continuació, llegirem el text d’aquesta moció
conjunta dels grups municipals ERC, CiU i CUP-Poble Actiu, donat que fa un breu
resum i síntesi de tota la situació que presenta el cas:
“Atès que a dues veïnes de L’Hospitalet de Llobregat se’ls hi demanen fins a 8 anys
de presó (2 i 6 respectivament) per haver participat d’una manifestació el passat 25
de març de 2018 a Barcelona.
Atès que l’única prova que hi ha a hores d’ara, és la declaració d’un operatiu de la
Guàrdia Urbana de paisà que participava en tasques de contra vigilància, al servei
de la Delegació del Govern Espanyol, sota el comandament màxim de l’Enric Millo i
amb el context d’excepcionalitat jurídica i política imposat per l’aplicació forçosa de
l’article 155 de la Constitució Espanyola.
Atès que en aquella manifestació hi va haver més d’un centenar de ferits i
càrregues policials del cos de Mossos d’Esquadra.
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Atès que la instrucció es tanca en només 9 dies, sense cap investigació per
contrastar la versió de l’operatiu de la Guàrdia Urbana de Barcelona, més enllà de
citar a declarar a les imputades, que es van acollir al dret a no declarar.
Atès que la Fiscalia els ha acusat de càrrec d’atemptat a l’autoritat, càrrec que fins
aquell moment no apareixien enlloc, i demana penes totalment desproporcionades,
en relació als fets dels quals se’ls acusa.
Atès que, davant aquest escenari jurídic, s’ha desestimat el recurs dels advocats
defensors sobre aquesta vulneració de la legítima defensa de les dues veïnes de
L’Hospitalet encausades.
Atès que, mentre les dues veïnes declaraven el passat mes de març 2018, la
Policia Nacional ocupava la comissaria dels Mossos d’Esquadra de L’Hospitalet,
amb l’única finalitat d’enregistrar fotogràficament les veïnes que s’hi solidaritzaven
al carrer, just a la porta.
Atès que s’ha creat un grup de suport social i veïnal a L’Hospitalet de Llobregat, en
solidaritat amb aquest encausament judicial, per considerar-lo totalment
discrecional, no ajustat a la realitat dels fets i amb una petició de penes per part de
Fiscalia totalment desproporcionades. I havent estat arxivades, a més a més,
gairebé la totalitat d’atestats i causes obertes relatives al passat 25 de març 2018.
Essent Laia i Lluís dues veïnes de L’Hospitalet de Llobregat, amb responsabilitats
familiars i menors al seu càrrec, i essent també dues veïnes fortament arrelades al
municipi, degut a la seva participació durant anys a tota mena de col·lectius i
d’activitats d’índole veïnal, social, educatives, en defensa dels drets humans, del
patrimoni, etc.
Atès que és un deure polític dels grups amb representació institucional la defensa
dels drets fonamentals, com són el dret a la manifestació, a la lliure expressió
política, així com fer d’altaveu de situacions considerades injustes.
Per tots aquests motius, i donant resposta a la petició del Grup de Suport Laia i
Lluís, l’Ajuntament de L’Hospitalet de Llobregat, a proposta dels grups municipals
ERC, CiU-PdCAT i CUP-Poble Actiu, acorda:
PRIMER.- Expressar la solidaritat de l’Ajuntament de L’Hospitalet, amb Laia i Lluís,
com a veïnes del municipi, així com recolzar la feina del seu grup de suport, que
reclama la seva absolució, davant el procés judicial que estan vivint.
SEGON.- Donar suport a les possibles accions, esdeveniments, campanyes de
solidaritat i en suport a les dues veïnes de L’Hospitalet encausades, facilitant la
celebració i comunicació d’esdeveniments públics i la visibilització de la seva causa
entre el veïnat de la ciutat de L’Hospitalet de Llobregat.
TERCER.- Instar a la Fiscalia a estudiar de nou el cas i a arxivar la seva denúncia,
retirant per tant tota petició de penes per a les dues persones afectades.
QUART.- Donar trasllat d’aquesta moció al jutjat i a la fiscalia que porta el cas, a
Alerta Solidària, al col·legi d’advocats, a la FAV L’H (Federació d’Associacions de
Veïns de L’Hospitalet de Llobregat), a Amnistia Internacional Catalunya, a Arrels
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advocats, al Centre per la defensa dels drets humans Irídia i al Grup de Suport”.
Gràcies.

SRA. ESPLUGAS GONZÁLEZ (PP)
Respecte a la moció 27, és una moció de CiU i PP relativa al control de plagues de
rates i paneroles a L’Hospitalet. Llegeixo a continuació la moció:
Tot i que les ciutats han estat concebudes com un ecosistema artificial i un centre
de vida cultural social i econòmic, creat i adaptat a una única espècie, la humana.
És una realitat que l’ésser humà es veu obligat a compartir aquest espai amb un
important grup d’organismes entre els que destaquen els artròpodes i els
rosegadors.
Tanmateix, quan les poblacions d’aquests animals sobrepassen certs nivells és
quan parlem de plagues i, amb elles, dels problemes que aquestes poden ocasionar
tant a nivell de salubritat, higiene, salut, seguretat o conservació d’elements propis
de la ciutat (cablejat,...).
Des de fa ja un temps, cada cop són més les queixes ciutadanes respecte
l’existència de plagues de rosegadors a la nostra ciutat: a tots els barris. Així, cada
cop és més habitual veure un d’aquests rosegadors passejant pels nostres carrers
ja sigui a plena llum del dia o en la fosca nit.
Entenem que la ciutat de L’Hospitalet ja duu a terme un control de plagues urbanes
però, atenent el gran nombre de queixes (moltes d’elles amb fotos que ho
corroboren) junt amb el fet que les mesures antiplagues es concentren durant els
mesos de primavera-estiu, aquest està resultant insuficient.
L’augment de la temperatura global al llarg de l’any, ha provocat que aquestes
plagues manifestin la seva presència en èpoques no estiuenques fet que fa
necessari una intervenció i manteniment al llarg de tot l’any, intensificant la
fumigació i el control als punts més afectats.
A tall d’exemple, i com un dels barris més afectats, els veïns de Bellvitge fa molts
anys que es queixen d’aquesta situació sense que s’observi cap millora al respecte.
L’objectiu del control de plagues urbanes és la millora del benestar dels residents, la
reducció de les malalties transmissibles així com la minimització de les diferents
problemàtiques associades a aquestes. Donades les característiques dels ambients
urbans en els que es produeix la convivència quasi permanent entre l’ésser humà i
la plaga, l’adopció d’un programa de lluita racional que permeti reduir o eliminar la
incidència d’aquestes espècies resulta imprescindible.
La millora del medi urbà, i de la salut ambiental urbana, exigeix una actuació
conjunta de molts sectors i la intervenció d’organismes públics, privats i comunitaris.
Una de les responsabilitats dels ajuntaments és vetllar per la coordinació de totes
les parts implicades i del compliment de les diferents normatives amb l’objectiu
d’incrementar l’eficàcia d’aquests controls i plans de prevenció.
El ple, a proposta dels grups municipals CiU-PDeCAT i PP, adopta els següents
acords:
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PRIMER.- Dur a terme uns anàlisi i estudi de la situació actual de les diverses
poblacions de rosegadors, paneroles (així com altres animals) que puguin constituir
una plaga.
SEGON.- Dissenyar i aplicar un pla integral i transversal de control de plagues
urbanes, o redissenyar i actualitzar el ja existent, adaptat a la situació actual amb
l’objectiu de lluitar contra les plagues de rosegadors i paneroles a la ciutat, durant
tot l’any.
TERCER.- Dur a terme una campanya informativa de bons hàbits que la ciutadania
ha d’adquirir per tal de col·laborar amb el control de plagues a L’Hospitalet.
QUART.- Donar trasllat dels acords d’aquesta moció al Consell de Ciutat, Consells
de Districte, AMPA’s i associacions de veïns de la ciutat.

La Sra. Alcaldessa-Presidenta, per al seu posicionament, dóna la paraula als
regidors i regidora no adscrits/adscrita, i a continuació a la resta dels regidors i les
regidores representants dels grups polítics municipals, per ordre de menor a major
representació.
SR. JIMÉNEZ ARIZA (REGIDOR NO ADSCRIT)
Gràcies, sobre la moció 26 vagi per endavant que desitjo que s’esclareixi tot el que
va passar i que espero que tant la Laia com el Lluís surtin innocents d’aquesta
causa, però jo no podré votar favorablement a aquesta moció i m’explico.
Com ja ha passat altres cops no crec que l’ajuntament s’hagi de posicionar respecte
a processos judicials. Nosaltres ni som jutges ni ens competeix decidir sobre temes
judicials. Com bé es diu a la moció, és un deure polític per la nostra part defensar
els drets fonamentals però sempre en el marc de les nostres competències i sé que
és difícil d’entendre, però per responsabilitat i desitjant com he dit abans que vagi
tot bé per la Laia i en Lluís, votaré en contra.
Sobre la moció 27 a favor.

SRA. SANTÓN RAMIRO (REGIDORA NO ADSCRITA)
Gràcies sobre la moció de plagues urbanes. Efectivament com comentava la
companya i el company, les plagues són presents als nuclis urbans i la nostra línia
d’actuació va en la mateixa línia que els acords que proposa, per tant votarem
favorablement. El compromís de l’equip de salut ambiental per millorar les
estratègies de control de plagues al municipi per tal de mitigar el seu impacte,
passa per la formació continuada dels professionals, la anàlisi i l’estudi constant. De
fet el darrer és de l’últim trimestre i la col·laboració directa amb i de la ciutadania.
Cada tipologia de plaga té un tractament diferent. El canvi climàtic les fa més
presents durant tot l’any. Però tot i així totes elles tenen un tractament sistemàtic,
intensiu que en algunes plagues es fa durant els mesos d’estiu (mosquits i
paneroles) i d’altres que són sistemàtics durant tot l’any, com poden ser rosegadors.
Tot i així i existint aquest sistemàtic intensiu, s’atenen totes les intervencions per
detecció tant de forma d’ofici com per demanda ciutadana.
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L’increment pressupostari d’aquesta partida per l’any en curs ha estat d’un 48%,
47.000 euros. Amb lo qual suposa una despesa anual de 145.000 euros en la lluita
integral de plagues. Això ens permetrà introduir noves tecnologies en el tractament
de les plagues urbanes. Tot tenint en compte i present que estem limitats per les
directrius europees. No qualsevol producte es pot emprar a l’espai públic. Des del
servei de salut, s’atenen totes les incidències, com els hi deia. No es deixa cap
penjada i les que són reiterades, de punts que es repeteixen en el temps. Passen a
formar part de les intervencions al pla sistemàtic anual de l’any vinent.
Com les casuístiques de la presencia de plagues són molt diferents. Una com
apuntava la senyora Esplugas és el canvi climàtic, però les altres són variables, a
vegades per realització d’obres, per un solar deteriorat, per temes d’infraestructures
municipals o privades, etc... El que fem, són campanyes o reunions informatives
amb veïns, molt puntuals sobre la seva realitat, sobre el seu entorn, sobre com
poden ajudar-nos a prevenir la presència de rosegadors, paneroles, etc..., la darrera
va ser a Blocs Florida aquest mateix mes de març.
L’única campanya que té una presència de ciutat és la de paneroles, que portem
engegant cada primavera des de 2016 i que té doncs, molt bon impacte. El ciutadà i
les ciutadanes s’impliquen moltíssim i ens fan una mica de guies d’aquells punts on
normalment no hem trobat presencia i aquell any surt.
Com a novetat, destacar de les últimes implementacions que hem fet dins d’aquesta
voluntat de millora constant i lluita integral, és conjuntament amb espai públic, la
unitat de salut ambiental ha establert un protocol per tal de quan s’iniciïn obre
pública, una setmana abans s’avisi al equip de control de plagues per poder fer una
actuació preventiva i mitigar la presència de rosegadors, paneroles i altres insectes
durant les obres, que normalment és un dels motius per els quals surten a la
superfície.
Votaré favorablement. I l’altra moció la votaré contrària pels mateixos motius que
comentava el company Jiménez.

SR. MARTÍN HERMOSÍN (REGIDOR NO ADSCRIT)
Buenas tardes, la 27 la votaré a favor y la 26 la votaré en contra, básicamente por
los mismos motivos. En España existe una separación de poderes y esta
administración no puede involucrarse.

SR. PEDRO ALONSO NAVARRO (REGIDOR NO ADSCRIT)
En contra de la 26 y a favor de la 27

SR. GIMÉNEZ MÁRQUEZ (CUP-PA)
Votem a favor d’aquesta moció, per considerar que els problemes de salut pública
són prioritaris en un municipi tan poblat com és L’Hospitalet de Llobregat. També,
en constatar, amb veïnes de diferents barris, especialment amb les del barri de
Bellvitge, que aquest no és un problema menor. Sobretot quan vius als baixos per
exemple, de determinades zones i quan les plagues afecten al teu dia a dia.
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Però, tot i que el nostre vot és favorable, volem destacar que, des de la nostra visió
animalista, aquestes actuacions haurien d’anar conjuntament amb actuacions de
previsió, d’adaptació i no pas plans de xoc davant d’un excés d’animals d’aquesta o
qualsevol altra tipologia.
Així doncs, el nostre posicionament, tot i estar d’acord en invertir més recursos per
fer front a una excessiva proliferació de rosegadors, paneroles, etc... donades les
possibles conseqüències de transmissió de malalties... apostaria per invertir més en
prevenció. I no pas en mesures d’extermini.
S’ha de pensar amb visió de futur i no només amb plans de xoc. Per tant, el que
s’ha de prioritzar és la prevenció. Una política adequada de salut pública, podria ser
garantir o donar eines perquè aquestes plagues no hi apareguin, amb mesures com
ara, augmentar el serveis de neteja dels carrers amb visió específica, potser
modificar els embornals del clavegueram, evitar l’aigua estancada, etc. No són
poques les fórmules de profilaxi que es poden posar en marxa. I que podrien ser
sinònim d’èxit, si es fan de forma continuada i constant.
Sobre tot, abans d’exterminar per exemple rates, potser es podria valorar la
possibilitat d’esterilitzar-les, tal i com es fa amb els coloms a Barcelona i a d’altres
ciutats del mon. Són mesures que no afecten a la salut dels animals, respecten la
seva vida, però eviten que proliferin desproporcionadament.
Resumint: prevenir l’aparició de plagues, incidint en els factors que ho faciliten, en
comptes d’exterminar els animals un cop ja han aparegut i ja és massa tard.
Gràcies.

SRA. ESPLUGAS GONZÁLEZ (PP)
Sí para hablar de la moción del apoyo y solidaridad con las vecinas encausadas de
L’Hospitalet, decir que el PP votará en contra. Desde el PP, como no puede ser de
otra manera, respetamos todos los procesos y las causas judiciales que están en
marcha, sean las que sean.
Estas dos personas no están siendo juzgadas a día de hoy por su arraigo a la
ciudad de L’Hospitalet, ni por su participación durante muchos años en toda clase
de colectivos, ni por su actividad vecinal, social, educativa en defensa de los
derechos humanos, del patrimonio, sino que estas dos personas están siendo
juzgadas por unos hechos muy concretos.
Para refrescar la memoria me gustaría decir que se trata de una manifestación que
tuvo lugar como ha dicho Christian el 25 de marzo de 2018, convocada por la ANC
para protestar por la detención en Alemania del presidente Puigdemont.
Está moción igual que las camisetas, actúan de manera tramposa, estas personas
no están siendo juzgadas por ir a una manifestación, no, entonces todo el mundo
que estuvo en esa manifestación estaría encausado y no es así. No sean
tramposos. La moción olvida mencionar que fue una manifestación violenta en la
hubo altercados. Algunos manifestantes tiraron huevos, latas, algún bote de humo,
pinturas contra los agentes antidisturbios. Los participantes en la manifestación
llegaron a quemar contenedores y zarandear otros e intentar lanzarlos contra los
agentes de los Mossos d’Esquadra.
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Más de 100 heridos leves, 23 de ellos policías, según el Sistema de Emergencias,
tampoco aparece en la moción.
Hubo violencia contra los agentes de policía que intentaban mantener propiamente
la seguridad. Se lanzaron bengalas y algunos de los manifestantes llegaron a tirar
vallas como decía antes y contenedores contra los agentes. Ésta es la revolución
dels somriures que ustedes tanto presumen. Por tanto, votaremos en contra.

SR. GARCIA ACERO (ERC-AM)
Per posicionar-nos respecte a la moció que no som signants, sobre la 27 que ha
presentat el PP i CiU la votarem favorablement perquè creiem que cal reforçar les
accions i les mesures per lluitar contra aquestes plagues.

SRA. CARBALLERIA PASCUAL (ICV-EUiA-PIRATES-E)
Pel que fa a la moció de suport i solidaritat amb les veïnes encausades de
L’Hospitalet de Llobregat, compartim la indignació per aquesta situació com moltes
d’altres que portem patint als darrers temps.
L’aparell repressiu de l’Estat es troba en ple funcionament i cada dia coneixem
casos que s’extralimiten a l’hora d’aplicar la llei en casos de llibertat d’expressió i
protesta pacífica.
Aquest és el cas de Laia i Lluis, és un d’aquests casos en els que l’actuació policial i
judicial està sent desmesurada i desproporcionada. Hi ha reivindicacions que van
més enllà dels partits i de les opcions de cadascú, com la del respecte als drets
humans, el dret a la manifestació, la lliure expressió política..., drets fonamentals.
Per tant el nostre grup, votarem a favor i aquest grup municipal donarà suport a
totes les reivindicacions que vagin en aquest sentit, de la defensa dels drets
humans, dels drets fonamentals com el dret a manifestació i la lliure expressió que
és l’únic que es pot acusar a la Laia i al Lluís. Per això us encoratgem, us donem
molta força i esperem que aquesta injustícia acabi el més aviat possible.

SR. NIETO MARTÍNEZ (ICV-EUiA-PIRATES-E)
De la 27 votarem a favor. Hem fet algunes propostes ja en debat sobre tractament
de plagues, temes de mosquits, propostes en el debat de pressupostos. Vam portar
una moció al respecte, vam fer preguntes al Ple precisament del tema de la plaga
de rates al àmbit de plaça Europa i demés per lo tant, votarem a favor. Creiem que
s’han de cercar alternatives sostenibles, més estables. Hem tingut fa poc la noticia
de que hi havia erugues, una plaga, al conjunt de l’estat i que a Barcelona aplicant
una tècnica nova, més natural i biodegradable, ha funcionat, cerquem formules
imaginatives que siguin efectives per la salut de tots i totes. Gràcies.

SR. GARCIA VALLE (CIUTADANS)
La 27 el control de plagas y cucarachas en L’Hospitalet. Hace cinco meses
presentamos una moción para reforzar la prevención de plagas en L’Hospitalet. Se
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aprobó por unanimidad. ¿Han hecho algo? Según el seguimiento de las mociones,
creo que sólo han hecho el traslado de la moción. No hemos visto que se haya
hecho absolutamente nada. Podemos presentar las mociones que queramos, que
usted señora Marín, no se va a poner a gestionar planes para mejorar estas cosas,
las plagas y tal. Usted dedicarse a las entrevistas en la radio y conferencias con
periodistas famosos que eso tiene mucho más glamour que andar por ahí mirando
las plagas que hay. La verdad es que es lamentable que la ciudad esté como está.
El abandono de que cada día más ratas y más plagas. Lo hemos denunciado
cuarenta veces en el Pleno. Pues oigan, aunque eso no tenga glamour hay que
hacerlo señora Marín, así que ya está bien, está muy bien que le guste el glamour
pero que el glamour lo vemos por las calles viendo ratas. Eso es el glamour que
tienen nuestros vecinos en los barrios donde ven las ratas y las cucarachas. Hagan
el favor de ponerse de una vez y acabar con esa plaga que no sé cuántas veces
han venido ya estas mociones señor Castro. ¿O no es verdad tampoco? Las vemos
salir por los servicios de las casas, hay que salir corriendo, algunas son como
elefantes. Así que hagan el favor ya, que no tengamos que reclamar tantas veces,
eso no da glamour ni tendrá titulares, pero es absolutamente necesario hacerlo.
Háganlo de una vez, y si lo están haciendo, lo están haciendo mal. No le quiero
dejar a usted como que no hace absolutamente nada señor Castro. Pero si lo están
haciendo, lo están haciendo mal. Porque no se controla. Gracias.

SR. RUIZ NARVÁEZ (CIUTADANS)
En relación a la moción número 26 de apoyo y solidaridad a las vecinas
encausadas de L’Hospitalet de Llobregat espero que no se tomen a mal los
proponentes de la moción que les aclare algunos conceptos básicos de derecho
procesal penal y su incompatibilidad con la propuesta que hacen en la moción y
después me centraré en el capcioso enfoque político de la misma.
A modo introductorio comentar que el día 25 de marzo de 2018 se produjeron dos
manifestaciones, una de ellas convocada por la ANC y Omnium Cultural que
congregó ante el consulado alemán a 55.000 personas aproximadamente, ya ven
que no escatimo en cálculo de manifestantes. En esta manifestación no se produjo
ningún incidente. En la otra manifestación convocada por los CDR ante la
delegación del gobierno en Catalunya, aquí si se produjeron incidentes.
Lanzamientos de objetos a los Mossos d’Esquadra y cargas policiales.
En el marco de esta segunda manifestación y ante los gravísimos hechos
acaecidos, se produjeron detenciones. Permítame dos matices en relación con
algunas de las cosas que se manifiestan en la moción. Efectivamente un centenar
de heridos leves y había que matizar ya que no lo recoge en la moción que, entre
los 100 heridos había 23 Mossos. Llama la atención la forma en que ustedes
enfocan la petición de pena. Afirman ustedes que se piden hasta ocho años de
prisión. Miren, no, las penas se individualizan, no se cumplen mancomunadamente.
A Laia le piden 2 años y a Lluís 6. En relación al fondo de la moción comentar lo
siguiente: En primer lugar parece necesario recordarles que de acuerdo con la
Constitución Española, tan denostada por ustedes, se establece la presunción de
inocencia de las señoras Laia y Lluís. Lo digo porque de la lectura de la moción,
parece desprenderse que la mera incursión en una causa penal, ya es prueba de su
culpabilidad.
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En segundo lugar, el ministerio fiscal tiene por misión y obligación la de promover la
acción de la justicia en defensa de la legalidad de los derechos de los ciudadanos y
del interés público, tutelado por la ley, de oficio o a petición de los interesados, por
lo que resulta obvio, que desde el ayuntamiento no podemos instar a la fiscalía a
nada. Y menos a que actúe de forma contraria a como ella crea oportuno actuar.
Además, las fiscalas y los fiscales por poner sólo un ejemplo dolorosísimo, son los
mismos que impulsan causas penales contra encausados por violencia de género.
Se lo recuerdo por si ustedes van a poner en tela de juicio su profesionalidad.
En tercer lugar, en el relato de la moción ustedes no dicen la verdad en relación a
una cuestión importante. Dicen ustedes: “atendido que la fiscalía acusa de los
cargos de atentado a la autoridad, cargos que hasta ese momento no aparecían en
ningún lado”. Miren, basta leer los diarios del día siguiente de los incidentes, el día
26/03/2018 para verificar lo contrario. Leo textualmente “los Mossos d’Esquadra
han detenido a nueve manifestantes por los incidentes de los alrededores de la
delegación de Gobierno. Donde los antidisturbios han cargado y han disparado
salvas para evitar que algunos manifestantes que les arrojaban objetos, rebasaran
el cordón policial. Según fuentes de la policía catalana, los nueve detenidos han
sido arrestados por un delito de atentado a la autoridad”.
En cuarto lugar presentan ustedes una moción sin conocer los detalles de los
hechos que se imputan a las señoras Laia y Lluís. O por lo menos no lo hacen
constar ustedes en el cuerpo de la moción. Entre otras razones porque el artículo
550 del Código Penal establece que el delito de atentado contra los agentes de la
autoridad, que es el caso, lleva asignado una pena de 6 meses a 3 años. Es decir,
algo no cuadra. Lo que mantengo es que en la moción falta información sobre los
hechos que se imputan al señor Lluís, porque las penas solicitadas si las
individualizamos y no nos empeñamos en mancomunarlas las responsabilidades,
no se ajustan a las penas establecidas en el Código Penal para un delito de
atentado. Y yo les pregunto, ¿es posible que en el caso de Lluís, se le imputen
otras infracciones penales?, ¿o más de un delito de atentado?
Por último resulta llamativo, que desde el independentismo se acuse
permanentemente al gobierno de inmiscuirse en la labor de la fiscalía y van ustedes
y sin ningún tipo de miramiento, pretenden hacer exactamente lo mismo. Dictar al
fiscal de un caso, que es lo que debe hacer. Instan a la fiscalía a archivar la
denuncia y a retirar las peticiones de pena. No le piden que haga bien su trabajo y
en el supuesto de que no haya ninguna prueba o indicio incriminatorio procedan a
retirar la acusación, no. Simple y llanamente, le piden que obvie su obligación de
investigar y en su caso de acusar a los presuntos autores de la comisión de unos
delitos, porque ustedes obviando las pruebas que puedan obrar en el procedimiento
y que serán valoradas por los jueces en juicio oral, entienden que es una injusticia.
Nosotros vamos a votar en contra de la moción porque creemos firmemente en la
independencia judicial y la autonomía de la fiscalía y porque hay cuestiones lo
suficientemente complicadas como para no atrevernos a banalizarlas en un pleno
municipal.
Permítanme que concluya con unas palabras de un artículo publicado ayer mismo
en el país, se titula: “el desafío de la populocracia”: “para el populismo y los
populistas no existen preguntas, temas, ni asuntos complicados de explicar, sino
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sólo, soluciones simples e inmediatas, como se traduce en la denuncia y
estigmatización de los expertos. Porque se considera que sus conocimientos son el
instrumento supremo de dominadores contra los dominados”. Para evitar este
populismo exige que la justicia popular y democrática se dirima en una sala y no en
la calle, con arreglo a unas reglas no a través de proclamas, ni de lemas.
Respetando la pluralidad, la plenitud de los derechos de la defensa, cosa que
estamos seguros que la justicia actuara en el caso de Laia y Lluís. Muchas gracias.

SR. HUSILLOS GUTIERREZ (PSC-CP)
Jo posicionaré al PSC respecte de la moció 27. Intentaré no repetir algun argument
que ja la nostra companya, la Cristina Santón ja ha dit, però bé. En tot cas, com ja
s’ha dit és constant l’anàlisi i l’estudi tal com vostès plantejant a la moció i de fet en
base a aquesta constant revisió i adaptació de les accions en matèria de control de
plagues, tant pel que fa a rosegadors i paneroles com altres, s´està innovant
constantment amb tots els instruments i tecnologia que es permet. També s´ha fet
referència a les dificultats que en el marc de la UE imposa a determinats
tractaments i no poden ser lo agressius que segurament seria necessaris per
obtenir un resultat òptim. També és cert que tot el volum de treball a la via pública
que s’ha produït en l’últim any. Doncs això també té una incidència notable i bé, en
tot cas, gràcies a aquest treball constant que es fa des dels serveis tècnics d’aquest
ajuntament, és possible anar assajant formules, instruments i trobar instruments
que permetin cada cop ser més eficaços en el control de les esmentades plagues.
En tot cas, si que fer un esment, aquesta tasca no només es fa en els mesos
d’estiu, es fa durant tot l’any. Evidentment, probablement en els mesos d’estiu, té
una major repercussió però és el llarg dels 12 mesos de l’any que el servei dedicat
a això, s’hi dedica i actua. S´ha dit, però en tot cas permeti’m recordar-ho, que
enguany el pressupost destinat a aquest fi s’ha incrementat un 48% amb la nova
licitació i s’han incorporat nous tipus d’esquer que han de permetre un millor resultat
en el control i en menor temps. No obstant, també destacar la tasca realitzada en
l’àmbit de la prevenció i formació entre la població dels diferents barris organitzant
sessions específiques allà on s’ha demanat, o d’acord amb la determinada
problemàtica era requerit, amb el veïnatge d’alguns indrets de la nostra ciutat.
Bé, insisteixo, vot favorable d’aquesta moció però abans de finalitzar, voldria fer
algun esment. En altres municipis, alguns regidors han dit que hi havia esterilització
de coloms, aquí no, però si que també li puc garantir que els mètodes que des de fa
uns quants anys s’utilitzen en concret per aquesta altra tipologia de plagues,
tampoc són tant agressius com els utilitzats en aquestes altres.
En tot cas, al senyor Nieto dir-li que, segurament aquest tractament contra la eruga
això és un àmbit de lluita que se n’encarrega el tinent d’alcalde Castro. Si que dir-li
que el collar, el sistema de collar feromones, que segurament és el que vostè feia
referencia que s’està utilitzant a Barcelona, des de fa tres anys es ve utilitzant aquí.
De fet això podríem convenir que és una bona mostra del treball en xarxa que entre
els diferents municipis de l’entorn metropolità totes aquestes qüestions i moltes
altres, intentem dur a la pràctica.
Y señor García, yo conozco a un señor que decía que en ocasiones veía españoles
y usted ve ratas con lo cual la cosa va mejorando. Pero de verdad se lo pido, se lo
he dicho muchísimas veces, de hecho, cada vez que habla. ¿Cómo puede decir
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que no se hace nada? ¿Cómo puede desmerecer de esta manera, el trabajo de los
servicios técnicos del ayuntamiento? Lo ha dicho con esa literalidad, no se hace
nada, deje de desmerecer ya el trabajo de nuestros servicios municipales. Gracias.

SR.BELVER VALLES (PSC-CP)
Per al posicionament del grup socialista en el punt 26. Per nosaltres aquesta és una
moció d’aquelles desagradables d’haver de debatre. Evidentment, lamentem
profundament la situació en la que es troben tant la Laia com el Lluís. Però alguns
arguments s’han esgrimit durant les intervencions dels companys d’altres grups.
Crec que faríem un flac favor, que ens estaríem equivocant si l’ajuntament com a
tal, i atenent a la literalitat dels acords de la moció, plantegés a la fiscalia, o en els
òrgans judicials quina és la feina que han de fer i quina ha de ser el seu tipus de
resolució. Crec que ens estaríem equivocant. Lamentem la situació en la que es
troben els veïns de la nostra ciutat tant la Laia com el Lluís, però nosaltres hores
d’ara continuem confiant en la justícia i estem segurs que si el problema, que si el
delicte, és haver-se manifestat, no hi haurà cap dubte que quedaran en llibertat.
Gràcies. Votarem contràriament a la moció.

SR. GIMÉNEZ MÁRQUEZ (CUP-PA)
Simplement aquesta moció no venia a explicar el que va passar a la manifestació
de l’any passat. És una moció de suport a dues veïnes d’aquesta ciutat. Dues
veïnes innocents del que se’ls acusa. Les penes són absolutament
desproporcionades per les causes de les quals se’ls acusen que són desordres
públics en un cas i desordres públics i atemptat contra l’autoritat en l’altre cas. Sis
anys per desordres públics i atemptat contra l’autoritat per nosaltres és
absolutament desproporcionat i està en ordre amb el que estem vivint, la repressió
que estem vivint durant els últims anys arreu de l’estat.
Seria entrar en detalls i ja hem parlat i hem explicat bàsicament el contingut de la
moció. Crec que no cal i més amb un minut, cedeixo paraula als companys.

SR. MONROS IBÁÑEZ (CiU)
A mi em sorprenc que 40 anys després d’entrar en democràcia, ho celebrem d’aquí
poc. Encara en tots els processos de lluita que van haver-hi fa 40 anys després del
franquisme, ara tornem d’alguna manera a aquell espai. Veiem la repressió com
s’actua. Veiem com persones més enllà d’innocents, que milers de persones com la
Laia i el Lluís s’han manifestat i es manifestaran en favor de la democràcia i de la
llibertat a tota Catalunya, a la resta d’Espanya també. Ja es va veure a Madrid o al
País Basc i a la resta del món. A mi el que ens sorprèn és això, que 40 anys
després hi hagin formacions polítiques que encara no entenguin que la llibertat s’ha
defensat sempre de moltes maneres i manifestar-se és una forma. I cridar en veu
alta també és una forma. I votar amb urnes també és una forma, sorprenentment
després de 40 anys de democràcia hi ha gent que totes aquestes pàgines dels
llibres, les han arrancat o esborrat de la seva memòria.

SR. GARCIA ACERO (ERC-AM)
Aquestes identificacions es produeixen en un context del 155, on el partit PP, el
PSOE i Ciutadans doncs van practicar la retallada de drets i llibertats. La repressió
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contra el moviment independentista que encara continua i contra el segrest de les
institucions catalanes. I no ens facin creure vostès que aquí hi ha una divisió de
poders, el que hi ha és un repartiment de poders i la fiscalia no deixa de ser l’Estat.
Un Estat que persegueix l’independentisme i un Estat que continua fent muntatges
policials com el de la Laia i el Lluís.
Perquè això no va d’independència, això va de defensar els drets i les llibertats. I
nosaltres lamentem que hi hagi un front del 155 en aquest ajuntament que estigui
contra els drets civils i les llibertats de les persones que avui estan acusades
únicament per manifestar-se i exercir aquest dret fonamental que tenen les
persones.

SRA. ESPLUGAS GONZÁLEZ (PP)
Yo lamento que haya grupos municipales que todavía estén justificando el hecho de
que pueda haber una manifestación violenta.

SRA. ALCALDESSA
Señora Esplugas, un momento. Usted ahora tiene la palabra para hablar de la
moción de las paneroles y de las ratas. No de la 26. Para defender luego abriré otro
torno de palabra. Si no quiere utilizar el tiempo no hace falta.

SRA. ESPLUGAS GONZÁLEZ (PP)
Si quería hablar de las dos. Decirle al señor Husillos que ha comentado que durante
todo el año se están haciendo las desinfecciones y las campañas para desratizar y
para evitar que haya las cucarachas campando por la ciudad. Decirle que nosotros
en el caso del PP hemos cogido la información del propio ayuntamiento. En la que
se reconoce que solamente esas campañas van de primavera al mes de
septiembre. Por lo tanto si nos hemos equivocado, yo le insto a que ustedes, en la
web municipal rectifiquen la información que dan también a la ciudadanía.
A continuació l’Alcaldessa-Presidenta, obre un segon torn d’intervencions en
el debat.

SRA. SANTÓN RAMIRO (REGIDORA NO ADSCRITA)
Aclarar esta última intervención de la señora Esplugas. Existen como he
comentado, dos modelos, uno es el sistemático intensivo que ese sí que hay
algunas plagas, mosquitos y cucarachas, que están concentrados durante el
verano. Ahora bien, los tratamientos se realizan durante todo el año, de enero a
diciembre. Lo que se especifica en la web son los sistemáticos e intensivos. ¿Por
qué? Porque el resto se hace dependiendo de lo que vamos detectando en algunas
zonas con más frecuencia que en otras y también a demanda de la propia
población o de los equipamientos municipales.

SR. GIMÉNEZ MÁRQUEZ (CUP-PA)
Hem llegit sencera la moció 26, tenia dos dels acords, eren acords de suport a
aquestes dues veïnes de la ciutat, la Laia i el Lluís. Ho dic perquè ha estat bastant
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contradictori sentir com només posaven l’accent en un dels tres acords primers, el
tercer, que parla de la fiscalia. Quan els dos primers són acords de donar suport a
aquestes veïnes, veïnes que podríem ser qualsevol de nosaltres que anem a una
manifestació un cap de setmana i ens paren després de la manifestació, bastanta
estona després i molt lluny del lloc on s’han produït, i això passa cada dia.
Molt lluny d’on es produeixen els aldarulls o el que succeeixi en aquella
manifestació, ens detenen arbitràriament, ens paren, ens identifiquen i mesos
després ens arriba la citació i ens arriben les causes i en encausen per fets que
ningú demostra, en cap moment ningú demostra i son causes que s’acaben caient.
Són causes que no estan en absolut justificades. Són causes que depenen
simplement de l’atestat que fa un guàrdia urbà de Barcelona. Un guàrdia urbà que
en aquell moment anava de paisà, que en aquell moment estava en un servei de
contrainformació del 155. O pel que sigui.
Perquè això passa abans de l’aplicació del 155. Passa habitualment en moltes de
les manifestacions que vivim a casa nostra, cada setmana, cada mes, pràcticament
cada dia. Hi havia tres acords a la moció que els hi donava la possibilitat com ens
han ensenyat durant aquest 4 anys de votar per separat els acords, si tant
s’estimen els veïns d’aquesta ciutat. Els hi donava la possibilitat d’haver votat a
favor o com a mínim abstenir-se en els acords que parlen del suport a aquestes
dues veïnes. I votar en contra del tercer si tanta urticària els produïa.

SR. GARCIA VALLE (CIUTADANS)
Señor Husillos siempre estamos igual. Se esconden bajo los técnicos. Nosotros no
desmerecemos a los técnicos, desmerecemos la acción del gobierno. Esos datos
que le he dado, de que no han hecho nada, lo cojo de la página web del
ayuntamiento. Donde usted si la ve, le dice que sólo han dado los traslados y le
dice aquí claramente, previsión de ejecución, no proyecta, asignación de
presupuesto, ninguna, incidencia, ninguna. Lo que se desprende es que no han
hecho nada.
No diga usted que nosotros nos metemos con los técnicos, es con usted con quien
nos metemos. Con quien tiene que ejecutar la moción, nosotros no nos escudamos,
ni nos ponemos debajo de los pantalones de los técnicos y las técnicas. Ustedes no
cumplen las mociones, esto es una realidad. Y la prueba está en que lo dice su
propia página web, no me lo invento. Yo no saco datos de ningún sitio, más que de
la información que nos dan ustedes, precisamente. De manera que tengan mucho
más cuidado cuando dice alguna cosa sin haber visto lo que pone en su propia
página web. Si está mal eso, díganoslo. Además dice, sólo se han hecho los
traslados de la moción, esto es lo que dice la información que facilitan a la
ciudadanía. No nos lo inventamos.
No criticamos a los técnicos, creemos que hay muy buenos técnicos en este
ayuntamiento, lo que hay es muy malos gestores. Y mal gobierno. Que no saben ni
lo que ponen en su página web. Haga el favor de cuando critique, critique con
conocimiento de lo que dicen ustedes mismos.

SRA. ESPLUGAS GONZÁLEZ (PP)
Desde el PP lamentamos que haya grupos municipales que no entiendan que unas
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personas puedan estar en este caso enjuiciadas, no por ir a una manifestación.
Ustedes pervierten y manipulan el lenguaje. Las personas que están en general,
cuando va a una manifestación no son acusadas ni detenidas, ni enjuiciadas.
Simplemente cuando se producen unos hechos violentos con demostraciones por
parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad, pues actúan en consecuencia.
Ellos ahora, la Laia y el Luis tienen la posibilidad en el juicio de poder declarar su
inocencia, como ustedes predican. Porque ustedes en la moción lo que dicen es
que son inocentes, pues tienen la oportunidad ahora mismo de demostrarlo. Si es
real, pues afortunadamente para todos quedará el tema cerrado y sin más
problema. Y por tanto les insisto en que no sigan pervirtiendo el lenguaje porque,
uno, cualquier persona puede expresar libremente su expresión y manifestarse en
cualquier manifestación y no por ello van a ser detenidos, simplemente si se da
unos hechos concretos pues la policía actúa en consecuencia, sin más.

SRA. ALCALDESSA
No sé si m´ha demanat algú més la paraula, per tant quedarien discutides les dues
mocions, quedaria en tot cas rebutjada la número 26 i aprovada la número 27. Per
tant passem ja a les mocions individuals.

La Sra. Alcaldessa-Presidenta, finalitzat el debat, declara rebutjada la
moció número 26 i aprovada la número 27, amb el resultat de la votació que es
recull a continuació en cadascuna d’elles.
ERC, CiU i CUP-PA
MOCIÓ 26.- DE SUPORT I SOLIDARITAT AMB LES VEÏNES ENCAUSADES
DE L’HOSPITALET DE LLOBREGAT.
Es dóna compte de la moció, presentada de forma conjunta pels grups
polítics municipals d’ERC-AM i CUP-PA que sotmesa a votació, ha estat rebutjada
amb 20 vots en contra dels representants del PSC-CP, Srs./Sres., Núria Marín
Martínez, Francesc J. Belver Vallés, Cristian Alcázar Esteban, José Castro Borrallo,
Manuel Brinquis Pérez, José M. García Mompel, Jaume Graells Veguin, Jesús
Husillos Gutiérrez, M. Ángeles Sariñena Hidalgo, Rocío Ramírez Pérez i David
Quirós Brito; dels representants de CIUTADANS, Srs./Sra. Miguel Manuel García
Valle, M. Carmen Esteban Fernández, Rainaldo Ruiz Narváez i Jesús Amadeo
Martín González; de la representant del PP, Sra. Sonia Esplugas González i dels
REGIDORS i la REGIDORA NO ADSCRITS/A, Srs/a. Rafael Jiménez Ariza,
Cristina Santón Ramiro, Francisco Javier Martín Hermosín i Pedro Alonso Navarro i
amb 7 vots a favor dels representants d’ICV-EUiA-PIRATES-E, Sres./Sr. Ana
González Montes, Juliana Carballeira Pascual i Iván Nieto Martínez; dels
representants d’ERC-AM, Srs. Antoni Garcia i Acero i Jorge García Muñoz; del
representant de CiU, Sr. Jordi Monrós i Ibáñez i del representant de la CUP-PA, Sr.
Christian Giménez Márquez; assistents presents en el moment de la votació.
PP i CiU
MOCIÓ 27.-

PEL CONTROL DE PLAGUES DE RATES I PANEROLES A
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L’HOSPITALET.
Es dóna compte de la moció que es transcriu seguidament, la qual ha estat
aprovada per unanimitat dels assistents presents en el moment de la votació.

El text definitiu aprovat de la moció, és el següent:
Tot i que les ciutats han estat concebudes com un ecosistema artificial i un centre
de vida cultural, social i econòmic, creat i adaptat a una única espècie, la humana
és una realitat que l’ésser humà es veu obligat a compartir aquest espai amb un
important grup d’organismes entre els que destaquen els artròpodes i els
rosegadors.
Tanmateix, quan les poblacions d’aquests animals sobrepassen certs nivells és
quan parlem de plagues i, amb elles, dels problemes que aquetes poden ocasionar
tant a nivell de salubritat, higiene, salut, seguretat o conservació d’elements propis
de la ciutat (cablejat,...).
Des de fa ja un temps, cada cop són més les queixes ciutadanes respecte
l’existència de plagues de rosegadors a la nostra ciutat: a tots els barris. Així, cada
cop és més habitual veure un d’aquests rosegadors passejant pels nostres carrers
ja sigui a plena llum del dia o en la fosca nit.
Entenem que la ciutat de l’Hospitalet ja duu a terme un control de plagues urbanes
però, atenent el gran nombre de queixes (moltes d’elles amb fotos que ho
corroboren) junt amb el fet que les mesures anti-plagues es concentren durant els
mesos de primavera-estiu, aquest està resultant insuficient.
L’augment de la temperatura global al llarg de l’any, ha provocat que aquestes
plagues manifestin la seva presència en époques no estiuenques fet que fa
necessari una intervenció i manteniment al llarg de tot l’any, intensificant la
fumigació i el control als punts més afectats.
A tall d’exemple, i com un dels barris més afectats, els veïns de Bellvitge fa molts
anys que es queixen d’aquesta situació sense que s’observi cap millora al respecte.
L’objectiu del control de plagues urbanes és la millora del benestar dels residents, la
reducció de les malalties transmissibles així com la minimització de les diferents
problemàtiques associades a aquestes. Donades les característiques dels ambients
urbans en els que es produeix la convivència quasi permanent entre l’ésser humà i
la plaga, l’adopció d’un programa de lluita racional que permeti reduir o eliminar la
incidència d’aquestes espècies resulta imprescindible.
La millora del medi urbà, i de la salut ambiental urbana, exigeix una actuació
conjunta de molts sectors i la intervenció d’organismes públics, privats i comunitaris.
Una de les responsabilitats dels ajuntaments és vetllar per la coordinació de totes
les parts implicades i del compliment de les diferents normatives amb l’objectiu
d’incrementar l’eficàcia d’aquests controls i plans de prevenció.
El ple, a proposta dels grups municipals CiU-PDeCAT i PP, adopten els següents
acords:
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PRIMER.- Dur a terme un anàlisi i estudi de la situació actual de les diverses
poblacions de rosegadors, paneroles (així com altres animals) que puguin constituir
una plaga.
SEGON.- Dissenyar i aplicar un pla integral i transversal de control de plagues
urbanes, o redissenyar i actualitzar el ja existent, adaptat a la situació actual amb
l’objectiu de lluitar contra les plagues de rosegadors i paneroles a la ciutat, durant
tot l’any.
TERCER.- Dur a terme una campanya informativa de bons hàbits que la ciutadania
ha d’adquirir per tal de col·laborar amb el control de plagues a l’Hospitalet.
QUART.- Donar trasllat dels acords d’aquesta moció al Consell de Ciutat, Consells
de Districte, AMPA’s i associacions de veïns de la ciutat.
MOCIONS INDIVIDUALS
PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA
En relació amb la moció presentada pel grup polític municipal del Partit
Socialista de Catalunya, número 28, es produeixen les intervencions següents:
SR.BELVER VALLES (PSC-CP )
Gràcies senyora alcaldessa, avui portem a debat i a aprovació d’aquest Ple, el que
podríem dir la segona part d’una moció que ja vam portar el mes passat. Fèiem
referencia a altres elements i la moció que portem aquest mes fa referencia a tot
allò que té a veure amb àmbits econòmics, àmbit del treball, de salaris, pensions i
demés. I tot això en referencia al debat que es va produir en el seu moment a la
presentació dels pressupostos generals de l’estat i la seva no aprovació, sinó les
esmenes a la totalitat que feien inviable la continuació d’aquell debat.
En el text de la moció, s’explica o intentem posar de manifest alguns dels aspectes
sobre els quals volíem inserir, com és el tema que tenen a veure amb els àmbits de
l’atur juvenil, el tema de quotes socials de les cuidadores no professionals dels
infants i de la gent gran o dels increments per compensar aquesta major despesa,
dels increments previstos en recaptació en els impostos que es feien a les grans
empreses o a les rendes superiors als 130.000 euros anuals per una banda o els
300.000. Així mateix el que hem fet i perquè tinguem clara la dimensió del que
estàvem parlant i del que suposa la no aprovació d’aquelles propostes que es
contenien en els pressupostos generals de l’Estat. Hem volgut passar aquelles
dades a portar-les al terreny de la ciutat de L’Hospitalet.
En L’Hospitalet menos del 1% de los declarantes del IRPF que tributan por IRPF
tienen una renta superior a 130.000 euros. Por tanto ese incremento de renta afecta
a algo menos del 1% de los tributantes. En cambio el 99,2% de las empresas de la
ciudad se verían beneficiadas de la rebaja del impuesto de sociedades. Eso
significaría que de las 5.688 empresas existentes en la ciudad, la rebaja del
impuesto de sociedades se verían beneficiadas 5.644.
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Recuperar el subsidio por desempleo para los mayores de 52 años. En L’Hospitalet
en estos momentos existen 5.500 personas en situación de desempleo, de las
cuales 2.350 lo están en larga duración. Eso significa que todas estas personas sin
la modificación planteada de la rebaja de los 55 a los 52 años se verán sin esa
cobertura. Finalmente, en el incremento del salario del 2,25 a los empleados
públicos de la ciudad, de España, ese incremento del 2,25 en el caso de la ciudad
de L’Hospitalet afecta a algo más de 10.000 personas.
Todas esas medidas es lo que entendemos que con la presentación de las
enmiendas a la totalidad en los presupuestos generales del Estado, se ha afectado
gravemente a un conjunto de ciudadanos, de ciudadanas de España y que en
nuestra ciudad tiene una concreción muy clara.
Lo que pedimos en esta moción es que, a partir de las nuevas elecciones generales
a celebrar el próximo mes de abril, puedan recuperarse lo que no se haya hecho a
través de los decretos convalidados en este periodo de suspensión de las sesiones
de los plenarios del Congreso y del Senado. Que el nuevo gobierno surgido de las
elecciones del 28 de abril pueda implementar estas actuaciones ya sea bien a
través del presupuesto o con el consenso suficiente de las diferentes fuerzas
políticas presentes en el Congreso de los Diputados.

La Sra. Alcaldessa-Presidenta, per al seu posicionament, dóna la paraula als
regidors i regidora no adscrits/adscrita, i a continuació a la resta dels regidors i les
regidores representants dels grups polítics municipals, per ordre de menor a major
numero de membres.
SR. JIMÉNEZ ARIZA (REGIDOR NO ADSCRIT)
A favor.
SRA. SANTÓN RAMIRO (REGIDORA NO ADSCRITA)
Gràcies, a favor.

Essent les 19:59 hores abandona la sessió la Sra. Núria Marín Martínez,
Alcaldessa-Presidenta, i a partir d’aquest moment assumeix la presidència la Sr.
José M. García Mompel, 2on Tinent d’Alcaldia.

SR. MARTÍN HERMOSÍN (REGIDOR NO ADSCRIT)
Gracias, en esta moción, la verdad que pensaba que iba a venir el señor Sánchez a
defenderla por los puntos de la misma. Pero finalmente, veo que ha sido usted
señor Belver pero no estoy de acuerdo, sobre todo en la argumentación que ha
dado y la extrapolación que ha dado a los ciudadanos de esta ciudad, a los
ciudadanos de L’Hospitalet. Sobre todo porque son medidas generales, medidas
económicas que plantea de manera general y al final todas y cada una de ellas
afecta positiva o negativamente a los ciudadanos. Por tanto no se puede
individualizar en la ciudad de L’Hospitatet sino en todo el conjunto de España. No
obstante como ya me posicioné en los mismos términos de la moción anterior hay
medidas con las que estoy de acuerdo, medidas con las que no y por tanto me
abstengo.
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SR. PEDRO ALONSO NAVARRO (REGIDOR NO ADSCRIT)
Bueno yo por los mismos motivos que ha expresado el compañero, me abstengo
también y sí que le pediría que alguna de las cosas que revindican como es, que se
escuche a la guardia urbana, que en este momento tiene reivindicaciones salariales
y esto sí que es un problema que lo tienen que solucionar ustedes.
Essent les 20:09 hores s’incorpora a la sessió la Sra. Núria Marín Martínez,
Alcaldessa-Presidenta.

SR. GIMÉNEZ MÁRQUEZ (CUP-PA)
Votem en contra d’aquesta moció. I ho fem tranquil·les, perquè no estem votant en
contra de les mesures socials que enumera aquest text del PSC, com ara seria
l’increment de les pensions, dels permisos de paternitat o d’un nou abonament
social per pal·liar les conseqüències de la pobresa energètica. Tampoc estem
votant aquí propostes, com ara la pujada dels impostos a multinacionals i grans
fortunes, la implantació de la taxa Tobin o la taxa Google. Amb moltes d’aquestes
propostes, fins i tot podríem estar d’acord. Tanmateix, el que estem votant aquí no
es això. El que votem és un text, amb forma de moció, pel qual el PSC comença a
fer campanya electoral fent ús de l’altaveu del Ple municipal de L’Hospitalet.
Des d’aquest grup municipal, els hi vam traslladar fa un parell de dies unes
propostes d’esmenes, per a què el contingut de la moció es centrés només en fer
recull de les mesures realment implantades des del seu Govern, el Govern del seu
partit a l’Estat. Esmenes, per a que l’acord a votació fos bàsicament instar a tothom,
especialment als agents socials, a lluitar per no donar cap pas enrere, això si que
estarem d’acord, per no perdre les millores assolides, per consolidar els nous drets,
com ara els permisos de paternitat. Ni tan sols ens han contestat a la proposta.
I ens sap greu, però els Pressuposts Generals de l’Estat són una proposta política
global. No poden ser concebuts, com una eina de propaganda, anunciant mesures
d’impacte que després, quan s’instal·len al poder, ja sigui local, nacional o estatal,
mai porten a terme. Perquè aquest marc mental que trasllada la moció, de defensa
aferrissada del repartiment de la riquesa, d’aposta per fer un parc públic de lloguer
social, o d’augment de la pressió fiscal cap a les grans fortunes, contrasta i molt,
amb la llista d’espera a la taula d’emergència habitacional d’aquesta ciutat, de
l’Hospitalet. Contrasta amb que encara avui patim un degoteig incessant de
desnonaments a la nostra ciutat. Com el de la Carmen de Bellvitge, que si no li
donen solució es veurà al carrer al mes d’abril amb dos menors al seu càrrec.
Contrasta també amb la nul·la sensibilitat que han demostrat amb les demandes del
col·lectiu migrant, ja sigui amb la gent de la tancada migrant, que s’han sentit també
perseguides per la Guàrdia Urbana, com d’altres entitats que demanen implantar el
padró universal a la ciutat, que reclamen el compliment de la llei. També contrasten
totes aquestes mesures socials de les que fa bandera la seva moció, amb que no
hagin posat en marxa un pla de xoc contra la pobresa que es cronifica als nostres
barris, i que en canvi, es potenciïn això sí, els negocis hotelers, en detriment de les
necessitats d’equipaments i recursos municipals per a les veïnes i amb l’aposta per
seguir permetent la construcció desaforada a Plaça Europa i a la resta de la ciutat,
amb la necessitat evident d’un parc d’habitatge públic a la ciutat i de més i millor

…/…

107

espai públic. Per tots aquests motius, pel plantejament que fa per nosaltres
enganyós la pròpia moció la votem en contra.

SR. MONROS IBÁÑEZ (CiU)
Aquesta moció hi ha molts conceptes que podíem estar d’acord, però el 26 de març,
no és dia de Reis, no és la carta al Reis, la carta als Reis que demana el PSC, al
proper govern de l’Estat Espanyol. Jo crec que hauran eleccions el dia 28 d’abril,
sortirà un govern que potser d’un partit o de varis partits i tindran la seva proposta i
el seu full de ruta que és lo lògic que ha de passar. Hi ha coses aquí que a mi em
semblen bé, també haig de dir una cosa, crec que el PSOE junt amb el PP que són
els únics que han governat que jo sàpiga en democràcia a l’Estat Espanyol, són els
que sempre i moltes vegades en majories absolutes, són els que sempre han pogut
augmentar les pensions i els que sempre han pogut augmentar el salari mínim.
Llavors, demanar-te a tu mateix que pugis el salari mínim quan no ho has fet, quan
la única vegada que ho han fet així, en pla potent ha sigut ara, benvingut sigui. I
altres vegades el Zapatero també ho va prometre i ho va parar. O el tema de les
pensions quan les han aturat algunes vegades, em sembla com a mínim una mica,
que sona a sorna.
Però resulta que estem, com a vegades diem, no li podem demanar certes coses a
l’Estat Espanyol però miri la carta als reis a l’ajuntament jo si que se la puc
demanar. La carta als reis és, baixin l’IBI i no ho fan, poquet, poquet. Quan endolles
un 23 i ho baixes un 2,5, me’n queden 21 encara, però no passa res.
Quan parlem d’un Pla Director de l’Arbrat ens falten elements per veure certes
coses, quan diem que millori la neteja. Se’ns promet que es fa, que es fa, que es fa,
i jo aniré a l’oculista però crec que la resta de gent que m’ho explica, que ho veu i
tal, em demostra el contrari.
Quan parlem de més guàrdia urbana al carrer li tinc que reclamar a l’ajuntament de
l’Hospitalet i aquesta carta crec que la faig jo, crec que la fan tots els ciutadans i
partits polítics. Hi ha moltes coses que torno a repetir, les hem de demanar aquí.
Fem-ho. Tot això que demanen aquí, torno a repetir, no em sembla ni bé ni
malament. Són mesures bones i tal. Però clar quan vostès han governat i fins ara
governaven i han governat moltes vegades en aquests 40 anys. Jo hi ha coses que
no les he vist. Llavors clar, dir-li que no creuen que guanyaran vostès, si guanyen
no fa falta que facin la carta, s’esperen al 29 d’abril i els hi passen un correu
electrònic dient que intentin implantar això perquè sembla com si no tinguessin que
guanyar.
Torno a repetir em sembla molt bé la carta als reis, no en tinc res en contra però en
tot cas 28 d’abril eleccions i el que si que puc fer mentre no hi hagi eleccions el 26
de maig a l’ajuntament de L’Hospitalet i surti un nou govern, és la carta als reis de
totes aquestes coses que he dit i podríem dir moltes més. Si que se les podem
enviar a vostès i si que vostès les podien haver complert, com complir mocions que
s’han aprovat al Ple i no s’han portat a terme i moltes coses d’aquestes. Per tant, de
vegades i que segurament des de el grup municipal del Partit Demòcrata també
hem fet coses d’aquestes així m´ho podrà retreure i no hi ha cap problema. Però
ostres, em sorprenc una carta als reis d’aquí al 28 d’abril quan encara estem en
època de reis a l’Ajuntament de L’Hospitalet i no han passat per casa. En contra.
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SRA. ESPLUGAS GONZÁLEZ (PP)
Esta moción que presenta hoy el PSC es muy parecida a la que presentó ya hace
un mes en este mismo Pleno, por el redactado y el planteamiento de la moción.
Ustedes, el grupo socialista, da por perdidas las próximas elecciones generales
puesto que solicitan al futuro gobierno, entendiendo que ya no van a ser ustedes
quienes estén al frente del gobierno de España y propongan estas medidas. Si
tuvieran claro que ustedes van a ganar y le dieran cierta credibilidad a su CIS no
haría falta presentar esta moción hoy aquí.
Como ya dijimos en la moción que presentaron ustedes hace un mes, parece que
ustedes, que el PSC sea el único que viene aquí a defender los temas sociales y la
defensa de la subida de las pensiones y de los salarios y demás y como ya dijimos
en ese momento buena parte de las medidas que ustedes plantean aquí en esta
moción y que plantearon el mes pasado vienen como resultado de pactos y
acuerdos de Mariano Rajoy al frente del gobierno de España, como fue el aumento
de las pensiones y de viudedad, la rebaja del IRPF para rentas bajas o el aumento
del salario mínimo interprofesional. También había incremento salarial para los
funcionarios. Eso ya se produjo con Mariano Rajoy al frente del gobierno de
España.
De la misma manera que votamos en contra la otra vez, votaremos otra vez en
contra esta misma moción, también porque de manera tramposa ustedes presumen
de unas medidas que nadie les ha comprado ni dentro ni fuera de nuestras
fronteras, y esconden hablar de cara B de sus presupuestos.
Olvidan explicar que sus presupuestos suponían la pérdida de la competitividad
para nuestra economía, que hubiera penalizado la creación de empleo. Suponía
una subida masiva de impuestos, como el diesel, cotizaciones a la seguridad social,
la subida del IRPF, el impuesto de patrimonio de sociedades, se hubieran creado
dos nuevos impuestos, transacciones financieras y de servicios digitales. Impuestos
que aunque ustedes digan que van para los ricos, pues la realidad es falsa porque
todos sabemos que al final pues, en el caso de las financieras son los bancos que
finalmente repercuten en sus clientes esos aumentos impositivos. Además ustedes
han derogado la mayoría de incentivos la contratación que permitió recuperar
empleo. Todo esto también formaba parte de su presupuesto.
En cualquier caso, entendemos que el futuro gobierno, sea quien sea, esperamos
que sea el PP, debe tener la libertad suficiente de presentar un presupuesto en el
que crea y que considere que es el mejor para España. En cualquier caso nosotros
entendemos que el grupo municipal del PSOE no es nadie para instar al futuro
gobierno de España y que hipoteque el próximo presupuesto. En cualquier caso
como decían grupos municipales que me han antecedido en la palabra, les
instamos desde el PP a que en L’Hospitalet sí que tienen competencias para bajar
impuestos, para hacer las mejoras sociales que ustedes tanto predican en esta
moción. Aquí sí que tienen la potestad para hacerlo, en lugar de ir y mirar en el
futuro de España los presupuestos generales del Estado, miren el presupuesto
municipal y hagan lo que ustedes predican.

SR. GARCIA ACERO (ERC-AM)
Gràcies, tenim una moció de plena campanya electoral del 28 d’abril, una moció
que bàsicament va en la direcció de ser un rentat de cara del PSOE, perquè el
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govern del PSOE només sap que gesticular, fer grans titulars, promeses, i aquestes
promeses i titulars quan governa és tradueixen en propostes descafeïnades o
promeses incomplertes.
Estem parlant del PSOE que des de el govern encara manté la reforma laboral del
PP, el mateix PSOE que va aprovar al 2010 una reforma laboral nefasta, que va
augmentar la precarietat laboral, augment de l’atur o la pèrdua de poder adquisitiu
dels treballadors i treballadores.
A part també el PSOE i el PP són els causants de l’atur juvenil en aquest país. Un
PSOE que també ha estat incapaç de promoure per exemple la dació en pagament,
regular els preus dels lloguers de l’habitatge, o que prefereix salvar bancs enlloc de
les persones.
I tot això perquè hi ha un PSOE que ha decidit cedir a les pressions dels barons del
PSOE, de la dreta feixista de Vox, de Ciutadans i del PP negant-se a complir els
acords adquirits amb ERC, com la creació d’una taula de diàleg amb un relator i fer
efectives les polítiques socials pactades.
Per tant les properes eleccions, al 28, d’abril vostès tindran que decidir si pacten
amb aquelles forces que estan a favor del diàleg, a favor del dret a decidir i de les
propostes socials o a favor de pactar amb Ciutadans tal i com diu algun dels seus
ministres del govern del Pedro Sanchez.

SRA. GONZÁLEZ MONTES (ICV-EUiA-PIRATES-E)
Evidentment nosaltres votarem a favor ja que la majoria de les propostes de la
moció van ser les acordades amb el nostre grup confederal de Unidos Podemos,
que tenia com a prioritat a l’hora de pactar els acords amb el Partit Socialista, que la
política millorés el dia a dia de la vida de les persones i que és possible construir
consensos per defensar el que és imprescindible com a societat, la millora dels
serveis públics fonamentals, que son els que ens iguala socialment.
Les retallades i l’asfixia dels governs del Partit Popular han abocat a la nostra
societat a retrocessos en igualtat d’oportunitats, en cohesió social, llibertat, drets i
convivència.
Durant aquests anys ha crescut la desigualtat, la pobresa i la precarietat mentre es
retallava en els serveis públics més bàsics com sanitat, educació, dependència.
Com a conseqüència el treball s’ha precaritzat i ja no és garantia d’assolir uns
mínim de vida digna. Moltes famílies no arriben ni a final de mes.
Els pressupostos generals amb les aportacions d’Unidos Podemos eren una
oportunitat per revertir totes les mesures injustes que ha patit el nostre poble.
Encara i així en la moció del PSC el nostre grup va més enllà i demana valentia per
assolir reptes que son vitals pels nostres veïns i veïnes. Mesures com la modificació
de la normativa del mercat de lloguer immobiliari posant un sostre a les pujades
abusives de preus de lloguer en determinades zones i que siguin els Ajuntaments
que elaborin un índex de preus de lloguer amb revisió periòdica.
Destaquen vostès del projecte de pressupost la creació de 20.000 habitatges per
afavorir el lloguer dels joves, en aquest sentit el nostre grup ha presentat diverses

…/…

110

propostes al ple per ampliar la xarxa d’habitatge de lloguer de L’Hospitalet,
propostes que han estat recolzades i que l’equip de govern no ha executat en
aquest mandat, els hi demanem compliment i coherència en aquest sentit.
També trobem a faltar que en l’apartat de millora de les condicions de treball
s’inclogui la derogació dels aspectes més lesius de les reformes laborals,
especialment en matèria de negociació col·lectiva, amb l’aprovació amb caràcter
prioritari i urgent d’una nova regulació laboral que garantís els drets i la igualtat del
treballadors i treballadores per un treball i una vida dignes. Així com incorporar en
l’ordenament jurídic convenis internacionals que reconeixen drets laborals i socials i
que no han estat ratificats pel govern espanyol com la Carta social Europea
revisada en 1996.
No entenem el vot en contra als pressupostos generals de formacions com ERC i
PDCAT, pel contingut social i la reversió de retallades que podia suposar un principi
per assolir consensos polítics i territorials.
Per la nostra part, en les nostres propostes i acords de pressupostos queda palès
que lluitarem per la majoria, per la gent treballadora, per la dignitat i la igualtat i que
mai farem un pas enrere per defensar els drets civils i socials del nostre poble.

SR. GARCIA VALLE (CIUTADANS)
Muchas gracias, veo que somos distintos grupos los que vemos el mismo espíritu
de esta moción aquí. El PSC vuelve a traernos una moción partidista para hacer
electoralismo con los presupuestos que presentó Pedro Sánchez, eso está claro y
no lo piensa sólo Ciudadanos, si no distintos grupos, con distintas formas de ver la
sociedad, si coincidimos, es que cuando el rio suena agua lleva. Algo tiene que
haber ahí cuando hay tanta coincidencia. Miren señores del gobierno, señor Fran
Belver no tengan tanta ansia, en 15 días empieza la campaña electoral. Las
generales están ahí. Ahí podrán ustedes vendernos las bonanzas y las cosas
buenas de Pedro Sánchez, donde toca, los mítines, campaña electoral, pero no
toca hacerlo en el Pleno del Ayuntamiento. Precisamente habíamos quitado ese
debate, del estado de la ciudad, para evitar que llegáramos a esto. Bueno, ustedes
han entendido que debían de traerla, perfecto, pero es la segunda vez, que llevan
un tiempecito ya implementando esas políticas electoralistas. No toca aquí.
Tenemos tantas cosas que hacer en este ayuntamiento. Proponemos cosas que no
dependen del ayuntamiento. Sensibilidades todas las que quiera, pero al final las
resoluciones se tomarán donde hayan que tomarlas. Los presupuestos se aprueban
dónde hay que aprobarlos. Está bien que se diga pero en definitiva al final, nadie se
chupa el dedo. Ya sabemos porque se hacen estas cosas.
Es lamentable que al final convirtamos los plenos de los ayuntamientos en foros
que no toca para hacer electoralismo. De esa tentación seguramente caiga mucha
gente. Podemos caer todos. Pero precisamente por eso, es por lo que hemos
querido que no se hiciera ese debate, no por lo que decía aquí el señor Rafa
Jiménez, y usted estaba de acuerdo conmigo.
Para que no llegáramos aquí y unos dieran la matraca aquí con los presos políticos,
o como los llame cada uno. Ya estamos cansados de que eso, venga al Pleno una
vez, y otra y otra. Lo mismo que estamos cansados de que el PSC haga
electoralismo en el Pleno.
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Seguramente nadie podrá tirar la piedra, porque en alguna ocasión probablemente,
todos hayamos tenido esa tentación. Pero no es menos cierto que la proximidad de
las elecciones aconseja por higiene democrática, no hacer estas cosas. Y ustedes
lo hacen. Yo señor Belver lamento, que usted es un demócrata convencido, utilice
estas artes.
Estos presupuestos no los hizo el PSOE con el afán de gobernar, sino con el afán
de hacer campaña electoral con los presupuestos aún a sabiendas de que esos
presupuestos son irrealizables. Con el nivel de deuda y déficit que se sabe.
Estamos prometiendo los viernes sociales y demás, no es más que populismo,
están implementando políticas que están desfasando el presupuesto y que ya
veremos que dicen la UE. Ya les dijeron a ustedes que no se podía ir por ahí.
Estamos hablando de 20 o 25 mil millones por encima de lo que puede soportar el
presupuesto. Vamos al final se están viendo las tendencias económicas.
No sé porque cada vez que la izquierda o que el PSOE coge el gobierno, poco a
poco empieza a caer el empleo. Hay miedo. Hay miedo a sus políticas. Porque
gastan lo que no tienen. Ya les dije aquí en este Pleno que no se pueden repartir 12
manzanas si sólo se recogen 6. Ustedes tienen esa manía. Esa forma de hacer
política de prometer cosas, como hizo el presidente Zapatero, que si bien todos
aplaudiríamos y que yo podría incluso votar a favor de algunas de las cosas que
ustedes dicen aquí, pero que no lo hago precisamente porque esto sí que es,
aquello que decimos la populocracia. Sabe que pasa que aquella ley a todos nos
gustó mucho, la Ley de dependencia pero no se dotó de presupuesto, de dinero. Y
muchos abuelitos se han muerto esperando cobrarla. Eso es engañar al prójimo y
no se debe hacer señor Belver. Los presupuestos tienen que ser reales,
corresponder a un interés general, que obviamente si apretamos un poco se podrán
conseguir más cosas. Estoy de acuerdo. Pero oiga hacer presupuestos que se sabe
de antemano que va a ser imposible cumplirlos me parece una mala práctica. Y eso
hace que los ciudadanos y ciudadanas pierdan la confianza en los políticos y la
política. Saben que están llenos de frustraciones. Nos lo hemos ganado a pulso.
Algunos menos que llevamos menos tiempo pero los que llevan mucho tiempo se lo
han ganado a pulso. Engañando elección tras elección a los ciudadanos con
presupuestos que no van a ningún sitio, que saben que no van a cumplir.
Programas que hacen que seguramente el 90% del programa se va a quedar fuera.
Hay gente de buena fe que lo compra, quiere creer en la esperanza de que alguien
algún día vaya a pensar por ellos. Y no piensan, piensan en los sillones.
Eso es lamentable que se siga haciendo. Tenemos que recuperar la confianza en la
política y los políticos y para eso hay que intentar gobernar con la verdad. Es
verdad que unos presupuestos a veces no se pueden cumplir al 100 por 100, pero
no se puede hacer con la voluntad, señor Fran Belver, de que al final sabe usted
que no va a cumplir con el 90% de las propuestas que estamos haciendo.
Son muy bonitas, que a todos nos gustan pero que no pase como pasó con la Ley
de dependencia.
Mire, Pedro Sánchez lleva en campaña des de que hizo la moción de censura y el
PSOE no tiene pudor en usar todos los resortes de la administración para su interés
electoral. No van a ser menos en el Pleno del Ayuntamiento de L’Hospitalet.
Lamento señor Fran Belver que no aprendamos la lección y lamento que haya
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voluntad, ya le digo, que nadie está libre de pecado, pero unos más que otros. Los
que no han gobernado se les podrá decir todo lo que quieran. Se les podrá que se
han equivocado en esto o en lo otro. En otras cuestiones que sacan a colación
cuando no pueden dar ejemplo. Pero no, nosotros no tenemos mochilas. Aún se
nos tiene, bueno si nos dan la confianza, se tiene que ver cómo gobernamos. Si
somos capaces de implementar las políticas que estamos diciendo que podamos
hacer. Pero nadie nos puede decir que hemos engañado a la gente gobernando
con presupuestos que no se han hecho nada más que para eso. Porque no los
hemos hecho. Lo que queremos es que de una vez por todas, este país, recupere
la confianza en la política y no es la mejor manera hacer este tipo de políticas
trayendo aquí cuestiones, que son con un carácter electoralista.
Ya sé que usted ahora a quien le va arrear todos los palos es a mí. No sé por qué,
porque me da la sensación y siempre pasa igual. Aquí le dan a usted por todos
sitios pero a Ciudadanos lo ven como la proa, por algo será, es a la que tienen que
meter el torpedo. Para mí es un honor que usted me rebata, porque estoy hablando
con una persona con experiencia y que sabe, no como algunos que tienen ustedes
por el Pleno que es lamentable. Me gusta. Es un primer espada. Como dicen los
chavales, me pone. Y lo que le digo señor Fran Belver, hombre me pone en el
sentido que le digo, no se ponga usted tierno. Dicho de otra manera señor Fran
Belver, cuando usted me aprieta a mí en mis intervenciones, es que me he
identificado como la verdadera oposición de este Pleno, y eso es bueno. Eso quiere
decir que algo bien estamos haciendo. Y en cualquier caso ya le he dicho, y se lo
repito, últimamente ha visto que tierno me pongo, se da usted cuenta de que hemos
bajado el tono porque veo que no es la manera de seguir haciendo las cosas. Pero
no dejo de hacer crítica. Y lo que no nos gustó, bueno ustedes en que empezaron
mal, empezaron por arroparse con tránsfugas, empezaron mal para tener rodillo.
Cuando no lo necesitaban, necesitaban hablar con la oposición, en fin, no me
extiendo más porque me pongo pesado lo reconozco. Y lo que quiero señor Fran
Belver, es que vea que hemos coincidido partidos de distinto signo político en hacer
una valoración de esta moción. No estaremos tan equivocados, usted ponía un
ejemplo. Cuando usted va en una única dirección y vienen los demás para aquí, a
lo mejor resulta que el que está en la dirección contraria es el otro.
Aquí ha tenido, por lo que he oído, el soporte de los señores de Iniciativa, me
parece bien si ellos piensan así. Tienen toda la legitimidad para hacerlo. Pero en
cualquier caso, estoy convencido que ellos también en una parte importante de esto
que yo digo, estarían de acuerdo. Pero bueno, han votado a favor y yo les aplaudo,
porque si son sus convicciones, pues perfecto.
Señor Belver, hagamos política de verdad. No hagamos trampas. No utilicemos el
Pleno para hacer estas cosas que usted y yo sabemos que convenimos, por eso
quitamos el Pleno que había especial para que eso no pasara. En cambio usted, al
final ha metido la patita. Muchas gracias.

SR.BELVER VALLES (PSC-CP)
Gracies senyora Alcaldessa. Algunos no tanto para contestar porque creo que para
unos matices o reflexiones sobre algunas de las cosas que se han dicho. Esto es
una moción, una moción que insta a un gobierno que no es el municipal. Ya está.
No es una carta a los reyes, ¿o lo que hacen ustedes cuando hacen una moción y
les reclaman al gobierno municipal, es una carta a los reyes? Yo creo que no. Por lo
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tanto lo que hacemos legítimamente es utilizar la política. Ustedes hacen
partidismo, si es una moción del PSOE, es una cuestión de partido. ¿O sus
mociones es una cuestión deportiva? Yo creo que no. Aquí somos grupos políticos
venimos a hacer política, y como venimos a hacer política nosotros hacemos
nuestras propuestas. Estamos hablando de algo que ha sucedido que eran unos
presupuestos que estaban presentados y que unas determinadas fuerzas políticas
han negado, no que no estuvieran de acuerdo, sino que han negado la posibilidad
de que se debata, hacer una enmienda de la totalidad, lo tumban, con lo cual se
ponen todos de acuerdo. Y aquí coinciden todos. Ahí le tengo que dar la razón al
señor Miguel García, todos se ponen de acuerdo, muy bien. No pasa nada. Desde
ERC o el PDeCAT, hasta el PP con Ciudadanos. Se ponen todos de acuerdo.
Cuando eso pasa en otros términos, a nosotros nos llaman de todo. Pero en eso,
ustedes han coincidido. Con lo cual ahí lo dejo. Ustedes sabrán por qué.
Luego, desde el PP se decía, es que lo que ustedes están planteando entre otras
cosas es subir impuestos. Estamos planteando subir impuestos a las rentas por
encima, primero de 130.000 euros y después por encima de 300.000 euros. Sí, lo
estamos planteando. Ningún problema. Y estamos pensando bajar los impuestos e
incrementar las bonificaciones a las pequeñas y medianas empresas. Yo les decía
eso en la ciudad de L’Hospitalet es más del 95% de las empresas que tenemos en
la ciudad. Yo entiendo que haya gente que no esté de acuerdo. Lo que no entiendo
es que gente que se supone que debería estar de acuerdo en esos términos
económicos, se envuelvan en la bandera para no estar de acuerdo. Porque es
coger la bandera para todo. Y aquí cogemos la bandera lo hemos visto en este
Pleno municipal a lo largo de este mandato. Y me da igual lo que ponga el
presupuesto. Porque como usted no está de acuerdo conmigo en no sé qué, pues
yo le voto en contra de los presupuestos. Muy bien cada uno hace la política como
considera conveniente.
Es evidente que cuando uno hace unas políticas que incrementan el gasto, eso
tiene que ir acompañado de un mayor ingreso y el mayor ingreso, estaba recogido
en los presupuestos, era entre otras cosas, medidas como las que les he dicho de
incrementar a las rentas de más de 130.000 euros en un tramo y de más de
300.000 euros en otro tramo. En incrementar las bonificaciones a las pequeñas y
medianas empresas y en el combate al fraude fiscal. Ese fraude que está por
encima o representa parece ser algo por encima del 20% del PIB.
Para acabar me planteaba el señor Miguel García, parece que esto lo han resuelto
ustedes, que sólo están de acuerdo el grupo de ICV y ustedes. Sí. Es lo normal.
Porque mire tanto en esta historia como en seguramente lo que estamos
planteando de cara al 28 de abril, la elección es muy clara, o una España de
derechas o una España de derechos. A partir de ahí que cada uno aplique los
matices que quiera.

SR. MONROS IBÁÑEZ (CiU)
Si varies coses, vull dir. Quan el grup ICV, l’Anna deia que no donarem un pas
enrere en drets civils i socials, parlava que el grup del PDeCAT i ERC havíem votat
una cosa al Congrés dels Diputats, doncs miri, el nostre grup no donarem a torçar ni
un pas enrere en drets civils i socials. També ho fem això. No sé si algú, no ho veu
així. Després senyor Fran Belver, quan jo li deia lo de la carta als Reis, jo crec que
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m’entendrà tothom.
Quan vinc aquí no li faig la carta als Reis perquè els Reis, per dir-ho d’alguna
manera i que no s’entengui malament, ja estan governant. Cada dia que presento
una moció li presento a aquells que estan governant, en tot cas, ara si que podia
haver presentat una moció dient; la carta als Reis a partir del dia 26 de maig del
2019, perquè encara no sé qui vindrà. Però porto 4 anys presentant mocions als
que estan governant, per tant no és una carta als Reis. Que després ho aprovin o
no, lícit. Però jo li demano les coses a qui està governant, no a qui no sé que
governa. Crec que això és el matis del símil de la carta al reis.
Demanar-li, que torno a repetir que moltes coses que demana estic d’acord, però
demanar-li una cosa a qui encara no governa. Em sembla estrany. No passa res.
Per això he votat que no i per això ho explico.
Torno a repetir, diu que si votes a uns, no sé dir-ho tant bé i tant ràpid com vostè,
com que és un primer espasa i jo no passo de ... Si votes a uns votes a la dreta i
sinó votes drets.

SRA. ESPLUGAS GONZÁLEZ (PP)
Preguntarle al señor Belver si el impuesto del diesel, la subida del diesel, también
era para los ricos. Y el impuesto de nueva creación de servicios digitales si también
iba para los ricos.

SR. GARCIA ACERO (ERC-AM)
Com estem en un debat gairebé electoral, des d’ERC, tenim molt clar que nosaltres
no pactarem ni amb Ciutadans, ni amb el PP, ni amb Vox. I encara no sabem si el
PSC doncs descarta pactar amb Ciutadans o amb el PP. Bàsicament per tindre clar
a on estan vostès, aquest possible pacte que puguin tenir. Doncs si amb Ciutadans
estan en la bancada dels drets o de la dreta. Cal dir que vostès en aquests
moments no descarten un pacte amb Ciutadans, ho ha dit algun ministre que forma
part del govern de l’estat espanyol. I vostès ja van pactar amb Ciutadans doncs una
investidura fallida ara fa uns anys. Per tant estaria molt bé, doncs aclarir a la
ciutadania si vostès, tenen previst pactar amb Ciutadans o amb el PP. Si descarten
també ja posats, pactar amb Ciutadans o amb el PP en aquesta ciutat. Cosa que
han fet en aquests dos darrers anys amb els pressupostos de la ciutat.

SRA. GONZÁLEZ MONTES (ICV-EUiA-PIRATES-E)
Yo creo que a nadie debería sorprenderle que nosotros votemos a favor de esta
moción más que nada porque no podemos votar en contra de los propios acuerdos
que hemos pactado con el PSC, en estos presupuestos nuestro grupo confederal
de Unidos Podemos sería bastante ilógico. Por lo tanto nosotros hacemos nuestras
esas propuestas que creemos que son muy necesarias después de que el PP
hubiera hecho estos desastres y retalladas brutales en nuestro país y que han
sufrido la ciudadanía.
Por otro lado, lo que decía el señor del PDeCAT, el señor Monrós. Bueno pues es
coherente también que vote en contra. Las peores retalladas han venido por parte
del PDeCAT y ERC que están gobernando aquí en Catalunya y tienen la sanidad
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como la tienen, destrozada. Con la gente muriendo en los pasillos. Y muchísimas
más cosas que están pasando aquí, en Catalunya. Por lo tanto, bueno pues
supongo que también es cierta coherencia en el voto.

SR. GARCIA VALLE (CIUTADANS)
Señor Belver dígaselo ya al señor García que estaba preocupado con si vamos a
pactar o no. Dígale que no. Que se queden tranquilos. Tienen un miedo terrible al
pacto, bueno, yo lo que me da miedo es el otro. El de ustedes con ellos. Ese sí,
porque ahí no veas donde nos llevarían. Donde llevarían ustedes al PSC, que es el
problema que tiene el PSC. Ese es su problema.
Que saque mayoría absoluta antes de que pacten con ustedes. Lo arrastrarían
ustedes al abismo, al PSC. Y a lo mejor el partido socialista hace falta en este país.
No el sanchismo que es distinto. Mire señor Fran Belver, populocracia, se lo digo
otra vez, usted derechas o derechas, pero que es esto. Estas frases hechas, eso
está muy bonito, queda muy bien. Eso es populocracia. Nosotros ni derechas ni
derechos, mire esto sí que es populismo decir, las rentas del 1%, con eso no
recaudan ustedes ni para una bolsa de pipas. Eso es el chocolate del loro. Luego,
el gasoil, ya lo han retirado. La tasa bancaria ya está fuera.
Yo no sé de dónde van a sacar ustedes el dinero. Porque al final cacarean mucho
pero luego lo empiezan a retirar. Son ustedes muy valientes como los perritos
chicos que están así con todo el que pasa, guau, guau. Sabe lo que pasa, luego
van y le sueltan la cadena y se mete para adentro el perrito. No hace ni pio. Eso les
pasa a ustedes. Hablan mucho y cuando llega la hora de la verdad todo esto lo
retiramos. Sólo amenazan y la gente se lo cree, la buena gente. Mire no se puede
sacar todo ese dineral que ustedes quieren gastar solamente de las rentas más
altas. Que no me parece mal que le pongan un impuesto a las rentas más altas,
pero bueno, eso ya saben ustedes hasta donde llega. Si lo saben ustedes. Hagan el
favor de no engañar a la gente señor Fran Belver. Sean ustedes serios, vuelvan al
partido que en su momento muchos nos creímos, al partido socialista de verdad, de
los derechos sociales. Abandonen el sanchismo que les lleva al desastre.

SR.BELVER VALLES (PSC-CP)
Muy rápido. Primer és que abans no estava el Christian Jiménez de la CUP i per
tant no li he dit, si no us hem contestat al tema de les esmenes, disculpes. Perquè
evidentment teníem que haver contestat. De totes maneres ens ho heu enviat
aquest matí. El que ens heu enviat és una moció sencera nova, aquest matí.
Encara que hagi sigut avui, que no tenim temps, havíem d’haver contestat. Per tant
demano disculpes.
Més enllà d’això, mirin, de veritat que venimos a hacer política y es partidista y
partidaria. Se lo vuelvo a decir. Ahora dicho todo eso, nosotros insistimos en que
hemos presentado unas propuestas como presupuestos generales del Estado y no
se han debatido, se han negado a debatir. Se ha presentado enmiendas a la
totalidad para que no se debatan. Y se han puesto de acuerdo y han hecho lo
mismo por reflejar lo que hay aquí, ERC, el PDCat, el PP y Ciudadanos. Yo
constato un hecho. Yo no digo que quedaran todos ustedes antes y se pusieran de
acuerdo. Simplemente constato que han hecho exactamente lo mismo los cuatro.
Por tanto a partir de ahí, habría quien diría que esto es un gran pacto.
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Si aquí hemos pactado o no los presupuestos, es porque los presupuestos, sobre
todo las ordenanzas fiscales y una parte de los presupuestos que teníamos
pactados para todo el mandato, alguien decidió no cumplir con su palabra. Con
quien pactaremos y dejaremos de pactar, miren lo que sí que ha quedado claro, es
que ustedes, para parar los presupuestos generales del estado, ERC y el PDeCAT
ha pactado con Ciudadanos y el PP. Eso es una constatación de un hecho. No un
futurible. Eso ya ha pasado, lo siento señor García pero no es mi tipo.

La Sra. Alcaldessa-Presidenta, finalitzat el debat, declara aprovada la
moció número 28, amb el resultat de la votació que es recull a continuació.
MOCIÓ 28.- EN DEFENSA DE L’INCREMENT DEL SMI, LES PENSIONS, EL
SALARI DELS TREBALLADORS PÚBLICS, LA BAIXADA D’IMPOSTORS A LES
PIMES, LA MILLORA DE LES CONDICIONS LABORALS I PER LA
REDISTRIBUCIÓ DE LA RIQUESA.
Es dóna compte de la moció, que sotmesa a votació, ha estat aprovada
amb 16 vots a favor dels representants del PSC-CP, Srs./Sres., Núria Marín
Martínez, Francesc J. Belver Vallés, Cristian Alcázar Esteban, José Castro Borrallo,
Manuel Brinquis Pérez, José M. García Mompel, Jaume Graells Veguin, Jesús
Husillos Gutiérrez, M. Ángeles Sariñena Hidalgo, Rocío Ramírez Pérez i David
Quirós Brito; dels representants d’ICV-EUiA-PIRATES-E, Sres./Sr. Ana González
Montes, Juliana Carballeira Pascual i Iván Nieto Martínez i del REGIDOR i la
REGIDORA NO ADSCRIT/A, Sr./a. Rafael Jiménez Ariza i Cristina Santón Ramiro;
amb 9 vots en contra dels representants de CIUTADANS, Srs./Sra. Miguel Manuel
García Valle, M. Carmen Esteban Fernández, Rainaldo Ruiz Narváez i Jesús
Amadeo Martín González; dels representants d’ERC-AM, Srs. Antoni Garcia i Acero
i Jorge García Muñoz; de la representant del PP, Sra. Sonia Esplugas González;
del representant de CiU, Sr. Jordi Monrós i Ibáñez i del representant de la CUP-PA,
Sr. Christian Giménez Márquez i amb 2 vots d’abstenció dels REGIDORS NO
ADSCRITS, Srs. Francisco Javier Martín Hermosín i Pedro Alonso Navarro;
assistents presents en el moment de la votació.

El text definitiu aprovat de la moció, és el següent:
Durant tot el mandat del President Pedro Sánchez, C's i PP han portat a terme una
estratègia de bloqueig parlamentari a la que es va unir ERC i PDCAT el passat
febrer votant en contra de la tramitació dels Pressupostos Generals de l’Estat 2019.
Algunes de les propostes incorporaven mesures clau pel progrés econòmic i la
millora de les condicions de vida de milions de ciutadans com:
-

La rebaixa de l’edat mínima de 55 a 52 anys per percebre la prestació d’atur
de llarga durada
El finançament de les quotes socials de les cuidadores no professionals
El Pla de Xoc per l’Atur Juvenil 2019-2021
El Pla 20.000 vivendes per afavorir el lloguer per a joves
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-

La baixada de l’impost de societats per a les PIMES que facturen menys
d’un milió d’euros del 25% al 23%

A més de les mesures d’incentiu de l’economia i de millora de les condicions
laborals, l’acord incorporava mesures per fer front a aquestes noves despeses i
incrementar progressivitat impositiva i la redistribució de la riquesa a la nostra
societat
-

L’increment d’un 15% de l’impost de societats a les grans empreses
L’increment d’un 2% de l’IRPF a les rendes de més de 130.000 anuals
L’increment d’un 4% de l’IRPF a les rendes de més de 300.000€
L’implantació de la Taxa Tobin i la Taxa Google

Altres de les mesures que seguiran endavant, tot i que la seva continuació pot
quedar compromesa amb la confecció d’un govern de dretes son:
- L’increment de les pensions, especialment de les mínimes i les no
contributives
- La pujada de com a mínim un 2,25% del salari dels empleats públics
- Pujada del Salari Mínim Interprofessional d’un 22,3%, fins als 900€
- Un nou bo social elèctric per a famílies en risc de pobresa energètica
- L’increment del permís de paternitat de 5 a 8 setmanes
Davant la possibilitat que milions de ciutadans es vegin perjudicats pel bloqueig de
mesures socials imposat per les forces independentistes i conservadores.
El Ple, a proposta del Grup Municipal Socialista, ACORDA:
PRIMER.- Sol·licitar al futur govern d’Espanya que recuperi les mesures acordades
per l’impuls d’una economia al servei de les persones.
SEGON.- Donar trasllat d’aquesta moció al Govern d’Espanya, als grups polítics
municipals del nostre Ajuntament i a les entitats membres del Consell de Ciutat.
CIUTADANS
En relació amb les mocions presentades pel grup polític municipal de
Ciutadans - Partido de la Ciudadanía, números 29 i 30, es produeixen les
intervencions següents:
SRA. ALCALDESSA
Sr. Garcia.
SR. GARCIA VALLE (CIUTADANS)
Muchas gracias. Vamos a hablar de una moción que habla del deporte y felicito al
presidente de L’Hospitalet que esté aquí, que esté interesado por oírnos aquí en
este Pleno lo que hablamos del deporte, porque él está en el deporte y supongo
que tendrá interés en saber qué se dice en esta casa del deporte. Agradezco que
nos haya visitado y le invito a que nos visite con más frecuencia, porque eso querrá
decir que además del deporte también se interesa usted por otras cosas que estoy
seguro que también le interesan de nuestra ciudad.
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Mire, el deporte ofrece muchos elementos beneficiosos para el conjunto de la
sociedad, esto es obvio, nadie lo discute ya. La práctica del deporte combate el
sedentarismo, mejora el estado de ánimo y es un elemento integrador e inclusivo de
la sociedad. Obviamente, precisamente, en ciudades como esta con un alto nivel de
inmigración, contribuye si cabe mucho más el deporte a la integración social. Es
importante.
Desde Ciudadanos creemos que el ayuntamiento debe priorizar el deporte de base
social, fundamentalmente ese deporte, sin olvidarse de ninguno obviamente. Hay
que ayudar a que ningún chaval se quede sin poder hacer deporte porque sus
padres no pueden pagar, por ejemplo, la ficha federativa, porque es que
lamentablemente hay algunos papás y mamás que por circunstancias de la vida,
están en la precariedad más absoluta de la pobreza, o bien la cuota al club al que
pertenecen, porque los clubes necesitan nutrirse porque tienen que hacer una
actividad y necesitan obviamente dinero.
Nada es gratis, la gente más o menos cobra, aunque nos consta que los clubes en
la ciudad hacen verdaderas maravillas, para poder asistir al trabajo que tienen con
las cantidades que realmente tienen y se intenta hace años. Yo conozco el deporte
en la ciudad honestamente, no meter demasiado la mano en el bolsillo porque
saben que están en una ciudad con gente de clases económicamente débiles, y
hay muchos chicos que si les apretaran más, pues seguramente no podrían estar
en los clubes.
No obstante, al margen de eso, hay un montón de chicos que se quedan sin poder
hacer deporte porque no pueden ni pagar eso, aunque los clubes no les aprieten
mucho, porque hay otros clubes en otras ciudades que cobran el doble que en esta
ciudad. Es verdad que también contribuye el ayuntamiento y ayuda.
Mire, como yo les digo y lo vengo diciendo permanentemente a lo largo de mi vida,
el deporte es una herramienta importantísima para la rehabilitación y, como decía
antes, la integración y la normalización de personas también con discapacidad. Hay
que tener en cuenta que existe ese deporte y a mí me consta, y lo digo para que no
se ponga heridas o vendas antes de la herida el señor teniente de alcalde, porque
que se entienda que no estamos denostando lo que se hace, sino que vemos cómo
se pueden hacer más cosas y ayudar. Aquí cualquier crítica se ve con
exasperación, no se ve desde el punto de vista de lo positivo, de lo que podemos
aportar, unos y otros.
Entonces lo digo porque es verdad que el ayuntamiento también tiene, trabaja en
ese deporte de integración con los disminuidos y demás, con gente con
discapacidad y por supuesto hay que acompañar al boom del deporte femenino con
el apoyo de las instituciones, porque ese es un boom que yo creo que es bueno.
Nadie iba a pensar hace poco que 60.000 espectadores en un campo de futbol
porque era difícil verlo, pero se ha visto, es que la mujer está haciendo lo que tiene
que hacer, se está desarrollando en la sociedad cada día con más fuerza y más
impulso y está ocupando los puestos que hace años que tendría que haber
ocupado. Está en el deporte irrumpiendo con fuerza y llegando a llenar estadios,
que hay un montón de clubes hoy desgraciadamente, como esta ciudad que es en
segunda B, jugando playoffs y tal y llevamos 1.500 o 2.000 personas al campo.
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Y estas mujeres han conseguido hacer algo que entendíamos nosotros que iba a
llegar muy tarde, y ha llegado ya en cuanto se ha despertado. En cuanto ha
despertado la mujer y ha empezado a hacerse política de apoyo a la mujer y la
mujer se lo ha creído y ha salido a luchar. Siempre también tiene que estar
acompañada del hombre, sin marginaciones porque hay algunos colectivos que
intentan ir en solitario, estas feministas radicales, y olvidarse que esa cuestión es
tanto de hombres como de mujeres y los hombres tiene que estar ahí y a veces
esto se olvida, y esos colectivos lo que hacen de mujeres radicalizadas, lo que
hacen es a veces perjudicar a la mujer.
Por lo tanto, el deporte de la mujer hay que apoyarlo en la medida de lo posible
como todo lo que hay que hacer hoy con la mujer, porque de alguna forma todavía
hay carencias, hay marginación en muchos puntos. El deporte tiene una gran
influencia social y no puede ser un reducto de comportamientos homófobos, eso
hay que tenerlo en cuenta. Es importante visibilizar al colectivo LGTBI en el
deporte, porque su normalización ayuda a los menores a expresar su sexualidad de
forma libre y segura, por eso proponemos celebrar el 19 de febrero, día
internacional contra la homofobia en el deporte.
En Ciudadanos creemos que el ayuntamiento tiene que priorizar su política
deportiva a fomentar el deporte de base social y no en su vertiente para generar un
turismo deportivo con muy poca capacidad de generar plusvalía, es decir, nosotros
creemos que no es malo en sí este tipo de deporte que nos quiere decir aquí, que
nos vende, eso se lo he dicho al teniente de alcalde que no estoy muy de acuerdo
en las grandes inversiones que eso puede suponer en muchas cosas, como hacer
estadios referentes de Europa para practicar un deporte minoritario, porque eso nos
va a dar tal y cual, pero no genera plusvalías.
La verdad es que lo que se tiene que invertir es demasiado para la plusvalía que
pueda generar y no digo yo que sea malo, pero hay que optimizar esos recursos,
porque tenemos carencias en el deporte al margen de que el ayuntamiento hace
esfuerzos y es verdad que esta ciudad tiene una red de equipamientos importante.
Es verdad que es un esfuerzo potente en el deporte, no podemos criticar eso, yo lo
he vivido. No podemos criticar el deporte de esta ciudad como desatendido por el
ayuntamiento, yo no lo haré porque no es cierto, sería injusto por mi parte, Sr.
Cristian Alcázar, pero sí le digo que hay formas de optimizar cosas y hay todavía
cosas que se pueden mejorar y ahí queremos que se entre.
Por ejemplo, hay muchos clubes de la ciudad que se las ven y se las desean para
llegar a cubrir las necesidades que tienen y es verdad que se les ayuda un poco,
pero quizás habría que ver de optimizar como se ayuda, hay dinero porque hay
dinero para hacerlo, hay que ver, son criterios de prioridades. Yo tengo una
prioridad que usted a lo mejor no la tiene, usted a lo mejor tiene la prioridad del
deporte este de turismo y tal, yo tengo la prioridad de que ningún chico en mi
ciudad y usted me dirá, no, no, no se queda ninguno. No es cierto, porque a veces
les da vergüenza venir a los clubes y se marchan, se marchan porque no pueden
pagar la cuota y hay que ayudar a los clubes a que puedan pagarla.
Y hay que ver la fórmula, que tenemos que verla entre todos para que esos clubes
de base social que hacen esa labor tan potente, esa gente que abnegadamente,
presidentes y juntas directivas que trabajan por ese deporte, que se las ven y se las
desean, y es verdad que ustedes no los tienen desamparados en absoluto, pero no
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es menos cierto que se les puede ayudar más, porque se lo merecen, porque valen.
Si alguien ha venido aquí hoy pensando que yo iba a hablar en contra de algo, se
ha equivocado. Vengo a hablar a favor de todos. A favor de todos. Lo que pasa es
que yo tengo mis prioridades y obviamente estando de acuerdo con muchas de las
cosas que hace el gobierno, creo que se puede hacer mejor, sobre todo en la
vertiente que le he dicho.
Hay que planificar los equipamientos deportivos teniendo presente el valor social y
su sostenibilidad económica, ya toca actualizar el mapa de internet de
equipamientos deportivos del municipio, algunos se están quedando ya atrás. Y es
verdad que hay una red importante, antes de hacer grandes equipamientos que
también hay que hacerlos, hay que visualizar si alguno necesita más inversión,
porque instalaciones que llevan 30 años o 25, igual necesitan que se les lave la
cara y que se pongan al día. No es que estén mal, pero pueden estar mejor y es
verdad, usted dirá, quieren que lleguemos a todos los sitios, luego quiere que
bajemos el IBI, quiere que bajemos todo, claro, es que mis aspiraciones son hacer
lo que más pueda y apretarle al gobierno para que de alguna manera también
implemente políticas que le parezcan bien a la oposición, no las que ellos quieran
solo, porque también representamos a una parte de la ciudadanía.
Y yo soy de los que cree que el deporte de base social necesita más recursos. O
por lo menos que se redistribuyan los que hay, qué se puede hacer, ya hablaremos.
Yo espero que en el próximo mandato podamos hablar de esto largo y tendido.
Ahora quizás no es el momento de hacer políticas de futuro, pero sí que hay que
empezar a poner pinceladas, porque habrá que hablar como se ayuda a esos
clubes que necesitan que se les ayude, porque seguramente no podemos permitir,
igual que decíamos con lo de los libros, que ustedes dicen, no es verdad, no hay
ningún chico que se quede sin un libro, sí que lo hay.
De hecho yo tengo contacto con la sociedad. Yo me paseo por la ciudad, no
haciendo por ahí, tirándole la orejita a la gente, dando abrazos, sino en las carpas
oyéndolos cada semana. Me pego un montón de fines de semana y no ahora en
campaña electoral, sino todo el año. Y me explican que hay muchos chicos que se
quedan sin un libro porque no tienen, Sr. Graells, porque no tienen, porque les da
vergüenza mendigar por las áreas para que les den una beca y tal. Y eso pasa
también con el deporte de base social. Hay muchos chicos que a veces vienen los
padres y cuando preguntan lo qué vale la cuota, pues no vuelven, no vuelven. Y
eso que los clubes hacen esfuerzo y se quedan sin cobrar un 20 o 30 % de las
cuotas y tiene que asumirlas el club, dejando de hacerse servicios que podría dar
mejores, de más calidad, porque a lo que aspiran los dirigentes del deporte de la
ciudad, es a dar calidad y a integrar y a trabajar bien y no los podemos dejar ahí.
Bueno, seguramente alguno dirá, no, yo estoy bien tratado. Pues habrá que ver
porqué lo dice. Habrá que ver la correspondencia, porque aquí esto funciona bien.
Son avisos, avisos para navegantes. El señor teniente de alcalde de deportes estoy
seguro que sabe a lo qué me refiero, pero no se trata de sacar malas voluntades,
no se trata de poner en franquicia a nadie, se trata de que de una vez por todas,
tengamos prioridades que ver, para que estos chicos, que el dinero del deporte
tiene que priorizarse… sí, sí, no bufe hombre. Es que yo soy así de pesado, ¿sabe
usted? Ya está bien de hacer gestos ahí de desaprobación, ya está bien. Eso está
muy feo, porque eso molesta, ya está bien. Y si lo hiciera usted con simpatía por lo
menos, pero como lo hace como lo hace. Porque mire, yo a veces hago gestos de
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desaprobación pero le echo un poco de simpatía hombre, intento hacerlo. Por favor.
Por favor.
Los recursos y la promoción del deporte y el fomento del deporte tienen que
priorizarse con criterios sociales. Ahí es lo que llevamos. Muchas gracias.

La Sra. Alcaldessa-Presidenta, per al seu posicionament, dóna la paraula als
regidors i regidora no adscrits/adscrita, i a continuació a la resta dels regidors i les
regidores representants dels grups polítics municipals, per ordre de menor a major
numero de membres.
SR. JIMÉNEZ ARIZA (REGIDOR NO ADSCRIT)
Sí, gracias Alcaldesa. Pues por primera vez y sin que sirva de precedente, voy a
felicitar al equipo de Ciudadanos por las dos mociones que presenta, que de verdad
son dos mociones que tienen un buen fondo, tiene un buen contenido y se pueden
votar a favor. Normalmente parece que hagan las mociones buscando que no se
las voten a favor.
El único miedo que tenía era la presentación de la moción. Seguro que el Sr. Miguel
García me quita las ganas de votarle a favor la moción, pero casi lo consigue, casi
lo consigue Sr. Miguel García. Dé usted gracias que tiene un buen equipo que le
respalda, porque sino de verdad que no se pondría tan gallito nunca en el Pleno.
Gracias.

SRA. SANTÓN RAMIRO (REGIDORA NO ADSCRITA)
Gracias. Esta ciudad lleva muchos años trabajando en la promoción del deporte y
sobretodo en sus valores como recursos de cohesión social y de promoción de
hábitos de vida saludable. La actividad deportiva, la actividad física, ambas son los
principios fundamentales del concepto de vida activa y uno de los ejes primordiales
dentro de la promoción de la salud en nuestra ciudad. A nivel de este gobierno,
existen muchos programas e iniciativas desde el área de deportes, pero no solo
desde el área de deportes, hay muchos programas que se proyectan desde
diversas áreas de gestión, de forma transversal, eso sí, con los técnicos de
deportes y en muchas ocasiones van dirigidos no a la población en general, sino a
núcleos poblacionales muy concretos.
Les pongo un ejemplo de salud comunitaria: los Fit Games. En estos participan más
de 1.000 alumnos y alumnas cada año, de cuarto de ESO de los institutos de la
ciudad y lo que busca es la continuidad de la actividad física más allá de las etapas
educativas escolares y de secundaria, fomentando sobretodo que las chicas no
abandonen este hábito de actividad física. Tal es el compromiso de este gobierno
por tener una ciudadanía concienciada sobre su salud y conocedora de los recursos
que tiene a su disposición, así como de la creación participada del modelo de
L’Hospitalet como ciudad saludable, que somos una de las cinco ciudades
españolas a las que la Organización Mundial de la Salud ha otorgado un
reconocimiento, por su labor en la implementación de la sexta fase del modelo de
ciudad saludable, que se ha desarrollado durante este mandato. Les votaré ambas
mociones favorablemente. Gracias.
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SR. MARTIN HERMOSÍN (REGIDOR NO ADSCRIT)
Gracias. A favor de las dos.
SR. ALONSO NAVARRO (REGIDOR NO ADSCRIT)
A favor de las dos.
SR. GIMÉNEZ MÁRQUEZ (CUP-PA)
A favor de les dues mocions.

SR. MONROS IBAÑEZ (CiU)
A favor de les dues. Jo respecte del tema de l’esport també tiraré una llança per la
ciutat de L’Hospitalet i per l’equip de govern. Hi ha moltes coses que jo crec que
s’estan fent i que es poden fer millor i que durant molt de temps s’estan fent, i
evidentment han de millorar.
Nosaltres també vam presentar, crec que es va aprovar al desembre del 2017, una
moció per visibilitzar i millorar l’esport femení a la ciutat. Jo crec que totes aquestes
coses s’estan fent, moltes són millorables i evidentment la ciutat de L’Hospitalet en
el tema esportiu, jo crec que té un gran potencial i evidentment n’hauria de tenir
més.
I aquí tenim el president del club del Centre d’Esport de L’Hospitalet de futbol i jo
sempre ho he dit, una ciutat com L’Hospitalet hauria d’estar a Segona A com a
mínim i és un desig i com també sóc soci del club de bàsquet L’Hospitalet i està a la
LEB Plata i m’agradaria que la ciutat de L’Hospitalet tingués més potencial.
Al final, crec que això ho hem de construir entre tots i el que hauríem de fer moltes
vegades, és intentar promocionar des de l’ajuntament, des dels clubs, des de tots,
que realment la gent de L’Hospitalet més enllà de que pugui ser d’un altre equip de
futbol o de bàsquet, tingui aquest sentit de pertinença a la ciutat, cosa que crec que
malauradament no hem aconseguit mai o hem aconseguit poc.

SRA. ESPLUGAS GONZÁLEZ (PP)
Las dos mociones que presenta hoy Ciudadanos son dos mociones amables que
van en positivo. Respecto a la moción 29 para priorizar el deporte de base, nosotros
entendemos que efectivamente, busca mejorar a todos aquellos colectivos que
actualmente, a pesar de los esfuerzos que se han ido haciendo a lo largo de los
años desde las diferentes administraciones, para potenciar el deporte de base,
pues a día de hoy todavía se sienten fuera de juego y poco reconocidos.
Estamos de acuerdo con que el deporte es un instrumento integrador, que
cohesiona y que favorece la inclusión social, y además pone en valor las aptitudes
de tolerancia, la motivación, el espíritu de equipo y la colaboración entre el equipo,
además de generar hábitos saludables y mejorar la calidad de vida de quienes lo
practican.
Por tanto, entendemos que una de las funciones de la administración municipal es
la de contribuir a democratizar el deporte, en este caso ayudando al deporte de
base a ser reconocido y para que cada una de las personas que quiera practicarlo,
tenga el reconocimiento por parte de la administración. Por lo tanto, votaremos a
favor.
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Respecto a la segunda moción, las personas con trastorno de espectro autista,
también es una moción que va dirigida a intentar integrar a todas aquellas personas
que sufren este trastorno, que se sientan integradas. L’Hospitalet tiene que ser la
ciudad de todos, cuanto más inclusiva sea mejor para todos y más en coherencia
vivimos, y por tanto nosotros entendemos que va en positivo y por tanto también la
votaremos a favor.

SR. GARCÍA MUÑOZ (ERC-AM)
Des d’Esquerra Republicana volem saludar el president de L’Hospi i fer un
reconeixement també pels esforços que estan fent per corregir i esmenar els
problemes de gestió originats per la gestió anterior.
Sobre la moció 29 per prioritzar l’esport de base, és innegable que l’esport té una
gran importància en les nostres vides, té un impacte en diferents àmbits de la
ciutadania, en els infants, en els adults, en la gent gran, en les nostres relacions
socials, també econòmiques, de lleure, benestar i salut. Més enllà de la salut, també
ens enriqueix amb valors com el respecte, el compromís o l’esforç individual i
col·lectiu.
Nosaltres des d’Esquerra volem reconèixer la dedicació i la bona feina del teixit
esportiu d’aquesta ciutat. Els encomiem també a seguir treballant en aquesta línia, i
per això és important intentar seguir millorant per avançar en temes com la
inclusivitat, l’envelliment actiu, l’aposta per l’esport femení, el respecte a la diversitat
sexual i la lluita contra la discriminació i la LGTBIfòbia a l’esport. Votarem a favor.
Respecte a la moció número 30, lamentem que el grup municipal de Ciutadans no
hagi tingut la deferència de voler explicar-la abans de la votació. Malgrat tot,
nosaltres votarem a favor perquè creiem que és important treballar per avançar en
la construcció d’una societat i una ciutat molt més inclusiva, més amable i pensada
per a tots els seus ciutadans, siguin quines siguin les seves condicions. No han de
tractar-se com a minories, ni com a anomalies, sinó com a ciutadans amb tots els
drets.
Fins ara s’ha treballat per fer avenços en aquest sentit, com el pla integral d’atenció
a les persones amb trastorn mental, amb el desplegament del model d’atenció
comunitari en salut mental o l’augment en pressupost, que està enfocat
especialment als infants i joves i prioritàriament en el tractament del trastorn
d’espectre autista. Hi ha el compromís per seguir avançant en aquest camí.
El conseller Comín, avui lamentablement a l’exili, ja s’hi va comprometre i s’han
impulsat les unitats de referència altament especialitzades en diagnòstic diferencial
d’atenció, investigació i docència del trastorn d’espectre autista al serveis de salut,
tal com reclamava la Federació Catalana d’Autisme.
Tot i els avenços que es van fent, segur que mai és suficient i és responsabilitat de
tots. Cal, en tot cas, seguir treballant al costat de les famílies i les entitats, i per això
votarem a favor. Moltes gràcies.

SRA. CARBALLERIA PASCUAL (ICV-EUiA-PIRATES-E)
Sobre la moció per prioritzar l’esport de base social. Diverses coses, primer
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nosaltres tenim un posicionament, òbviament anàvem a votar i votarem a favor
aquesta moció i volíem parlar una mica d’esport. Sí que volíem fer un comentari
sobre un atès, que hem vist que la literatura no agrada, que és, “atendiendo el auge
del deporte femenino no viene acompañando del apoyo institucional y las mejoras
de las condiciones de las deportistas”, estem d’acord en que l’esport té manca de
suport per part de les administracions i, sobretot, recursos i finançament, però el
que no enteníem i el que no ens agradava era l’expressió que l’esport femení
estava en auge. Esto luego, el Sr. Miguel García, lo ha arreglado con su
intervención ya por todo lo alto.
Sinó que el feminisme i l’apoderament de les dones ha anat creixent
exponencialment i això ha posat sobre la taula discriminacions que ja no volem ni
podem tolerar, com les que patim a l’àmbit de l’esport, a l’àmbit de la cultura, a
l’àmbit de la ciència, a l’àmbit laboral i aquest és un més. Les dones sempre han
estat esportistes, sempre han tingut interès per l’esport. Una altra cosa és que
aquesta societat masclista i heteropatriarcal ha donat molt poques facilitats a les
dones per poder practicar l’esport, i més l’esport d’elit o professional. La
invisibilització de la dona no és nova, la trobem a l’esport, a la cultura, a la ciència, a
tot arreu i no és nova. És històrica.
I quan les dones hem pogut incorporar-nos a l’esport, hem patit discriminacions i no
només salarials, també de reconeixement, que és molt important també. Una dona
amb els mateixos esforços i els mateixos mèrits, mai serà igual de reconeguda que
un home avui dia, i això és el què hem de combatre.
I em sembla brutal que hi hagi aquí un portaveu d’un grup municipal que entendrà el
feminisme com el seu partit, el feminisme liberal, que és una manera de maquillar el
feminisme i convertir-lo en un valor per a ells, sense defensar cap dels valors que
defensa el feminisme i a la resta parlar-los de feminisme radical.
Nosaltres ja havíem vist aquest atès, que tal i com es plantejava donava vergonya
perquè realment no hi ha avui un auge de l’esport femení, l’esport femení sempre
ha existit. Altra cosa és que no sigui reconegut, dir això està fatal, però és que la
intervenció que ha fet el seu portaveu ja parlant de feminisme radical, m’ha
semblat... és que no puc fer més comentaris sobre aquest tema.
La votarem a favor perquè òbviament estem a favor de l’esport de base, però tota la
resta del tema de dones, millor que no parleu si parleu en aquests termes.

Essent les 20:59 hores abandona la sessió la Sra. Núria Marín Martínez,
Alcaldessa-Presidenta, i a partir d’aquest moment assumeix la presidència la Sr.
José M. García Mompel, 2on Tinent d’Alcaldia.

SRA. GONZÁLEZ MONTES (ICV-EUiA-PIRATES-E)
Respecto a la moción número 30, nosotros lamentamos que no se haya podido
hacer una exposición de una moción que va para hacer una inclusión de personas
con un trastorno del espectro autista, que en estos momentos no tiene demasiada
cabida en la sociedad tal y como está todo planteado. Por lo tanto creemos que es
indispensable en este sentido poder hacer esta inclusión.
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Essent les 21:00 hores, s’incorpora a la sessió la Sra. Núria Marín Martínez,
Alcaldessa-Presidenta.

Estamos ante una situación que necesita sobretodo de elementos muy
interdisciplinares que deberían coordinarse muy bien y que en estos momentos
esos mecanismos comunes no existen, y se debería de ir un poquito más allá del
municipio y no solamente en el sector del espectro autista, sino también una red de
atención integral de la diversidad funcional de 0 a 18 años, porque también existen
realmente necesidades muy importantes ahí.
Hay competencias que deberían ser tratadas desde la propia Generalitat igual que
las subvenciones, no solamente del ámbito municipal, porque sí que es verdad que
los municipios van trabajando a su manera, pero que es necesaria esa red y es
necesario también que se contemple de una manera muchísimo más global sobre
todo para dar cobertura a algunas personas que necesitan que la sociedad les
apoye, y puedan tener un lugar como cualquier otra persona en nuestra vida.

SR. ALCÁZAR ESTEBAN (PSC-CP)
Sí, gracias Alcaldesa. Para posicionar al grupo socialista sobre la moción de
priorización del deporte de base social del grupo de Ciudadanos. Anunciar que
votaremos a favor de la moción. En cualquier caso, Sr. García, yo no me pongo…
usted es que a veces hace un poco, perdóneme y con toda cordialidad, de Juan
Palomo. Usted dice lo suyo y lo que voy a decir yo. Claro, déjeme que lo diga y por
lo menos que para eso estamos aquí, cada uno tiene un papel.
Y es cierto, como decía la Sra. Julia Carballeira, usted se ha metido en un charco
un poco complicado. Yo no sé esta necesidad que tiene el grupo de Ciudadanos de
ponerle adjetivos y apellidos al feminismo. El feminismo es, simple y llanamente, la
lucha por la igualdad y por los derechos de la mujer. El feminismo radical, lo ha
dicho usted. Por tanto, dejen de manosear el término, porque lo que hay detrás de
esa lucha es algo muy importante como para banalizarlo poniéndole apellidos.
En cualquier caso, votaremos a favor de la moción. Tampoco creo que incorpore
ninguna novedad muy destacable, respecto a lo que es la política y la práctica de
este ayuntamiento, no en estos últimos 4 años, sino en los 40 años de
ayuntamientos democráticos. El jueves tendremos la oportunidad de hablar sobre
ello en el acto que haremos en el edificio Planeta, sobre esa conmemoración de las
políticas deportivas públicas en los 40 años de ayuntamientos democráticos, y yo le
invito a que usted esté allí y escuche, porque usted también ha formado parte de
ese movimiento en algún momento.
Respecto a las propuestas que usted hace, como digo, no me parecen
especialmente novedosas. Sí que me apunto el poder empaquetar algunos de los
programas que hacemos, y ponerle el nombre para que sea más evidente, para
visualizarlos de una manera más clara. Sí decirle que el ayuntamiento ayuda mucho
a la promoción deportiva en la ciudad, mucho, muchísimo, a través de las
subvenciones, a través de la cesión de los espacios deportivos y a través del
acompañamiento a las entidades, en todos aquellos programas y proyectos que
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tienen.
Y le voy a poner una comparación. Usted decía, en otros sitios es más caro hacer
deporte. Es cierto. Mire, la ciudad de Barcelona tiene 1.750.000 habitantes más o
menos. Tiene un total de 500 entidades deportivas y dedica a subvencionar esas
entidades deportivas, 1.500.000 euros. El ayuntamiento de L’Hospitalet que tiene
siete veces menos habitantes, 260.000, no llega, tiene 100 entidades deportivas,
por tanto, cinco veces menos entidades deportivas, dedica un 1.500.000 a la
subvención de esas entidades.
Pero además hacemos algo por encima y más importante todavía, que es la cesión
gratuita de los espacios deportivos. En Barcelona los equipos pagan por utilizar las
instalaciones deportivas. En L’Hospitalet ningún equipo que haga promoción
deportiva, paga un euro al ayuntamiento por el uso de esas instalaciones, con lo
cual no solo no alquila, sino que no paga ni luz, ni agua, ni gas, ni ningún servicio
de los que se consumen, y no es de hoy, vuelvo a decir, es una política que
llevamos desarrollando 40 años y que tenemos toda la voluntad de seguir
haciéndolo en el futuro.
Pero es cierto que usted tiene una pequeña, no sé quién le habrá enseñado ese
camino, pero tiene usted una pequeña obsesión con el tema del turismo deportivo y
da la sensación, o daría la sensación escuchándole, que aquí dedicamos mucho
dinero a la promoción del turismo deportivo y muy poco a la promoción del deporte
de base social y eso no es así. Nosotros el año pasado, en el presupuesto del
2018, la partida para turismo deportivo era de 10.000 euros, el 0,04 % del
presupuesto del área de deportes. No sé si eso da para mucha polémica. A usted le
puede parecer mejor o peor, pero no sé si eso da para demasiada polémica.
En cualquier caso, es una realidad, el deporte tiene un impacto social evidente y
fuera de toda duda y también tiene un impacto económico, y no me lo he inventado
yo, esto, ni nos lo hemos inventado nosotros. Vaya usted por ejemplo, si quiere
como referencia se coge usted el libro blanco del deporte de la Comisión Europea,
que hizo un señor de derechas como su partido, en el que dice, que el deporte
supone el 3,7 % del PIB en los países desarrollados. Por tanto, y que da trabajo en
Europa a más de 15 millones de personas. Por tanto, el impacto económico del
deporte es evidente y relacionar el turismo con ese impacto económico, me parece
que en un país como España, que es el país turístico por excelencia de la Unión
Europea, es un acierto.
Otra cosa es, ¿cuál es la prioridad? La nuestra, los datos lo dicen, el 0,04 % de
gasto en turismo, el resto dedicado básicamente a la promoción del deporte de
base social. Por tanto, votamos a favor, pero creo que la moción tampoco incorpora
ninguna novedad especial. Gracias.

SR. HUSILLOS GUTIERREZ (PSC-CP)
Sí, gracias Sra. Alcaldesa. Al respecto de la moción número 30, avanzar que
votaremos favorablemente, a pesar de esta situación extraña de que no se ha
podido explicar la moción previamente. En todo caso, antes de dar algún
argumento, sí que me gustaría hacer un par de comentarios.
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El primero al respecto de que parece ser que hace algún tiempo en Junta de
Portavoces se decidió acordar toda una serie de celebraciones, tanto a nivel de
iluminación de fachadas como celebraciones institucionales, luego también hay
alguna otra moción que hacen mención a incorporar algún otro día. En todo caso, sí
que a pesar de que votaremos favorablemente al conjunto de la moción, sí que
intentemos respetar esos acuerdos que en Junta de Portavoces parece ser que se
alcanzaron.
Y otra cuestión, al menos en el Pleno de hoy parece que el grupo de Ciudadanos
tiene ganas de cargar de más trabajo al Sr. Castro, que ya tiene, pero las
autorizaciones de vía pública le corresponden al Sr. Mompel y no al Sr. Castro.
Dicho eso, alguna consideración acerca de la moción propiamente.
Todas las medidas tendentes a mejorar la calidad de vida del conjunto de la
ciudadanía, siempre son bienvenidas y, como también se ha dicho, aunque
estemos hablando, en el caso de la moción, de las personas con espectro autista,
probablemente también asperger, es verdad que hay otra tipología de
enfermedades, a las que también podríamos incorporar todas las medidas o buena
parte de las medidas que hoy se plantean aquí.
Si bien es cierto, y es importante destacar y poner en valor el trabajo que a lo largo
de estos años se ha venido haciendo de la mano de las diferentes asociaciones de
personas con discapacidad en nuestra ciudad, y que los últimos años se ha venido
articulando a través de la taula de personas con discapacidad, enmarcada en el
Consell Municipal de Serveis Socials, aunque con una trayectoria de colaboración
que se viene dando desde los primeros pasos de los gobiernos democráticos en
nuestra ciudad. En este sentido, los trabajos desarrollados en este espacio y en la
línea de garantizar la accesibilidad universal para todo tipo de discapacidad física,
cognitiva, sensorial, permanente o puntual, se pueden encontrar buena parte de las
cuestiones que esta moción plantea, y que actualmente bien se encuentran en fase
de implementación o bien en fase de debate en el seno de la propia taula. Por
ejemplo: adaptación de los edificios municipales, mobiliario urbano, juegos infantiles
y de recreo.
Y a modo de ejemplo, pero también en todo lo que tiene que ver con accesibilidad
cognitiva y similar, pues sí que poner el acento en las inversiones que por valor de
más de 100.000 euros, en torno a 130.000 euros, y de la mano de la Diputación, se
han venido haciendo en los dos últimos ejercicios en instalaciones de la ciudad.
Aun así, es cierto que conviene y es necesario seguir profundizando en ese
concepto y por eso el voto favorable.
Igualmente algún comentario también acerca del último acuerdo. Igualmente
participarles que desde hace tiempo se viene trabajando con las entidades de
lleure, para que estas sean totalmente inclusivas, proporcionando los refuerzos
necesarios cuando se plantea la presencia de algún niño o niña con esa necesidad
de apoyo especial, y evidentemente pues con el apoyo especialmente de entidades
y de nuestros esplais, poniendo a disposición esos elementos.
No obstante, tampoco por repetir alguna idea, pero la Sra. González también
apuntaba que probablemente en este ámbito estaremos de acuerdo que, además
de esas instancias al gobierno municipal, también hay otros espacios y
especialmente en el ámbito de la Generalitat, que convendría también trabajar
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conjuntamente. Gracias.

SR. MARTÍN GONZÁLEZ (CIUTADANS)
En primer lugar, quería agradecer a todos los partidos que han apoyado la moción y
quiero reivindicar también que la moción no solo se quede aquí, ese es el mensaje
que quiero trasladar también. Quiero agradecer también, en este caso, todo el
trabajo también que están realizando las entidades que acompañan muchas veces
a esos familiares donde la administración no llega, a esos familiares que tienen
hijos, que tienen niños, que tienen familiares con trastorno del espectro autista, y
también desde aquí ese breve reconocimiento.
En muchas ocasiones esas cuestiones a las que la administración no llega, en
algunos casos porque no puede, y en algunos casos porque parece que la
conciencia social de la que tanto se habla muchas veces, no se cumple. Yo lo que
quiero reivindicar también, es que esta moción que se ha aprobado aquí, no se
quede solo aquí, vayamos más allá. No sería la primera vez que hemos visto
mociones que se aprueban aquí, que no tienen ningún recorrido porque este
gobierno, porque la Sra. Núria Marín no las cumple, no sería ni la primera y queda
poca legislatura, pero tampoco sería la última.
Entonces yo lo que quiero reivindicar es eso, que cumplamos las mociones, que
cumplamos los acuerdos que aquí se tomen, y que entre todos, como bien hemos
dicho antes en la moción que hemos presentado, les tendemos la mano, hablemos
cuando quieran. Ustedes tampoco hacen ese esfuerzo de decir, nosotros
presentamos una propuesta para mejorar la calidad de vida de los vecinos, vamos a
hablar, vamos a dialogar y entre todos vamos a decir, hemos conseguido algo.
Unos pedirán más, unos pedirán menos, pero por lo menos conseguir… es algo en
lo que yo estoy seguro que nos podríamos poner de acuerdo, pero ustedes también
muchas veces pues aplican ese rodillo que están acostumbrados, y muchas veces
no cumplen todas esas cuestiones que aquí se aprueban y que beneficiarían en
este caso a la ciudadanía. Por no cumplir, no cumplen ni sus propios presupuestos,
que lo hemos estado viendo antes con el tema de las inversiones. Si no cumplen ni
sus propios presupuestos, claro, es muy difícil que cumplan las mociones que aquí
se aprueban.
Entonces yo les reivindico y les tiendo la mano a hablar de cualquier cuestión que
se haya aprobado aquí, que hayamos conseguido y que entre todos la pongamos
en marcha, porque al final va a ser mejorar la vida de todos los ciudadanos y nos da
igual que sean cinco, que sean cincuenta, que sean 500 o que sean 50.000 los
afectados. Al final una sociedad de bienestar como la que reivindicamos nosotros,
tiene que estar muy preocupada por estas personas que más están sufriendo y esto
es lo que nosotros les reivindicamos y les tendemos la mano para ayudarles en
cualquier cosa, igual que seguro que ustedes también nos pueden hacer alguna
aportación, siempre y cuando, que es lo que decimos nosotros, sea para mejorar la
vida de los vecinos. Muchas gracias.
SRA. ALCALDESSA
No sé si hi ha cap intervenció més? Sinó quedarien aprovades les dues mocions i
passaríem a les quatre presentades per Iniciativa per Catalunya-Verds-Esquerra
Unida-Alternativa-Pirates.
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La Sra. Alcaldessa-Presidenta, finalitzat el debat, declara aprovades
les mocions números 29 i 30, amb el resultat de la votació que es recull a
continuació en cadascuna d’elles.
MOCIÓ 29.-

PARA PRIORIZAR EL DEPORTE DE BASE SOCIAL.

Es dóna compte de la moció que es transcriu seguidament, la qual ha estat
aprovada per unanimitat dels assistents presents en el moment de la votació.
El text definitiu aprovat de la moció, és el següent:
ATENDIDO que el deporte es una actividad beneficiosa para la salud tanto en el
plano físico, para combatir los efectos del sedentarismo, como en el plano mental,
para mejorar el estado de ánimo de las personas.
ATENDIDO que el deporte es un instrumento integrador particularmente útil para
favorecer la inclusión social que fomenta las habilidades sociales, las relaciones
entre iguales, la aceptación de normas, la cooperación, el reconocimiento, la
tolerancia, la motivación, el espíritu de equipo, la autoestima y el afán de
superación personal.
ATENDIDO que el deporte es una práctica saludable que facilita un envejecimiento
activo que ayuda a mantener la calidad de vida de las personas mayores, así como
evitar el deterioro físico y mental asociado a la edad.
ATENDIDO que el deporte favorece la rehabilitación, la normalización y la
integración de las personas con discapacidad. El deporte complementa una vida
activa por lo que es una pieza imprescindible de la accesibilidad universal. El
deporte puede facilitar la rehabilitación y servir como terapia para que personas con
una discapacidad física (motriz), intelectual (psíquica) o mixta (psicomotriz)
recuperen la movilidad o la mejoren. Practicar deporte también sirve como
complemento a la rehabilitación inicial y como epicentro de la estimulación a largo
plazo, así como para el desarrollo de la autoestima.
ATENDIDO que hay que facilitar que todos los menores puedan acceder a la
práctica del deporte independientemente de las circunstancias económicas
familiares como medio para su desarrollo como persona.
ATENDIDO que el deporte es un referente de gran notoriedad social en el que los
comportamientos homofóbicos y machistas están aun muy normalizados y la
visibilización del colectivo LGTBI+ es muy inferior al conjunto de la sociedad. El
deporte tiene una gran capacidad de generar referentes de una gran popularidad
que ayudarían a los menores a expresar su sexualidad de forma libre y segura.
ATENDIDO el auge del deporte femenino no viene acompañado del apoyo
institucional y las mejoras de las condiciones de las deportistas que garanticen la
igualdad de las mujeres en la práctica del deporte.
ATENDIDO que debe ser prioridad de los poderes públicos fomentar el deporte en
su carácter social sobre su vertiente como espectáculo de masas.
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VISTA la escasa impronta del turismo deportivo en la ciudad en los cuatro años
desde que l’Hospitalet dispone de un sello de destino de turismo deportivo
fundamentado en los equipamientos municipales existentes en la ciudad.
VISTA la Ley 13/2014, de 30 de octubre, de accesibilidad, en la que se establece:
“CAPÍTULO VII Accesibilidad de las actividades culturales, deportivas y de ocio.
Artículo 35. Condiciones de accesibilidad de las actividades culturales, deportivas y
de ocio.
1. Las actividades culturales, deportivas o de ocio y los actos públicos de naturaleza
análoga deben garantizar las suficientes condiciones de accesibilidad en la
comunicación, progresivamente, para que las personas con discapacidad física,
sensorial o intelectual puedan, en su caso, disfrutar de los mismos, comprenderlos
o participar en ellos y deben ofrecer la información mediante un lenguaje
comprensible, de acuerdo con lo determinado reglamentariamente según el tipo de
actividad.
2. La Administración debe establecer acuerdos para poner en práctica planes de
accesibilidad en cada uno de los sectores culturales, deportivos o de ocio, los
cuales deben referirse tanto a la accesibilidad en la edificación y la comunicación
como a los contenidos o la oferta de los servicios, y deben determinar para cada
caso cuales son los medios de apoyo necesarios. Dichos planes de accesibilidad
deben determinar la progresividad de los objetivos en cada uno de los ámbitos y
deben fijar los plazos para alcanzarlos, garantizando una oferta mínima, basada en
criterios de diversidad cultural y equilibrio territorial. Estos planes deben
elaborarse con la participación de los agentes implicados y deben establecer
mecanismos de seguimiento y evaluación.
3. Sin perjuicio de lo establecido por el apartado 2, el Gobierno debe establecer,
reglamentariamente, los criterios mínimos que deben cumplir los equipamientos y
servicios culturales, deportivos y de ocio en cuanto a la accesibilidad.
4. Los proveedores de los servicios culturales, deportivos y de ocio, sean públicos o
privados, deben garantizar una correcta difusión de la oferta destinada a las
personas con discapacidad.”
VISTO el Decreto legislativo 1/2000, de 31 de julio, por el que se aprueba el Texto
único de la Ley del deporte, el que se establece en el “Artículo 49 - Corresponderá
a las administraciones catalanas apoyar y promover, mediante sus órganos
deportivos específicos, las actividades encaminadas a desarrollar la educación
física y las actividades deportivas de los discapacitados y discapacitadas, y velar
también por la formación de técnicos y especialistas, a fin de restablecer o mejorar
los métodos de recuperación y de posible actividad deportiva de las personas
discapacitadas.”
ATENDIDO que el decreto legislativo 1/2000 establece que el Consejo Catalán del
Deporte debe revisar el Plan Director de Instalaciones y Equipamientos Deportivos
de Cataluña cada 5 años.
VISTOS los “Documentos de propuesta para la actualización del Plan Director de
Instalaciones y Equipamientos Deportivos de Cataluña” elaborados por el Consell
Català de l’Esport con fecha de 2 de mayo de 2017, en los que se plantea:
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-

“Per altra part, estem immersos en un escenari d’implementació
d’estratègies globals per mitigar el canvi climàtic que requereix preveure els
propers anys importants inversions per posar en pràctica les propostes de
les agendes 21. Això provocarà la reforma del nombrós parc d’instal·lacions
existents i la substitució d’aquelles obsoletes, de manera que es millori la
seva eficiència energètica, es redueixin les seves emissions d’efecte
hivernacle i s’incrementi la instal·lació d’energies renovables. Resumint, cal
fer més amb menys: augmentar el potencial de pràctica de les instal·lacions
esportives i alhora reduir els consums energètics. Per tant, ara cal justificar,
més que mai, cadascuna de les actuacions de construcció i condicionament
d’equipaments esportius que plantegin les diferents administracions
públiques, no només des del punt de vista esportiu, sinó també tenint en
compte les vessants econòmica, social i ambiental”.

-

“l’actualització del PIEC vol adaptar-se a aquest entorn actual de canvi i en
certa mesura d’incertesa actual. Per això proposa uns objectius realistes i
diferenciats per a cada xarxa d’equipaments esportius en el seu nou horitzó
de planificació, establert el 2026”.

-

“L’actualització del PIEC proposa iniciar una relació de les actuacions de
construcció o condicionament d’instal·lacions esportives que es vulguin fer a
Catalunya. Aquesta mena de registre s’anirà nodrint amb les sol·licituds que
els ajuntaments i altres entitats promotores presentin al CCE. Tindrà un
caire públic per posar a l’abast de tothom la informació de les iniciatives que
s’estiguin desenvolupant de manera que es puguin evitar duplicitats, es
fomenti la possibilitat de generar sinergies entre les actuacions d’un mateix
àmbit territorial i es faciliti la participació de la ciutadania”.

ATENDIDO que del PIEC (Plan director Instalaciones y Equipamientos deportivos
de Cataluña) deriva el Mapa de las Instalaciones y Equipamientos Deportivos del
Municipio (MIEM) que debe permitir a los municipios concretar sus necesidades y
complementar las establecidas como básicas para toda Cataluña. Por ello, la
redacción y aprobación de dichos planes corresponde a los Ayuntamientos. A cada
ayuntamiento le corresponde establecer los objetivos de su política deportiva,
definir su papel y el de los clubes y empresas del sector deportivo en la
construcción y gestión de equipamientos deportivos, y establecer los límites de
competencia y las actividades que haya que apoyar o fomentar desde el ámbito
público.
ATENDIDO que la última actualización del MIEM (Mapa Instal·lacions Esportives
Municipals) de l’Hospitalet de Llobregat es de 2014 por lo que procede diseñar la
próxima revisión con los criterios de la revisión del PIEC.
VISTA la Resolución 613/XI del Parlament de Catalunya, sobre el establecimiento
de medidas para evitar la homofobia en el deporte en la que instaba al Govern de la
Generalitat a:
a) Dissenyar una estratègia global d’erradicació de les conductes homòfobes contra
les persones LGBTI en la pràctica de l’esport federat, amb una atenció especial a la
difusió que se’n fa a través dels mitjans de comunicació.
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b) Reconèixer i premiar les federacions, els clubs i els esportistes que adoptin i
apliquin estàndards de tolerància zero davant les conductes homòfobes contra les
persones LGBTI.
c) Fomentar l’adopció de polítiques d’admissió i participació inclusives en la pràctica
de l’esport federat que garanteixin la igualtat de tracte de les persones.
d) Dur a terme campanyes informatives destinades principalment al col·lectiu jove
amb l’objectiu de prevenir l’assetjament i l’estigmatització per motius d’orientació
sexual en l’esport, tant en centres educatius com en esportius.
e) Declarar el dia 19 de febrer Dia Internacional contra l’Homofòbia en l’Esport i
engegar una campanya institucional d’informació i sensibilització de la població.
ATENDIDO que la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen
Local establece en el artículo 25.2.l que es competencia del municipio la promoción
del deporte y “en el ámbito de sus competencias, puede promover actividades y
prestar los servicios públicos que contribuyan a satisfacer las necesidades y
aspiraciones de la comunidad vecinal”.
VISTO que los vigentes presupuestos municipales disponen de una partida de
2.520.875,75 € para la promoción y fomento del deporte.
Por todo ello, es por lo que el Grupo municipal de Ciutadans, Partido de la
Ciudadanía propone al pleno del Ayuntamiento la adopción de los siguientes
ACUERDOS:
PRIMERO: INSTAR al Gobierno Municipal a priorizar, siguiendo criterios objetivos,
las instalaciones deportivas municipales y los recursos destinados a promoción y
fomento del deporte para el fomento del envejecimiento activo, para las personas
con discapacidad física, sensorial o intelectual, para el deporte de base social y el
deporte femenino.
SEGUNDO: INSTAR al gobierno municipal a destinar una partida específica para
garantizar que ningún menor quede excluido de la práctica del deporte por las
circunstancias económicas familiares ante el pago de las cuotas.
TERCERO: INSTAR al Gobierno Municipal a desarrollar un plan de accesibilidad en
el deporte que facilite actividades deportivas para personas con discapacidad física,
sensorial o intelectual con contenidos y servicios específicos, elaborado con la
participación de los agentes implicados.
CUARTO: INSTAR al Consell Català de l’Esport a llevar a cabo la actualización del
Plan Director de Instalaciones y Equipamientos Deportivos de Cataluña
estableciendo criterios orientados a priorizar el deporte de base social, el
envejecimiento activo, las personas con discapacidad física, sensorial o intelectual y
el deporte femenino.
QUINTO: INSTAR al Gobierno Municipal a planificar los equipamientos deportivos
municipales actualizando el Mapa de las Instalaciones y Equipamientos Deportivos
del Municipio (MIEM) con el deporte de base social, el envejecimiento activo, las
personas con discapacidad física, sensorial o intelectual y el deporte femenino
como prioridades.
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SEXTO: INSTAR al Gobierno Municipal a diseñar una estrategia de tolerancia cero
a las conductas homófobas y machistas en los equipamientos deportivos
municipales, realizando campañas de concienciación, premiando a las entidades,
entrenadores y deportistas con comportamiento ejemplar y celebrando el 19 de
febrero el Día Internacional contra la Homofobia en el Deporte.
SEPTIMO: TRASLADAR la presente moción al Consell Català de l’Esport, al
Consell Esportiu de l’Hospitalet, CPISRA (Federación de deporte y recreación para
paralíticos cerebrales), IBSA (Federación de deportes para ciegos), ISMWSF
(Federación Internacional de deporte en silla de ruedas), INAS- FID (Federación de
deportes para disminuidos intelectuales), FEDDF Federación española de deportes
de personas con discapacidad física), l’Observatori contra l’Homofòbia, las
entidades de mujeres, deportivas, de personas mayores y de personas
discapacitadas de l’Hospitalet y a los Grupos Municipales de este Consistorio.
MOCIÓ 30.- POR UN L'HOSPITALET MÁS INCLUSIVO CON LAS PERSONAS
CON TRASTORNO DEL ESPECTRO AUTISTA.
Es dóna compte de la moció que es transcriu seguidament, la qual ha estat
aprovada per unanimitat dels assistents presents en el moment de la votació.

El text definitiu aprovat de la moció, és el següent:
VISTO el documento:” La Estrategia Española en Trastornos del Espectro del
Autismo (TEA)”, aprobada por el Consejo de Ministros el 6 de noviembre de 2015,
en el que se recogen 15 líneas estratégicas en la definición de acciones estatales,
autonómicas y locales “para contribuir a ofrecer en todos los territorios una
orientación común que garantice la igualdad de oportunidades y el disfrute efectivo
de los derechos del colectivo de personas con TEA y sus familias”.
ATENDIDO que el citado documento define el TEA como: “Un conjunto amplio de
condiciones que afectan al neurodesarrollo y al funcionamiento del sistema
nervioso, dando lugar a dificultades en la comunicación e interacción social, así
como en la flexibilidad del pensamiento y de la conducta de la persona que lo
presenta”. Dentro del TEA se incluyen: el síndrome Kanner, el autismo, el trastorno
generalizado del desarrollo no especificado, el trastorno desintegrativo infantil
(síndrome Heller), el síndrome Asperger y el síndrome Rett.
ATENDIDO que los expertos internacionales consideran que la prevalencia del TEA
está entre 1/80 y 1/100 personas. En Cataluña se podría cifrar que los afectados
por TEA, en toda su diversidad, ascendería a una cifra serían entre 75.000 y
90.000. Tenemos, pues, infradiagnóstico y diversidad de criterios. El año 2015
fueron atendidos en la red pública de Salud Mental Infanto-juvenil unas 6.644
personas y a la Red de Adultos 1.026 personas (fuente Nació digital 27/3/17).
VISTA la Carta de Derechos de las personas con Autismo, adoptada por el
Parlamento Europeo el 9 de Mayo de 1996; que entre otros derechos a proteger,
reconoce:
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XII. Las personas con autismo tienen derecho al acceso a los medios de transporte
y a la libertad de desplazamiento.
XIII. Las personas con autismo deben tener pleno derecho al acceso a la cultura, a
las distracciones, al tiempo libre, a las actividades deportivas y de poder gozarlos
plenamente.
XIV. Las personas con autismo tienen derecho a utilizar y aprovechar todos los
equipamientos, servicios y actividades puestos a disposición del resto de la
comunidad.
ATENDIDO que entre las Líneas estratégicas específicas del documento ”La
Estrategia Española en Trastornos del Espectro del Autismo (TEA)”, establece en la
Línea 12, denominada la “Inclusión social y participación ciudadana”, destaca las
siguientes acciones:
-Impulsar el acceso, participación ciudadana y disfrute de las personas con TEA en
la sociedad, favoreciendo conocimiento y uso de los recursos comunitarios y
potenciando el desarrollo de las prestaciones y servicios dirigidos a promover la
autonomía personal en el marco del catálogo del Sistema para la Autonomía y
Atención a la Dependencia.
-Desarrollar medidas orientadas a combatir la pobreza y la exclusión social de las
personas con TEA y sus familias (entre otros colectivos en riesgo de exclusión
social), y en especial a las situaciones de urgencia social.
-Incorporar los servicios de apoyo al ocio y tiempo libre de las personas con TEA,
como recursos clave para promover su participación en la comunidad e inclusión
social.
-Favorecer el desarrollo del movimiento asociativo de las personas con TEA y sus
familias, impulsando su participación ciudadana y la creación de mecanismos de
participación de las mismas en los procesos de toma de decisiones (normativas,
organizativas, etc.) en los ámbitos nacional, autonómico y en los propios servicios
de apoyo.
-Promover la participación de las personas con TEA y sus familias en las
plataformas comunitarias de participación ciudadana (educativas, sociales, etc.),
incorporando su perspectiva de manera transversal a los desarrollos de las mismas.
ATENDIDO que en la Línea específica 7 de Intervención integral y especializada, se
establece: “Favorecer sistemas organizativos en los que se facilite integrar la labor
de los equipos profesionales de las asociaciones en el seguimiento de los casos y
en la planificación y dinamización de todos los apoyos y oportunidades”.
VISTO el Plan de atención integral a las personas con TEA y sus familias (que se
enmarca en el desarrollo o despliegue del Plan integral de atención a las personas
con problemas de salud mental impulsado por el Gobierno de la Generalitat – el
último aprobado en fecha 13/3/2017 y marca la estrategia para el periodo 20172019). Dicho plan establece un circuito para mejorar la detección precoz del
autismo, el tratamiento especializado, el modelo organizativo asistencial, el sistema
de derivación y el trabajo con las escuelas. También crea un marco de actuación
para facilitar la cohesión y complementariedad entre los diversos servicios de que
dispone la Generalitat de Cataluña para atender las personas afectadas de TEA y
sus familias.
VISTA la Moción 115/XI del Parlamento de Catalunya, sobre los servicios sociales
relacionados con el trastorno del espectro autista, aprobada en la sesión Plenaria
de fecha 6 de abril de 2017, y que propone la ejecución, por parte del Gobierno de
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la Generalitat, de 20 actuaciones complementarias al Plan integral de atención a las
personas con TEA, en diferentes ámbitos: sanitario, educativo y social; con el fin de
promover, proteger y asegurar los derechos y el goce pleno y en condiciones de
igualdad de todos los derechos y libertades fundamentales por todas las personas
con TEA.
VISTAS las mociones aprobadas en este Plenario, presentada por diferentes
Grupos municipales: “Moció en favor de la igualtat de drets i no discriminació de les
persones amb discapacitat”, “Moció perquè els equipaments municipals s’adaptin
als criteris de l’accessibilitat cognitiva” y “Moció sol.licitant la igualtat de condicions
en tots els transports públics per a persones amb discapacitat i els seus
acompanyants”. Mociones aprobadas por unanimidad o amplias mayorías, que
muestran la sensibilidad de todos los Grupos municipales ante la necesidad de
suprimir cualquier obstáculo que impida el libre desarrollo en condiciones de
igualdad de las personas con cualquier diversidad funcional.
ATENDIDO que los sistemas aumentativos y alternativos de comunicación (SAAC)
tienen como objetivo aumentar la capacidad de comunicación de las personas que
presentan dificultades para conseguir una comunicación verbal funcional. “Ambos
sistemas, aumentativos y alternativos, permiten que personas con dificultades de
comunicación puedan relacionarse e interactuar con los demás, manifestando sus
opiniones, sentimientos y la toma de decisiones personales para afrontar y controlar
su propia vida. En definitiva, poder participar en la sociedad en igualdad de
derechos y oportunidades” (CEAPAT-IMSERSO).
ATENDIDO que las personas que sufren autismo, son especialmente sensibles a
los estímulos que provocan los fuegos artificiales, los petardos, la música alta y las
luces intensas entre otros. Situaciones que fácilmente les provoca una sobrecarga
sensorial por encima del umbral tolerable que desemboca en crisis, ataques de
ansiedad e incluso pánico. Esta peculiaridad, provoca que muchas familias
encuentren extremadamente difícil disfrutar de las fiestas mayores o llevar a sus
hijos a las atracciones.
Facilitar un horario en el que las fiestas mayores de l'Hospitalet en el que se
prescinda de ruidos y luces totalmente evitables para que los niños, adolescentes,
jóvenes y adultos con Asperger y Trastorno del Espectro Autista puedan disfrutar de
las fiestas mayores de la ciudad aumentaría su inclusividad sin implicar un coste
adicional ni unas medidas inabarcables. No se trataría de lograr un silencio
absoluto, sino un horario en el que se prescinda de algunos sonidos que son
perfectamente evitables como sirenas, música muy alta o luces intensas que las
personas con TEA no pueden soportar. Esta iniciativa inclusiva con los niños y las
niñas con Trastorno del Espectro Autista ya ha sido adoptada en otros municipios
del resto de España.
VISTA la Resolución aprobada por la Asamblea General el 18 de diciembre de
2007, en la que se decide designar el día 2 de abril como el “Día Mundial de
Concienciación sobre el Autismo”; e invita a todos los Estados Miembros, las
organizaciones competentes del sistema de las Naciones Unidas y otras
organizaciones internacionales, así como a la sociedad civil, incluidas las
organizaciones no gubernamentales y el sector privado, a que observen
debidamente el Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo con miras a
aumentar la conciencia pública sobre ese trastorno.
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Entre otras acciones de visualización en el marco del Día Mundial de
Concienciación sobre el Autismo, el movimiento asociativo del autismo promueve la
iluminación en azul de edificios y monumentos de toda España, como muestra de
apoyo y solidaridad con las personas con trastorno del espectro del autismo (TEA) y
sus familias. El movimiento asociativo del autismo se suma así a la iniciativa
mundial de Autism Speaks conocida como Light It Up Blue (Ilumínalo de azul).
VISTA la Resolución 67/82 de la Asamblea de las Naciones Unidas, de 12 de
diciembre de 2012 de atención de las necesidades socioeconómicas de las
personas, las familias y las sociedades afectadas por los trastornos del espectro
autista, los trastornos del desarrollo y las discapacidades conexas; en la que, entre
otras medidas:
“1. ALIENTA a los Estados Miembros a que mejoren el acceso a servicios de
apoyo adecuados y a oportunidades iguales para la inclusión y la participación en la
sociedad, proporcionando formación a los administradores públicos, los
proveedores de servicios, guardadores, cuidadores, familiares y no profesionales
sobre las necesidades y los derechos de las personas con trastornos del espectro
autístico, trastornos del desarrollo y discapacidades conexas;
2. Reconoce que, a fin de elaborar y aplicar programas de intervención viables,
eficaces y sostenibles para hacer frente a los trastornos del espectro autístico, los
trastornos del desarrollo y las discapacidades conexas, se requiere un enfoque
innovador e integrado que se centre, entre otras cosas, en:
a) Aumentar la conciencia pública y profesional acerca de los trastornos del
espectro autístico, los trastornos del desarrollo y las discapacidades conexas y
reducir el estigma asociado con dichas afecciones”.
VISTA la Ley 13/2014, de 30 de octubre, de accesibilidad; que regula los criterios
de accesibilidad universal en aras de intentar evitar que las personas con
discapacidad física, sensorial, intelectual o mental, personas mayores o personas
con otro tipo de diversidad funcional vivan situaciones de desigualdad de
oportunidades, de discriminación y de dificultades para la participación social y para
el ejercicio de sus derechos, debido a la existencia de barreras físicas, en la
comunicación o actitudinales que se lo impidan.
VISTA la reclamación de la Confederación Autismo España, compartida por otras
entidades y organizaciones que trabajan en el entorno de las personas con TEA:
“Las personas con TEA y sus familias reclaman impulsar el acceso, participación
ciudadana y disfrute en la sociedad, favoreciendo el conocimiento y uso de los
recursos comunitarios y potenciando el desarrollo de las prestaciones y servicios
dirigidos a promover la autonomía personal en el marco del catálogo del Sistema
para la Autonomía y Atención a la Dependencia.
Por ello, es fundamental el desarrollo de medidas orientadas a combatir la exclusión
social de las personas con TEA y sus familias, así como incorporar los servicios de
apoyo al ocio y tiempo libre del colectivo, como recursos clave para promover su
participación en la comunidad”.
En este sentido, como establece la guía “Yo también decido”, elaborada en el
marco del proyecto “Iniciativas orientadas a promover la calidad de vida de las
personas con Trastorno del Espectro del Autismo”, cuyo objetivo es avanzar en la
promoción de la calidad de los sistemas de apoyo que precisan las personas que
forman parte de este colectivo, de manera que promuevan efectivamente su calidad
de vida y sus derechos fundamentales de participación ciudadana:
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“Una cuestión fundamental a considerar en los procesos de consulta a las personas
con TEA que presentan grandes necesidades de apoyo es la adaptación de los
propios materiales empleados, ajustándolos a los puntos fuertes que presenta cada
una.
Esto implica la utilización de diferentes estrategias, como la estructuración de la
información, la adaptación visual de la presentación, la transformación de los
enunciados o las alternativas de respuesta a formatos de fácil comprensión, o
cualquier otro procedimiento y metodología que faciliten el acceso cognitivo a la
información y contribuyan a mejorar la fiabilidad de las respuestas que se
recopilen”.
VISTA la excelente acción social desarrollada por las entidades promovidas por los
familiares de las personas con TEA y entidades sin ánimo de lucro al servicio de las
personas con TEA, que trabajan por la dignidad, la defensa y el efectivo
reconocimiento y ejercicio de los derechos de las personas con TEA, por su
inclusión en todos los ámbitos de la vida social, económica y cultural y la mejora de
su calidad de vida y de sus familias; resulta sorprendente la denuncia formulada por
la Federació Catalana d’Autisme, de la caída de un 90% de la subvención para
2019 destinada a dicha entidad. Asímismo, denuncia que: “la federación agrupa 6
entidades que trabajan con un millar de familias con hijos autistas en distintas
zonas de Catalunya. Entre todos, este año han presentado 19 proyectos: 11 han
sido aceptados y 8, descartados. El Govern les cubre 122.845, 82 euros. Dos mil
menos que el año pasado, cuando presentaron la mitad de iniciativas que ahora.
Una de las entidad más afectada es Autisme amb Futur. Esta asociación, fundada
en 2012, ha recibido cero euros públicos. Uno de los proyectos que querían
estrenar era un servicio de atención a las familias autistas pionero en la zona del
Penedès-Garraf. "No vamos a poder hacer nada, no tenemos ninguna otra fórmula
de ingresos y está claro que las familias no pueden pagar el 100% del servicio",
explica la presidenta de la entidad, Veronica Masdeu” (fuente: El Periódico de
Cataluña. 3/1/2019).
VISTA la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local; en
especial los artículos:
Artículo 25. 2, letras l, m, n y ñ y el artículo 69 y ss; que establecen, entre otras,
como competencias propias del municipio:
l) Promoción del deporte e instalaciones deportivas y de ocupación del tiempo
libre.
m) Promoción de la cultura y equipamientos culturales.
n) Participar en la vigilancia del cumplimiento de la escolaridad obligatoria y
cooperar con las Administraciones educativas correspondientes en la obtención
de los solares necesarios para la construcción de nuevos centros docentes. La
conservación, mantenimiento y vigilancia de los edificios de titularidad local
destinados a centros públicos de educación infantil, de educación primaria o de
educación especial.
ñ) Promoción en su término municipal de la participación de los ciudadanos en
el uso eficiente y sostenible de las tecnologías de la información y las
comunicaciones.
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Artículo 69.
1. Las Corporaciones locales facilitarán la más amplia información sobre su
actividad y la participación de todos los ciudadanos en la vida local.
VISTO el Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre por el que se
aprueba el texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con
discapacidad y su inclusión social; La Estrategia Española en Trastornos del
Espectro del autista (TEA); el Plan integral de atención a las personas con
problemas de salud mental impulsado por el Gobierno de la Generalitat (estrategia
para el periodo 2017-2019); la Ley 26/2011, de 1 de agosto, de adaptación
normativa a la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con
Discapacidad; el Real Decreto 1276/2011, de 16 de septiembre, de adaptación
normativa a la Convención Internacional sobre los derechos de las personas con
discapacidad; la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía
Personal y Atención a las personas en situación de dependencia; el Real Decreto
Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido
de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión
social; El Plan de Atención Integral a las personas con Trastorno del Espectro del
Autismo de la Generalitat de Cataluña; la Ley 14/2017, de 20 de julio, de la renta
garantizada de ciudadanía; la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases
del Régimen Local y el Decreto Legislativo 2/2003, de 28 de abril, por el que se
aprueba el Texto refundido de la Ley municipal y de régimen local de Cataluña.
Por todo lo anterior, el Pleno del Ayuntamiento a propuesta del Grupo Municipal de
Ciutadans (Cs) del Ayuntamiento de l’Hospitalet,
ACUERDA:
PRIMERO: Realizar, con motivo del Día Mundial de Concienciación del Trastorno
del Espectro Autista, el 2 de abril, una campaña institucional de sensibilización y
concienciación sobre las personas que padecen Trastorno del Espectro Autista;
incluyendo:




La realización de una campaña de difusión a través del canal municipal L’H
digital, Medios de comunicación de l’Hospitalet de L’H; las redes sociales de
la Corporación y el Diari de L’Hospitalet, sobre el Día Mundial de
Concienciación del Trastorno del Espectro Autista.
La adhesión a la iniciativa mundial de Autism Speaks conocida como Light It
Up Blue (Ilumínalo de azul) e iluminar de azul el edificio del Ayuntamiento,
como muestra de apoyo y solidaridad con las personas con trastorno del
espectro del autismo (TEA) y sus familias.

SEGUNDO.- INSTAR al Gobierno municipal a elaborar un estudio, con el
asesoramiento y participación de profesionales y las principales asociaciones o
entidades vinculadas a las personas con TEA, que permita la implantación de un
Sistema Aumentativo y Alternativo de Comunicación (SAAC), a través de símbolos,
para identificar y permitir una mejor accesibilidad en los espacios, edificios e
instalaciones públicas, mobiliario urbano, comercios y empresas de nuestra Ciudad,
para que a las personas con TEA se les facilite la comprensión, uso, participación y
disfrute de los entornos próximos con mayor autonomía y comodidad.
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TERCERO.- INSTAR al Gobierno municipal a colocar pictogramas en zonas de
recreo públicas del municipio para que los niños y niñas con TEA puedan conocer
las normas de uso de los diferentes espacios lúdicos. Esta medida se extenderá a
aquellas instalaciones deportivas municipales como una medida de adaptación
cognitiva para las personas con TEA.
CUARTO.- INSTAR al Gobierno municipal a apoyar y, en su caso, financiar en el
marco del programa de subvenciones finalistas, los proyectos e iniciativas que las
entidades sin ánimo de lucro al servicio de las personas con TEA, promuevan en el
contexto de las actividades lúdicas y de ocio de nuestra Ciudad, con el objetivo de
incentivar su desarrollo personal e integración sociocultural.
QUINTO.- INSTAR al Gobierno municipal a reforzar los mecanismos precisos para
la efectiva participación de las personas con TEA en los asuntos de la vida pública
local, tanto en el ámbito del municipio en su conjunto como en el de los Distritos;
adoptando diferentes estrategias, como la estructuración de la información, la
adaptación visual de la presentación, la transformación de los enunciados o las
alternativas de respuesta a formatos de fácil comprensión, o cualquier otro
procedimiento y metodología que faciliten el acceso cognitivo a la información y
contribuyan a mejorar la fiabilidad de las respuestas que se recopilen, en su caso,
en los procesos participativos.
SEXTO.- INSTAR al teniente de Alcalde de Espacio Público, Vivienda, Urbanismo y
Sostenibilidad a que en las celebraciones de las fiestas mayores de l’Hospitalet, a
través de las autorizaciones de ocupación de la vía pública, se establezca un
horario amable con las personas que padecen TEA en las instalaciones de
atracciones y ventas en ferias, al menos un día y durante unas horas, en el que se
prescinda de las luces y sonidos intensos que puedan ser evitables, como sirenas,
música o sonidos muy altos que afectan a las personas que padecen TEA.
SÉPTIMO: INSTAR al Gobierno municipal a que promueva la existencia de
personal con formación específica en TEA en actividades extraescolares, así como
también en colonias, estancias de fin de semana o similares organizadas por los
centros educativos o entidades sin ánimo de lucro y estén subvencionadas en parte
o en su totalidad por el ayuntamiento, siempre que haya alumnos matriculados
diagnosticados con TEA.
OCTAVO: INSTAR al Gobierno de la Generalitat de Catalunya a implementar las
medidas recogidas en la Moción 115/XI del Parlamento de Catalunya, sobre los
servicios sociales relacionados con el trastorno del espectro autista, aprobada en la
sesión Plenaria de fecha 6 de abril de 2017. Y que contemplan 20 actuaciones
complementarias al Plan integral de atención a las personas con TEA, en diferentes
ámbitos: sanitario, educativo y social.
NOVENO: TRASLADAR estos acuerdos a la Alcaldía Presidencia, a la Junta de
Gobierno Local, a la Federació Catalana d’Autisme, a la Confederación Española
de Autismo (fespau), a la Associació Asperger Catalunya, a las entidades de de
ocio infantil y juvenil de la Ciudad, a las AMPAS y AFAS de este municipio, a las
Comisiones de Fiestas de la Ciudad, al Govern de la Generalitat y a los Grupos
municipales de esta Ayuntamiento.
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INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS-ESQUERRA UNIDA I ALTERNATIVAPIRATES
En relació amb les mocions presentades pel grup polític municipal
d'Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra Unida i Alternativa-Pirates de CatalunyaEntesa, números 31, 32, 33 i 34, es produeixen les intervencions següents:
SRA. ALCALDESSA
Sra. González, un moment, perdó. Hi ha una esmena?

SR. GARCIA MUÑOZ (ERC-AM)
Tenia una esmena in voce també. A la moció 32 de commemoració al vuitanta-vuitè
aniversari de la proclamació de la República, volíem fer una esmena al primer
acord, “Instar el govern municipal a celebrar el 14 d’abril de cada any un acte
institucional que posi en relleu el significat...” i aquí vindria l’addició “... de la
proclamació de la República catalana i de la II República per la memòria
democràtica de la nostra ciutat.”
Per posar en rellevància el fet històric que va significar la proclamació de la
república catalana.

SRA. GONZÁLEZ MONTES (ICV-EUiA-PIRATES-E)
Entenem el que volen dir però considerem que no. Gràcies.

SRA. ALCALDESSA
No s’accepta l’esmena. Sr. Husillos.

SR. HUSILLOS GUTIERREZ (PSC-CP)
Són tres petites propostes en relació a la moció número 34, que en tot cas ja
havíem comentat, però que no s’han reflectit i en tot cas per coneixement de tots els
grups, doncs sotmetem a consideració.
El darrer atès, diu: “Atès que recentment s’ha informat a bombo i platell al barri de
Santa Eulàlia la construcció d’una nova residència geriàtrica privada”, proposem
substituir el concepte privat per concertada.
Després a l’acord tercer, després de “...futurs desenvolupaments urbanístics...”
afegir “que sigui possible...”.
I en el quart acord, després de “...i la seva efectivitat...” afegir “i que incrementi la
dotació de places públiques per a residències de gent gran.”

SRA. ALCALDESSA
Estan acceptades aquestes esmenes?
SRA. GONZÁLEZ MONTES (ICV-EUiA-PIRATES-E)
Sí.
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SR. NIETO MARTINEZ (ICV-EUiA-PIRATES-E)
Pensava que ja estaven incorporades.
SR. HUSILLOS GUTIERREZ (PSC-CP)
Són les que havíem comentat.
SRA. ALCALDESSA
Tenim clar tothom què estem votant? Sí? D’acord. Quan vulguin es poden
presentar.

SRA. GONZÁLEZ MONTES (ICV-EUiA-PIRATES-E)
Molt bé, respecte a la moció 31, els parcs i boscos urbans són un valor per a la
ciutat, sent elements imprescindibles que redunden en benefici de la salut i la
qualitat de vida. La vegetació contribueix a la retenció de contaminants de l’aire
procedents del trànsit i de determinades activitats industrials. L’Hospitalet té una
mancança important d’espai lliure i de zones naturals, i es constata una important
deixadesa en la conservació i promoció dels parcs de la ciutat. Destaca l’estat del
parc de Can Boixeras, on tot el manteniment s’ha realitzat a la zona nova del camí
de la Fonteta, i que malgrat la signatura del conveni amb l’AMB, les actuacions per
acondicionar-lo són totalment insuficients.
També durant la legislatura molts carrers han vist desaparèixer completament la
seva cobertura verda, i això ha fet perdre qualitat ambiental. En el cas del parc de
l’Alhambra, el govern proposa construir un equipament esportiu destruint més de
5.000 m2 del parc actual, que ha provocat un fort rebuig per part de la ciutadania.
Especialment rebutjada ha estat l’acció desproporcionada per part del govern
municipal al parc de l’Alhambra, enderrocant tot el sistema de pèrgoles i la
vegetació, al·legant motius de seguretat basats en una petició de bombers. Però a
la incidència només es parla de dues columnes en mal estat que presenten
despreniments del recobriment per corrosió de les armadures metàl·liques. Queda
en evidència que no hi havia risc estructural, i que tota la problemàtica era la
possible caiguda de peces del recobriment de dues columnes i les seves
corresponents bigues.
Per tot l’exposat proposem 13 acords per impulsar mesures de millora dels espais
verds de la ciutat. Insta a realitzar un pla de millora del parc de l’Alhambra amb la
reposició i reconstrucció immediata de les columnes i les pèrgoles enderrocades,
així com de tota la vegetació desapareguda en les intervencions esmentades, entre
d’altres.
Després, respecte a la moció 32, el 14 d'abril és una data per reivindicar els valors
republicans d’igualtat, llibertat i fraternitat. Va ser un 14 d’abril de 1931 quan es
proclamava la II República, que va impulsar la Constitució més avançada del seu
temps. No hem d’oblidar que va ser un cop d’estat feixista el que va posar fi al
govern legítim de la II República, ni als lluitadors i lluitadores que van defensar, van
patir i van morir per la legitimitat de la II República durant la guerra civil i
posteriorment, durant els anys de repressió del règim franquista, que va abocar a
aquest país a 40 anys de dictadura regressiva i violenta.
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Per això, instem al govern municipal a celebrar el 14 d’abril de cada any, un acte
institucional que posi en relleu el significat de la II República per a la memòria
democràtica de la nostra ciutat, que en homenatge als valors democràtics de la II
República i a les persones que van defensar la seva legitimitat durant la guerra civil
i la posterior dictadura franquista, a ubicar a la façana de l’Ajuntament el 14 d’Abril
de cada any, la bandera de la II República, entre altres mesures.

SRA. CARBALLERIA PASCUAL (ICV-EUiA-PIRATES-E)
Jo presentaré la moció de suport a la resolució aprovada al Parlament de Catalunya
sobre la planificació educativa a L’Hospitalet de Llobregat, una moció que ja es va
debatre en comissió d’ensenyament al Ple del Parlament i la portem aquí al Ple per
tal de donar suport a aquesta.
A L’Hospitalet tenim una deficient cobertura educativa a l’actualitat amb classes on
s’excedeix la ràtio permesa a totes les etapes educatives i alts nivells de saturació a
determinades zones de la ciutat.
La ciutat de L’Hospitalet es troba en plena expansió i es preveuen la construcció
d’uns 10.000 habitatges que faran augmentar la seva població de prop de 260.000
habitants, en uns 6.000 o 8.000 habitants aproximadament.
L’elevat percentatge de matrícula viva a la ciutat, ha augmentat exponencialment
aquests darrers anys i continua amb aquesta tendència per diferents motius, entre
ells l’augment dels lloguers de Barcelona, que expulsa els seus ciutadans, i
l’arribada de persones nouvingudes. Al curs 2017-2018 va haver-hi més de 2.000
alumnes en matrícula viva entre primària i secundària.
Aquesta matricula viva l’absorbeix l’escola pública, posant les ràtios al límit i obrint
grups extraordinaris amb el curs iniciat. Això fa que s’acabi concentrant la matrícula
viva on queden places lliures. Amb aquesta situació no és possible garantir un
repartiment equitatiu i evitar la segregació.
La comissió d’ensenyament del Parlament el dia 5 de febrer de 2019 va aprovar
aquesta proposta de resolució sobre la planificació educativa a L’Hospitalet,
presentada pel grup parlamentari de Catalunya-en Comú Podem i amb esmenes de
Junts per Catalunya i el grup republicà.
La resolució està en el mateix text de la moció i té els acords següents: planificar el
mapa escolar de la ciutat de L’Hospitalet, de manera transparent i especialment per
a les famílies, amb una previsió suficient i real de places a l’escola pública als
diferents barris i a les diferents etapes educatives.
Tenir en compte a l’hora de planificar el mapa escolar públic de la ciutat, l’elevat
percentatge de matrícula viva durant tot el curs escolar, i que aquesta es reparteixi
de manera equitativa i buscant la composició heterogènia dels grups escolars, amb
l’objectiu de lluitar contra la segregació escolar.
I continuar intervenint en els centres anomenats d’alta complexitat de L’Hospitalet i
en aquells que tenen menor demanda per part de les famílies, amb una previsió
dels diversos vessants d’actuació, amb l’objectiu d’eliminar l’estigma que tenen i
perquè resultin més atractius per a les famílies.
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En aquest Ple el que proposem és instar al Departament d’Educació de la
Generalitat a donar compliment d’aquests acords.
Instar a la comissió bilateral sobre educació formada per l’Ajuntament de
L’Hospitalet i la Generalitat de Catalunya a donar compliment d’aquesta mateixa
resolució. I els trasllats a les entitats interessades. Gràcies.

SR. NIETO MARTINEZ (ICV-EUiA-PIRATES-E)
Referent a la darrera moció d’impuls de residències geriàtriques públiques a la
nostra ciutat, sabem la renta mitjana d’aquesta ciutat, una ciutat de classe
treballadora, al 2015 es troba en 15.200 euros bruts any.
També sabem que tenim més de 61.000 veïns i veïnes amb pensions contributives
d’una mitjana de 990,48 euros mensuals, contributives. No parlem de les desenes
de milers de pensions de viudetat i no contributives que són encara més minses.
Tenim una població major de 85 anys de 8.000 persones, 46.000 entre 65 i 84 anys.
Al 2017, totes són dades públiques de l’ajuntament, tenim més de 8.000,
pràcticament 9.000 llars unipersonals de persones entre 65 i 84 anys i més de
2.800 llars de més de 85 anys.
L’esperança de vida continua pujant per a tots i totes. Sabem que l’ajuntament atén
13.000 persones amb manca d'autonomia personal. Tenim més de 7.400 veïns i
veïnes que estan acollits als programes d’atenció a la dependència. Tenim més de
1.600, al 2015, ara són pràcticament 3.000 al 2017, quasi el doble, serveis d’ajuda
domiciliària a persones dependents.
Tenim teleassistències que en dos anys han passat de 5.500 a pràcticament 7.500.
Igual també el servei de menjador social.
Per tant, tenim cada vegada més necessitats, més serveis, també vinculat al
transport esporàdic, per assistències i serveis mèdics. Tenim, a més, el context que
les famílies cada vegada són més petites i amb menys recursos. Per tant, tenim un
context general que provoca que moltes famílies no tenen la possibilitat material per
poder donar o atendre aquest tipus de persones, de gent gran amb una qualitat de
vida garantida.
Tenim des de fa temps, disculpeu, tenim els mateixos centres de dia, les mateixes
places, les mateixes residències, els mateixos pisos tutelats. Tot això fa preveure
que, a part l’esperança de vida va creixent, per sort a la nostra ciutat i va avançant
en la població, que serà malauradament depenent. Per tot això, pel preu que tenen
avui dia les residències privades o concertades, que estan al voltant dels 2.500,
3.000 euros mensuals.
Per tot això, i per les diverses peticions d’associacions de veïns de molts barris, que
ens han expressat i demanat que atenguéssim la necessitat de les places
geriàtriques públiques, com una necessitat cada vegada més imperant.
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El nostre grup municipal proposa els següents acords: d’una banda demanar a
l'Ajuntament de L'Hospitalet reservar i adquirir terrenys a la nostra ciutat pel
desenvolupament conveniat amb la Generalitat de Catalunya de residències
geriàtriques públiques suficients.
Demanar a la Generalitat reservar i adquirir també terrenys a la nostra ciutat pel
desenvolupament de residències geriàtriques públiques.
Demanar, com dèiem abans, a l'Ajuntament de L'Hospitalet, que en tot projecte
urbanístic vigent i/o en futurs desenvolupaments urbanístics que sigui possible, es
reservin usos per places de residències o pisos tutelats suficients per atendre
l'increment de població depenent.
Exigir a la Generalitat recursos suficients i l'increment necessari per atendre les
necessitats de la gent gran de la nostra ciutat, ja sigui per resoldre de manera molt
més ràpida les valoracions de dependència i la seva efectivitat i que incrementi la
dotació de places públiques per a residències de gent gran.
I elaborar un estudi multidisciplinari a la nostra ciutat, sobre la situació real i les
necessitats de la gent gran. Moltes gràcies.

La Sra. Alcaldessa-Presidenta, per al seu posicionament, dóna la paraula als
regidors i regidora no adscrits/adscrita, i a continuació a la resta dels regidors i les
regidores representants dels grups polítics municipals, per ordre de menor a major
numero de membres.
SR. JIMÉNEZ ARIZA (REGIDOR NO ADSCRIT)
Sí, gracias Alcaldesa. Sobre la moción 31 votaré en contra de los puntos 2, 3, 4 y
10 y a favor del resto. En la moción 33 a favor. En la moción 34 a favor y en la
moción 32 votaré en contra del 2 y del 6 y a favor del resto. Respecto a estos dos
puntos, sí me gustaría explicarme.
En el punto 2, piden una vez más que el 14 de abril colguemos la bandera de la II
República en el balcón del ayuntamiento y repito el discurso que ya he realizado
otras veces para peticiones similares. No podemos utilizar el balcón del
ayuntamiento para emitir o promover posicionamientos de parte, que no
representen a toda la ciudadanía. Estamos viendo estos días, con el debate de las
pancartas y de los lazos, como los tribunales o incluso el Síndic, se están
posicionando respecto a la utilización de las fachadas de equipamientos públicos
para fines, yo no diré partidistas, pero sí de parte.
Entiendo que el espacio público es un espacio de expresión, que siempre que se
respeten las leyes y las ordenanzas municipales debe ser plural y libre, pero no
opino lo mismo de los edificios públicos. Creo que los edificios públicos deben ser
los edificios de toda la ciudadanía, piensen lo que piensen, crean lo que crean o
voten lo que voten, con lo cual estos deberían ser espacios neutrales, donde ningún
ciudadano pueda sentirse violentado. Es por esta sencilla razón que, a pesar de ser
republicano y sentirme representado en esa bandera, no considero responsable
que ésta se cuelgue en el balcón del ayuntamiento.
En el punto número 6, ustedes instan al gobierno del Estado a generar un proceso
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constituyente para reconocer el derecho de la ciudadanía a escoger el modelo de
estado. Nuestra constitución ya prevé métodos para realizar esos cambios y para
ello hacen falta amplias mayorías, con lo cual el camino que debemos tomar las
personas de izquierdas y republicanas, es precisamente el de conseguir las
mayorías parlamentarias suficientes para realizar esos cambios. Lo demás serán
siempre brindis al sol. Gracias.

SRA. SANTÓN RAMIRO (REGIDORA NO ADSCRITA)
Gràcies. De la moció de millores al verd urbà votaré per punts: en contra del 2, 3, 4 i
10; a favor dels altres. De la moció de commemoració de la República,
favorablement a excepció dels punts 2 i 6. I les mocions de planificació educativa i
impuls a les residències geriàtriques les votaré favorablement. Gràcies.

SR. MARTIN HERMOSÍN (REGIDOR NO ADSCRIT)
Gracias. Respecto a la 31 la votaré favorablemente. La 32 obviamente no. Y las
otras dos sí, favorablemente.

SR. ALONSO NAVARRO (REGIDOR NO ADSCRIT)
La 31 a favor. La 32 en contra y la 33 y 34 a favor.

SR. GIMÉNEZ MÁRQUEZ (CUP-PA)
Nosaltres votarem les 4 mocions favorablement. Algunes consideracions sobre la
32 i la 33. En la 32, la commemoració del vuitanta-vuitè aniversari de la proclamació
de la II República, compartim els valors que expressa la moció, però voldríem en tot
cas afegir-ne algun aspecte a tenir en compte.
La proclamació de la II República va tenir a Catalunya un caire ben particular. Cal
recordar la figura de Lluís Companys proclamant la República des del balcó de
l’Ajuntament de Barcelona i la d’en Francesc Macià proclamant també solemnement
la República Catalana, des de la balconada de la Generalitat. Desprès d’un procés
de negociació amb l’Estat, que es concretaria amb el reconeixement de la
Generalitat de Catalunya.
Cal també reconèixer, per a nosaltres creiem que és també molt important, els
valors republicans de llibertat, igualtat i fraternitat que proclamaven, entre d’altres,
els i les militants anarquistes de la CNT, de vegades confrontats, fins i tot, amb
alguns poders instituïts de l’època. Però sense el seu valor i la seva entrega militant
difícilment s’hagués pogut aturar a Catalunya el cop militar del 19 de juliol. Just és
doncs, per a nosaltres, reconèixer aquest paper, especialment significatiu també a
la nostra ciutat.
Cal doncs tenir present aquests dos aspectes, aquestes dues mirades del significat
de la República, especialment quan des de diversos sectors es pugna ara per
restituir la memòria, obrint processos de trencament amb models imposats i
d’obertura de les possibilitats de poder decidir-ho tot sempre des de baix, des de la
lliure voluntat de tots els pobles.
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La següent moció, la de suport a la resolució aprovada al Parlament, l’any 2016, la
Xarxa Groga de L’Hospitalet ja va fer notar al seu primer informe “Valoració de les
dades de preinscripció pel curs 2016-2017” que hi havia un dèficit de places
públiques de primària, a la zona educativa de Collblanc – la Torrassa especialment,
i a Santa Eulàlia es començava a observar una certa saturació.
Pel que fa a la secundària, la zona educativa dels barris Bellvitge, Gornal i sobretot
la del Centre, Sant Josep, Sanfeliu, eren les que presentaven un dèficit més elevat
de places públiques. Aquell curs es va haver d’obrir una nova línia a l’Institut Can
Vilumara, un cop finalitzada la preinscripció.
El curs següent, el 2017-2018, les dades de Collblanc i la Torrassa es repeteixen, a
Santa Eulàlia es va haver d'obrir una nova línia de P3 a l’escola Pompeu Fabra i
comença la saturació a la zona de Centre, Sant Josep, Sanfeliu, al Districte I. Pel
que fa a secundària la situació era semblant a la del curs anterior.
El curs 2018-2019 la situació anava empitjorant i la manca de planificació va fer que
s’hagués d’obrir un bolet a l’escola Prat de la Manta, un cop finalitzada la
preinscripció, fet que va generar angoixes a moltes famílies i tensions als propis
centres educatius.
A tot això li hem de sumar l’increment de les ràtios, que tot i que públicament es diu
que són de 25 o 22 als centres de màxima complexitat, a final de curs acaben sent
de 27 i 25, respectivament.
El curs 2018-2019 no promet ser més tranquil i un cop més les famílies hauran de
patir la incertesa de no saber on aniran els seus infants i joves, si no entren en la
primera opció escollida. Al barri de Santa Eulàlia ja s’està parlant que caldrà obrir
un nou bolet, el tercer en 3 anys.
Les promocions immobiliàries no s’aturen i any rere any veiem com noves famílies
venen a viure a la nostra ciutat, sense que s’hagi construït una nova escola o un
nou institut. Els dos centres que van obrir amb barracots, encara segueixen així
després de 8 anys.
És evident que aquesta situació no és nova i cap de les administracions pot al·legar
que no es veia venir. Cal una major planificació per part del Departament
d’Educació i el nostre Ajuntament ha de vetllar per a què això es compleixi. I ha de
vetllar també per establir un calendari d’actuacions a tots els centres que necessiten
nous equipaments, com el gimnàs de l’escola Pau Sans, reclamat des de fa més de
10 anys, o la reforma de l’escola Pere Lliscart que ara es transformarà en escola
institut, o de l’escola Josep Janés que necessita uns espais dignes amb mobiliari i
material d’aula actualitzat, o l’escola Pau Vila, que necessita una reforma de les
pistes esportives, per posar només alguns exemples.
I el nostre Ajuntament, conjuntament amb el Departament, ha de pensar com
potenciar aquelles escoles i instituts que tenen poca demanda, singularitzant-los
d’alguna manera i fent-los més atractius per a les famílies, amb unes instal·lacions
dignes i uns entorns segurs per al seu alumnat.
Votarem amb les esmenes incloses. Votarem també a favor de la 34. Gràcies.
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SR. MONROS IBAÑEZ (CiU)
Votarem a favor de la 31. Votarem a favor de la 32, la commemoració del vuitantavuitè aniversari de la proclamació de la República, perquè entenem que aquests
valors són els mateixos valors que volem implantar aquí a Catalunya i que aniríem
molt millor que amb la monarquia actual, l’anterior i l’actual.
Votarem a favor de la 33 i respecte a la 34, votarem per punts: votarem a favor del
primer i el segon punt; en el tercer punt votarem en contra, perquè es parla de, en
tot projecte urbanístic, i creiem que aquesta demanda està fora de la lògica. No
parlem que tots els projectes urbanístics hagin de tenir un espai preservat per a
residències, sí equipaments, i atenent a la situació sociodemogràfica del barri, ja es
decidirà a què es destina. En el quart votarem a favor, tot i que també estaria bé
anomenar l’Estat, perquè si aquest complís amb el que ha de complir, tindríem
recursos econòmics per poder donar resposta a tots aquests problemes i respecte
dels punts 5 i 6, votarem a favor.

SRA. ESPLUGAS GONZÁLEZ (PP)
Gracias. Respecto a la moción número 31, Sra. Secretaria, la votaremos por
puntos, votaremos a favor del punto número 1, 4, 5, 7, 8, 9, 11 y 12, y del resto nos
vamos a abstener.
Nosotros entendemos que esta moción que ustedes presentan es positiva, en el
sentido de que los vecinos y las vecinas de L’Hospitalet deben poder disfrutar de
zonas verdes y de parques urbanos, acordes con las necesidades y que den
respuesta a sus demandas. Estamos a favor de que el equipo de gobierno trabaje
para recuperar las zonas verdes y dinamizar, como digo, los parques urbanos.
Es una moción compleja en la que se mezclan muchas cosas, no solamente el
tema de las zonas verdes, sino que hay también proyectos urbanísticos de profunda
complejidad, como es el tema de Can Rigalt, como ahora el flamante proyecto del
polideportivo de Santa Eulàlia.
Entendemos que estos puntos, por esto nos abstenemos, tienen la suficiente
importancia como para tratarlos de una manera diferenciada, y no en un poti-poti de
una moción sobre el tema de zonas verdes y por tanto, entendemos que
efectivamente el Ayuntamiento de L’Hospitalet debe dirigirse hacia proyectos que
recuperen zona verde y que sean positivos, que oxigenen la ciudad, pero sí que
entendemos que hay los proyectos, como digo, de Can Rigalt o el proyecto del
parque de la Alhambra, que viendo con buenos ojos las posibles posibilidades que
se puedan plantear, creemos que tienen entidad propia para verlo por separado.
Por tanto, en esos puntos nos vamos abstener.
Respecto a la moción sobre la proclamación de la República, es una moción que
viene cada año, que cada año omiten la mitad de la historia y que cada año el
Partido Popular vota en contra. No haremos más comentarios.
Respecto a la moción sobre el tema de la planificación educativa, votaremos a
favor. Tenemos claro que l’Hospitalet necesita mejorar de manera evidente y
urgente la planificación educativa en nuestra ciudad, para que se pueda dar
respuesta a las demandas, a los barracones, a la situación educativa que se puede
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venir desarrollando y demandando por parte de nuestros vecinos.
También tenemos claro que la Generalitat de Catalunya no sé hasta qué punto nos
va a escuchar en este sentido, porque están inmersos en un procés que nada tiene
que ver con solucionar los problemas reales de la ciudadanía, sino que están
pendientes de otras cosas y por tanto no sé si nuestras demandas van a ser
escuchadas.
Pero, en cualquier caso, el Partido Popular entiende que es una necesidad urgente,
el hecho de planificar todo lo que es la planificación educativa de la ciudad, hacerlo
con tiempo y hacerlo para dar respuesta a nuestros alumnos y alumnas de la
ciudad.
Respecto a la moción 34, el Partido Popular también vota a favor. A nadie se le
escapa que nuestra población cada día envejece, necesitamos urgentemente
impulsar nuevas residencias geriátricas públicas y es una evidencia. No creo que
en la mayoría de casos de las personas que la necesitan, la asistencia deba ser
una asistencia especial en los hogares, sino que hay otras posibilidades, pero sí
que es verdad que las personas que ya van dirigidas a los geriátricos,
desgraciadamente no van por gusto. Y por tanto, no solamente no van por gusto,
sino que además la capacidad adquisitiva de estas familias, lamentablemente no
puede optar más que a una plaza pública.
Por tanto entendemos, desde el Partido Popular, que esta moción va en positivo.
Como digo, el envejecimiento de nuestra población es una evidencia, necesitamos
con más frecuencia y con más intensidad crear nuevas plazas de geriátricos en la
ciudad, y de la misma manera que también vemos con buenos ojos la colaboración
público-privada a la hora de crear plazas concertadas, para que complementen las
plazas públicas y en cualquier caso sea también una posibilidad para que las
familias también puedan optar a esta opción. Por tanto, la votaremos a favor.

Essent les 21:42 hores abandona la sessió la Sra. Núria Marín Martínez,
Alcaldessa-Presidenta, i a partir d’aquest moment assumeix la presidència la Sr.
José M. García Mompel, 2on Tinent d’Alcaldia.

SR. GARCIA MUÑOZ (ERC-AM)
Sobre la moció 31, a L'Hospitalet durant massa temps s'ha prioritzat la construcció
massiva, per sobre dels espais verds i naturals. Una ciutat que ja patia una
sobreconstrucció crònica, per culpa del desarrollismo franquista, i que s'ha anat
perpetuant després en certa mesura.
Seguim amb els pelotazos, amb el model plaça Europa, que ara volen repetir al
nord de la ciutat sobre el desenvolupament urbanístic fracassat que ja va impulsar
Corbacho a Can Rigalt o la carretera del Mig, que tenen abandonada i on perdem
teixit productiu, en espera de poder anar-hi construint més pisos. O a Cal Trabal, la
darrera zona agrícola on volen fer grans edificacions que desnaturalitzin aquest
entorn fluvial, i fer un gran parc. Sí, un parc que esborri el passat agrícola i un dels
darrers espais naturals que li queden a L'Hospitalet.
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O a la Remunta, per destruir per exemple el Canal de la Infanta o un dels pocs
arbres patrimonials de la ciutat, que es van carregar deliberadament. I es treuen
arbres dels carrers per millorar l'accessibilitat, que com a excusa està molt bé, el
problema és quan per culpa d'aquest ajuntament ens trobem bicicletes d'una
empresa privada en mig de voreres i carrers. Tant no els deu importar
l'accessibilitat, ni l'arbrat tampoc.
Així tenim una ciutat on es prioritza el gris del ciment per sobre dels espais verds.
Fins i tot en aquelles zones suposadament verdes, on el verd es més una anècdota
entre el gris del ciment, i necessitem els espais verds per salut, per millorar el nostre
entorn urbà, per la contaminació, per reduir l’augment de la temperatura, per
mantenir els pocs arbres monumentals que encara hi ha a la ciutat, i per no deixar
que el gris d'aquest govern i dels seus projectes de ciment, segueixi devorant tota la
ciutat. Votarem a favor.
Sobre la moció 32, lamentem que el que pensàvem que era un oblit, que era la
referència a la proclamació de la República catalana, s’ha convertit, amb el rebuig
de l’esmena, en una voluntat d’obviar aquest fet, i ho dic perquè no podem oblidar
que el 14 d’abril del 31 es va proclamar la República a Barcelona, hores abans que
es fes a Madrid. La República catalana com a Estat integrant de la Federació
Ibèrica.
És important recordar que els canvis es van iniciar al balcó de la plaça Sant Jaume,
i la República Catalana va ser prèvia a l’espanyola. També val la pena recordar que
la Generalitat i la recuperació de les institucions catalanes i republicanes al 77, van
ser també prèvies a la Constitució espanyola del 78. Les nostres institucions són
prèvies a la Constitució i venen directament d’aquella legitimitat democràtica
republicana i per això ho volíem posar en valor. Per tant, ens abstindrem del punt 1 i
2, i votarem a favor de la resta.
Sobre la moció 33, poc més a afegir. És una moció que ja es va votar i li vam donar
suport al Parlament. El Departament ja hi està treballant conjuntament amb
l’Ajuntament coordinadament, per lluitar contra la segregació i millorar la planificació
educativa a la ciutat, que és el camí que cal emprendre.
Sobre la moció 34, d’impuls a les residències geriàtriques, igualment posar en valor
la feina que s’està fent des de l’ajuntament conjuntament amb la Generalitat, per
treballar en tots aquests àmbits. Sra. Esplugas, segurament la Generalitat escolti
molt més els ajuntaments del què feia el Partit Popular al govern de l’Estat.
S'han posat en marxa diferents actuacions i línies de millora conjuntament amb
l'Ajuntament, en residències, la que s’està fent a Santa Eulàlia o la projectada al
barri de Sant Josep. Es treballa al voltant de la llei d’autonomia personal amb
mecanismes innovadors per donar resposta a les necessitats diverses de la gent
gran, que no és només places de residència, sinó també d’atenció al seu propi
domicili, al seu propi entorn.
S'ha treballat per reforçar els serveis socials d’atenció primària de L'Hospitalet, amb
una aposta clara del Departament d’articular aquests serveis socials, com el nucli
del sistema català de serveis socials, aquest reforç s'ha concretat amb un increment
del pressupost a traves del contracte programa.
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Durant el període 2016-2018 en comparació amb l'any 2015, el Departament ha
incrementat un 27,6 % el pressupost destinat a professionals dels equips de serveis
socials d’atenció primària, passant d'un pressupost d'1,9 milions d’euros a 2,5
milions d’euros l’any. Un 32,2 % també el Servei d’Atenció Domiciliària per atendre
a les persones amb dependència, passant d’un pressupost d’1,4 milions d’euros
l’any 2015 a 1,8 milions d’euros l’any 2018.
Des del Departament, conjuntament amb l’Ajuntament, segurament se seguirà
treballant en aquesta línia, amb més places per a gent gran com les que s’estan
fent, com ja he esmentat, a Santa Eulàlia i a Sant Josep, i segurament caldrà
buscar més alternatives a nous projectes per donar resposta a les necessitats de la
ciutat. Moltes gràcies.

SR. GARCIA VALLE (CIUTADANS)
Gracias. En cuanto a la moción 31, ve, Sr. Husillos, como le damos trabajo al Sr.
Castro, el tema de la mejora de los parques y del verde urbano de L’Hospitalet. La
votaremos a favor para eso, para que no se aburra usted, para que tenga trabajo,
Sr. Castro.
En la 33, votaremos también a favor. La 32, pues vamos a ver, si esta moción
estuviera planteada para conmemorar los hechos históricos del pasado, porqué nos
sirve para poner en valor el conocimiento histórico y ver de dónde venimos,
podríamos votar a favor de algunos puntos, no de todos, pero de algunos sí. Sin
embargo, no se nos escapa que la intención de la moción no es fomentar el
conocimiento histórico y la reflexión histórica, sino intentar legitimar en el pasado,
un proyecto político del presente.
Nosotros no somos nostálgicos del pasado y no idealizamos la II República, al
contrario, creemos que hay que poner en valor nuestra actual democracia, como
una de las democracias más desarrolladas del mundo y el mayor período de
democracia y bienestar y progreso de toda la historia de España. Eso que no se
nos olvide, que parece que se olvida con facilidad.
Nosotros podríamos votar a favor de algunos puntos, si ustedes propusieran
igualmente conmemorar en L’Hospitalet el 6 de diciembre, la ratificación de la
Constitución por parte del pueblo español, con un 90 % de apoyo en L’Hospitalet,
que no es baladí. Un proceso en el que participaron decididamente el Partido
Comunista de España y el PSUC, del que son ustedes herederos, señores
proponentes de la moción. Un proceso en el que participaron figuras como Solé
Tura, Santiago Carrillo, la Pasionaria o Rafael Alberti, que merecen también todo
nuestro respeto.
No se nos escapa que se utiliza la mitificación de la República para menoscabar
nuestra democracia, e incluso justificar movimientos y planteamientos
profundamente antidemocráticos, eso no se nos escapa. Es el caso de la intentona
de instalación de una república catalana en los meses de septiembre y octubre de
2017, que implicaba la instalación de la tiranía de Carles Puigdemont, a tenor de lo
que pretendía establecer en la ley de transitoriedad jurídica y fundacional de la
república. Eso no se nos escapa.
A nosotros no nos van a dar gato por liebre, sabemos perfectamente lo que se
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persigue con estas cosas, denostar nuestra democracia, la que nos ha dado los
mejores años, digan lo que quieran, de democracia de verdad y de libertad en este
país en toda su historia, y que al final hay algunos que no les parece bien y quieren
truncarla, buscando subterfugios que les permitan seguir estirando el chicle toda la
vida, para al mismo tiempo algunos vivir de esa historia, a ver si dura mil años que
es mejor.
Pero no, a nosotros no nos van a engañar, sabemos lo que pretenden. Están
ustedes anclados en el pasado y parece que deseen resucitar al dictador Franco,
para seguir luchando contra él, cuando el mayor reto para la democracia
actualmente, son los que intentaron restaurar la república catalana por las bravas
hace un año, y todavía no se les ha quitado la idea de la cabeza, por lo que se ve.
Mire, nosotros estamos más interesados, se lo digo de verdad, en votar a favor de
la moción 34, por el impulso de las residencias para personas mayores, que el de
votar resucitar la España de rojos y azules, y aquí hay quien está más empeñado
en eso, por eso en esta moción vamos a votar en el 2 y en el 6, creo que ya ha
habido esa votación parecida o lo mismo, en contra y el resto abstención.
Pero fíjese, en cambio para nosotros es un placer votarles a favor la moción que
habla en la línea que presentamos nosotros para… y la votamos con entusiasmo,
porque incide en las prioridades de nuestro proyecto, en cuidar a nuestros mayores,
en que tengan residencias que buena falta les hacen, en que no tengan que
exiliarse, lo hemos dicho aquí y esto es un honor. Estamos más interesados en
votar esto que en votar lo que decía anteriormente, la confrontación, resucitar viejos
fantasmas del pasado, rojos y azules. Miremos el presente y el futuro, votemos eso,
propongamos como estos señores de Iniciativa.
Essent les 21:52 hores, s’incorpora a la sessió la Sra. Núria Marín Martínez,
Alcaldessa-Presidenta.

Yo les felicito, pero tengan en cuenta que ya lo presentamos nosotros y les voy a
decir una cosa, ustedes se abstuvieron. Siempre buscan los tres pies al gato,
cuando Ciudadanos, ustedes, incluso el Partido Socialista, lo hacen muchas veces,
proponen algo que es de contenido social, no les gusta, no les gusta que
Ciudadanos haga mociones de contenido social. Les molesta, quieren ser los
adalides, los paladines justicieros de las esencias, como lo he dicho otras veces
aquí, de que nosotros somos los auténticos, los que de verdad miramos por la
sociedad, por la justicia social.
Y no es cierto, porque fíjense ustedes que a lo largo de este mandato, hemos
coincidido con ustedes en muchas cosas, en propuestas que ustedes nos han
hecho y no nos han dolido prendas en votarles a favor mociones como esta, porque
tiene razón ustedes, porque son buenas para nuestra sociedad y ustedes tienen
conciencia social y yo lo sé y se la reconozco, pero no nos la nieguen a nosotros,
porque ustedes se abstuvieron en esta moción, siempre le buscan los tres pies al
gato, siempre hay una coma que no les gusta. Pues mira, ahí hay cosas que no me
gustan aquí, pero como el fondo es bueno y tengo la misma conciencia que
ustedes, o por lo menos eso me parece a mí, se la voto a favor y además orgulloso,
pero que sepa que ya esa puerta la hemos abierto aquí varia veces nosotros,
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señores de Iniciativa.
Mire, nosotros, si de Ciudadanos dependiera, espacios como Can Trinxet,
Cosmetoda o Godó i Trias, se destinarían a equipamientos sociales como
residencias y centros de día para personas mayores, y no para que multinacionales
hagan sus negocios, como está haciendo este mandato, la Sra. Núria Marín. No me
cansaré de repetirlo, no me cansaré de repetirlo, ella tiene una forma de ver la
ciudad, nosotros otra. Y seguramente algunas cosas que propone Núria Marín,
pues no serán malas, no, pero lo que es temas de conciencia social, de
implementar políticas que ayuden a esa ciudad que yo le llamo más amable, mejor
para nuestros vecinos, no la veo tanto y las otras políticas no tienen por qué ser
malas.
Ella dice que generan riqueza, bueno, pues me parece bien que se genere riqueza
en esas políticas, ¿para redistribuirla dónde?, ¿cómo?, ¿cuándo?, ¿a quién
beneficia esa riqueza? Porque no la veo implementando políticas por ejemplo de la
Godó i Trias, lo de Cosmetoda, residencias, guarderías de 0 a 3 años. Estas cosas
que sabemos que nos faltan porque tenemos una ciudad a medio hacer en tema de
equipamientos, que siempre va por delante la especulación, a lo que necesitan los
ciudadanos de L’Hospitalet. Hay que hacer de L’Hospitalet un lugar atractivo para
invertir, pero no a costa de ceder el espacio público que tenemos disponible. No me
voy a cansar de decírselo, se lo voy a decir aquí hasta machaconamente, porque
por mucho que ustedes digan, se sigue repitiendo una tras otra. Cada vez que
queda un espacio libre, aparecen por ahí, venga, edificios.
Y mire, Sr. Fran Belver, usted decía hoy una cosa en el periódico de la ciudad,
bulos y mentiras. No sé a qué se refería usted, pero me parece que es lo que
hemos ido diciendo aquí. Pues no, tenemos razón, esta ciudad, le guste a usted o
no le guste, es la que tiene la densidad más alta de toda Europa. Lo puede usted
negar mil veces, pero usted lo mira en todos los sitios y está. Eso sí que es una
mentira, lo que usted escribe ahí. Y en bulos y mentiras, ustedes son especialistas,
ustedes son especialistas. Cuando escriba, por lo menos infórmese, porque me
sabe fatal que una persona como usted, a la que sinceramente le doy un valor de
saber lo que dice y lo que hace, que haga esto y lo hace por eso, por populismo,
por descalificar. Cuando leo esas cosas, yo creo que me resisto a pensar que usted
es capaz de decir eso, pero la verdad es que está ahí, es tozuda. No, no, Sr. Fran
Belver, eso no es verdad.
Yo le voy a contestar en una carta eso que usted pone ahí y le voy a demostrar,
como se dice en catalán, fil per randa, que lo que usted dice, Sr. Belver, es el bulo y
la mentira, no lo que decimos aquí en este Pleno. De manera que creo que me he
posicionado y decirle a los de Iniciativa per Catalunya oiga, que estamos de
acuerdo en muchísimas cosas, pero que recordar que vosotros no votasteis a favor
de esa moción y era prácticamente igual. No quiero pensar que fuera porque
también os molesta a vosotros, porque os doy también un valor que nosotros
propongamos eso, porque os pensáis que con eso nos ponéis en la derecha, y eso
ya veremos los ciudadanos y en cualquier caso hay que acabar con la lucha de
derechas e izquierdas, hay que trabajar, sobre todo en los Plenos y en los
ayuntamientos, para los vecinos, lo digo otra vez, mira que esta tarde lo he dicho
varias veces.
¿Saben lo que les digo? Que al final esos que vosotros calificáis de derecha y
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demás, al final tienen votos también y hay que respetarlos, como a vosotros. Y os
respetamos todos y es más, yo personalmente y creo que mucha gente de mi
partido, está de acuerdo en muchas cosas de las que proponéis y no os negamos
vuestro derecho legítimo. No puedo estar de acuerdo en alguna cosa que yo
entienda que a mi modo de ver sea un poco estridente. Por ejemplo, tu compañera
ha hecho una intervención que no le he contestado porque tampoco vale la pena,
pero yo me siento aludido como si aquí los únicos que defendéis el tema del
feminismo sois vosotros. Cada uno tiene su forma de defender las cosas y la mía
para mí es buena, como para vosotros la vuestra es buena. Yo estoy en lo que
estoy y digo lo que digo y quiero estar al lado de las mujeres y lo he dicho siempre,
toda la vida, toda la vida. Y quiero que no seáis vosotros los que me pongáis esa
etiqueta.

SR. CASTRO BORRALLO (PSC-CP)
Gracias, Alcaldesa. Sobre la moción 31, sobre la mejora de los parques y zonas
verdes, votaremos en contra de los puntos 2, 3, 4 y 10. Yo creo que todos los
grupos ya se han posicionado, todos compartimos los valores ambientales, sociales
y comunitarios que tienen los parques. En ese sentido creo que no hay ninguna
diferencia, pero en este caso, el grupo proponente, en la parte expositiva, sí que
hace algunas afirmaciones que no compartimos en absoluto.
De hecho, sinceramente, esta moción, tal y como ustedes la plantean, es para
votarla en contra, porque aquí hay un batiburrillo de planificación urbanística,
gestión urbanística, gestión de zonas verdes, difícil de aclarar y además juegan a
confundir en algunos términos, sobre todo cuando comentan, yo creo que es un
error de negar incluso la mayor, que hay en este mandato menos zona verde que
en mandatos anteriores o insinuarlo. Yo creo que es un error de planteamiento
tremendo y no hablemos ya, algún grupo ha hecho mención, del desarrollismo
franquista. En fin, las zonas verdes en la ciudad se han multiplicado
exponencialmente, lo digo por situar los términos y los temas.
Yo creo que es importante que convengamos todos que es necesario mejorar la
gestión de las zonas verdes, en eso estamos de acuerdo. Estamos trabajando,
hacemos un ejercicio poco autocomplaciente en esta cuestión, pero no neguemos
la mayor, porque es absurdo. En cualquier caso, en estos momentos nosotros, y
ustedes lo saben, en este mandato hemos tirado adelante el plan director del
arbolado y toda una serie de planes operativos, y en estos momentos hemos
presentado ya a aprobación, el plan director de zonas verdes, que en las próximas
semanas se llevará a aprobación.
Tendremos ocasión de poderlo presentar a los grupos, como siempre hemos
hecho, en esto hay un ofrecimiento claro y de alguna manera a partir de esa
presentación, ustedes también podrán opinar sobre ese modelo que nosotros
tenemos de gestión de zonas verdes. Pero insisto, el batiburrillo que ustedes nos
han presentado aquí en esta moción, es difícil de digerir. Gracias.

SR. GRAELLS VEGUIN (PSC-CP)
En relació a la moció respecte a la planificació educativa a la ciutat, dir que la
votarem favorablement, perquè només faltaria que no estiguéssim d’acord amb la
planificació. Però jo el que volia dir és, que tant la moció que es va presentar al
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Parlament de Catalunya com aquesta moció que es presenta avui, jo diria que es
queda curta.
De fet, sentint el representant de la CUP-Poble Actiu com alguna altra reflexió, aquí
es vol traslladar un missatge que davant del caos urbanístic, pretès caos urbanístic,
quan respon a una planificació urbana en democràcia i per tant amb garanties de
que hi hagi els equipaments necessaris sempre, es diu que el problema, o es vol
traslladar que el problema és la manca de planificació. El problema no és la manca
de planificació, nosaltres planifiquem, quan dic nosaltres, l’equip tècnic de
l’ajuntament, a la taula mixta de planificació amb el Departament d’Educació, jo diria
que amb molt coneixement i afinem bastant bé.
Ara, no confonguem el problema de la mala planificació, a que després no es doni
resposta a les necessitats que detecta la planificació, que aquí sí que és el
problema. Nosaltres sabem perfectament què és el que s’ha de fer, quins instituts
s’han de construir, quines escoles s’han de construir. Digueu-nos un cas en que
hagi sortit un titular on el Departament d’Educació, jo ho faria extensiu a tots els
departaments, perquè després hi hagut altres mocions, hi ha cap cas en que s’hagi
demanat un espai per part d’algun departament del govern en aquesta ciutat, i
nosaltres no haguem estat capaços de donar-lo? És al contrari, sempre hem estat
posant primer el solar, abans que el departament corresponent ens digui que el
necessita. És a l’inrevés.
Tenim preparats solars, tenim planificades les necessitats educatives de la ciutat,
però tenim un problema i és que tenim un govern que no té finançament, que està
sense diners i aquest és el problema, i aquí parlem només de planificació, parlem
de planificació i parlem de pressupostos en educació, i aleshores començarem a
veure la realitat.
Només per acabar, es barreja... per cert, som en campanya de preinscripció i
traslladar el missatge de que les escoles estan desbordades, que estan les ràtios
per sobre de la legalitat, etc., etc. Jo diria que hi ha un barri en concret, que no
esmentaré perquè no vull ara etiquetar a determinades escoles que ara estan fent
la campanya de preinscripció, que sí que tenim una realitat que no té res a veure
amb el tema urbà, amb el tema urbanístic. Té a veure amb moviments migratoris
d’abast mundial, incontrolables i a veure això com es planifica.
Però després es parla d’una altra realitat, la realitat de Santa Eulàlia. Que si està
desbordada, que si està... perdona, a Santa Eulàlia els P3 estan amb vacants, hi ha
oferta suficient per garantir tota la demanda, les ràtios estan dins de la normativa,
no hi ha cap escola pública que estigui per sobre de ràtios del que estableix la
normativa, cap, i per tant si n’hi ha alguna, que es digui. Per tant, en aquest sentit
donem suport, però pensem que es queda curta la moció.

SR. BELVER VALLÉS (PSC-CP)
Gracies, Sra. Alcaldessa. Jo per la moció que fa referència a la República., farem, jo
crec, un posicionament molt similar al que vam fer l’any passat, i no voldria repetir la
intervenció, però els hi diré dues o tres coses, perquè crec que són rellevants. Crec
que ja els hi vaig dir també fa un any, però ara els hi tornarem a dir.
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El Partit dels Socialistes de Catalunya té en els seus estatuts, que és un partit
republicà i que això el porta a assumir els valors republicans com a propis, més
enllà del model d’Estat que s’estigui desenvolupant. Això és així, era així i entenem
que continuarà sent així.
A la seva moció hi ha sis acords i els trasllats. En aquests sis acords, hi ha acords
on fan referència a aquests valors republicans, on ens dóna una tasca, és veritat,
l’acord tercer, on ens diu que ens posem les piles per retirar tots els elements, que
encara queden a l’espai públic i tenen raó. Per tant ens hi hem de posar, però en
d’altres acords, no hi podem estar d’acord.
Per tant, votarem favorablement el conjunt de la moció, amb excepció del punt
segon, on insisteixen en penjar la bandera republicana a la façana de l’Ajuntament.
Això vostès ho saben, no és possible i l’acord sisè, on insten a un procés
constituent. Entenem que no seria aquesta la idea, no pensem nosaltres en un
procés constituent. Algú els hi deia, si algú insta i som entre tots capaços de fer una
modificació de la Constitució, fem-la i si en aquesta modificació de la Constitució
s’incorpora el canvi de model d’Estat, d’estructura d’Estat, nosaltres estarem
encantats de poder participar en aquest debat.

SR. HUSILLOS GUTIERREZ (PSC-CP)
Gracias, Sra. Alcaldesa. Posicionaré al grupo municipal socialista sobre la moción
número 34, que después de las enmiendas propuestas y habiendo sido aceptadas,
votaremos favorablemente y agradecemos también que hayan sido tomadas en
consideración.
En todo caso un pequeño matiz inicial, la plaza concertada a efectos de precio, es
exactamente igual que la pública. Me ha parecido entender que la concertada valía
2.500 euros. No, ese es el precio de plaza privada y la plaza concertada tiene la
misma consideración que la plaza pública. Otra cosa es en qué tipo de residencia
se ubica ésta.
En todo caso, la moción hace un recorrido por una parte de los datos, que en
materia de atención a la gent gran y a personas dependientes, a todas las políticas
que realiza este ayuntamiento, destacar, porqué es verdad que existe un déficit de
residencias que hemos denunciado constantemente y colectivamente desde este
consistorio, plazas públicas de residencia, pero también es verdad que no podemos
obviar, ni perder de vista que la prioridad principal, es intentar que la persona resida
cuanto más tiempo mejor en su casa, en unas condiciones lógicamente de buena
atención y de dignidad. Lo digo por el crecimiento y que en todo caso, aprovecho
para destacarlo y que usted insistía en los recursos relativos a SAD, a Àpats a
Domicili o algunos otros, solo por citar algunos de ellos.
En todo caso, insistir que a lo largo de estos 4 años se han incrementado las
profesionales que se dedican directamente al equipo de dependencia para la
elaboración de PIAs, y que evidentemente también ha tenido un impacto muy
notable la apertura, la incorporación al sistema de todos los grados 1 que, como
saben ustedes, durante muchos años los partidos de la derecha mantuvieron
bloqueados como ahora…

…/…

156

SRA. CARBALLERIA PASCUAL (ICV-EUiA-PIRATES-E)
Primer sobre la planificació educativa, moltes gràcies pel vot favorable i estic
d’acord amb el Sr. Graells. Òbviament es queda curta, òbviament, perquè sinó no
s’hauria aprovat al Parlament de Catalunya. És una resolució que es va pactar amb
els grups, com ja posa el grup republicà i del PDeCAT, i si fos per a nosaltres seria
molt més ambiciosa.

SR. NIETO MARTINEZ (ICV-EUiA-PIRATES-E)
Agrair les aportacions del Partit Socialista. Agrair la votació en general de tots els
grups. Nosaltres tractem sempre de portar propostes concretes, defugim molt o
bastant, tot i que hi ha un element que ja el respondrà la meva companya, podem
centrar-nos en elements democràtics, però nosaltres tractem que les mocions que
porta aquest grup, parlin de coses concretes de la ciutat.
I respecte al tema de la problemàtica que tenim, aquest tema va sorgir arrel d’una
notícia que va sorgir el 19 de febrer d’aquest any a la Vanguardia, “Morir en
soledad, una realidad creciente en L’Hospitalet”. D’aquí va sorgir... aquest regidor
va dir, escolta, ho hem parlat amb associacions de veïns, 24 persones grans van
morir soles a la seva llar i va ser a través de trucades de familiars, de veïns i veïnes,
que vam dir, escolta, és un tema que s’està agreujant en aquesta ciutat en
particular, i ho diuen així les xifres que dóna l’article i en el que es refereix a grans
ciutats, és la que més està patint aquest tema.
Per tant, per a això estem, per aportar solucions, analitzar la realitat i aportar
solucions concretes per a la majoria social, llavors aquesta era la voluntat de la
moció i en ello seguiremos. Gràcies.

SRA. GONZÁLEZ MONTES (ICV-EUiA-PIRATES-E)
Sobre la moción 31, se decía que era como una especie de batiburrillo de temas
que... No, para nosotros es perfectamente coherente, porqué el modelo de ciudad y
las zonas verdes, la masificación y tal, tiene muchísimo que ver una cosa con la
otra. No es ningún batiburrillo. Está hecha porque tenemos un modelo de ciudad,
que evidentemente dista bastante del modelo de ciudad urbanístico que tiene el
equipo de gobierno. Por lo tanto, esto ha sido evidente durante toda la legislatura,
que hemos presentado diferentes mociones en ese sentido, por lo tanto no es
ningún batiburrillo, en absoluto.
Nos sabe muy mal el punto 2, porque los vecinos y vecinas de Santa Eulàlia, que
en estos momentos se están movilizando para que el parque de la Alhambra vuelva
a ser lo que era, que se les han arrasado todos los elementos simbólicos que para
ellos tenían un valor importante, pues es una muy mala noticia. Supongo que
tendrán algo que decir, en un momento determinado, los vecinos Santa Eulàlia en
este aspecto.
Y nos sabe también muy mal por los vecinos de Pubilla Cases, porque el plan
urbanístico de Can Rigalt, que tienen ustedes previsto, realmente va a ser muy
negativo y muy nefasto para la ciudad. Aparte de no garantizar la recuperación
patrimonial de Can Rigalt, me parece absolutamente lamentable y sobre todo que
no exista una continuidad a la zona verde de Barcelona, que podría ser estupendo
para el barrio de Pubilla Cases, pues también nos parece realmente lamentable. En
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general pues esto, que no mantenemos el mismo modelo urbanístico y esto ha
quedado muy evidente a lo largo de toda la legislatura.
Y precisamente, Sra. Esplugas, si hablamos de Can Rigalt y el parque de la
Alhambra, es porque todo lo que se quiere construir está en una zona verde. Por
eso hacemos mención.
Respecto a la moción de la República, nosotros sabemos que esta moción es una
moción que presentamos cada año y que está condenada siempre a no prosperar,
pero ya lo tenemos como asumido. Lo que pasa es que para nosotros es muy
importante porque sí, nos consideramos los herederos del PSUC, por supuesto que
sí, y de todos aquellos combatientes que lucharon por la democracia y la libertad en
este país, porque no olvidamos, nosotros no es que nos olvidemos de una parte, es
que sencillamente hubo un golpe de estado y un alzamiento militar, y eso es algo
que ustedes sí que quieren obviar, pero que nosotros no. Lo sabemos
perfectamente y sabemos que las víctimas que están en las cunetas, son las del
bando que justamente defendió la libertad y defendió la democracia en este país.
Por lo tanto, nosotros no nos olvidamos de nadie, en absoluto.
Y quería comentar un poco el por qué no asumir… es que cuando hablamos de la II
República y la bandera republicana, ya lleva intrínseco todo esto que ustedes
estaban defendiendo. Entonces por lo tanto, para nosotros es un valor que va
muchísimo más allá y que no había lugar… Para nosotros la conmemoración de la
II República ya lleva en su seno todo lo que sucedió aquí en Cataluña y los hechos
que ya… quiero entender al Sr. Belver que el punto 1, sí que lo aceptan. Pues ya
hablaremos sobre ese tema en su momento.
A continuació l’Alcaldessa-Presidenta, obre un segon torn d’intervencions en
el debat.

SR. CASTRO BORRALLO (PSC-CP)
Gràcies, Alcaldessa. Simplement per aclarir alguna qüestió. Miri, aquesta moció,
esta moción era un batiburrillo porque tenía 19 acuerdos, de los cuales la mitad
eran inconexos. Por tanto, decir que esto era una moción que estaba muy bien
articulada en torno a las zonas verdes, desde mi punto de vista, no tiene ni pies ni
cabeza.
En segundo lugar, en Can Rigalt no se ha modificado absolutamente nada del
planeamiento urbanístico. No, no, mire, eso está en su imaginación. Para empezar,
ni la masía de Can Rigalt va a quedar en manos privadas, ni la zona verde se va
sacrificar. Yo no sé de dónde saca usted esa información. Si la tiene, apórtela.
Igual que ha de aportar también información técnica en el parque de la Alhambra,
donde ustedes dicen que no había evidencia de riesgo estructural, según
inspecciones visuales realizadas, ¿por ustedes? ¿Quién realizó las inspecciones en
Can Rigalt antes de derribar las columnas, ustedes o un técnico municipal? Perdón,
en la Alhambra, antes de derribar las columnas de hormigón.
Claro, por supuesto, y cuando un técnico o una técnica municipal dicen que hay un
problema estructural en una zona pública, actuamos de inmediato por una razón de
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seguridad y me parece que eso no se le escapa a nadie. Ustedes o son muy
ingenuos, ingenuas o son muy irresponsables, porque no entiendo el término
medio, o sea miren cuando bomberos y una técnica dicen, esto tiene riesgo, pues
actuamos.
Y otra cuestión, al margen del debate de la instalación del futuro polideportivo de
Santa Eulàlia, que no tiene nada que ver, desde nuestro punto de vista, con la
gestión de zonas verdes. No, no, forma parte del batiburrillo mental. Miren, más allá
de eso, nosotros no vamos a reconstruir miméticamente unas columnas de
hormigón, que no aportan ningún valor ecológico, ninguno, a un parque como el de
la Alhambra. Otra cuestión es qué parque queremos en la Alhambra y como eso se
reurbaniza. Gracias.

SRA. GONZÁLEZ MONTES (ICV-EUiA-PIRATES-E)
No, no, yo quería contestar al Sr. Pepe Castro. Es que sabía que me lo iba a sacar.
Entonces tengo aquí una ficha de incidencia. Ustedes mismos nos dieron este
informe. Y fue una llamada telefónica de bomberos, no hay ningún informe de
bomberos. Fue una llamada telefónica de bomberos, dónde se indica que había dos
columnas afectadas y ustedes por dos columnas y dos elementos que se
desprendieron, arrasan con todas las columnatas del parque. O sea eso es algo
desproporcionado. Por lo tanto, no me diga eso. Es un informe que nos han
planteado ustedes. No nos lo hemos inventado. No nos lo hemos inventado, Sr.
Pepe Castro, se lo vuelvo a decir.

SRA. ALCALDESSA
Se ha acabado la discusión de las mociones. Ahora en todo caso la Sra. Secretaria
nos dirá como han quedado, aprobadas o no aprobadas. El batiburrillo de las
mociones. En todo caso, también lo digo y se lo digo especialmente a la Sra.
González, cualquier peligro que se nos comunica al equipo de gobierno, avisados
por bomberos y supervisados por los técnicos municipales, usted puede opinar lo
que considere, el gobierno de esta ciudad ha realizado aquello que debe realizar,
que es preservar de cualquier incidencia a cualquier vecino de Santa Eulàlia o de la
ciudad. Por tanto, usted puede argumentar lo que considere pero no hemos tirado
las columnas por capricho, sino que responde a un tema de seguridad, el cual está
suficientemente demostrado e informado.
Sra. Secretaria, entiendo que la número 31…

SRA. SECRETÀRIA
En aquest moment la Sra. Secretària repassa el posicionament dels diferents grups
en relació a les moció número 31, presentada pel grup polític municipal d’ICV-EUiAPIRATES-E, produint-se un empat en els punts 2, 3 i 10.

SRA. ALCALDESSA
2, 3 y 10. ¿Estamos todos? Ahora volveremos a votar. La del vuitanta-vuitè
aniversari, tenemos, queda aprobada a excepción de los puntos 2 y 6.

…/…

159

SRA. SECRETÀRIA
La 33 y la 34 quedan aprobadas íntegramente. Por tanto, tenemos que someter a
aprobación solo los acuerdos 2, 3 y 10, que son los que arrojan un resultado de
empate. ¿Repasamos votaciones?

SRA. ALCALDESSA
Repasamos. Sr. Jiménez. 2, 3 y 10.
SR. JIMÉNEZ ARIZA (REGIDOR NO ADSCRIT)
En contra.
SRA. SANTÓN RAMIRO (REGIDORA NO ADSCRITA)
En contra.
SR. MARTIN HERMOSÍN (REGIDOR NO ADSCRIT)
A favor.
SR. ALONSO NAVARRO (REGIDOR NO ADSCRIT)
A favor.
SR. GIMÉNEZ MÁRQUEZ (CUP-PA)
A favor.
SR. MONROS IBAÑEZ (CiU)
A favor.
SRA. ESPLUGAS GONZÁLEZ (PP)
Abstención.
SR. GARCIA MUÑOZ (ERC-AM)
A favor de los tres.
SRA. ALCALDESSA
Ustedes la presentan. Por tanto, Ciudadanos. Apartados 2, 3 y 10.
SR. GARCIA VALLE (CIUTADANS)
A favor.
SR. BELVER VALLÉS (PSC-CP)
En contra.

SRA. SECRETÀRIA
Como persiste el empate, se resuelve a favor de la postura de la Alcaldesa, que me
imagino que es en contra.
SRA. ALCALDESSA
Es en contra, sí. Por tanto, ¿Cómo quedaría esta moción?
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SRA. SECRETÀRIA
Toda aprobada excepto los puntos 2, 3 y 10.

SRA. ALCALDESSA
Quedaría aprobada la moción a excepción de los puntos 2, 3 y 10. Muy bien.
Pasamos ya a les mocions d’Esquerra Republicana de Catalunya.

La Sra. Alcaldessa-Presidenta, finalitzat el debat, declara aprovades
parcialment les mocions números 31 i 32, aprovada la número 33 i aprovada
amb esmenes la número 34, amb el resultat de la votació que es recull a
continuació en cadascuna d’elles.
MOCIÓ 31.- DE MILLORES ALS PARCS I AL VERD URBÀ DE L’HOSPITALET
DE LLOBREGAT.
Es dóna compte de la moció que es transcriu seguidament, la qual ha estat
aprovada parcialment.
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, CINQUÈ, SETÈ, VUITÈ, NOVÈ, ONZÈ I DOTZÈ: han estat
aprovats per unanimitat dels assistents presents en el moment de la votació.
b) Acords SEGON, TERCER i DESÈ: es produeix un empat de 13 vots en contra
dels representants del PSC-CP, Srs./Sres. Núria Marín Martínez, Francesc J.
Belver Vallés, Cristian Alcázar Esteban, José Castro Borrallo, Manuel Brinquis
Pérez, José M. García Mompel, Jaume Graells Veguin, Jesús Husillos Gutiérrez,
M. Ángeles Sariñena Hidalgo, Rocío Ramírez Pérez i David Quirós Brito i del
REGIDOR i la REGIDORA NO ADSCRIT/A, Sr./Sra. Rafael Jiménez Ariza i
Cristina Santón Ramiro; amb 13 vots a favor dels representants de
CIUTADANS, Srs./Sres. Miguel Manuel García Valle, M. Carmen Esteban
Fernández, Rainaldo Ruiz Narváez i Jesús Amadeo Martín González; dels
representants d’ICV-EUiA-PIRATES-E, Sres./Sr. Ana González Montes, Juliana
Carballeira Pascual i Iván Nieto Martínez; dels representants d’ERC-AM, Srs.
Antoni Garcia i Acero i Jorge García Muñoz; del representant de CiU, Sr. Jordi
Monrós i Ibáñez; del representant de la CUP-PA, Sr. Christian Giménez Márquez
i dels REGIDORS NO ADSCRITS, Srs. Francisco Javier Martín Hermosín i
Pedro Alonso Navarro i amb 1 vot d’abstenció de la representant del PP, Sra.
Sonia Esplugas González. De conformitat amb l’article 48.7 del Reglament
Orgànic del Ple, repetida la votació persisteix l’empat amb el mateix resultat i
aquest es dirimeix amb el vot de qualitat de l’Alcaldessa en contra, resultant
rebutjats els acords SEGON, TERCER i DESÈ.
c) Acord QUART ha estat aprovat amb 14 vots a favor dels representants de
CIUTADANS, Srs./Sres. Miguel Manuel García Valle, M. Carmen Esteban
Fernández, Rainaldo Ruiz Narváez i Jesús Amadeo Martín González; dels
representants d’ICV-EUiA-PIRATES-E, Sres./Sr. Ana González Montes, Juliana
Carballeira Pascual i Iván Nieto Martínez; dels representants d’ERC-AM, Srs.
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Antoni Garcia i Acero i Jorge García Muñoz; de la representant del PP, Sra.
Sonia Esplugas González; del representant de CiU, Sr. Jordi Monrós i Ibáñez;
del representant de la CUP-PA, Sr. Christian Giménez Márquez i dels
REGIDORS NO ADSCRITS, Srs. Francisco Javier Martín Hermosín i Pedro
Alonso Navarro i amb 13 vots en contra dels representants del PSC-CP,
Srs./Sres. Núria Marín Martínez, Francesc J. Belver Vallés, Cristian Alcázar
Esteban, José Castro Borrallo, Manuel Brinquis Pérez, José M. García Mompel,
Jaume Graells Veguin, Jesús Husillos Gutiérrez, M. Ángeles Sariñena Hidalgo,
Rocío Ramírez Pérez i David Quirós Brito i del REGIDOR i la REGIDORA NO
ADSCRIT/A, Sr./Sra. Rafael Jiménez Ariza i Cristina Santón Ramiro; assistents
presents en el moment de la votació.
d) Acords SISÈ i TRETZÈ han estat aprovats amb 26 vots a favor dels
representants del PSC-CP, Srs./Sres. Núria Marín Martínez, Francesc J. Belver
Vallés, Cristian Alcázar Esteban, José Castro Borrallo, Manuel Brinquis Pérez,
José M. García Mompel, Jaume Graells Veguin, Jesús Husillos Gutiérrez, M.
Ángeles Sariñena Hidalgo, Rocío Ramírez Pérez i David Quirós Brito; dels
representants de CIUTADANS, Srs./Sres. Miguel Manuel García Valle, M.
Carmen Esteban Fernández, Rainaldo Ruiz Narváez i Jesús Amadeo Martín
González; dels representants d’ICV-EUiA-PIRATES-E, Sres./Sr. Ana González
Montes, Juliana Carballeira Pascual i Iván Nieto Martínez; dels representants
d’ERC-AM, Srs. Antoni Garcia i Acero i Jorge García Muñoz; del representant de
CiU, Sr. Jordi Monrós i Ibáñez; del representant de la CUP-PA, Sr. Christian
Giménez Márquez i dels REGIDORS i la REGIDORA NO ADSCRITS/A,
Srs./Sra. Rafael Jiménez Ariza, Cristina Santón Ramiro, Francisco Javier Martín
Hermosín i Pedro Alonso Navarro i amb 1 vot d’abstenció de la representant del
PP, Sra. Sonia Esplugas González; assistents presents en el moment de la
votació.
El text definitiu aprovat de la moció, que comprèn la renumeració conseqüència
de la no aprovació dels acords 2, 3 i 10, de forma que els acords 4, 5, 6, 7, 8 i 9
passen a 2, 3, 4, 5, 6 i 7; i els acords 11, 12 i 13 passen a 8, 9 i 10, és el següent:
Atès que els parcs i els boscos urbans són un valor per la ciutat i augmenten la
qualitat de vida de la ciutadania sent elements imprescindibles socialment i
ambientalment. Els parcs són un element del paisatge urbà que trenca amb el
continu de zones edificades i construïdes i aporta un ampli ventall de beneficis
relacionats amb els diversos usos i funcions que realitzen, tant per a l’ordenació
més sostenible del territori i l’urbanisme municipal, com per a la qualitat de vida i el
benestar de les persones.
Atès que els parcs aporten sensacions i vivències agradables que redunden en
benefici de la salut i la qualitat de vida. El contacte amb la natura i amb un paisatge
completament diferent al de l’entorn urbà habitual, influeix de forma positiva sobre
l’estat emocional i físic de les persones, i crea les condiciones adequades per
gaudir de valors més propers a l’essència biològica i psicològica humana. En aquest
sentit, cada vegada hi ha més evidències científiques i empíriques sobre el fet que
el vincle amb la natura ajuda a reduir els nivells d’estrès i té un efecte beneficiós
sobre certs desequilibris mentals i emocionals.

…/…

162

Atès que els espais verds permeten també gaudir de valors com el silenci, la
reflexió, o la contemplació, així com dels canvis en el cicle de la vida, els
ecosistemes i la biodiversitat. La floració, la caiguda i sortida de les fulles, els cicles
de reproducció dels ocells, els colors i olors de la vegetació…, són per a molts
ciutadans la connexió més propera amb la natura, sobretot en el cas d’aquells que
no poden desplaçar-se a altres indrets més allunyats.
Atès que els parcs i els espais verds urbans tenen un alt valor social, ja que
faciliten, la realització d’activitats d’esbarjo i de lleure, individuals o en companyia
d’altres persones, fet que ajuda a viure de manera compartida experiències i
emocions. Passejar, córrer, fer esport, jugar, fer pícnics i àpats, o organitzar i
participar en esdeveniments i festes, millora el benestar col·lectiu i reforça els
vincles humans i la cohesió social.
Atès que els espais verds inscrits en el teixit urbà dels municipis aporten valors i
funcions ambientals de primer ordre, ja que interactuen amb el cicle hídric, la
qualitat de l’aire i acústica, la biodiversitat i el microclima de l’entorn construït i
edificat.
Atès que la vegetació contribueix a la retenció de contaminants de l’aire procedents
del trànsit i de determinades activitats industrials (com els òxids de nitrogen, les
partícules, els òxids de sofre, el monòxid de carboni entre d’altres), a la captació de
carboni que actua com a gas amb efecte d’hivernacle, a la regulació microclimàtica
gràcies a l’ombra i a la humitat que aporta el verd, i a la percepció menys agressiva
del soroll, ja que els parcs esdevenen illes de silenci en un entorn caracteritzat
habitualment pel brogit del trànsit de vehicles de motor.
Atès que el sòl lliure permeable i la cobertura vegetal dels espais verds faciliten la
retenció de l’aigua de pluja i la recàrrega de la capa freàtica gràcies a la major taxa
d’infiltració, a diferència dels espais pavimentats, on l’aigua s’escola ràpidament fins
als embornals i les canalitzacions subterrànies.
Atès que els parcs són alhora un atraient per a la fauna, tant si és per viure-hi o
com a lloc de pas, fet que fa augmentar la biodiversitat animal local, tant pel que fa
a ocells com a espècies de petits mamífers, rèptils, amfibis o insectes i artròpodes.
Les característiques i ubicació dels parcs fan que aportin també diferents tipologies
d’ecosistemes –malgrat que alguns en siguin més artificials– que enriqueixen el
patrimoni natural i esdevenen elements de connexió amb la xarxa de corredors
verds i la resta d’espais lliures del territori.
Atès que la ciutat té una mancança important d’espai lliure i de zones naturals, i que
som la ciutat més densament poblada d’Europa. Aquesta elevada densitat de
població exerceix una forta pressió sobre els recursos i sistemes naturals. Els
espais construïts han de saber conviure amb els espais verds i les zones agrícoles,
forestals, fluvials per configurar un mosaic divers i enriquidor que garanteixi la
sostenibilitat i l’equilibri entre l’activitat humana i la dinàmica i funcionalitat dels
ecosistemes.
Atès que en zones urbanes amb una elevada densitat de població, els parcs tenen
una funció important a l’hora d’esponjar el teixit urbà i trencar amb el paisatge
habitual dels carrers, on el trànsit i l’aparcament de vehicles és un dels principals
protagonistes. Aquest esponjament dona també als ciutadans una percepció de la
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qualitat de vida més saludable, ja que redueix la densitat visual, especialment en
aquells barris on la configuració dels carrers i la tipologia dels edificis dificulten la
creació d’altre tipus d’espais oberts.
Atès que durant aquesta legislatura el govern ha infravalorant la importància i el
concepte dels parcs urbans i les zones verdes, així com ha executat un retrocés en
la dimensió de l’espai lliure i de la la naturalització de la ciutat que fa necessari
reivindicar i posar en valor els parcs i del verd urbà.
Atès que hi ha una important deixadesa en la conservació i promoció dels parcs de
la ciutat. Destaca l’estat del parc de Can Boixeras. A on tot el manteniment s’ha
realitzat a la zona nova del camí de la fonteta, i que malgrat la signatura del conveni
amb l’AMB, les actuacions per acondicionar-lo són totalment insuficients. Mal estat
dels paviments, vegetació que cau, instal·lacions elèctriques precàries,
senyalització inexistent i en mal estat, manca de serveis públics...
Atès que durant la legislatura molts carrers han vist desaparèixer completament la
seva cobertura verda, tractant-se l’arbrat com si fos mobiliari urbà sense més
implicació. Això ha fet perdre qualitat de ambiental, ha empitjorat la qualitat de l’aire,
ha incrementat la contaminació acústica i ha augmentat l’efecte illa de calor sense
haver plantejat solucions alternatives per assolir la fita de carrers accessibles i
verds.
Atès que la gestió estratègica i urbanística de la present legislatura s’ha
caracteritzat per la creació de zones verdes i parcs urbans que només es guanyen
sobre el paper al intentar reconvertir espais que ja existeixen com a zones verdes o
agrícoles en l’actualitat, i que ja aporten tots el beneficis citats als atesos anteriors.
Atès que hi ha hagut nombroses requalificacions de zones de vials com a zona
verda durant la legislatura. La última al ple de febrer on es requalifica part de la
plaça de l’Escorça per poder edificar un nou edifici tancant la plaça Camilo José
Cela. Aquest tipus de requalificacions només fan guanyar zones verdes sobre al
paper, ja que o són petites zones verdes que ja existeixen en l’actualitat o
directament es tracta de places dures o carrers amples que no aporten res en
termes de qualitat de les zones verdes ni de l’espai natural a la ciutat. Altres
actuacions proposen la creació de nous parcs en espais actualment no edificats,
com la zona agrícola de Cal Trabal, proposant la construcció massiva d’edificis que
desvirtuen completament les zones naturals i els espais lliures. Tenim exemple a
l’ARE de la Remunta o al projecte de Cosme Toda, on la creació dels nous espais
verds es transformen en realitat en interiors d’illa de petites dimensions o en espais
intersticials entre edificis. Les zones verdes i els espais lliures es miren així només
a nivell numèric sobre el paper i no amb criteris de qualitat ni socials ni ambientals.
Atès que durant la legislatura 2015-2019 s’ha fet una actuació urbanística concreta
que canviava l’ús de zona verda a equipament en un dels parcs que es poden
considerar de tamany mitjà-gran de la ciutat com és el cas del Parc de la Torrassa.
A l’inici de la legislatura es va aprovar al ple municipal una modificació puntual del
PGM a on es substituïa una part de la zona verda del parc de la Torrassa per
qualificar-la com a equipament. Aquesta requalificació venia de la ma d’un treball
previ i dels acords adquirits amb la ciutadania i la comissió d’entitats per la
instal·lació d’un camp de Fútbol que dinamitzés la part del parc que no estava
consolidada encara. Aquesta modificació puntual per canviar de zona verda a
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equipament es va aprovar entenent que hi havia solucions per tal que la creació de
l’equipament no suposés un impacte excessiu al conjunt del parc, al no haver-se
d’edificar cap volum per ser un camp a l’aire lliure i donada la possibilitat d’ampliar
el parc en un futur incorporant la zona de l’actual central elèctrica. Malgrat la
transformació de part de la zona verda en equipament, el parc de la Torrassa podia
continuar amb la seva característica de gran espai urbà lliure.
Ates que malgrat aquesta potencialitat positiva de mínim impacte del projecte del
camp de futbol de la Torrassa, la solució constructiva adoptada finalment per l’equip
de govern sí té un impacte important per la solució del mur de contenció de terres
de gran alçada, a més de que la compensació de la zona verda del parc de la
Torrassa en altres zones de la ciutat no ha tingut la qualitat inicial, havent qualificat
com a zona verda voreres i els talussos de sortida de la ronda al barri de Sanfeliu.
Atès que aquesta actuació al parc de la Torrassa s’ha malentès per part del govern
municipal que ha decidit posar en qüestió la integritat d’altres parcs de la ciutat per
continuar edificant i densificant el teixit urbà. Trobem el cas del parc de l’Alhambra,
on el govern proposa construir un equipament esportiu destruint més de 5000 m 2
del parc actual, transformant-lo a la pràctica en un interior d’illa i traslladant la
qualificació de zona verda a altre espai de la ciutat.
Atès que el govern ha estat fent reunions amb veïns i veïnes i entitats del districte III
per exposar la proposta de mutilació del parc de l’Alhambra. Aquestes reunions han
mostrat un fort rebuig per part de la ciutadania cap a la proposta, i una forta defensa
de la integritat del parc de l’Alhambra a la seva ubicació actual.
Atès que hi ha hagut una acció desproporcionada per part del govern municipal al
parc de l’Alhambra, enderrocat tot el sistema de pèrgoles i la vegetació a ella
al·legant motius de seguretat basats en una petició de bombers segons resposta de
l’àrea.
Vista la incidència oberta per la guardia urbana en la que es basa l’acció de
l’enderroc total de les pèrgoles del parc de l’Alhambra. A la incidència només es
parla de dues columnes en mal estat que presenten despreniments del recobriment
per corrosió de les armadures metàl·liques. Cal a dir que aquesta incidència dona
una prioritat baixa a l’acció d’aquestes dues columnes.
Atès que amb la informació rebuda per part de l’àrea i les inspeccions visuals
realitzades in situ queda en evidència que no hi havia risc estructural, i que tota la
problemàtica era la possible caiguda de peces del recobriment a 2 columnes i les
seves corresponents vigues degut a la manca total de manteniment de les mateixes
i que aquestes deficiències es podien haver solucionat sense l’enderroc total.
Atès que els parcs urbans, les zones agrícoles els espais lliures i les zones verdes
de la ciutat són escassos, el camí cap a la sostenibilitat i la petjada ecològica cero
de la ciutat ha d’assegurar el manteniment i naturalització dels existents actualment
i per l’ampliació i creació de nous espais sense augmentar la densitat edificatòria.
Propostes com la fragmentació proposada al parc de l’Alhambra fan retrocedir a la
ciutat en els àmbits socials, ambientals, econòmics i patrimonials.
Atès que cal que les administracions públiques dinamitzin els parcs urbans per
fomentar l’ús cívic i socials d’aquests espais.
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El Ple de l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat, a proposta del grup municipal
d’ICV-EUIA-PIRATES-E acorda:
1. Declarar que els parcs i l’espai lliure existents a la ciutat són un valor
fonamental i instar al present i al futur govern municipal a treballar per la
creació de corredors verds, ampliar, millorar i dinamitzar els parcs existents
mantenint i dignificant els actuals.
2. Instar al present i al futur govern municipal a estudiar la priorització de zones
verdes obertes per sobre dels parcs urbans tancats que inclogui el
replantejament i modificació dels cercats als diferents parcs de la ciutat per
fer les zones verdes mes obertes.
3. Instar al present i al futur govern municipal a crear zones de flora i fauna
salvatge protegides.
4. Recuperació per a la ciutadania del sector de la masia Torre Gran i bassa de
laminació, treballant per a la realització d’un gran parc on es combini la
recuperació del bosc de ribera, la connectivitat amb la riba del riu al nord de
la C-31 i la potenciació de la bassa de laminació com a espai per a la fauna
amenaçada d’extinció de forma accessòria a la seva funció hidrològica.
5. Instar al present i al futur govern municipal a fer difusió entre els escolars i la
ciutadania dels valors naturals del municipi, que malgrat ser dels més
densament poblats del món també té àrees d’importància internacional.
6. Instar al present i al futur govern municipal a editar un catàleg d’arbres
monumentals existents a la ciutat per a la seva conservació i divulgació.
7. Instar al present i al futur govern municipal a establir circuits esportius als
parcs de la ciutat i a la Feixa Llarga donant compliment a la moció aprovada
per l’impuls de circuits esportius a la ciutat i per potenciar i dinamitzar l’ús
cívic.
8. Instar al present i al futur govern municipal a augmentar de manera
significativa de la cobertura verda als carrers i places de la ciutat.
9. Instar al present i al futur govern municipal a donar compliment de la moció
de terrats vius i cobertes i façanes verdes aprovada durant aquesta
legislatura per assolir les fites d’augment de la cobertura verda i de
dinamització dels espais lliures de la ciutat.
10. Donar trasllat d’aquests acords a la Diputació de Barcelona, Àrea
Metropolitana de Barcelona, Depana, El Casalet, La Saboga, Padrins del
Riu, Perseu, al Centre d’Estudis de L’Hospitalet de Llobregat, a la FAAVV de
L’Hospitalet de Llobregat, a les AVV de l’Hospitalet de Llobregat i a la
conselleria de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya.
MOCIÓ 32.- EN COMMEMORACIÖ
PROCLAMACIÓ DE LA II REPÚBLICA.

DEL

88È

ANIVERSARI

DE

LA
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Es dóna compte de la moció que es transcriu seguidament, la qual ha estat
aprovada parcialment.
La votació d’aquesta moció s’ha produït de manera separada per cadascun
dels punts de la seva part dispositiva, amb el resultat següent:
a) Acord PRIMER ha estat aprovat amb 18 vots a favor dels representants del
PSC-CP, Srs./Sres. Núria Marín Martínez, Francesc J. Belver Vallés, Cristian
Alcázar Esteban, José Castro Borrallo, Manuel Brinquis Pérez, José M. García
Mompel, Jaume Graells Veguin, Jesús Husillos Gutiérrez, M. Ángeles Sariñena
Hidalgo, Rocío Ramírez Pérez i David Quirós Brito; dels representants d’ICVEUiA-PIRATES-E, Sres./Sr. Ana González Montes, Juliana Carballeira Pascual i
Iván Nieto Martínez; del representant de CiU, Sr. Jordi Monrós i Ibáñez; del
representant de la CUP-PA, Sr. Christian Giménez Márquez i del REGIDOR i la
REGIDORA NO ADSCRIT/A, Sr./Sra. Rafael Jiménez Ariza i Cristina Santón
Ramiro; amb 3 vots en contra de la representant del PP, Sra. Sonia Esplugas
González i dels REGIDORS NO ADSCRITS, Srs. Francisco Javier Martín
Hermosín i Pedro Alonso Navarro i amb 6 vots d’abstenció dels representants
de CIUTADANS, Srs./Sres. Miguel Manuel García Valle, M. Carmen Esteban
Fernández, Rainaldo Ruiz Narváez i Jesús Amadeo Martín González i dels
representants d’ERC-AM, Srs. Antoni Garcia i Acero i Jorge García Muñoz;
assistents presents en el moment de la votació.
b) Acord SEGON ha estat rebutjat amb 20 vots en contra dels representants del
PSC-CP, Srs./Sres. Núria Marín Martínez, Francesc J. Belver Vallés, Cristian
Alcázar Esteban, José Castro Borrallo, Manuel Brinquis Pérez, José M. García
Mompel, Jaume Graells Veguin, Jesús Husillos Gutiérrez, M. Ángeles Sariñena
Hidalgo, Rocío Ramírez Pérez i David Quirós Brito; dels representants de
CIUTADANS, Srs./Sres. Miguel Manuel García Valle, M. Carmen Esteban
Fernández, Rainaldo Ruiz Narváez i Jesús Amadeo Martín González; de la
representant del PP, Sra. Sonia Esplugas González i dels REGIDORS i la
REGIDORA NO ADSCRITS/A, Srs./Sra. Rafael Jiménez Ariza, Cristina Santón
Ramiro, Francisco Javier Martín Hermosín i Pedro Alonso Navarro; amb 5 vots a
favor dels representants d’ICV-EUiA-PIRATES-E, Sres./Sr. Ana González
Montes, Juliana Carballeira Pascual i Iván Nieto Martínez; del representant de
CiU, Sr. Jordi Monrós i Ibáñez i del representant de la CUP-PA, Sr. Christian
Giménez Márquez i amb 2 vots d’abstenció dels representants d’ERC-AM, Srs.
Antoni Garcia i Acero i Jorge García Muñoz; assistents presents en el moment
de la votació.
c) Acords inicialment TERCER, QUART, CINQUÈ I SETÈ han estat aprovats
amb 20 vots a favor dels representants del PSC-CP, Srs./Sres. Núria Marín
Martínez, Francesc J. Belver Vallés, Cristian Alcázar Esteban, José Castro
Borrallo, Manuel Brinquis Pérez, José M. García Mompel, Jaume Graells Veguin,
Jesús Husillos Gutiérrez, M. Ángeles Sariñena Hidalgo, Rocío Ramírez Pérez i
David Quirós Brito; dels representants d’ICV-EUiA-PIRATES-E, Sres./Sr. Ana
González Montes, Juliana Carballeira Pascual i Iván Nieto Martínez; dels
representants d’ERC-AM, Srs. Antoni Garcia i Acero i Jorge García Muñoz; del
representant de CiU, Sr. Jordi Monrós i Ibáñez; del representant de la CUP-PA,
Sr. Christian Giménez Márquez i del REGIDOR i la REGIDORA NO ADSCRIT/A,
Sr./Sra. Rafael Jiménez Ariza i Cristina Santón Ramiro; amb 3 vots en contra
de la representant del PP, Sra. Sonia Esplugas González i dels REGIDORS NO
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ADSCRITS, Srs. Francisco Javier Martín Hermosín i Pedro Alonso Navarro i amb
4 vots d’abstenció dels representants de CIUTADANS, Srs./Sres. Miguel
Manuel García Valle, M. Carmen Esteban Fernández, Rainaldo Ruiz Narváez i
Jesús Amadeo Martín González; assistents presents en el moment de la votació.
d) Acord SISÈ ha estat rebutjat amb 20 vots en contra dels representants del
PSC-CP, Srs./Sres. Núria Marín Martínez, Francesc J. Belver Vallés, Cristian
Alcázar Esteban, José Castro Borrallo, Manuel Brinquis Pérez, José M. García
Mompel, Jaume Graells Veguin, Jesús Husillos Gutiérrez, M. Ángeles Sariñena
Hidalgo, Rocío Ramírez Pérez i David Quirós Brito; dels representants de
CIUTADANS, Srs./Sres. Miguel Manuel García Valle, M. Carmen Esteban
Fernández, Rainaldo Ruiz Narváez i Jesús Amadeo Martín González; de la
representant del PP, Sra. Sonia Esplugas González i dels REGIDORS i la
REGIDORA NO ADSCRITS/A, Srs./Sra. Rafael Jiménez Ariza, Cristina Santón
Ramiro, Francisco Javier Martín Hermosín i Pedro Alonso Navarro i amb 7 vots
a favor dels representants d’ICV-EUiA-PIRATES-E, Sres./Sr. Ana González
Montes, Juliana Carballeira Pascual i Iván Nieto Martínez; dels representants
d’ERC-AM, Srs. Antoni Garcia i Acero i Jorge García Muñoz; del representant de
CiU, Sr. Jordi Monrós i Ibáñez i del representant de la CUP-PA, Sr. Christian
Giménez Márquez; assistents presents en el moment de la votació.

El text definitiu aprovat de la moció, que comprèn la renumeració conseqüència
de la no aprovació dels acords 2 i 6, de forma que els acords 3, 4, 5 passen a 2, 3,
4 i l’acord 7 passa a 5, és el següent:
Atès que el 14 d'abril és una data per reivindicar els valors republicans d’igualtat,
llibertat i fraternitat. Va ser un 14 d’abril de 1931 quan es proclamava la II
República, que va impulsar la Constitució més avançada del seu temps i va
conquerir múltiples avanços en aspectes socials, laborals, de llibertats, educació,
salut, igualtat entre homes y dones o equitat social. Avenços com la instauració d’un
sistema democràtic i parlamentari, amb reconeixement de la llibertat ideològica y de
pensament. El reconeixent del sufragi universal amb el consegüent dret de vot de
les dones per primera vegada en la historia de l’Estat espanyol. La renúncia a la
guerra com a instrument de política internacional. El reconeixement constitucional
del principi d'igualtat entre homes i dones, al del dret al divorci, a la llibertat de
consciència i de culte, al dret a la llibertat d'opinió i comunicació, al dret a la llibertat
de reunió i manifestació pacífica. Nombrosos avanços en la legislació social i en les
condicions i drets dels treballadors. Consolidació de la sanitat pública. L’aplicació
del principi de separació d'església i estat i del laïcisme dels poders públics. La
reforma agrària. La separació de poders. L'autonomia municipal en el
desenvolupament de les seves funcions. Una transcendental millora de l'educació
pública i de la seva generalització amb construcció d’escoles i preocupació per la
cultura. Un ric llegat de producció cultural i científica amb ampli reconeixement
internacional, amb figures com Picasso, Antonio Machado, Federico García Lorca,
Miguel Hernández, Luis Buñuel, entre d’altres.
Atès que no hem d’oblidar que va ser un cop d’estat feixista el que va posar fi al
govern legítim de la II República, a un model d’estat democràtic i a les conquistes
socials i democràtiques assolides.
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Atès que no hem d’oblidar als lluitadors i lluitadores que van defensar, van patir i
van morir per la legitimitat de la II República durant la guerra civil i posteriorment,
durant els anys de repressió del règim franquista, que va abocar a aquest país a 40
anys de dictadura regressiva i violenta. Persones que van sacrificar i arriscar la
seva integritat personal durant dècades per la defensa de valors i principis de
solidaritat, justícia social i llibertat, mantenint viva la consciència social i l’esperança
del retorn dels drets civils i de la democràcia.
Atès que és de justícia, després de 88 anys, el reconeixement a les persones que
van lluitar per aquests valors, així com rescatar els cossos de les persones que
encara romanen enterrades a les cunetes i donar-los sepultura amb la dignitat que
mereixen. I que en aquest sentit, cal també demanar la nul·litat dels processos
sumaríssims que es van seguir contra les persones represaliades.
Atès que en un moment en que l’extrema dreta intenta introduir el discurs
d’intolerància, exclusió i de retrocés en drets democràtics i socials, cal condemnar
rotundament el franquisme i esborrar totes les empremtes que encara queden
d’aquest infame període com “El Valle de los Caídos” mausoleu construït pel
dictador Francisco Franco, així com la retirada de tots els símbols franquistes que
encara queden a les façanes de molts edificis.
Atès que el 14 d'abril és una data per reivindicar un nou procés constituent i
reclamar el nostre dret a escollir el model d’Estat i en conseqüència el dret a
escollir-ne el cap d’Estat.
El Ple, a proposta del grup polític municipal d’ICV-EUiA-PIRATES-E, acorda:
PRIMER.- Instar al govern municipal a celebrar el 14 d’abril de cada any un acte
institucional que posi en relleu el significat de la II República per a la memòria
democràtica de la nostra ciutat, país i estat. Que inclogui l'homenatge a les víctimes
que van defensar la seva legitimitat enfront de l'alçament militar de l'any 1936 i la
posterior dictadura, amb declaració expressa de condemna a l'aixecament militar
que va provocar l'inici de la guerra civil i la posterior dictadura franquista.
SEGON.- Instar al govern municipal a assignar mitjans tècnics, humans i materials,
per esborrar totes les empremtes de la dictadura franquista, retirant tots els símbols
franquistes que encara queden a les façanes de molts edificis de la ciutat de
L’Hospitalet de Llobregat.
TERCER.- Instar al govern de l’Estat a dotar de mitjans tècnics, humans i materials
per recuperar els cossos de les víctimes franquistes que encara romanen a les
cunetes i donar-les sepultura digna.
QUART.- Instar al Govern de l’Estat a anular els judicis sumaríssims dels
condemnats per la guerra civil i la dictadura franquista.
CINQUÈ.- Traslladar aquests acords a Amnistia Internacional, al Memorial
Democràtic, al Parlament de Catalunya, al Congrés dels Diputats i a les entitats
memorialistes de referència de Catalunya, al Congrés dels Diputats i Senat, així
com a la Unió Europea.
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MOCIÓ 33.- DE SUPORT A LA RESOLUCIÓ APROVADA AL PARLAMENT DE
CATALUNYA SOBRE LA PLANIFICACIÓ EDUCATIVA A L’HOSPITALET DE
LLOBREGAT.
Es dóna compte de la moció que es transcriu seguidament, la qual ha estat
aprovada per unanimitat dels assistents presents en el moment de la votació.

El text definitiu aprovat de la moció, és el següent:
Atesa la deficient cobertura educativa a la ciutat de L’Hospitalet de Llobregat a
l’actualitat amb classes on s’excedeix la ràtio permesa a totes les etapes educatives
i alts nivells de saturació a determinades zones de la ciutat.
Atès que la ciutat de L’Hospitalet es troba en plena expansió i es preveuen la
construcció d’uns 10.000 habitatges que faran augmentar la seva població de prop
de 258.000 habitants. Un càlcul aproximat basat en la construcció de 2.000
habitatges acabats el proper any ens dona una estimació de l’augment de població
entre 6.000 i 8.000 habitants aproximadament.
Atès l’elevat percentatge de matrícula viva a la ciutat, que ha augment
exponencialment aquests darrers anys i que continua amb aquesta tendència per
diferents motius, entre ells l’augment dels lloguers de Barcelona que expulsa als
seus ciutadans i l’arribada de persones nouvingudes. Al curs 2017-2018 va haver-hi
més de 2.000 alumnes en matrícula viva entre primària i secundària.
Aquesta matricula viva l’absorbeix l’escola pública posant les ràtios al límit i obrint
grups extraordinaris amb el curs iniciat. Això fa que s’acabi concentrant la matrícula
viva on queden places lliures. Amb aquesta situació no és possible garantir un
repartiment equitatiu i evitar la segregació.
Atès que la comissió d’ensenyament del Parlament de Catalunya del dia 5 de febrer
de 2019 va aprovar una proposta de resolució sobre la planificació educativa a
L’Hospitalet de Llobregat presentada pell Grup Parlamentari de Catalunya en Comú
Podem i amb esmenes transaccionades pel Grup Parlamentari de Junts per
Catalunya i el Grup Parlamentari Republicà i que diu literalment:
“Resolució 267/XII del Parlament de Catalunya, sobre la planificació educativa
a l’Hospitalet de Llobregat
250-00383/12
Proposta de resolució
“Exposició de motius
L’Hospitalet de Llobregat és la segona ciutat de Catalunya, amb prop de 258.000
habitants, i en plena expansió, amb una previsió d’uns 10.000 habitatges nous en
l’horitzó del 2023. D’aquests, poden estar acabats el proper any uns 2.000 de
manera que, tenint en compte que es tracta de pisos grans, de 3 i 4 habitacions, la
població podria augmentar entre 6.000 i 8.000 habitants aproximadament.
Actualment, la cobertura educativa de la ciutat és deficient, com es pot comprovar
amb el nivell de saturació en què es troben algunes zones de la ciutat, fet que
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provoca que les escoles no puguin absorbir l’excés de demanda i fa que en algunes
classes s’excedeixi la ràtio permesa, tant en infantil com en primària, on Es torna a
repetir, al igual que el curs passat, que a les zones de Collblanc-Torrassa i de Santa
Eulàlia són on falten més places públiques. A la zona de Centre-Sant Feliu i Sant
Josep també hi ha una manca de places, cosa que no passava el curs passat.
Pel que fa a secundària, la situació també comença a ser ja alarmant, donat que en
algunes zones hi ha un dèficit important de places, principalment, a determinats
centres considerats d’alta complexitat. En alguns centres d'educació secundària,
com l'Institut Llobregat o l'Apel·les Mestres, que ha perdut un grup per falta de
demanda, el nombre de sol·licituds ha estat baix. Un dels grans reptes, per tant, és
millorar la imatge d'aquells centres on hi ha tantes vacants.
Un altre problema que pateix la ciutat és l’elevat percentatge de Matrícula Viva
durant tot el curs escolar, que s'ha incrementat de forma exponencial en el darrer
curs 2017-18 i que seguirà amb la mateixa tendència, tant per l’augment dels preus
del lloguer a la ciutat de Barcelona com per l’arribada de persones nouvingudes.
Els districtes d'arribada més afectats són Collblanc-Torrassa i Pubilla Cases -Can
Serra. El Cap de Servei d'Educació durant el curs passat va informar al més de
maig de 2018 de 1370 alumnes de primària i 820 de secundària en matrícula viva a
la ciutat el passat curs.
La matrícula viva, l'absorbeix l'escola pública, novament posant les ràtio al límit
legal i obrint grups extraordinaris a meitat curs, que acaben convertint-se en l'únic
lloc on queden places lliures i s'acaba concentrant la matrícula viva.
Cal un repartiment més equitatiu i evitar la segregació.
Per aquests motius, el Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem presenta
la següent:
El Parlament de Catalunya insta el Govern a:
1) Planificar el mapa escolar de L’Hospitalet de Llobregat, de manera transparent i
especialment per a les famílies, amb una previsió suficient i real de places a l’escola
pública als diferents barris i a les diferents etapes educatives (infantil, secundària i
batxillerat).
2) Tenir en compte a l’hora de planificar el mapa escolar públic de la ciutat l’elevat
percentatge de matrícula viva durant tot el curs escolar, i que aquesta es reparteixi
de manera equitativa i buscant la composició heterogènia dels grups escolars, amb
l’objectiu de lluitar contra la segregació escolar.
3) Continuar intervenint en els centres anomenats d’alta complexitat de L’Hospitalet
de Llobregat i en aquells que tenen menor demanda per part de les famílies, amb
una previsió dels diversos vessants d’actuació, amb l’objectiu d’eliminar l’estigma
que tenen i perquè resultin més atractius per a les famílies...
Palau del Parlament, 5 de febrer de 2019”
El Ple de l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat, a proposta del grup municipal
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d’ICV-EUIA-PIRATES-E acorda:
PRIMER.- Instar al Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya a donar
compliment dels acords de la proposta de resolució sobre planificació educativa de
L’Hospitalet de Llobregat aprovada a la comissió d’Ensenyament del Parlament de
Catalunya del dia 5 de febrer de 2019.
SEGON.- Instar a la comissió bilateral sobre educació formada per l’Ajuntament de
L’Hospitalet i la Generalitat de Catalunya a donar compliment a la resolució sobre
planificació educativa de L’Hospitalet de Llobregat aprovada a la Comissió
d’Ensenyament del Parlament de Catalunya del dia 5 de febrer de 2019.
TERCER.- Donar trasllat d’aquests acords al Departament d’Ensenyament, al
Consell Comarcal, a tots els centres educatius de titularitat pública del municipi, al
Consell Educatiu de L’Hospitalet, als grups polítics del Parlament de Catalunya, a la
Federació de Municipis de Catalunya i a l’Associació Catalana de Municipis.
MOCIÓ 34.-

PER L'IMPULS DE RESIDENCIES GERIATRIQUES PUBLIQUES.

Es dóna compte de la moció que es transcriu seguidament, la qual ha estat
aprovada amb esmenes.
La votació d’aquesta moció, que incorpora l’esmena “in voce” formulada pel
Sr Jesús Husillos Gutiérrez, regidor del grup polític municipal del PSC-CP, i
acceptada pel grup proponent, s’ha produït de manera separada per cadascun dels
punts de la seva part dispositiva, resultant aprovada íntegrament, segons el detall
següent:
a) Acords PRIMER, SEGON, QUART, CINQUÈ, i SISÈ: han estat aprovats per
unanimitat dels assistents presents en el moment de la votació.
b) Acord TERCER ha estat aprovat amb 26 vots a favor dels representants del
PSC-CP, Srs./Sres. Núria Marín Martínez, Francesc J. Belver Vallés, Cristian
Alcázar Esteban, José Castro Borrallo, Manuel Brinquis Pérez, José M. García
Mompel, Jaume Graells Veguin, Jesús Husillos Gutiérrez, M. Ángeles Sariñena
Hidalgo, Rocío Ramírez Pérez i David Quirós Brito; dels representants de
CIUTADANS, Srs./Sres. Miguel Manuel García Valle, M. Carmen Esteban
Fernández, Rainaldo Ruiz Narváez i Jesús Amadeo Martín González; dels
representants d’ICV-EUiA-PIRATES-E, Sres./Sr. Ana González Montes, Juliana
Carballeira Pascual i Iván Nieto Martínez; dels representants d’ERC-AM, Srs.
Antoni Garcia i Acero i Jorge García Muñoz; de la representant del PP, Sra.
Sonia Esplugas González; del representant de la CUP-PA, Sr. Christian
Giménez Márquez i dels REGIDORS i la REGIDORA NO ADSCRITS/A,
Srs./Sra. Rafael Jiménez Ariza, Cristina Santón Ramiro, Francisco Javier Martín
Hermosín i Pedro Alonso Navarro i amb 1 vot en contra del representant de
CiU, Sr. Jordi Monrós i Ibáñez; assistents presents en el moment de la votació.

El text definitiu aprovat de la moció, és el següent:
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Atès que la nostra ciutat es fonamentalment de classe treballadora, amb una renta
familiar disponible bruta (base 2010) de 15.200 €/any, segons dades de 2015 (font:
Idescat/INE).
Atès que tenim una població inactiva de unes 117.734 persones, de les quals
61.434 corresponen a persones amb pensions contributives, amb una mitja 990,48
€/mes, segons dades de la Seguridad Social a mes de desembre de 2017. I tenim
desenes de milers de veïns i veïnes amb pensions no contributives i de viduïtat.
Atès que la població entre 65 i 84 anys a la nostra ciutat és de 46.003 persones,
d'elles 20.078 homes i 25.925 dones. La població major de 85 anys a la nostra
ciutat és de 8.039 persones, d'ells 2.749 homes i 5.290 dones.
Atès que segons dades de 2017, havien 8.720 llars unipersonals de persones entre
65 i 84 anys (d'elles 2.154 eren homes sols per 6.566 dones) i 2.866 de més de 85
anys (2.294 dones per 572 d'homes).
Atès que la esperança de vida es situa de mitja en 83 any a Espanya, i tot indica, si
el canvi climàtic o un altres situacions generades per l'acció humana, que
l'esperança de vida continuarà creixent
Atès que unes 12.755 persones van ser ateses per Serveis a les persones d'aquest
ajuntament sobre problemes de manca d'autonomia personal.
Atès que tenim 7.377 de PIAS vigents, i unes 1423 veïns/veïnes amb graus resolts
però no executats, així com centenars de demandes anuals de noves valoracions
sobre el grau de dependència.
Atès que el servei d'ajuda domiciliària ha passat de 1.682 en 2015 a 2.921 en 2017,
quasi bé el doble en 2 anys.
Atès que les teleassistències han passat de 5.567 usuaris en 2015 a 7.343 en 2017,
més d'un 30% en 2 anys.
Atès que el servei de menjador social a passat d'atendre 258 persones de més de
65 anys al 2015 a 370 al 2017, distribuint 50.718 àpats al 2015 i 55.437 àpats al
2017. I el servei de menjar a domicili ha passat d'atendre 187 persones al 2015 a
221 al 2017, distribuint 44.235 àpats al 2015 i 63.043 al 2017, un 40% més.
Atès que de les 22.073 persones amb discapacitats a la nostra ciutat, unes 10.991
son majors de 65 anys.
Atès que els serveis de transport esporàdic per gent gran o dependents ha passat
de 471 usuaris al 2015 a 641 al 2017.
Atès que portem des de fa uns anys amb la mateixa oferta serveis especialitzats per
a la gent gran amb dependència o risc social que es son: 16 centres de dia amb
493 places; 13 residencies per gent gran i 1.148 places; 24 pisos tutelats i 3 centres
soci- sanitaris amb 644 places.
Atès que les unitats familiars cada vegada son més petites i per tant, les xarxes
familiars més febles per fer front a les cures i atenció de la gent gran.
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Atès que diverses associacions de veïns i veïnes han demanat i expressat més
places geriàtriques públiques, per atendre les necessitats d'una població cada
vegada més envellida a la nostra ciutat, i que té unes capacitats econòmiques
limitades.
Atès que una sèrie de desenvolupament urbanístics no ha atès aquesta justa i
necessària demanda per aconseguir una ciutat de serveis, cohesionada i que no
desplaci, a part del jovent, a la nostra gent gran que no es pot permetre pagar 2.000
o 3.000€ /mes per una plaça a una residencia geriàtrica.
Atès que recentment s'ha informat a bombo i platell al barri de Santa Eulàlia la
construcció d'una nova residència geriàtrica concertada.
El Ple de l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat, a proposta del grup municipal
d’ICV-EUIA-PIRATES-E acorda:
1.- Demanar a l'Ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat reservar i/o adquirir terrenys
a la nostra ciutat pel desenvolupament conveniat amb la Generalitat de Catalunya
de residències geriàtriques públiques suficients.
2.- Demanar a la Generalitat de Catalunya reservar i/o adquirir terrenys a la nostra
ciutat pel desenvolupament de residències geriàtriques públiques suficients.
3.- Demanar a l'Ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat, que en tot projecte
urbanístic vigent i/o en futurs desenvolupaments urbanístics que sigui possible, es
reservin usos per places de residències o pisos tutelats suficients per atendre
l'increment de població depenent.
4.- Exigir a la Generalitat de Catalunya recursos suficients i l'increment necessari
per atendre les necessitats de la Gent Gran de la nostra ciutat, ja sigui en resoldre
de manera molt més ràpida les valoracions de dependència i la seva efectivitat i que
incrementi la dotació de places públiques per a residències de gent gran; així com
d'altres programes d'intervenció contra l'exclusió social i la pobresa.
5.- El·laborar un estudi multidisciplinar a la nostra ciutat, sobre la situació real i les
necessitats de la Gent Gran.
6.- Donar trasllat a les AVV de la nostra ciutat, a la FAVLH, a Marea de
Pensionistes, a CCOO i UGT, a la Creu Roja i aquelles entitats i empreses
d'economia social que treballen prestant serveis a gent gran i dependents, al
Departament de benestar i Família.

ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA
En relació amb les mocions presentades pel grup polític municipal
d'Esquerra Republicana de Catalunya-Acord Municipal, números 35, 36 i 37, es
produeixen les intervencions següents:
SRA. ALCALDESSA
Molt bé. Sr. Garcia. Un segon. Un segon perquè les esmenes que li han passat...
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SR. GARCIA ACERO (ERC-AM)
Les acceptem si les vol llegir, perquè no sé si els altres grups les tenen.

SRA. CARBALLERIA PASCUAL (ICV-EUiA-PIRATES-E)
Les dues? D’acord. Era a la moció 35 i a la 37.

SRA. ALCALDESSA
Les té tothom? Tothom sap que hi havia aquestes esmenes i s’han acceptat,
entenc. D’acord. Sr. Garcia, comencem.

Essent les 22:22 hores, abandona la sessió la Sra. Núria Marín Martínez,
Alcaldessa-Presidenta, i a partir d’aquest moment assumeix la presidència la Sr.
José M. García Mompel, 2on Tinent d’Alcaldia.

SR. GARCIA ACERO (ERC-AM)
Comencem presentant la moció sobre l’agència de desenvolupament econòmic de
L’Hospitalet. Des d’Esquerra Republicana de Catalunya en els diferents programes
electorals sempre hem demanat la necessitat de crear una agència de
desenvolupament econòmic.
Un agència que també l’equip de govern el 2014 va anunciar als diferents mitjans
de comunicació, però la realitat tal i com succeeix amb moltes coses, aquesta
agència, tot i anunciar-se als mitjans de comunicació el 2014, avui encara no és una
realitat.
Des d’Esquerra Republicana de Catalunya creiem que aquesta ciutat necessita
impulsar una agència que tingui com objectiu donar un impuls a l’economia local
perquè creï ocupació de qualitat, que marqui les línies estratègiques i d’accions per
potenciar el teixit industrial i productiu de L’Hospitalet, un espai també que sigui de
col·laboració entre les diferents administracions, entre els diferents agents socials i
empresarials i una eina per afavorir que a la nostra ciutat s’instal·lin empreses.
Una agència que en definitiva ha de servir per potenciar la petita i mitjana empresa,
la reindustralització de la carretera del Mig, l’impuls del polígon Pedrosa o també el
cooperativisme, l’economia social i el tercer sector.
I és important que aquesta agència optimitzi recursos públics i aglutini la dispersió
de les diferents unitats, seccions que existeixen a l’Ajuntament de L’Hospitalet i que
treballen a l’àmbit de la promoció econòmica i la formació.
Per tant, creiem que és oportú que aquest plenari de l’Ajuntament de L’Hospitalet
decideixi impulsar aquesta agència de desenvolupament econòmic de L’Hospitalet,
que té com a objectiu impulsar l’economia local, atreure empreses perquè creïn
riquesa a la nostra ciutat i ocupació de qualitat.
Respecte a la següent moció, sobre la creació de la T-treball en el transport
metropolità, aquesta és una proposta que portem a aquest Ple, una proposta de
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l’UGT a l’àmbit de Catalunya i tots i totes nosaltres som conscients que quan es van
desenvolupar els diferents polígons industrials a les afores de les ciutats, aquests
no van tenir en compte l’accés a les persones treballadores en transport públic.
Tot i que ens els darrers anys s’ha avançat en fer arribar el transport públic als
polígons industrials, avui encara hi ha molts polígons als quals no es pot arribar en
transport públic i encara existeixen polígons amb una mancança evident de
transport públic que puguin arribar els treballadors a la seva feina.
Tal i com ha presentat el secretari general de l’UGT de L’Hospitalet, l’UGT ha fet un
informe que remarca que el cost d’un treballador o treballadora d’anar a treballar en
transport públic, és molt superior que el d’anar en transport privat.
Així ho manifesta aquest informe que vostès tenen, que un treballador de Barcelona
que vingui a treballar a la carretera del Mig de L’Hospitalet, el cost de venir en
transport públic, és superior en un 10% al de venir en transport privat.
I amb aquest mateix estudi podríem arribar a conèixer diferents casos que aquesta
situació és un 38 % superior en anar en transport públic envers el d’anar en
transport privat en aquests polígons.
Una dada que també cal tenir en compte és que els treballadors i les treballadores
que van en transport públic, també destinen més temps en accedir al seu lloc de
feina, que no pas amb el seu cotxe privat.
I si a aquest fet li sumem la precarietat laboral, la temporalitat, els sous baixos que
estan patint els treballadors i les treballadores, aquesta situació s’agreuja.
Per tant, des d’Esquerra Republicana de Catalunya el que demanem a aquest Ple,
és manifestar el compromís per tal d’assolir una xarxa metropolitana potent d’accés
als polígons industrials. Instar a l’Autoritat del Transport Metropolità a estudiar la TTreball i la T-Treball/ Peatge i instar també al Ministeri de Foment a incrementar la
inversió pública en la xarxa de transport públic i la dotació econòmica que marca la
llei i els diferents punts que també hi ha en aquesta moció.
I finalment, la moció per prevenir fets i situacions d’odi i discriminació i racisme a la
nostra ciutat, aquesta és una moció impulsada per Unitat contra el Feixisme, una
moció que bàsicament tenia com a objectiu donar suport a la manifestació que es
va realitzar el passat dissabte als carrers de Barcelona i també obtenir el
compromís dels diferents ajuntaments del nostre país per prevenir situacions d’odi i
discriminació.
Portem aquesta moció adaptada amb un nou redactat, perquè bàsicament el suport
a la manifestació en aquest Ple no el podíem donar perquè és una manifestació que
ja ha succeït, però sobretot sí que hi ha aspectes que creiem que són importants,
perquè el 21 de març es va commemorar el dia internacional de l’eliminació de la
discriminació racial i és que avui vivim un context polític a Catalunya i a la resta de
l’Estat espanyol i a nivell europeu, on l’extrema dreta està augmentant en base als
seus principis xenòfobs i racistes.
Per tant, els municipis que són aquelles administracions més properes a la
ciutadania, són aquelles administracions que han de garantir que hi hagi polítiques
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públiques a favor de la convivència, a favor de la cohesió social i en defensa dels
drets humans.
Per tant demanem a aquest Ajuntament que segueixi la seva tasca per prevenir fets
i situacions d’odi, discriminació i racisme a la nostra ciutat. A no cedir espais
públics, ni equipaments públics a organitzacions de caire feixista i instar també a la
celebració del dia 21 de març, el dia internacional per l’eliminació de la discriminació
el proper any. Aquesta seria la presentació de les tres mocions.

El President en aquest moment, Sr. José M. García Mompel, per al seu
posicionament, dóna la paraula als regidors i regidora no adscrits/adscrita i a
continuació a la resta dels regidors i les regidores representants dels grups polítics
municipals, per ordre de menor a major numero de membres.
SR. JIMÉNEZ ARIZA (REGIDOR NO ADSCRIT)
Sí, gràcies. En contra de la 35 i a favor de la 36 i 37.
SRA. SANTÓN RAMIRO (REGIDORA NO ADSCRITA)
Gràcies. Votaré en contra de la moció 35 i a favor de les altres dues.
SR. MARTIN HERMOSÍN (REGIDOR NO ADSCRIT)
Me abstendré de la 35, la 36 la votaré a favor, excepto el punto número 3, porque al
final no ponemos los límites. Una entidad también que a lo mejor fomente actos
violentos, tampoco debería permitirse en L’Hospitalet. Por tanto, yo creo que hay
que ampliar las prohibiciones y tampoco sé si el ayuntamiento tiene o no potestad,
para prohibirlas en función de criterios subjetivos. Por tanto, no apoyo este punto de
la moción. Y la 37 a favor.

SR. ALONSO NAVARRO (REGIDOR NO ADSCRIT)
La moció 35 abstenció, la 36 a favor, excepte el punt número 3, que és en contra i
la 37 a favor.

SR. GIMÉNEZ MÁRQUEZ (CUP-PA)
Bé, ens abstindrem a la 35. Votarem a favor de la 36 i volem aprofitar aquests
minuts per recordar algunes de les principals reivindicacions dels col·lectius i
persones racialitzades, migrades i refugiades, al voltant d’aquest racisme
institucional del que ens parla també aquesta moció.
Aquests col·lectius exigeixen la derogació de la llei d’estrangeria que obliga a les
persones migrades a viure tres anys en la clandestinitat. I és que per la tramitació i
renovació dels papers s’exigeix un contracte d’un any i 40 hores setmanals, una
aspiració laboral que no és fàcil en el context de precarietat actual. Això també és
racisme institucional.
Demanen papers per a tothom sense contracte, accés a la nacionalitat sense
examen, i acollida real i amb tots els drets per a les persones sol·licitants d’asil i
refugiades. Recordem que col·lectius com el sindicat de manters, exigeixen també
despenalitzar la venda ambulant.

…/…

177

A l’àmbit municipal, en la nostra opinió, lluitar contra el racisme institucional és fer
possible l’empadronament sense restriccions. Sentir les demandes de Sindillar, de
Mujeres Pa’lante, de Sanitat Universal Ja, de la tancada de migrants. I aquí, a
L’Hospitalet, segons testimonis de veïnes migrades, encara no s’està garantint
aquest dret. Encara hi ha gent a la qual no s’empadrona al lloc on viu, cosa que li
dificulta l’accés als serveis bàsics als quals hi té dret.
No podem oblidar també, que l’Ajuntament cobra per emetre informes d’arrelament
social i per a la reagrupació familiar, afegint una despesa extra a les malmeses
economies de famílies obreres i precàries que han vingut a treballar als nostres
barris. A més a més, segons denuncien entitats, associacions i col·lectius
antiracistes i de persones migrades, els tràmits per a la reagrupació familiar ens
exigeixen unes condicions de superfície i habitabilitat dels habitatges que posen en
perill el dret de les mares i pares a reagrupar als seus fills i filles, els condemnem a
la pobresa.
També des de l’àmbit local, exigim que finalitzin les identificacions per perfil ètnic o
racial i que s’acabi amb la criminalització de determinats col·lectius, com els
membres de la tancada migrant, que han estat reiteradament visitades per la
Guàrdia Urbana de L’Hospitalet.
I per últim, exigim el tancament de tots els cies. Aquests centres d’internament
d’estrangers que són en la pràctica presons, on s’envia a persones que no han
comés cap delicte, només la falta administrativa de no acreditar la seva situació
burocràtica.
Votarem a favor de la 37. La votem a favor perquè, tal i com creiem i tal i com ha
explicat també el representant de l’UGT de L’Hospitalet, és una realitat que les
classes populars es veuen obligades a fer ús d’algun mitjà de transport de forma
obligatòria, donades les llargues distàncies als llocs de feina, així com la manca
d’una xarxa real de vies ciclables que facilitin la seguretat i viabilitat del transport
sostenible, de la bicicleta en aquest cas.
Per tot això, tot i que la nostra proposta seria fer més accessible encara el preu del
transport, apostant fins i tot per un model de transport públic totalment gratuït,
votem a favor d’aquesta proposta concreta. Gràcies.

SR. MONROS IBAÑEZ (CiU)
Votem a favor de la 35. Votem a favor de la 36. En quant a la 37, ens abstenim. És
una bona moció però clar, no veiem les repercussions econòmiques per arribar a
totes aquestes bonificacions, que trobo bé. Haurien d’haver-hi estudis econòmics de
quin és l’impacte perquè a la zona metropolitana hi ha moltíssima gent i al final
també es necessita dotar de recursos que siguin efectius i per tant, tot i veure-la bé,
pensem que hi hauria de haver-hi, el com arribar a aquesta aplicació de totes
aquestes bonificacions, quin cost econòmic suposaria i com es finançaria aquest
cost econòmic.

SRA. ESPLUGAS GONZÁLEZ (PP)
Respecte a la moció 35, des del Partit Popular ens abstindrem, perquè tot i que
veiem amb bons ulls totes aquelles iniciatives que vagin adreçades a millorar el
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desenvolupament econòmic de la nostra ciutat, per a nosaltres és positiu. Entenem
que totes aquelles mesures que permetin ajudar tant als emprenedors com als
treballadors de la ciutat, són bones per a nosaltres i nosaltres entenem que el
nostre paper com a ajuntament no és el de crear pròpiament llocs de feina, sinó
posar les eines a l’abast de tots aquells emprenedors perquè creïn oportunitats i
llocs de treball.
Entenem que és positiu el fet d’aprofitar les sinèrgies entre el món privat i el món
públic, i entenem que és cabdal per aconseguir el model de desenvolupament
econòmic que sigui exitós.
El que no acabem de veure massa clar, és aquest impuls que vostès diuen de crear
un nou organisme i que unifiqui totes aquestes funcions. Nosaltres entenem que
aquesta tasca és una tasca transversal, que es fa des de totes les regidories i que
per tant no pensem que a dia d’avui sigui una necessitat, el crear una altra agència
de desenvolupament quan ja suposadament hi ha unes regidories que fan aquesta
tasca.
Aquí sí que podríem parlar del fet de si les regidories són eficients i eficaces a l’hora
de donar resposta a aquestes demandes de desenvolupament econòmic. Aquest
seria un altre debat, però sí que existeixen, i per tant, entenem que de manera
transversal es pot fer aquesta feina. Per tant, nosaltres ens abstindrem.
Respecto a la moción para prevenir las situaciones de odio y discriminación y
racismo en L’Hospitalet, esta es una moción parecida a la que trajo Convergencia i
Unió hace también unos meses, estamos de acuerdo en que nadie debería apoyar
o promover discursos populistas, fascistas o racistas que incentiven el odio, no
únicamente los colectivos a los que ustedes hacen referencia sino cualquier
colectivo y respecto a cualquier ciudadano, piense como piense o sienta como
sienta.
Nosotros entendemos que toda aquella fuerza política que respeta la ley y la
Constitución tiene cabida en las elecciones, ya sea en el ámbito que sea y tienen
apoyos y por tanto tiene representación, se merecen nuestro respeto. Seguramente
hay muchas cosas que no me gusten de fuerzas políticas, para empezar como la de
ustedes, pero no por ello yo voy a impedirles que puedan expresarse y
evidentemente pues difundir su mensaje.
Efectivamente los ciudadanos decidirán si son dignos de tener su apoyo o no tener
su apoyo, pero no seremos nosotros, en este caso el Partido Popular, quien decida
quién va a tener o no va a tener el apoyo de los ciudadanos. En cualquier caso,
ustedes hablan de que el ayuntamiento se presente y prohíba a todas aquellas
personas o grupos políticos que promuevan el odio y tal.
¿Según ustedes podemos entender que el Ayuntamiento de L’Hospitalet se puede
presentar o querellar en contra del presidente Torra? Porque podemos empezar
aquí a hablar de todos aquellos que no pensamos como él, pues si somos bestias
con rostro humano, somos carroñeros, somos víboras o somos hienas. Si eso no es
incitar al odio, que baje Dios y lo vea. Por tanto, si ustedes entienden que el
Ayuntamiento de L’Hospitalet se podría querellar contra el presidente Torra, pues
vamos.
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En cualquier caso, también es populista o fascista pedir a los CDRs que presionen
para conseguir la república, ¿eso también es promover el odio o solo se promueve
el odio desde su punto de vista quienes ustedes consideran, y desde el otro punto
de vista no? En cualquier caso, nosotros como digo vamos a votar en contra de
esta moción.
Respecto a la moción 37, la votaremos a favor. Desde el PP creemos que
evidentemente hay una verdadera necesidad de movilidad sostenible y necesitamos
que todas aquellas personas que por diferentes circunstancias laborales, pues se
tienen que desplazar no solamente dentro de L’Hospitalet, sino fuera a polígonos
industriales, que puedan tener una red de transporte público que dé respuesta a
sus demandas.
En ese sentido, creemos positivo que desde las entidades oportunas se pueda
buscar una solución para todas ellas y nos parece que la bonificación de la TTreball o T-Peatge podría dar una buena solución. Por tanto, el Partido Popular
votará a favor de la moción.

SRA. CARBALLERIA PASCUAL (ICV-EUiA-PIRATES-E)
El nostre grup municipal, sobre la moció 35, moció per impulsar l’agència de
desenvolupament econòmic de L’Hospitalet. Primer agrair al grup d’Esquerra
Republicana l’acceptació d’aquesta esmena que li vam proposar. Nosaltres votarem
a favor d’aquesta moció, perquè compartim l’esperit que té i la proposta que fa, la
compartim. Sí que amb l’esmena volíem introduir aquest canvi que creiem que és
necessari, que és el de la indústria verda, la transició energètica i la sostenibilitat
social i ambiental. I totes les accions que impulsem des de l’administració,
considerem que han de tenir aquesta visió transversal d’ecologisme i feminisme.
Totes estem assistint al deteriorament del nostre medi ambient i del nostre planeta i,
en conseqüència, de la nostra qualitat de vida i de la nostra salut. Hem de treballar
plegades en aquesta direcció per tal de garantir la sostenibilitat del planeta, el
control de la contaminació als nostres pobles i ciutats, i la visió de futur per evitar o
alentir el canvi climàtic, per això volíem fer aquesta aportació i aquesta esmena a la
moció d’Esquerra, però la votarem a favor perquè la compartim plenament.
Essent les 22:39 hores, s’incorpora a la sessió la Sra. Núria Marín Martínez,
Alcaldessa-Presidenta.
A la moció 36, moció per prevenir fets i situacions d’odi i discriminació i racisme a
L’Hospitalet. Des del grup municipal de Canviem votarem a favor d’aquesta moció,
excepte del punt 3 que ens abstindrem. I no perquè no estiguem d’acord, sinó
perquè tal i com han comentat alguns grups també i com està redactat, l’ajuntament
no pot denegar actes a organitzacions legals i que compleixen els requisits, perquè
incorreria en prevaricació. El que sí pot, és actuar si en aquest acte es produeixen
declaracions o manifestacions d’odi, discriminació o racisme, però han de produirse per poder actuar davant d’elles o sinó amb organitzacions que estiguin
il·legalitzades, però si no ho estan, difícilment.
Aquest és un debat que, malauradament, ha tornat a l’escena política amb força per
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la irrupció de l’ultradreta al nostre país, així com a la resta d’Europa. I com hem
repetit des d’aquest grup reiteradament, són necessàries accions unitàries per tal
d’aturar l’ultradreta i el seu discurs d’odi contra persones migrades, les dones, el
col·lectiu LGTBI. Hem d’enfortir les estratègies que ens han funcionat molts cops,
ho repetim sempre, com va passar amb el feixista rector Custodio, que escampava
aquest discurs de l’odi per Sanfeliu, davant la indignació de tots els veïns i veïnes.
Ho vam aconseguir d’una manera unitària i estratègica i amb un objectiu comú que
està per sobre dels interessos partidistes i per sobre de voler capitalitzar qualsevol
lluita, encara que sigui l’antifeixista.
La moció 37, la moció per impulsar la creació d’una bonificació de treball en el
sistema tarifari, T-mobilitat, de transport públic metropolità, també gràcies per
acceptar aquesta esmena. Creiem que era convenient també instar la Generalitat
en les seves responsabilitats per la competència que té en el transport terrestre. I el
nostre grup municipal sempre ha treballat per l’objectiu d’una mobilitat sostenible i
en aquest sentit hem presentat diverses mocions ja sigui aquí o propostes al
Parlament.
A aquesta moció considerem que hi ha barreja de diferents temes que haurien
d’estar separats a vàries mocions també. I ho votarem per punts, perquè hi ha punts
amb els que estem d’acord i d’altres que no.
Sobre el primer acord, votarem favorablement ja que és objectiu del nostre grup
municipal assolir aquesta xarxa de transport pública metropolitana, que garanteixi a
les persones una alternativa a la mobilitat privada i sigui viable, així com l’eliminació
de les barreres per a la mobilitat reduïda a tots els mitjans de transport. Nosaltres
afegiríem l’eliminació de les barreres a tota la ciutat, no només als mitjans de
transport.
El segon acord el votarem en contra. Pel que fa a la T-Mobilitat ja prioritza els
viatges recurrents, és a dir, ja estan contemplats aquests viatges que tu fas
diàriament a la teva feina, en aquest cas ja els inclouria. Pel que fa a la T-Peatge,
estem en contra perquè fomenta el transport privat, en cotxe privat, perquè has
d’utilitzar el cotxe privat per arribar a aquesta estació i després ja el transport públic.
Llavors no estem d’acord, per això aquest segon acord el votarem en contra. En
aquest sentit, també hem de tenir en compte que ja existeix un sistema de tarifació
que es plasma en la T-Jove, T-16, T-4 reduïda i T-4 gratuïta. Hi ha sis temes
tarifaris.
El tercer acord també el votarem en contra. Per a nosaltres no té sentit aquest
acord, ja que la T-mobilitat ja planteja l’eliminació de les corones. Per tant, el
votarem en contra.
El quart acord el votarem favorablement. És una bona proposta, llavors la votarem
favorablement. El cinquè acord també el votarem a favor. I el sisè que és aquest
que s’ha incorporat, aquest nou acord, que seria el sisè, aquest també el votem a
favor.
Al setè acord ens abstindrem. És el que parla del bicing, que abans era el sisè i ara
és el setè, que vam introduir aquest punt. El bicing no té contemplat el seu
desplegament a l’Àrea Metropolitana, i seria un debat de l’Àrea Metropolitana en
aquest sentit. I als polígons industrials hauríem de combatre també el que és la
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indisciplina d’aparcament dels cotxes sobre les voreres. És pràcticament impossible
circular en bicicleta pels polígons industrials perquè hi ha molts cotxes a les voreres
i aquest és un problema recurrent. Pensem que podem treballar en aquest sentit.
I el vuitè acord votarem a favor perquè són els trasllats.

SR. GARCIA VALLE (CIUTADANS)
Muchas gracias. La moción para impulsar la agencia de desarrollo económico de
L’Hospitalet la votaremos a favor. La 37 también la votaremos a favor. Y en cuanto
a la 36, vamos a ver si decimos aquí unas palabras para contrastar cosas, sobre
todo para que se vea la hipermetropía que observamos en esta moción por parte
del grupo proponente.
Desde Ciudadanos votamos entusiasmados contra el odio, la discriminación y el
racismo, no solo porque forma parte de nuestros principios éticos y valores
políticos, sino porque los sufrimos permanentemente. Yo precisamente lo he
sufrido, el odio y la agresión en mis propias carnes. Está pendiente de juicio
todavía, pero ustedes saben que nosotros sufrimos eso cada día, cada día.
En esta moción Esquerra Republicana expresa su preocupación por el aumento
electoral de determinados partidos y el auge de los discursos de odio a escala
mundial, sin ver los hechos y situaciones de odio, discriminación y racismo que se
producen en el seno de su propio partido, en Esquerra Republicana.
Vamos a poner algunos ejemplos de la hipermetropía a la que me refería de
Esquerra Republicana con el odio, el racismo, la xenofobia que se les ha olvidado a
ustedes incluir en esta moción. Podemos empezar hablando del histórico presidente
de Esquerra Republicana, Heribert Barrera, que decía que en América los negros
tienen un coeficiente inferior al de los blancos, afirmaba que la inmigración es la
principal amenaza de Cataluña. “Conseguimos superar las oleadas de andaluces
pero ahora están en peligro”, “A mí me gustaría una Cataluña como la de la
República, sin inmigrantes”. Fuente el libro “Qué piensa Heribert Barrera” 2001, en
declaraciones a La Vanguardia entre 1991 y el 95”.
No hace falta remontarse al pasado, señores de Esquerra Republicana, también
podemos comentar las declaraciones racistas de Oriol Junqueras, comparando las
diferencias genéticas de los catalanes y los españoles. Fuente: artículo en el diario
Avui de 27 de agosto de 2008.
También podemos recordar los comentarios xenófobos de Núria de Gispert, su
partido Demòcrates, de la que es presidenta, sigue en el grupo de Esquerra
Republicana en el Parlamento y su obsesión por expulsar a Inés Arrimadas de
Cataluña y enviarla a su Jerez de la Frontera, su pueblo natal. Lo ha dicho varias
veces.
También podríamos hablar de la Consellera de Cultura que considera colonizadores
lingüísticos a los castellanoparlantes. Fíjense la hipermetropía, fíjense lo que
ustedes no han puesto en su moción. Y no podemos dejar de citar a Torra, que
dice: “ahora miras a tu país y vuelves a ver hablar a las bestias, pero son de otro
tipo. Carroñeros, víboras, hienas, bestias con forma humana. Sin embargo, sorben
odio, un odio perturbado, nauseabundo, como la dentadura postiza con moho”.
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Fíjese, fíjese qué expresiones, eso sí que es odio y racismo, fíjese. Esto lo decía
ese señor: “Es odio contra la lengua catalana, contra lo que representamos como
lengua. Están ahí entre nosotros, les repugna cualquier expresión de catalanidad.
Es una fobia enfermiza. Hay algo sinceramente freudiano en estas bestias”. Eso
dice él. Imagínese quien está loco de atar, quien está loco de atar y qué disparates
dice.
Hay un pequeño bache en su cadena de ADN. En definitiva, hipermetropía. Mire, sí
señores de Esquerra Republicana, sí. Esto es odio, esto es racismo. Es xenofobia,
esto sí que lo es y esto sí que es discriminación. Tomen nota señores de Esquerra
Republicana, cuando traigan una moción de este tipo aquí, tomen nota y la vamos a
votar a favor, porque estamos en contra del odio. Estamos en contra de lo que
ustedes hacen y que no ven la paja en el ojo ajeno o al revés, no ven la viga en su
ojo y ven la paja en el ojo ajeno, y es cierto que hay odio también en otras
formaciones, pero ustedes no pueden dar lecciones a nadie.
Votamos a favor de esta moción porque estamos a favor del espíritu de la moción,
pero no de lo que ustedes hacen y lo que predican, y luego nos traen con
hipocresía estas mociones aquí. La votamos a favor señores, pero tomen nota de lo
que les he dicho. Tomen mucha nota. Muchas gracias.

SR. GARCIA MOMPEL (PSC-CP)
Gracias, Sra. Alcaldesa. En el tema de la moció sobre la T-Treball, entenem que…
li votarem a favor, entenem les raons de que parlava la Sra. Juliana, perquè és
bastant correcte el que deia, no obstant en aquests moments, estem esperant que
la T-Mobilitat es posi en marxa i segurament recollirà aquestes qüestions que vostè
esmenta, sobre el tema del treball.
Però jo crec que hauríem de parlar una mica, suposo que una moció no dóna gaire
temps de parlar-ho, però hauríem de parlar una mica i fer un balanç del que s’ha fet
durant una temporada bona, a partir del govern tripartit de l’esquerra a Catalunya,
del que es va fer per l’aposta de la sostenibilitat, no només del transport públic, sinó
també de tot el que acompanya a les fonts d’energia i a les maneres de viure.
Nosaltres aquí a la ciutat juntament amb l’Àrea Metropolitana hem treballat en
algunes qüestions que crec que s’han de deixar ben clares. En el tema de
l’adaptació dels autobusos i de les parades és patent, estan pràcticament totes
fetes. Evidentment, els metros de la ciutat estan tots adaptats, no és així a totes les
ciutats. Tenim sistemes, hem posat en marxa sistemes de carsharing, motosharing,
de bici i de zones de ZUAP, zones d’atmosfera protegida i zona verda.
Hem incrementat el transport públic a la M-12 i a la M-14; la L-16 i la nova línia L11. S’han incrementat totes les freqüències d’autobús. Estan en marxa les línies 9 i
10 de metro i el sistema d’informació i de control de la mobilitat s’ha posat en marxa
aquesta setmana. Jo crec que aquest és un balanç col·lectiu del que estem
contents, però hem d’estar contents el govern metropolità i el govern de la ciutat,
juntament amb el govern de la Generalitat, en aquest cas. Hem anat poc a poc
assentant les bases per a que el transport públic sigui un dels elements definitoris
de les maneres de fer política, perquè al final això repercutirà en allò a que tenim
tanta estima, la qualitat de l’aire i la salubritat pública.
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Dir que estem d’acord amb aquesta moció i que per tant no hi ha res a discutir, però
el transport en aquest moment forma part, té un dèficit del 50 %. El transport és
deficitari i com a bé públic que s’ha de protegir, jo crec que la Generalitat i els
governs locals han apostat per aquesta T-Mobilitat perquè farà més clar, allò que
l’axioma que deia el company Christian amb el que jo estic d’acord, però estem molt
lluny de que el transport sigui gratuït, el transport públic em refereixo.
De totes maneres, hem de dir que està creixent a un ritme del 4 % anual i que
s’estan fent, al sistema de transport públic de Catalunya, més de 1.025 milions de
viatges en aquest moment, lo qual és moltíssim i dóna una xifra important del que
és apreciat per la població, aquest sistema de transport.

SR. BELVER VALLÉS (PSC-CP)
A la moció número 35 per l’agència de desenvolupament econòmic, com explicava
el Sr. Garcia, és cert, nosaltres en el pla d’actuació municipal d’aquest mandat
incorporàvem com a proposta del govern, impulsar l’agència de desenvolupament
econòmic i signar un conveni amb la delegació de la cambra de comerç a la ciutat,
per fer conjuntament el desenvolupament d’aquesta agència.
En aquests treballs vam veure una realitat i era que en aquell moment s’estava fent
la implantació, el desplegament, l’impuls de l’agència de desenvolupament
econòmic a nivell metropolità. I a partir d’aquí vam fer la reflexió, es va fer una
reflexió no només des de la ciutat de L’Hospitalet, sinó conjuntament que
segurament el que sí que no tenia sentit era tenir 36 agències de desenvolupament
econòmic a l’àrea metropolitana de Barcelona. Vam veure el conjunt de zones,
fonamentalment zones europees, amb les quals tenim establerta competitivitat,
competència com saben i han sentit dir moltes vegades a l’Alcaldessa, nosaltres no
competim amb Barcelona, no competim amb Cornellà, no competim amb
Viladecans, Esplugues o Badalona, sinó que competim amb altres entorns
metropolitans i per tant aquest ha de ser el nostre mirall.
Mirin, l’agència de desenvolupament econòmic de Lió, per exemple, agrupa a 59
ajuntaments i aproximadament 1,3 milions d’habitants. L’agència de
desenvolupament econòmic del gran Londres són 33 ciutats amb aproximadament
8 milions d’habitants o la de Paris que agrupa 131 ajuntaments amb 7,2 milions
d’habitants.
Semblava raonable que si des del punt de vista de competitivitat, d’atracció
d’inversions, d’anar a competir al món, la mida d’allò que es va a oferir, allò del que
representa, fos rellevant. Nosaltres a l’àrea metropolitana de Barcelona, com vostès
saben, som 36 municipis que agrupem aproximadament uns 3,3 milions d’habitants.
Aquesta va ser la nostra aposta, és evident que els serveis que es presten a les
empreses, als emprenedors que estan o que volen ser-hi a la nostra ciutat, en
aquesta atenció vostè sap des de l’equipament del Gornal Activa amb tota l’àrea de
desenvolupament econòmic que la companya Rocío Ramírez dirigeix, des d’allà
s’estan fent durant tot aquest mandat s’han impulsat moltes activitats. S’estan
desenvolupant temes en formació, acompanyament a l’emprenedoria, en seguiment
amb propostes amb nous programes, però sí que un moment determinat i d’acord
amb el que també vam reflexionar amb la pròpia cambra de comerç, vam veure que
no tenia el sentit que nosaltres enteníem originàriament el desenvolupament de
l’agència de desenvolupament econòmic municipal.
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Per tant, no vam continuar en aquesta via. De fet hem participat fa un parell de
setmanes a la ciutat de Cannes, amb un projecte on estaven representats l’Incasol i
el Departament de Territori de la Generalitat. A l’àrea metropolitana en presència
d’uns quants ajuntaments, on ens trobàvem aixoplugats sota l’agència de
desenvolupament econòmic de l’àrea metropolitana de Barcelona, municipis com
Badalona, Sant Adrià, Viladecans, Gavà, Esplugues i L’Hospitalet. Pensem que
aquesta és la manera de fer les coses, de manera agrupada per un tema també
d’eficiència i de ser molt més competitius en el món en el qual allà sí que competim
i no en clau interna. Per tot això, entenent la bonança del plantejament que vostès
feien, votarem contràriament en aquesta moció.

SR. HUSILLOS GUTIERREZ (PSC-CP)
Gràcies Alcaldessa. En relació a la moció número 36 votarem favorablement tot i
que també insistir en l’acord tercer, que és el que de fet genera més neguit de tots i
en tot cas tot entenent, tot i votar a favor també de l’acord tercer, però tot entenent
que no és aplicable a partits i organitzacions reconegudes legalment.
A banda d’això, insistir també en un comentari que abans feia el grup de Ciutadans i
és que potser convindria que la propera vegada que a la Junta de Portaveus
acordessin una sèrie de dates i de dies internacionals i d’actes institucionals, que
després o que abans féssim un relat exhaustiu, una aportació exhaustiva
d’aquestes dates, per tal de poder fer una millor planificació, res més.

SR. GARCIA ACERO (ERC-AM)
Diferents qüestions que m’agradaria contestar. Començaríem per la moció sobre
l’agència de desenvolupament econòmic. El Partit Popular crec que no ha entès la
moció, no es tractava de contractar gent des de l’agència econòmica de
L’Hospitalet, sinó que l’objectiu d’aquesta agència és donar un impuls a l’economia
local, optimitzar els recursos públics i també afavorir que les empreses s’instal·lin a
la nostra ciutat, a part d’establir una línia concertada entre els diferents agents
socials i els diferents agents empresarials.
I respecte el vot negatiu del Partit dels Socialistes, vostès al 2014 quan la van
presentar deien, o quan deien que la farien aquesta agència econòmica, que la van
fer a grans titulars de mitjans de comunicació, manifestaven un fet que nosaltres sí
que compartíem, que era compatible fer aquesta agència de desenvolupament
econòmic amb l’estratègia metropolitana. I no acabem d’entendre aquest canvi
d’opinió entre el 2014, finals del 2014 i inicis de mandat del 2015, perquè havien
passat únicament uns mesos.
La qüestió és que no hi ha cap tipus de voluntat política per desenvolupar aquesta
agència econòmica perquè vostès no creuen en un model econòmic diversificat, és
a dir, que aposti per la reindustrialització de la carretera del Mig, per impulsar el
polígon Pedrosa i únicament en aquesta ciutat el que estem veient en els darrers
anys que s’ha convertit en una ciutat franquícia del món hoteler.
Respecte a la T-Treball, lamento que Iniciativa estigui en contra de la T-Treball, ho
lamento, perquè l’objectiu d’aquesta T-Treball com exposava el representant de
l’UGT, és que els treballadors i les treballadores puguin anar a treballar en transport
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públic als polígons industrials i en aquests moments costa més car anar en
transport públic a aquests polígons, que no pas en transport privat.
I referent a la moció 36 i per contestar a la gent de Ciutadans. Mirin, des d’Esquerra
Republicana mai hem compartit les declaracions de l’Heribert Barrera, ni de la Núria
de Gispert, ni d’altres dirigents, sempre les hem condemnat.
Però li diré una cosa, no menteixin sobre el Sr. Junqueras, perquè vostè menteix
més del que parla i miri que vostè parla molt en aquest Ple. Vostès han tingut gent a
les seves llistes de Plataforma per Catalunya, gent a les últimes eleccions
municipals que venien de Plataforma per Catalunya, un partit racista. Vostès són el
partit de l’odi i de la crispació, vostès són aquell partit que vol separar els nens
segons quina llengua acabin parlant i vostès, el seu portaveu, el Sr. Miguel García,
és el dirigent que es fa fotos amb un partit, en manifestacions, amb dirigents de
Vox.
I Sr. Miguel García deia fa poc a un argentí via twitter, hi ha un president d’un casal
argentí a nivell de Catalunya, el Sr. A., que és el president d’aquest casal al nostre
país, el casal d’Argentina, que lluita per la independència i li va contestar al Sr. A., li
va dir textualment així, “Sr. A. lo tiene usted fácil, márchese por donde ha venido,
aquí ni los españoles, ni la monarquía les hemos llamado”. Això sí que és un tuit
racista i vostè és un racista i un xenòfob, tal com demostra aquest tuit que vostè va
fer.
A continuació l’Alcaldessa-Presidenta, obre un segon torn d’intervencions en
el debat.

SRA. CARBALLERIA PASCUAL (ICV-EUiA-PIRATES-E)
Només un aclariment. Nosaltres també volem que els treballadors puguin anar de
manera més barata a treballar, que el transport els hi surti més barat i per això
volem que s’impulsi la T-Mobilitat que ja resol aquest problema, perquè té en
compte els viatges recurrents, que són els que es fan a la feina, i per això vam
presentar una moció en el seu moment per a que la Generalitat finalment impulsi
aquesta T-Mobilitat i tots els treballadors puguin gaudir d’aquestes bonificacions i
d’aquest preu més assequible.

SR. GARCIA VALLE (CIUTADANS)
Ay, el señor de Esquerra Republicana. Pues eso sí, sí lo ha dicho el Sr. Junqueras,
está ahí y hay hemeroteca, lo puede ver, lo ha dicho muchas veces. Lo que pasa es
que ahora se hace el blandito para ver si dura esto mucho tiempo, porque como hay
el enfrentamiento entre ustedes, que se están comiendo vivos literalmente. Han
estado en la cárcel juntos algunos y no se hablaban, fíjense, lo sabemos de buena
tinta, ni se hablaban.
Pero mire, ese tuit al que usted se refiere, ¿porque no pone usted lo que le contesté
y por qué le contesto y qué es lo que dice ese señor? ¿Por qué no lo dice? Dígalo
también, lo volvería a escribir otra vez ese tuit. Yo nunca me desdigo de lo que
digo, puedo equivocarme y probablemente ese no sea uno de mis mejores tuits,
pero ya le digo, no me arrepiento en nada de lo que le dije a este señor, porque
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tiene usted que poner la otra parte, la otra parte, no valen trampas, no valen
trampas. Lo mismo que ese señor que tiene usted a su lado que escribió mentiras y
es a lo que se dedica, a hacer mentiras, mentiras, porque ese es un embustero, lo
veo cada día en redes sociales con líos.
Mire, aquel tuit, tiene usted que decir, ponga el resto, no solamente eso y no me
arrepiento, porque venía de decir verdaderos disparates del Rey, de los españoles,
bueno, más o menos lo que hace Torra y a veces uno tiene amor propio y dice,
oiga, usted está aquí en España, ha venido libremente y si no está a gusto pues
oiga, pues me parece que por el mismo camino se puede usted marchar, es libre
para irse y le dije al mismo tiempo, que nosotros, que yo, gente como yo, no le
había llamado y se lo volveré a decir si vuelve a repetir lo que dijo, ¿se entera?
A mí no me duelen prendas en reconocer lo que digo. Eso no es racismo y
xenofobia, es contestar a un racista xenófobo, como aquel señor que nos estaba
poniendo a parir y diciendo disparates. Lo mismo que hace el señor, el huido de la
justicia, hace exactamente igual, que es vomitivo lo que dice y el señor este que
tiene usted ahí en la Generalitat, el señor este que está, el comparsa este, el titella,
que es lamentable, eso lo he leído. O sea no se haga usted el estupendo, que nos
conocemos amigo.

SRA. ALCALDESSA
Sra. Secretària, fem un resum de com han quedat les mocions.

SRA. SECRETÀRIA
La 35 rebutjada i la 36 i la 37 aprovades.

SRA. ALCALDESSA
Doncs quedaria aprovada la 36 i 37 i rebutjada la 35. Passem a la moció del Partit
Popular.

La Sra. Alcaldessa-Presidenta, finalitzat el debat, declara rebutjada la
moció número 35, aprovada la número 36 i aprovada amb esmenes la número
37, amb el resultat de la votació que es recull a continuació en cadascuna d’elles.
MOCIÓ 35.- PER
IMPULSAR
ECONÒMIC DE L’HOSPITALET.

L’AGÈNCIA

DE

DESENVOLUPAMENT

Es dóna compte de la moció, que incorpora l’esmena “in voce” formulada per
la Sra. Juliana Carballeira Pascual, regidora del grup polític municipal d’ICV-EUiAPIRATES-E, i acceptada pel grup proponent, que sotmesa a votació ha estat
rebutjada amb 13 vots en contra dels representants del PSC-CP, Srs./Sres. Núria
Marín Martínez, Francesc J. Belver Vallés, Cristian Alcázar Esteban, José Castro
Borrallo, Manuel Brinquis Pérez, José M. García Mompel, Jaume Graells Veguin,
Jesús Husillos Gutiérrez, M. Ángeles Sariñena Hidalgo, Rocío Ramírez Pérez i
David Quirós Brito i del REGIDOR i REGIDORA NO ADSCRIT/A, Sr./Sra. Rafael
Jiménez Ariza i Cristina Santón Ramiro; amb 10 vots a favor dels representants de
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CIUTADANS, Srs./Sra. Miguel Manuel García Valle, M. Carmen Esteban
Fernández, Rainaldo Ruiz Narváez i Jesús Amadeo Martín González; dels
representants d’ICV-EUiA-PIRATES-E, Sres./Sr. Ana González Montes, Juliana
Carballeira Pascual i Iván Nieto Martínez; dels representants d’ERC-AM, Srs.
Antoni Garcia i Acero i Jorge García Muñoz i del representant de CiU, Sr. Jordi
Monrós i Ibáñez i amb 4 vots d’abstenció de la representant del PP, Sra. Sonia
Esplugas González; del representant de la CUP-PA, Sr. Christian Giménez
Márquez i dels REGIDORS NO ADSCRITS, Srs: Francisco Javier Martín Hermosín
i Pedro Alonso Navarro; assistents presents en el moment de la votació.
MOCIÓ 36.- PER PREVENIR FETS I SITUACIONS D’ODI, DISCRIMINACIÓ I
RACISME A L’HOSPITALET.
Es dóna compte de la moció que es transcriu seguidament, la qual ha estat
aprovada íntegrament.
La votació d’aquesta moció s’ha produït de manera separada per cadascun
dels punts de la seva part dispositiva, amb el resultat següent:
a) Acords PRIMER, SEGON, QUART I CINQUÈ: han estat aprovats amb 26
vots a favor dels representants del PSC-CP, Srs./Sres. Núria Marín Martínez,
Francesc J. Belver Vallés, Cristian Alcázar Esteban, José Castro Borrallo,
Manuel Brinquis Pérez, José M. García Mompel, Jaume Graells Veguin, Jesús
Husillos Gutiérrez, M. Ángeles Sariñena Hidalgo, Rocío Ramírez Pérez i David
Quirós Brito; dels representants de CIUTADANS, Srs./Sres. Miguel Manuel
García Valle, M. Carmen Esteban Fernández, Rainaldo Ruiz Narváez i Jesús
Amadeo Martín González; dels representants d’ICV-EUiA-PIRATES-E, Sres./Sr.
Ana González Montes, Juliana Carballeira Pascual i Iván Nieto Martínez; dels
representants d’ERC-AM, Srs. Antoni Garcia i Acero i Jorge García Muñoz; del
representant de CiU, Sr. Jordi Monrós i Ibáñez; del representant de la CUP-PA,
Sr. Christian Giménez Márquez i dels REGIDORS i la REGIDORA NO
ADSCRITS/A, Srs./Sra. Rafael Jiménez Ariza, Cristina Santón Ramiro, Francisco
Javier Martín Hermosín i Pedro Alonso Navarro i amb 1 vot en contra de la
representant del PP, Sra. Sonia Esplugas González; assistents presents en el
moment de la votació.
b) Acord TERCER ha estat aprovat amb 21 vots a favor dels representants del
PSC-CP, Srs./Sres. Núria Marín Martínez, Francesc J. Belver Vallés, Cristian
Alcázar Esteban, José Castro Borrallo, Manuel Brinquis Pérez, José M. García
Mompel, Jaume Graells Veguin, Jesús Husillos Gutiérrez, M. Ángeles Sariñena
Hidalgo, Rocío Ramírez Pérez i David Quirós Brito; dels representants de
CIUTADANS, Srs./Sres. Miguel Manuel García Valle, M. Carmen Esteban
Fernández, Rainaldo Ruiz Narváez i Jesús Amadeo Martín González; dels
representants d’ERC-AM, Srs. Antoni Garcia i Acero i Jorge García Muñoz; del
representant de CiU, Sr. Jordi Monrós i Ibáñez; del representant de la CUP-PA,
Sr. Christian Giménez Márquez i del REGIDOR i la REGIDORA NO ADSCRIT/A,
Sr./Sra. Rafael Jiménez Ariza i Cristina Santón Ramiro; amb 3 vots en contra
de la representant del PP, Sra. Sonia Esplugas González i dels REGIDORS NO
ADSCRITS, Srs. Francisco Javier Martín Hermosín i Pedro Alonso Navarro i amb
3 vots d’abstenció dels representants d’ICV-EUiA-PIRATES-E, Sres./Sr. Ana
González Montes, Juliana Carballeira Pascual i Iván Nieto Martínez; assistents

…/…

188

presents en el moment de la votació.
El text definitiu aprovat de la moció, és el següent:
El 26 d'octubre de 1966 l'Assemblea General de Nacions Unides va proclamar el
dia 21 de març com a Dia Internacional de l'Eliminació de la Discriminació Racial,
en record de la matança de Sharpeville (Sud-àfrica el 1960) i en la qual la policia va
obrir foc contra una manifestació anti-apartheid, assassinant a 69 persones), totes
elles persones negres, recordant que la discriminació racial constitueix un atemptat
contra la dignitat humana i reafirmant, que els principis d'igualtat i no discriminació
formen part dels drets humans fonamentals.
L'Estat espanyol està molt lluny de plasmar les recomanacions dels organismes
internacionals (incloent a la Comissió Europea i el Consell d'Europa) contra el
Racisme i la Xenofòbia.
A més, la situació a les fronteres segueix sent de barbàrie: les devolucions en
calent a la frontera sud, la vulneració dels drets dels refugiats i les refugiades, les
morts a la Mediterrània... i també el racisme impregnat en la nostra societat: la
islamofòbia als mitjans, les identificacions per perfil ètnic o les persecucions
policials.
Juntament amb això, volem expressar la preocupació per l’alarmant resultat de les
eleccions andaluses —amb la pujada del partit d'extrema dreta, VOX— que se
suma a les victòries de Trump als EUA i de Bolsonaro al Brasil, al costat de
l’augment electoral institucional de l’extrema dreta a Europa i Asia, les
mobilitzacions feixistes arreu d’Europa i l'auge dels discursos d'odi a escala
mundial.
Tot això evidencia el que feia temps que des de molts espais es venia anunciant: el
creixement de l’extrema dreta és una realitat i cal fer-hi front.
L'administració local, com a administració de més proximitat a la ciutadania, ha de
garantir, juntament amb altres administracions, polítiques públiques que garanteixin
la cohesió social, la convivència, la igualtat i l'efectivitat de drets (drets fonamentals,
drets humans, drets socials, drets individuals i drets col·lectius) i llibertats.
El Ple de l’Ajuntament de L’Hospitalet a proposta del Grup Municipal d’Esquerra
Republicana de Catalunya, acorda:
Primer.- Instar l’Ajuntament a prevenir i denunciar fets i situacions que suposin odi
i/o discriminació a persones i/o col·lectius per raó del seu lloc d'origen, ètnia,
sexe/gènere, orientació sexual, creença religiosa i/o diversitat funcional.
Segon.- Instar l’Ajuntament a prevenir i combatre pràctiques de racisme
institucional en el conjunt de l'administració municipal i de les seves treballadores i
treballadors públics incloent les policies locals, així com denunciar les pràctiques de
racisme institucional que observi i/o conegui es produeixin en altres
administracions.
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Tercer.- Instar l’Ajuntament a no cedir ni l'espai públic ni equipaments públics
municipals a grups i organitzacions que, trencant la convivència, promoguin l'odi
i/o discriminació dalt esmentats.
Quart.- Instar l’Ajuntament a realitzar una celebració institucional, el 21 de març de
cada any, amb la participació de les entitats de la nostra ciutat.
Cinquè.- Traslladar aquests acords al Consell de Ciutat, a la F.A.V i a totes les
Associacions de veïns i veïnes de l’Hospitalet, a Unitat contra el feixisme i el
racisme, a CC.OO i UGT de l’Hospitalet, als grups polítics del Parlament de
Catalunya.
MOCIÓ 37.- PER IMPULSAR LA CREACIÓ D’UNA BONIFICACIÓ “TTREBALL” EN EL SISTEMA DE TARIFACIÓ T-MOBILITAT DEL TRANSPORT
PÚBLIC METROPOLITÀ.
Es dóna compte de la moció que es transcriu seguidament, la qual ha estat
aprovada amb esmenes.
La votació d’aquesta moció, que incorpora l’esmena “in voce” formulada per la
Sra. Juliana Carballeira Pascual, regidora del grup polític municipal d’ICV-EUiAPIRATES-E, i acceptada pel grup proponent, s’ha produït de manera separada per
cadascun dels punts de la seva part dispositiva, resultant aprovada íntegrament,
segons el detall següent:
a) Acords PRIMER, QUART, CINQUÈ, SISÈ i VUITÈ: han estat aprovats amb 26
vots a favor dels representants del PSC-CP, Srs./Sres. Núria Marín Martínez,
Francesc J. Belver Vallés, Cristian Alcázar Esteban, José Castro Borrallo,
Manuel Brinquis Pérez, José M. García Mompel, Jaume Graells Veguin, Jesús
Husillos Gutiérrez, M. Ángeles Sariñena Hidalgo, Rocío Ramírez Pérez i David
Quirós Brito; dels representants de CIUTADANS, Srs./Sres. Miguel Manuel
García Valle, M. Carmen Esteban Fernández, Rainaldo Ruiz Narváez i Jesús
Amadeo Martín González; dels representants d’ICV-EUiA-PIRATES-E, Sres./Sr.
Ana González Montes, Juliana Carballeira Pascual i Iván Nieto Martínez; dels
representants d’ERC-AM, Srs. Antoni Garcia i Acero i Jorge García Muñoz; de la
representant del PP, Sra. Sonia Esplugas González; del representant de la CUPPA, Sr. Christian Giménez Márquez i dels REGIDORS i la REGIDORA NO
ADSCRITS/A, Srs./Sra. Rafael Jiménez Ariza, Cristina Santón Ramiro, Francisco
Javier Martín Hermosín i Pedro Alonso Navarro i amb 1 vot d’abstenció del
representant de CiU, Sr. Jordi Monrós i Ibáñez; assistents presents en el
moment de la votació.
b) Acords SEGON i TERCER: han estat aprovats amb 23 vots a favor dels
representants del PSC-CP, Srs./Sres. Núria Marín Martínez, Francesc J. Belver
Vallés, Cristian Alcázar Esteban, José Castro Borrallo, Manuel Brinquis Pérez,
José M. García Mompel, Jaume Graells Veguin, Jesús Husillos Gutiérrez, M.
Ángeles Sariñena Hidalgo, Rocío Ramírez Pérez i David Quirós Brito; dels
representants de CIUTADANS, Srs./Sres. Miguel Manuel García Valle, M.
Carmen Esteban Fernández, Rainaldo Ruiz Narváez i Jesús Amadeo Martín
González; dels representants d’ERC-AM, Srs. Antoni Garcia i Acero i Jorge
García Muñoz; de la representant del PP, Sra. Sonia Esplugas González; del
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representant de la CUP-PA, Sr. Christian Giménez Márquez i dels REGIDORS i
la REGIDORA NO ADSCRITS/A, Srs./Sra. Rafael Jiménez Ariza, Cristina
Santón Ramiro, Francisco Javier Martín Hermosín i Pedro Alonso Navarro; amb
3 vots en contra dels representants d’ICV-EUiA-PIRATES-E, Sres./Sr. Ana
González Montes, Juliana Carballeira Pascual i Iván Nieto Martínez i amb 1 vot
d’abstenció del representant de CiU, Sr. Jordi Monrós i Ibáñez; assistents
presents en el moment de la votació.
c) Acord SETÈ ha estat aprovat amb 23 vots a favor dels representants del
PSC-CP, Srs./Sres. Núria Marín Martínez, Francesc J. Belver Vallés, Cristian
Alcázar Esteban, José Castro Borrallo, Manuel Brinquis Pérez, José M. García
Mompel, Jaume Graells Veguin, Jesús Husillos Gutiérrez, M. Ángeles Sariñena
Hidalgo, Rocío Ramírez Pérez i David Quirós Brito; dels representants de
CIUTADANS, Srs./Sres. Miguel Manuel García Valle, M. Carmen Esteban
Fernández, Rainaldo Ruiz Narváez i Jesús Amadeo Martín González; dels
representants d’ERC-AM, Srs. Antoni Garcia i Acero i Jorge García Muñoz; de la
representant del PP, Sra. Sonia Esplugas González; del representant de la CUPPA, Sr. Christian Giménez Márquez i dels REGIDORS i la REGIDORA NO
ADSCRITS/A, Srs./Sra. Rafael Jiménez Ariza, Cristina Santón Ramiro, Francisco
Javier Martín Hermosín i Pedro Alonso Navarro i amb 4 vots d’abstenció dels
representants d’ICV-EUiA-PIRATES-E, Sres./Sr. Ana González Montes, Juliana
Carballeira Pascual i Iván Nieto Martínez i del representant de CiU, Sr. Jordi
Monrós i Ibáñez; assistents presents en el moment de la votació.

El text definitiu aprovat de la moció, és el següent:
Històricament la mobilitat de les persones treballadores des de la llar fins al seu
centre de treball es reduïa sovint a travessar un carrer i per defecte, el temps invertit
en el desplaçament resultava insignificant.
Arran de les polítiques que van allunyar la indústria de les ciutats i les ubicava als
afores del nucli urbà, en polígons industrials inicialment i polígons d'activitat
econòmica darrerament, es va provocar una inversió més elevada en temps i en
costos per al treballador i la treballadora, que des de les administracions no es van
tenir en compte.
Les motivacions que portaren a concentrar les empreses en polígons foren a
conseqüència de la pressió social, per manca d'espai habitacional, ja que les ciutats
es quedaven petites per als seus veïns i veïnes, per motius de salubritat, de
contaminació atmosfèrica, acústica, lumínica i visual.
Així doncs, les polítiques urbanístiques un cop més han obviat als treballadors i les
treballadores, per no tenir en compte la correcta i viable accessibilitat a molts dels
nous centres de treball, l'increment del temps en el desplaçament i el cost econòmic
d'aquest.
Es van reubicar les empreses en polígons, molts dels quals encara avui, no
garanteixen l'accés a les persones treballadores en transport públic obligant massa
sovint a fer ús del vehicle privat.
La mobilitat per raons laborals, ja sigui per assistència al lloc de treball o per cercar

…/…

191

feina, sobrepassa l’àmbit local i comarcal. Molts polígons ja no es vinculen
exclusivament a la indústria, Avui hem de parlar de polígons d’activitat econòmica i
productiva.
La reducció de l’atur que s’experimenta en el nostre país des de l’inici de la
recuperació econòmica ha anat de la mà de la precarització del mercat de treball
amb més temporalitat, més parcialitat i uns salaris més baixos, mentre el cost de la
vida no ha deixat d’incrementar-se i el poder adquisitiu de les persones
treballadores ha anat minvant.
Segons un estudi d’UGT Catalunya sobre els costos de la mobilitat per les persones
treballadores, en els desplaçaments entre -per exemple- la Zona industrial de la
carretera del Mig de l’Hospitalet i la ciutat de Barcelona, el cost de la mobilitat en
transport públic és un 10% més car que el cost en vehicle privat. Segons el mateix
estudi, en alguns trajectes de la regió metropolitana aquest diferencial de cost pot
arribar a ser del 38%. Aquest estudi mostra també que en els casos de treballadors
amb mobilitat reduïda la situació es complica i en molts trajectes l’opció del
transport públic és insuficient.
És necessari que el sistema de transport públic funcioni com una xarxa integrada
per a tothom. Encara avui dia existeixen en el si de la xarxa de transport públic
barreres per a la mobilitat reduïda, tant a estacions com als mateixos mitjans de
transport. La inaccessibilitat per a les persones amb mobilitat reduïda no és
acceptable, ja que limita l'accés al món del treball per aquest col·lectiu.
Atès que segons dades del Pla de Mobilitat de l’Hospitalet, el 42,6% de la mobilitat
a la nostra ciutat es deu a causes ocupacionals, per treball o estudi.
Atès que segons dades del Pla de Mobilitat de l’Hospitalet els desplaçaments amb
origen o destinació a l’Hospitalet, són en un 65,1% amb la ciutat de Barcelona i el
32,5% amb altres ciutats de la Regió Metropolitana.
Atès que el 24 d’octubre de 2018, el consell d’administració de l’Autoritat del
Transport Metropolità (ATM) va aprovar l’aplicació d’una tarifa plana per als
desplaçaments entre diferents municipis de l’Àrea metropolitana de Barcelona,
independentment de la zona tarifària a la qual pertanyin, i que va entrar en vigor l’1
de gener de 2019, aconseguint en la pràctica que qualsevol desplaçament amb
origen i destí dins de l’àmbit dels 36 municipis que integren l’AMB tinguin el mateix
cost. Aquesta tarifa plana projectada per l’AMB i aprovada per l’ATM, ha beneficiat
a més de 389.000 persones residents en l’AMB que fins ara havien d’assumir un
important sobrecost en el preu dels títols de transport. Això és un pas important que
hauria de continuar cap a la integració del transport públic de la Regió Metropolitana
de Barcelona (RMB), més enllà de l’AMB.
Atès que el Pla d'infraestructures de Catalunya (PITC) i el Pla Territorial Metropolità
de Barcelona (PTMB) defineixen, entre altres, el projecte ferroviari de la Línia
Orbital (Vilanova – Martorell – Terrassa – Sabadell – Granollers – Mataró)
connectant de forma perimetral la Regió Metropolitana de Barcelona més enllà de
l’esquema radial actual i millorant substancialment la interconnexió amb nombroses
zones i polígons industrials i d’activitat econòmica.
La inversió actual en la xarxa de transports públics de la Regió Metropolitana de

…/…

192

Barcelona és insuficient. Cal millorar molts aspectes com la limitació d'horaris
d'apertura i tancament, manca de personal d'atenció, d'incidència, de circulació,
personal a bord, personal en estacions. Tot això limita el foment i la cultura del
transport públic.
En els darrers anys la participació de l’Estat en el finançament del sistema de
transport públic metropolità sistemàticament s’ha anat reduint o bé mantenint any
rere any, mentre les aportacions de la Generalitat i els ajuntaments s’han hagut
d’anar incrementant.
Vist que la T-Mobilitat serà un nou sistema de tarifació que permetrà calcular el preu
del transport públic de manera personalitzada a cada usuari, es pagarà en funció de
les rutines de transport, dels quilòmetres recorreguts i de la freqüència amb què es
faci servir.
La T-Mobilitat serà una targeta unipersonal que substituirà gradualment tot el ventall
actual de títols de transport. A l’àrea de Barcelona n’hi ha actualment 88 títols, amb
el nou sistema en quedarà només un. Amb aquesta simplificació es deixarà
d’aplicar el sistema actual de les zones tarifàries. Aquest nou sistema permetrà
aplicar bonificacions als usuaris que facin servir el transport públic amb més
freqüència. I és amb aquestes bonificacions on es poden aplicar polítiques actives
d’incentius en l’ús del transport públic.
La T-Mobilitat hauria de permetre incorporar, entre altres, algunes bonificacions
concertades com la “T-Treball”, que reconeixeria un descompte per a les persones
treballadores en el seu trajecte in itinere en el transport públic. Així aquesta
bonificació “T-Treball” podria reconèixer un nombre de viatges limitats i iguals al
nombre de jornades laborals en un període determinat (mensual, trimestral, etc.) en
aquell tram in itínere recorregut habitualment per la persona treballadora.
Una altra bonificació concertada podria ser la “T-Treball/Peatge” per a les persones
treballadores que han de desplaçar-se totalment o parcialment en transport privat a
conseqüència de les barreres en la mobilitat reduïda existents en el mateix transport
públic i/o aquelles que han de fer un desplaçament in itínere en un vehicle privat per
la inexistència o la inviabilitat de l’ús del transport públic, que inclogui un nombre de
passades per peatges determinats, no abonables ni acumulables, limitats iguals al
nombre de jornades laborals en un període determinat (mensual, trimestral, etc.)
recorregut habitualment per la persona treballadora.
Cal garantir el transport públic com un mitjà sostenible i respectuós amb el medi
ambient. Per aquest motiu és necessari que les principals estacions de Rodalies,
FGC, Metro i autobusos properes als Polígons industrials i d’activitat econòmiques
es disposi de Bicing Metropolità, amb bicicletes adaptades també per a persones
amb mobilitat reduïda i es garanteixi la seguretat de l'usuari o usuària en el seu
circuit i la seva circulació.
El Ple de l’Ajuntament de L’Hospitalet a proposta del Grup Municipal d’Esquerra
Republicana de Catalunya, acorda:
Primer.- Mostrar el compromís de l’Ajuntament de L’Hospitalet en assolir una xarxa
de transport Públic Metropolitana potent per garantir a les persones treballadores
una circulació viable i que suposi una veritable alternativa a la mobilitat privada i
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que elimini les barreres per a la mobilitat reduïda, tant a les estacions i parades com
als mateixos mitjans de transport.
Segon.- Instar a l’Autoritat del Transport metropolità (ATM) a estudiar l’aplicació de
les bonificacions “T-Treball” i “T-Treball/Peatge” en el futur sistema tarifari TMobilitat, reconeixent descomptes en un nombre de viatges limitats i iguals al
nombre de jornades laborals en un període trimestral, en el tram itinere recorregut
habitualment per la persona treballadora.
Tercer.- instar a les administracions locals i supramunicipals a estudiar la integració
dels municipis de la Regió Metropolitana de Barcelona dins del consorci de l’Àrea
Metropolitana de Barcelona (AMB) per tal que es beneficiïn de la “tarifa plana” de la
zona tarifaria unificada actual.
Quart.- Instar al Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat a vetllar
perquè als propers plans de Rodalies promoguts pel Ministeri de Foment s’inclogui
la finalització del projecte constructiu i el finançament necessari per a implementar
la Línia Orbital Ferroviària per garantir l’accés als polígons industrials a totes les
persones treballadores en el marc del seu desplaçament itinere o en la seva
jornada laboral.
CInquè.- Instar al Ministerio de Fomento a incrementar la inversió en la xarxa de
transports públics de la Regió Metropolitana de Barcelona i a incrementar la dotació
econòmica en la Llei de Finançament de Transport Públic per a la possible
implementació dels punts acordats i exposats amb anterioritat.
Sisè.- Instar a la Generalitat de Catalunya la dotació econòmica acordada a la Llei
de Finançament del sistema integrat de transport públic de Catalunya aprovada el
22 de juliol de 2015 i exigir el seu desplegament.
Setè.- Instar a l’Ajuntament a garantir el transport públic com un mitjà sostenible i
respectuós amb el medi ambient, fent que en els polígons industrials i d’activitats
econòmiques es disposi de Bicing Metropolità, amb bicicletes adaptades també per
a persones amb mobilitat reduïda.
Vuitè.- Traslladar aquests acords al Consell de Ciutat, a l’Àrea Metropolitana de
Barcelona, a l’Autoritat del Transport Metropolità, als Departaments de Territori i
Sostenibilitat i al de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya,
a la Diputació de Barcelona, al Ministerio de Fomento, a PIMEC, AEBALL i AE
Pedrosa de l’Hospitalet, a CC.OO i UGT de l’Hospitalet, a la F.A.V i a totes les
Associacions de veïns i veïnes de l’Hospitalet i a l’Associació per a la Promoció del
Transport Públic PTP i a l’Associació SUMEM.
PARTIT POPULAR
En relació a la moció presentada pel grup polític municipal del Partit Popular,
número 38, es produeixen les intervencions següents:

SRA. ALCALDESSA
Per part del Partit Popular.
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SRA. ESPLUGAS GONZÁLEZ (PP)
La ordenanza de civismo establece en su artículo 94.1 que los ciudadanos y las
ciudadanas de L’Hospitalet, tienen la obligación de depositar los residuos que
generan dentro de las papeleras y los contenedores correspondientes más
cercanos a sus domicilios en el horario establecido.
También en el punto número 5 establece que el lliurament de los residuos en los
paquetes, las cajas y similares o envases abandonados, los residuos alrededor de
las zonas queda totalmente prohibido.
Por eso, la regiduría de vía pública del ayuntamiento de L’Hospitalet pone al
servicio de la ciudadanía la recogida de muebles, objetos viejos, que los
particulares quieran deshacerse de ellos y que por volumen no quepan en los
contenedores.
Existe un teléfono con cita previa, en el que el ciudadano puede coordinar día y
hora, para poder retirar ese residuo voluminoso. En el caso de los comerciantes, en
el artículo 100 establece los residuos comerciales y se asegura que las personas
titulares de las industrias y los comercios tienen la obligación de hacerse cargo de
la gestión de los residuos, de acuerdo con la normativa sectorial vigente y deben
comunicar al ayuntamiento el sistema de gestión. En ese caso las personas
titulares y las industrias y los comercios, deben hacerse cargo de esos residuos e ir
directamente a la deixalleria a depositar ese volumen, ese residuo voluminoso.
Nosotros entendemos que hay muchos pequeños comerciantes de la ciudad de
L’Hospitalet, que tienen problemas puntuales con ciertos residuos voluminosos que
tienen en sus establecimientos, como puede ser una estantería, puede ser algún
mueble o alguna estantería, o alguna cosa que no estén utilizando en su día a día
dentro del comercio, que sea realmente voluminoso y que nosotros entendemos
que el ayuntamiento de L’Hospitalet, de la misma manera que ofrece ese servicio
para los particulares, pues que los comerciantes también de una manera puntual,
puedan llamar al servicio de vía pública y que el ayuntamiento se haga cargo
también concertando un día y hora en horario evidentemente comercial.
Por eso nosotros pedimos que se incluya, dentro del servicio de recogida a
domicilio, a los pequeños comerciantes de L’Hospitalet que quieran deshacerse de
algún pequeño residuo voluminoso y que sea este servicio evidentemente de una
forma puntual.
Y en segundo lugar, también pedimos que se ponga en marcha una campaña en
este sentido correspondiente, para que los pequeños comerciantes de la ciudad
sepan de la posibilidad de uso de este servicio, y que pueda ser evidentemente de
una manera puntual y gratuita.
Y en tercer lugar dar traslado a las regidurías correspondientes. Gracias.

La Sra. Alcaldessa-Presidenta, per al seu posicionament, dóna la paraula als
regidors i regidora no adscrits/adscrita, i a continuació a la resta dels regidors i les
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regidores representants dels grups polítics municipals, per ordre de menor a major
numero de membres.
SR. JIMÉNEZ ARIZA (REGIDOR NO ADSCRIT)
Sí, gràcies. A favor.
SRA. SANTÓN RAMIRO (REGIDORA NO ADSCRITA)
Gràcies. A favor.
SR. MARTIN HERMOSÍN (REGIDOR NO ADSCRIT)
A favor.
SR. ALONSO NAVARRO (REGIDOR NO ADSCRIT)
A favor.
SR. GIMÉNEZ MÁRQUEZ (CUP-PA)
Abstenció.
SR. MONROS IBAÑEZ (CiU)
A favor.
SR. GARCIA ACERO (ERC-AM)
A favor de la moció.

SRA. GONZÁLEZ MONTES (ICV-EUiA-PIRATES-E)
Nosaltres entenem que la majoria de residus del petit comerç són capses de cartró i
plàstic i altres elements pels que perfectament poden servir els contenidors
específics.
Sí que es cert que algun cop pot arribar un palet o algun envàs gran de fustes o
també pot haver-hi un canvi d’algun mobiliari de més grans dimensions en algun
comerç o oficina, i en aquest cas sí que té sentit la proposta.
Alguns comerços poden tenir un transport gran, tipus furgoneta, i poden portar a la
deixalleria aquests elements, però no tots els comerços ho poden fer.
Malgrat que aquests tipus de residus són molt ocasionals, som conscients que les
dificultats a l’hora de transportar aquests elements genera que en ocasions es
deixin elements als contenidors de manera irregular o coordinant amb algun
propietari que sí té dret al servei per fer passar el residu com a veïnal i no com a
comercial.
Creiem que aquestes situacions s’haurien de regular, donant-li una solució i que, tot
i que sigui de manera limitada, com per exemple 1 o 2 vegades per any i comerç
com a màxim, s’hauria de valorar amb dades, s’hauria de recollir aquesta
possibilitat.
A més, ens consta que l’associació de comerciants del Centre i Sant Josep van fer,
en el seu moment, una proposta molt semblant a aquesta, que el govern, en concret
la regidoria encarregada del comerç, va quedar que estudiaria, però que mai va
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donar una resposta concreta. O sigui, nosaltres creiem que és interessant aquesta
proposta i votarem a favor.

SR. GARCIA VALLE (CIUTADANS)
Sin perder ni un segundo, como le gusta a la Alcaldesa. A favor.

SR. CASTRO BORRALLO (PSC-CP)
Gràcies Alcaldessa. Sobre aquesta moció 38, nosotros votaremos a favor también.
Pero explicaremos un poco las condiciones y cómo podemos llegar a hacer viable
esta propuesta.
Efectivamente ya se ha dicho anteriormente, este es un debate antiguo. Es un
servicio, el de recogida de muebles, muy bien valorado por la ciudadanía, esta es la
realidad. Es un servicio muy singular con respecto a otros ayuntamientos, y es un
servicio muy eficaz, tanto es así que el año pasado, el año 2018, recogimos 3
millones y medio de kilos, entre muebles y trastos viejos que hubieran acabado a
los pies de los contenedores, y que fueron recogidos en el domicilio y llevados a la
deixalleria. Por tanto, es un servicio que tiene además, desde un punto de vista
medioambiental y de mejora de la limpieza de la ciudad, un resultado muy bueno.
En cualquier caso, el servicio se ha tenido que reforzar, ya hubo un debate aquí en
el Pleno, hubo propuestas en el verano de 2017, se reforzó con un nuevo equipo
que tenía un sobrecoste, y ahora cuando llamas al teléfono 900282930 o a través
de la APP, aprovecho para decir que la APP presta también este servicio, además
es muy eficaz porque puedes poner, tienes la agenda y directamente puedes coger
el día, pues a través de la APP hemos ido controlando que los plazos de espera por
parte de la ciudadanía, no fueran más allá de lo que teníamos previsto en la
contrata, y todo eso se está cumpliendo y se está cumpliendo de forma eficiente y
eficaz.
La voluntad del gobierno es integrar estas propuestas que hacían las asociaciones
de comerciantes, pero la clave está en que sea de forma puntual, porque es
evidente que no podemos asumir ni el coste, ni el esfuerzo de la retirada de
muebles y enseres de los miles de comercios que tenemos en la ciudad. Por tanto,
además de modificar los artículos de la ordenanza, que en la misma moción ya se
indican, el 95 y el 100, hemos de buscar la manera de que efectivamente el servicio
se organice y sea puntual, que puede ser una vez al año, cuando hay un cambio de
actividad en un local, o máximo dos, es lo que hemos de acabar de afinar. Insisto,
la voluntad del gobierno es tirarlo adelante y poderlo contrastar con las
asociaciones también de comerciantes.
Sepan ustedes también que cuando los comerciantes llevan sus muebles o sus
enseres a la deixalleria deben pagar una tasa metropolitana, una tasa que está
establecida. Tasa que si nosotros hacemos la recogida como ayuntamiento, dejará
de ingresar también el área metropolitana. Lo digo porque todo tiene pros pero
algunas cuestiones también hay que meditarlas porque tienen contras.
En cualquier caso, buscaremos la solución más eficiente y más eficaz para que de
forma puntual, reitero, puntual, se pueda llevar adelante este servicio, delimitamos
la fórmula también legal, ampliamos la cobertura del servicio, porque con los
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mismos camiones y los mismos turnos no podremos dar abasto al trabajo que
puede suponer el hecho de hacer tres o cuatro mil recogidas puntuales al año, eso
son una media de 8 o 10 recogidas diarias. Por tanto, hemos de prever también ese
incremento del servicio, dentro del plan de servicio y buscar los recursos. Todo es
posible y la voluntad es hacerlo viable en los próximos meses. Gracias.

SRA. ESPLUGAS GONZÁLEZ (PP)
Simplemente para agradecer a todos los grupos municipales que hayan dado el
apoyo a la moción y decirle al Sr. Castro que efectivamente, nosotros cuando nos
hemos puesto en contacto con los comerciantes, ellos mismos también entendían
que no puede ser una cosa diaria, ni semanal, ni mensual, sino que tiene que ser
una cosa puntual y que si hay un comercio que tiene un expositor por qué ha
pasado de temporada y no sabe qué hacer con él, pues entre alquilar una furgoneta
y llevarlo a la deixalleria y encima pagar una tasa y que haya un servicio que ahora
mismo se puedan aprovechar de una manera gratuita y puntual, evidentemente es
una ayuda que ellos agradecerán seguro. Gracias.

SRA. ALCALDESSA
Doncs quedaria aprovada i passaríem a l’última moció presentada per
Convergència i Unió.

La Sra. Alcaldessa-Presidenta, finalitzat el debat, declara aprovada la moció
número 38, amb el resultat de la votació que es recull a continuació.
MOCIÓ 38.-

SOBRE LA RECOLLIDA DE RESIDUS A COMERCIANTS.

Es dóna compte de la moció, que sotmesa a votació, ha estat aprovada
amb 26 vots a favor dels representants del PSC-CP, Srs./Sres., Núria Marín
Martínez, Francesc J. Belver Vallés, Cristian Alcázar Esteban, José Castro Borrallo,
Manuel Brinquis Pérez, José M. García Mompel, Jaume Graells Veguin, Jesús
Husillos Gutiérrez, M. Ángeles Sariñena Hidalgo, Rocío Ramírez Pérez i David
Quirós Brito; dels representants de CIUTADANS, Srs./Sra. Miguel Manuel García
Valle, M. Carmen Esteban Fernández, Rainaldo Ruiz Narváez i Jesús Amadeo
Martín González; dels representants d’ICV-EUiA-PIRATES-E, Sres./Sr. Ana
González Montes, Juliana Carballeira Pascual i Iván Nieto Martínez; dels
representants d’ERC-AM, Srs. Antoni Garcia i Acero i Jorge García Muñoz; de la
representant del PP, Sra. Sonia Esplugas González; del representant de CiU, Sr.
Jordi Monrós i Ibáñez i dels REGIDORS i la REGIDORA NO ADSCRITS/A,
Srs./Sra. Rafael Jiménez Ariza, Cristina Santón Ramiro, Francisco Javier Martín
Hermosín i Pedro Alonso Navarro i amb 1 vot d’abstenció del representant de la
CUP-PA, Sr. Christian Giménez Márquez; assistents presents en el moment de la
votació.

El text definitiu aprovat de la moció, és el següent:
L’Ordenança de Civisme estableix en el seu article 94.1 que Els ciutadans i les
ciutadanes de L’Hospitalet tenen l’obligació de dipositar els residus que generin
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dintre de les papereres i els contenidors corresponents més propers als seus
domicilis i en l’horari establert.
I prohibeix en el seu punt 5 el lliurament de residus en paquets, caixes i similars o
sense envasar i l’abandonament dels residus als voltants de les zones habilitades
per als contenidors.
Per això, la Regidoria de Via Pública de l’Ajuntament de L’Hospitalet disposa d’un
servei de recollida de mobles i estris vells per als particular que vulguin desfer-se
dels residus que ja no els hi són útils.
Trucant al telèfon que l’Ajuntament posa a disposició (900 28 29 30) i acordant un
dia i una hora de recollida, els professionals de Via Pública procedeixen a retirar el
residu voluminós sense cap cost per al ciutadà.
D’aquesta manera, els mobles vells o els estris vells no romanen abandonats a la
via pública de L’Hospitalet fins que els serveis municipals ho retirin, fet que malmet
la imatge de la ciutat que podria comportar una situació de descontrol i perill als
nostres carrers.
Així, l’Ordenança de Civisme, en el seu article 89, defineix els tipus de residus
sobre que podem utilitzar el servei de recollida a domicili:
Per una banda, defineix en el seu punt 2.2 els Residus sectorials:
2.2.1.1. Residus voluminosos: Els que no poden ser evacuats per mitjans
convencionals de recollida, atesa la seva envergadura, com mobles, estris
domèstics, matalassos, somiers, portes, trastos vells i altres elements residuals
llençats per la ciutadania en les seves activitats de reparació i/o substitució de
l’equipament domèstic, amb exclusió de qualsevol mena de residus comercials.
D’altra banda, defineix en el seu punt 3 els Residus comercials:
Els residus municipals generats per l’activitat pròpia del comerç al detall i a l’engròs,
hostaleria, bars, mercats, oficines i serveis. Als efectes de la gestió, són
equiparables a aquesta categoria els residus originats a la indústria que tenen la
consideració d’assimilables als municipals.
En aquest sentit, l’Ordenança de Civisme estableix en el seu article Article 95 com
ha de ser la recollida de residus voluminosos:
1. L’Ajuntament, prèvia sol·licitud de la persona interessada, posa a disposició de
les persones usuàries un servei de recollida de mobles, estris, trastos i similars,
sempre que el seu origen sigui domèstic. Aquests residus hauran de ser dipositats
als punts de recollida establerts per l’Ajuntament, que poden ser consultats a través
de l’Oficina d’Atenció al Ciutadà, els quals seran traslladats, per al seu dipòsit o
eliminació, segons els casos, als llocs o equipaments previstos per l’Ajuntament pel
que fa al cas.
I també ho estableix en l’Article 100 la recollida de residus comercials:
1. Les persones titulars de les indústries i comerços tenen l’obligació de fer-se
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càrrec de la gestió dels residus, d’acord amb la normativa sectorial vigent, i han de
comunicar a l’Ajuntament el sistema de gestió.
2. En cas que les persones titulars de les indústries i els comerços no es facin
càrrec de la gestió dels seus residus, l’Ajuntament podrà actuar de forma
subsidiària, amb càrrec a aquelles de totes les despeses causades, sens perjudici
de la imposició de les sancions corresponents.
Es dona la circumstància que molts petits comerços tenen en un moment de la seva
activitat un residu voluminós però no poden fer ús del servei de recollida a domicili i
han de ser ells qui portin de forma obligatòria a la deixalleria quan tanquen el
comerç.
Aquest fet suposa un greuge per als comerciants donat que molts d’ells no disposen
del transport adient per portar el residu i han de llogar un vehicle per portar-lo, fora
del seu horari laboral.
Donat que els comerciants de la ciutat ja paguen un impost addicional, el de
escombraries comercials, pel desenvolupament de la seva activitats comercial.
Per tot allò, el Ple a proposta del Grup Municipal del Partit Popular
ACORDA:
PRIMER.- Incloure dins del servei de recollida a domicili als petits comerciants de
L’Hospitalet que vulguin desfer-se d’un residu voluminós de forma puntual.
SEGON.- Posar en marxa una campanya pel coneixement dels petits comerciants
de la possibilitat de l’ús puntual d’aquest servei de forma gratuïta.
TERCER.- Donat trasllat a la Regidoria de Govern de Comerç i Drets dels
Consumidors i a les associacions de comerciants de la ciutat.

CONVERGÈNCIA I UNIÓ
En relació a la moció presentada pel grup polític municipal de Convergència
i Unió, número 39, es produeixen les intervencions següents:
SRA. ALCALDESSA
Sr. Monrós, hi ha una esmena.

SR. MONROS IBAÑEZ (CiU)
El Partit Socialista ens ha fet una proposta d’esmena ens els dos acords primers,
que crec, si no vaig errat, se’ls hi... ho hem comentat a la Junta de Portaveus i tots
els grups ho tenen a disposició. Les llegiré: el primer és instar l’ajuntament de
L’Hospitalet a modificar el reglament de participació ciutadana, per incloure la
reglamentació dels processos de participació ciutadana i les consultes populars a
iniciativa institucional. I el segon és consultar la ciutadania sobre els diferents
aspectes del reglament de participació ciutadana, que poden ser modificats per
incorporar els seus interessos, propostes i suggeriments, prèvia a l’elaboració del
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gran projecte de text.
En tant en quant el segon punt, entenc, vull entendre i si no fem un aclariment amb
alguna paraula, que consultar a la ciutadania és que venint del punt primer, es fa
una proposta de nou reglament i una vegada es publica amb exposició pública, com
els altres reglaments que es fan a la ciutat, hi ha un període d’exposició pública en
que la gent pot fer les seves aportacions i això vol dir la consulta, oi?

SR. BRINQUIS PÉREZ (PSC-CP)
Això es fa prèviament a l’exposició.

SR. MONROS IBAÑEZ (CiU)
Exacte. Es fa prèviament. És que com que no queda... jo crec que aquí potser
hauríem de posar, consultar prèviament a la ciutadania sobre les diferents...”. No ho
sé. Penso que falta alguna paraula o alguna...

SRA. ALCALDESSA
Sr. Monrós, hem tingut des de les 5 de la tarda.

SR. MONROS IBAÑEZ (CiU)
Si el que vol dir és això, jo perfecte. Jo les accepto, però vull que quedi clar el que
s’ha d’entendre de l’acord perquè si tothom dubta, no anem bé. Bé, acceptem les
esmenes proposades.
Quina és la finalitat d’aquesta moció? Molt senzill. Precisament en aquesta
legislatura s’han produït moltes mocions en que s’han fet processos participatius, no
només a través de mocions, sinó a través d’altres accions de l’equip de govern i el
que s’ha vist moltes vegades aquí, és que cadascú explica com li agradaria que fos
aquest procés participatiu, i jo crec que si els processos participatius referendats
per la ciutadania els hem de posar en valor, i realment han de tenir conseqüències
pels barris, per diferents coses, com per exemple parlaven del poliesportiu, el que
no podem és cada un dels grups dir als acords de les mocions, com volem que
siguin les coses que moltes vegades van destinades a ser excloents, respecte al
que es vol votar i acordar.
Per tant, jo crec que ha d’haver-hi un nou sistema de participació, un nou
reglament, un reglament que pugui recollir totes aquestes particularitats d’aquests
processos participatius que s’estan portant a terme a la ciutat, i que tots vagin pel
mateix camí, que tots estiguin elaborats amb un o diversos mètodes però dins d’un
mètode general aprovat, i que totes siguin referendades de la mateixa manera i no
fem cadascú diferents mocions o diferents acords per cada projecte de participació
que tenim.
Al final es tracta de fer un reglament nou per unificar tot aquest sistema de
processos, i que això ens pugui validar davant de la ciutadania el dia de demà, i
només demanar el que volem, quin seria el procés, però no com l’hem de fer,
perquè ja tindríem un mètode elaborat que fos hàbil i pràctic per a tothom.
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La Sra. Alcaldessa-Presidenta, per al seu posicionament, dóna la paraula als
regidors i regidora no adscrits/adscrita, i a continuació a la resta dels regidors i les
regidores representants dels grups polítics municipals, per ordre de menor a major
numero de membres.
SR. JIMÉNEZ ARIZA (REGIDOR NO ADSCRIT)
A favor.
SRA. SANTÓN RAMIRO (REGIDORA NO ADSCRITA)
Gràcies. A favor.
SR. MARTIN HERMOSÍN (REGIDOR NO ADSCRIT)
Gracias. A favor.
SR. ALONSO NAVARRO (REGIDOR NO ADSCRIT)
A favor.

SR. GIMÉNEZ MÁRQUEZ (CUP-PA)
Jo no acabo d’entendre, però bé, aviam, en el fons del què expressa jo crec que
estem d’acord. Jo crec que fa tres anys que vam presentar una moció per modificar
tots els reglaments, tant el del Ple com el de participació, incloent-hi aquests
processos participatius i les consultes populars i el que calgui. Jo crec que estem
d’acord.
El segon acord quan diu, “consultar la ciutadania abans de l’elaboració de
l’avantprojecte”, o sigui és previ inclús a la redacció, a l’aprovació inicial, al període
d’exposició pública. Hi ha una consulta que no s’especifica com, diu: “consultar la
ciutadania”. Llavors, consultar la ciutadania, com? A la web, als consells de
Districte, al despatx d’algun grup municipal, al despatx de govern? Com?
Consultem a la ciutadania, a quina ciutadania? Li consultem per fer aquesta
modificació prèvia al projecte que presentarem i que després... bé, ens torna a
quedar el dubte de com s’elabora, o com es consulta o com es legitima la proposta
que llancem, perquè sempre llancem una proposta i aquesta ha de tenir una
legitimació.
No passa res. Tothom sempre vol parlar de participació, però existeixen processos
de participació, existeixen processos de negociació i existeixen processos de
concertació i altres, i no passa res i cadascú utilitza els que li calen en cada
moment. El que passa és que a tothom li interessa, des de fa uns anys, segurament
des de fa més d’una dècada, li interessa parlar de participació, perquè políticament
és molt més correcte i a tots ens agrada molt més omplir del verb participar els
nostres escrits, tot allò que presentem.
Jo no acabo d’entendre ara, explicat així en dos minuts, no acabo d’entendre a qui
se li consulta per fer l’avantprojecte. Ens abstindrem en aquest segon punt i el
primer el votarem a favor. Gràcies.

SRA. ESPLUGAS GONZÁLEZ (PP)
A favor.
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SR. GARCÍA ACERO (ERC-AM)
Sí, nosaltres... és una de les mocions que insta l’ajuntament de L’Hospitalet a
modificar un reglament de participació ciutadana. A principis de mandat, aquest
grup conjuntament amb altres forces polítiques, va reclamar, és a dir, fer un
reglament per modificar l’actual sobre la participació ciutadana. Es van crear
diferents comissions i som a finals de mandat i no tenim cap tipus de reglament
modificat, ni el del Ple ni el més general de participació.
Per tant, avui tornem a instar aquest Plenari, al govern de la ciutat a fer un nou
procés de participació sobre un reglament i comencem a tirar la pilota cap endavant
i cap a la propera legislatura.
I sobre el segon punt, igual que la CUP, no l’acabem d’entendre. I per tant ens
abstindrem d’aquesta moció, perquè creiem que no hi hagut cap tipus de voluntat
política per tal de fer una modificació del reglament i dels processos participatius a
L’Hospitalet de Llobregat, i també hem vist alguns processos participatius que s’han
impulsat per aquest equip de govern, com el tema del procés de Can Trabal, que al
nostre entendre no són processos participatius adients, i per tant creiem que el
primer que cal fer, és complir aquells acords que es van marcar a inici de
legislatura, i no fer mocions que serveixen per tirar la pilota cap endavant a la
propera legislatura i al proper mandat.

SRA. GONZÁLEZ MONTES (ICV-EUiA-PIRATES-E)
Nosaltres votarem a favor. Creiem que és importantíssim estimular la participació
dels nostres veïns i veïnes en la presa de decisions de moltes coses que els
afecten i per això nosaltres considerem que és positiu que es faci el reglament i que
la gent pugui expressar tot allò que consideri.

SR. GARCIA VALLE (CIUTADANS)
Pues hombre, el Sr. Monrós es un hombre que… y lo veo claro porque siempre,
estudios y reglamentos de participación propone muchos. Lo que pasa es que hay
que ver la voluntad al final aunque se aprueben. Mire por donde, voy a estar de
acuerdo con el señor de Esquerra Republicana. No siempre voy a estar en contra,
porque al final yo creo que hay que tener cierta coherencia en las cosas y ahí lo que
dice tiene razón, porque empezamos un mandato y hablamos de eso y se ha
estado dando vueltas y no se ha hecho. Eso parecen patadas hacia adelante.
A todos nos encanta hablar de participación y demás. Unos se lo creen más y otros
menos y a veces algunos yo creo puede ser que alguna gente se vea sinceramente.
Es que a mí me gusta hablar con lo que yo pienso. Eso no quiere decir que acierte,
pero la sensación que uno a veces tiene es que la gente vota cosas por quedar
bien. En el fondo a lo mejor no se lo creen del todo, pero al final no es mala la
participación, yo creo que es buena, pero sobre todo cuando encontremos unos
mecanismos para ver cómo se hace la participación.
Porque claro, al final hay que estudiarlo muy bien, porque claro si tenemos que
preguntar absolutamente todo, que está bien, cuanto más se pregunte a los
ciudadanos, mejor, mucho mejor, más participación, pero si vamos a liar a veces un
conflicto en los barrios. Porque muchas veces esto te lleva a conflictos, es decir, en
un parque unos quieren poner peras y otros quieren manzanas, pues bueno
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participamos y liamos ahí un zipi-zape muchas veces, que a veces los gobiernos
deben tomar decisiones y donde ahí sí que tiene que haber más participación y más
voluntad de consenso, es entre todos los grupos de la oposición, que también en la
participación en la calle, no se vaya a interpretar mal, pero ponerse de acuerdo, el
consenso los grupos que tienen una representación legítima de la ciudadanía, eso
no quiere decir que haya que coartar para nada el que pueda la gente expresarse
libremente.
Pero muchas veces hay que tener cuidado como se hacen estos reglamentos, a
dónde queremos ir a parar y dónde vamos a dejar entrar la opinión muchas veces
sesgada de grupos de presión en los barrios o de gente que tenga intereses a
veces espurios y que contamine… cuidadito porque el tema de la participación o se
hace muy bien y con voluntad de que al final y que sobre todo obviamente los
gobiernos tampoco se pueden anular al cien por cien, porque para eso la
ciudadanía les ha dado la mayoría para que gobiernen y que tomen decisiones.
Los reglamentos de participación hay que mirarlos muy bien y hay que
consensuarlos entre todos y que reflejen el sentir de todos los grupos que están
elegidos, como decía anteriormente, porque me temo y es que tenemos ejemplos a
veces que si no se hacen muy bien y si cualquier cosa, cualquier cosita por
pequeña que sea, se va a consultar, que oye, encantado, yo no diré que no, pero
nos puede generar más problemas que beneficios y al final podemos tener
enfrentado a un barrio contra otro, cuidado con eso y si lo vamos a hacer,
hagámoslo bien. Yo estoy a favor. Yo voy a votar a favor, porque me lo creo,
aunque tengo esas incógnitas que me gusta decirlas aquí con valentía.
Y sobre todo, que nadie se olvide de una cosa, la ciudadanía tiene todo el derecho
a hablar de todo lo que quiera, que se le consulte todo, pero que no se nos olvide
que al final la democracia se ejerce en las urnas y las urnas sacan unos
representantes y hay que, de alguna manera, también exigirles responsabilidades
que no le pasen la pelota a veces a los vecinos, porque puede haber estas cosas
que estaba diciendo. No creo que nadie me interprete mal, porque yo creo que soy
bastante transparente, lo que quiero decir es que sobre todo hagamos un
reglamento de participación que refleje el sentimiento de los grupos que
representan a todos los ciudadanos, y no seamos tan, perdónenme, no vayamos a
entrar en cosas que a veces nos pueden marear la perdiz y que nos van a tener
permanentemente expuestos a que cualquiera diga, pues yo quiero esto también
que me lo consulten, oiga, la otra no, no, es que yo quiero que quiten este árbol,
quiero que pongan el otro, yo quiero que las aceras sean de este color, yo quiero
que del otro. Pues hay cosas, hay debates que creo que no se tienen que abrir,
porque sino además el gobierno tampoco pinta nada. Solamente se llevará
guantazos cuando las cosas salgan mal y supongo que también habrá que darles
un crédito a los gobiernos.
Yo lo que aconsejo y sinceramente estaré a favor, es que tengamos mucha cabeza
en hacer un reglamento de participación con mucho cuidado, que no le den más
problemas que beneficios, y sobre todo si nos ponemos, nos ponemos. No
generemos frustración, porque el otro está pendiente, ¿lo hacemos?, ¿estamos
dispuestos a hacerlo? Yo he puesto sobre la mesa unas incógnitas, me gustaría
que se pensaran. Pues nada más, decir eso y a favor.
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SR. BRINQUIS PÉREZ (PSC-CP)
Gracias, Sra. Alcaldesa. Me ha gustado la intervención del Sr. Miguel García,
porque por lo menos ha dejado claro que el tema de los reglamentos… me acuerdo
que hace unos cuantos Plenos, a mitad de mandato, pusieron encima de la mesa el
tema de hacer un reglamento de participación y el equipo de gobierno precisamente
dijo que no, porque yo creo que lo que estamos intentando es crear un modelo
participativo que funcionara para el municipio de L’Hospitalet, y yo creo que es lo
que hemos estado haciendo durante este mandato.
Seguramente ya nos toca poder redactar un modelo de participación… Bueno, no le
gusta lo que digo Sr. García, pero por lo menos un poco de respeto. Usted pedía
antes respeto cuando hablaba, pues el mismo respeto hacia los demás.

El Sr. García Valle intervé sense micròfon.

Gracias. Entonces yo creo que aquí lo que estamos haciendo es confundiendo la
herramienta con el fin. La participación ciudadana es un medio, es una manera de
llegar para recoger la aportación o cómo podemos recoger la aportación de la
ciudadanía sobre diferentes políticas. Y eso es una manera, la participación es una
herramienta, pero no es el fin.
En este ayuntamiento hemos hecho siete procesos participativos diferentes, creo
que han sido transparentes, que han tenido, un proceso, una parte informativa,
participativa, devolución a la ciudadanía de lo que hemos hecho y hemos sido muy
claros y muy transparentes en cómo lo íbamos a hacer, y hemos estado ensayando
e intentando hacer nuestro modelo participativo propio, que encaje bien en la
ciudad. Y ahora seguramente es el momento de hacer el reglamento.
Cuando se pidió hacer un reglamento por parte de Ciudadanos en una moción,
nosotros dijimos que no estábamos de acuerdo, no por no hacer el reglamento, sino
porque precisamente lo que se estaba intentando, era crear esta manera propia de
participar en la ciudad. Ahora sí que estamos en esa fase seguramente de poder
redactar el reglamento, y sí que también me hubiera gustado, tal como ha dicho
algún otro grupo municipal, pues que se hubiera recogido el trabajo de la
modificación del reglamento.
Ha habido once reuniones, han participado en una comisión del Consell de Ciutat
donde nos hemos reunido once veces y la gente ha podido opinar sobre unas
conclusiones que se presentaron en el Consell de Ciutat de octubre del 2018, hace
tres o cuatro meses. Creo que ahora tampoco toca redactar el reglamento, porque
ya estamos en fase preelectoral electoral, por lo tanto toca para el siguiente
mandato.
Entonces no es un tema de tirar la pelota hacia adelante, yo creo que la
participación ciudadana se tiene que hacer con tranquilidad, alejada de momentos
electorales, que lo que hacen es distorsionar la realidad. Entonces lo que no
podemos hacer es, un poco en la línea de lo que decía el Sr. García, tenemos que
separarlo de los temas electorales y yo creo que ya estamos un poquito más
maduros para poder redactar un reglamento. En general los municipios de la
provincia por lo menos, están huyendo de los reglamentos y hacen más
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documentos que sirven para procesos puntuales, que no nos tenemos ahora que
encorsetar en reglamentos cerrados, que no nos dejen mover o nos dejen aportar
mucho más de lo que se puede aportar con un proceso participativo.
Y el segundo punto, simplemente es lo que dice la ley sobre el tema de los
reglamentos. Si ponemos un reglamento a debate, pues lo que necesitamos es
aplicar la ley y ya está, por eso se ha puesto el segundo punto, que se ha escrito de
esta manera.
Y sobre las consultas populares, pues también hay una ley catalana que dice cómo
se tienen que hacer, por tanto lo que tenemos que hacer es si queremos aplicarlo a
nivel municipal, pues aplicar la ley catalana.

SR. MONROS IBAÑEZ (CiU)
Sr. Miguel García, una coseta. Vostè deia que l’equip de govern ha de tenir la
facultat per fer les coses, com una llibertat o tal. Aquí durant aquest mandat han
passat coses i darrerament una va ser, per exemple, per posar un exemple, en
tenim molts i diversos, el futur poliesportiu de Santa Eulàlia. No, no, jo el poso sobre
la taula com un problema, en el sentit de que hi ha un projecte que pot tenir
dificultats o no, i proposen un altre projecte i què va passar? Que la gent, nosaltres
vam entendre que hi havia certes coses que havien d’anar més enllà, i almenys
aquest grup sempre va dir que potser el que havíem de fer des d’un principi, era
confrontar dos projectes ben fets, dos o els que siguin, perquè un procés de
participació, en aquest cas, eren com a mínim dos i tirar endavant el tema.
Es van fer algunes mocions sobre aquest tema i no ens vam posar d’acord
nosaltres i no ens vam posar d’acord en aquella moció els grups proponents, no ens
vam posar d’acord els grups proponents, no proponents, vull dir, els grups que som
aquí al Ple. Per què? Perquè en el cas que ens ocupa, una decisió d’aquestes era
complicada, complexa, tant per a l’equip de govern com per a tots, inclús ho pot ser
pels veïns, però escolti’m, a qui li posem la patata calenta sobre la taula, a l’equip
de govern? A tots els grups? S’ha d’intentar fer amb consens, és evident.
I per això el dia 28 d’abril la gent anirà a votar, i el dia 26 de maig anirà a votar
perquè en democràcia hi ha una cosa que és poder votar, evidentment en un
procés participatiu, tenint més elements de quin és el procés que volem fer i per què
votem, que ho puguem contrastar, doncs això, si és millor un poliesportiu aquí o un
poliesportiu allà o, com deia el Sr. Toni Garcia, com el procés de Can Trabal, en el
que és un procés participatiu, en que no ha pogut participar ningú que no sigui
l’equip de govern.
Per tant, totes aquestes coses més ben fetes o mal fetes, amb més bona intenció o
menys bona intenció, al final demanar un reglament és per poder-ho tirar endavant i
els reglaments no han de ser només encotillats, poden haver-hi reglaments en que
imaginativament siguem capaços de posar alguna cosa sobre la taula, per
desenvolupar diferents tipus de procediments, no pensar que només hi ha un sol
mètode per una cosa, potser hi ha més i hem de ser imaginatius perquè el món
canvia i al final si no posem aquestes coses sobre la taula, i a més una altra cosa,
aquests processos participatius, jo entenc que moltes vegades s’han portat aquí al
Ple, alguns s’han aprovat pel Ple i s’han votat a favor de tirar endavant un procés
participatiu i altres vegades no s’han tirat endavant.
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Per tant, no tots els processos participatius que es proposin seran aprovats en el
Ple, perquè no ha estat així, alguns sí i altres no. I això és la democràcia, el que jo
demano en aquesta moció, és això, que el mètode o els mètodes amb variables, ho
tinguem tots clar. Quan anem a executar la decisió que hem pres aquí, de fer-ho o
no fer-ho, perquè si acabem decidint fer-ho com ha passat i posem en mans de
l’equip de govern, amb tota la bona fe del món, que tiri endavant un procés, al final
si no tenim un mètode, l’equip de govern tirarà endavant el procés que vulgui, i aquí
el que estic dient és que canviem aquest sistema. Decidim aquí si fem un procés
participatiu i tinguem un reglament per veure com els tirem endavant. Jo crec que
és molt senzill. I clar que ens podem... sempre ens podem equivocar, però si
consensuem les coses, ens equivocarem menys.
A continuació l’Alcaldessa-Presidenta, obre un segon torn d’intervencions en
el debat.
SR. GIMÉNEZ MÁRQUEZ (CUP-PA)
Sí, és que m’ha sorprès bastant l’afirmació de... hem arribat a la conclusió que molt
millor que un reglament, un document, elaborar un document molt millor que tenir o
modificar un reglament de participació que incorpori aquestes propostes.
Bé, jo, nosaltres, jo representant el nostre grup vaig estar onze sessions, si no les
onze potser deu, aportant idees sobre com modificar aquest reglament, perquè ens
vam donar un espai a partir d’una moció, de la moció al Consell de Ciutat, del
Consell de Ciutat a aquell espai. Ara el que hem de pensar és que ens han estat
marejant durant onze sessions, amb l’objectiu de modificar un reglament, perquè
hem estat donant-li voltes durant onze sessions, sobre com modificar un reglament
que ara el govern ens diu, primer, que no s’aprovaran aquestes modificacions i
segon, que és molt millor tenir un document que no, que podem estar d’acord, que
no encaselli d’alguna manera segons quins tipus de processos o la participació en
general, que no un reglament modificat.
Bé, justament és això el que no s’ha de fer, és l’abc del que no s’ha de fer en
qualsevol espai de participació, justament és això. Primer, no prendre les decisions
que se li aboquen a un espai de decisió, prendre-les a un altre lloc. A un espai de
participació se li diu que es prendran, com a mínim, es faran unes aportacions per
fer una modificació, prendre les decisions a un altre lloc, que ha estat fora d’aquest
espai. Això no s’ha comunicat a aquest espai, que jo sàpiga.
I segon, que no serveixi per res. Que els espais de participació que s’obrin de
treball, no serveixin, com a mínim no serveixin, no em faci gestos per favor, com a
mínim no serveixin per allò pel qual es van dissenyar. A aquell espai, jo anava i la
resta de participants anàvem a modificar un reglament que no es modificarà i que
ara el govern ens diu que no caldrà modificar perquè pensen que és millor tenir un
document.

SR. GARCIA VALLE (CIUTADANS)
No, solo un segundo. Es que bueno seguramente coincidimos con lo que dice el Sr.
Monrós en algunas cosas. Es verdad, yo lo que decía es que hay que tener cuidado
porque nos podemos encontrar con problemas, que evidentemente debemos saber
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cómo resolverlos y no crear un conflicto en la sociedad al final. Porque claro, mire,
es que yo la experiencia que usted dice, a mí sinceramente no me ha gustado,
como se ha hecho, sinceramente. Hay otras opiniones, porque al final hemos
llegado a un proceso participativo que he visto cómo ha funcionado, y al final yo he
tenido una sensación de que no era tal. ¿Por qué? Porque lo que he estado viendo
allí, al final si uno tiene que tomar decisiones, que las tome. Pero que las tome a
través de algo que parece participativo, y luego no es porque vemos lo que hay allí
participando, eso habría que discutirlo y si encima eso puede generar algún
conflicto.
Porque claro, yo es que he visto cómo ha funcionado el proceso participativo este, y
a mí sinceramente pues hombre, seguramente usted habrá cogido experiencia,
claro, siempre hay experiencia, pero a mí no me ha gustado mucho como se ha
llevado eso, porque había mucha dirección ahí. Veía mucha red yo ahí y eso para
mí no es participar, porque al final si el gobierno tiene que hacerlo, que lo haga,
pero que no dé la sensación y luego lo hagan quién lo hacen y hacerlo de otra
manera también tiene sus complicaciones.
En cualquier caso, es cierto que nos tenemos que poner de acuerdo, es cierto que
debemos tener mucho cuidado y es cierto que no vaya a ser peor el remedio que la
enfermedad. Vamos a hacer un proceso participativo que responda a lo que hay,
pero tampoco, muy claro, yo creo que estoy bastante de acuerdo con lo que has
dicho Monrós. Y luego ya iremos, vamos a discutirlo, tenemos esa posibilidad y a
ver si todos hacemos aportaciones y nos sale algo que funcione, que nos vaya bien
y que no parezca y que no sea. Si es, es. A ver si nos entendemos. Si es, es. Y sino
que el gobierno tome responsabilidades y que luego le pase la factura si está bien o
está mal, porque también tiene que tomarlas, que es lo que he dicho antes, lo que
pasa es que yo quizás no me exprese bien, pero estoy bastante de acuerdo con lo
que usted ha dicho. Gracias.

SR. BRINQUIS PÉREZ (PSC-CP)
En resposta al Sr. Christian Giménez. Jo no he dit això, el que vostè està dient, en
absolut. M’he posat en el context d’on veníem, jo no he dit que les reunions no
serveixin per a res i que no fem valer el reglament, en absolut. He dit... no, no, he
dit d’on veníem i llavors és que jo crec que ja hem madurat i que ara sí que es pot
fer el reglament, jo no he dit que no es faci, que no serveixi, per descomptat. Tant
de bo tots els grups polítics haguessin vingut tant com el seu, a aquestes reunions i
haguessin pogut aportar, com han fet molts, no tots.
Per tant, clar que ho poso en valor i clar que crec, i el compromís de l’equip de
govern era que d’aquí ha de sortir una proposta de reglament, però ens hem quedat
sense temps i som els que som. Ja m’hagués agradat que tinguéssim avui per
aprovar un reglament de participació ciutadana, però el reglament era de tot, no
només de processos de participació concrets, era de tot, Sr. Giménez, per tant, jo
crec que era molt agosarat i molt ampli. Jo crec que les propostes estan escrites,
s’han presentat al Consell de Ciutat. Per tant, transparència i ganes de transformar i
de fer coses, totes. Per tant no he acabat d’entendre la seva intervenció.
Segurament és l’hora.
Y Sr. García, cuando pide procesos participativos, no surfee, profundice un poco
más y no vea solo las cuatro reuniones, que ha habido muchas más e investigue y
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ya verá que tiene toda la documentación, que transparencia de los conclusiones y
de los resultados toda. Me parece que de otra cosa no, pero de dar información de
todo lo que la gente ha opinado y todas las opiniones que ha habido, todas. Por lo
tanto, procesos participativos, todos. Y yo creo que queda muy claro en los
documentos metodológicos, en qué tiene que opinar la ciudadanía y para qué sirve
su opinión. Por supuesto tenemos muy claro que es el equipo de gobierno quien
tiene que acabar tomando las decisiones. Gracias.

SRA. ALCALDESSA
Crec que hem de dir que ha quedat aprovada la moció. Passem a l’últim punt de
l’ordre del dia, que són precs i preguntes.

La Sra. Alcaldessa-Presidenta, finalitzat el debat, declara aprovada amb
esmenes la moció número 39, amb el resultat de la votació que es recull a
continuació.
MOCIÓ 39.- PER REDACTAR UN
PARTICIPATIUS A L’HOSPITALET

REGLAMENT

DELS

PROCESSOS

Es dóna compte de la moció que es transcriu seguidament, la qual ha estat
aprovada amb esmenes.
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 i TERCER: han estat aprovats amb 25 vots a favor dels
representants del PSC-CP, Srs./Sres. Núria Marín Martínez, Francesc J. Belver
Vallés, Cristian Alcázar Esteban, José Castro Borrallo, Manuel Brinquis Pérez,
José M. García Mompel, Jaume Graells Veguin, Jesús Husillos Gutiérrez, M.
Ángeles Sariñena Hidalgo, Rocío Ramírez Pérez i David Quirós Brito; dels
representants de CIUTADANS, Srs./Sres. Miguel Manuel García Valle, M.
Carmen Esteban Fernández, Rainaldo Ruiz Narváez i Jesús Amadeo Martín
González; dels representants d’ICV-EUiA-PIRATES-E, Sres./Sr. Ana González
Montes, Juliana Carballeira Pascual i Iván Nieto Martínez; de la representant del
PP, Sra. Sonia Esplugas González; del representant de CiU, Sr. Jordi Monrós i
Ibáñez; del representant de la CUP-PA, Sr. Christian Giménez Márquez i dels
REGIDORS i la REGIDORA NO ADSCRITS/A, Srs./Sra. Rafael Jiménez Ariza,
Cristina Santón Ramiro, Francisco Javier Martín Hermosín i Pedro Alonso
Navarro i amb 2 vot d’abstenció dels representants d’ERC-AM, Srs. Antoni
Garcia i Acero i Jorge García Muñoz; assistents presents en el moment de la
votació.
b) Acord SEGON ha estat aprovat amb 24 vots a favor dels representants del
PSC-CP, Srs./Sres. Núria Marín Martínez, Francesc J. Belver Vallés, Cristian
Alcázar Esteban, José Castro Borrallo, Manuel Brinquis Pérez, José M. García
Mompel, Jaume Graells Veguin, Jesús Husillos Gutiérrez, M. Ángeles Sariñena
Hidalgo, Rocío Ramírez Pérez i David Quirós Brito; dels representants de
CIUTADANS, Srs./Sres. Miguel Manuel García Valle, M. Carmen Esteban
Fernández, Rainaldo Ruiz Narváez i Jesús Amadeo Martín González; dels
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representants d’ICV-EUiA-PIRATES-E, Sres./Sr. Ana González Montes, Juliana
Carballeira Pascual i Iván Nieto Martínez; de la representant del PP, Sra. Sonia
Esplugas González; del representant de CiU, Sr. Jordi Monrós i Ibáñez i dels
REGIDORS i la REGIDORA NO ADSCRITS/A, Srs./Sra. Rafael Jiménez Ariza,
Cristina Santón Ramiro, Francisco Javier Martín Hermosín i Pedro Alonso
Navarro i amb 3 vot d’abstenció dels representants d’ERC-AM, Srs. Antoni
Garcia i Acero i Jorge García Muñoz i del representant de la CUP-PA, Sr.
Christian Giménez Márquez; assistents presents en el moment de la votació.
El text definitiu aprovat de la moció, és el següent:
La participació o implicació ciutadana és la incorporació, de forma transparent i
ordenada, de les persones i la societat civil a la presa de decisions públiques, per
tal d’apoderar-les. Juntament amb la transparència i l’obertura de dades, conforma
el govern obert, una nova forma de governar que transforma la relació entre els
ciutadans i les administracions. La participació ciutadana ens permet obtenir unes
relacions transparents entre l’Administració i la ciutadania, i implicar la societat civil
en els objectius col·lectius.
La participació ciutadana ha estat una eina importantíssima en el procés de capgirar
la relació que existeix entre l’administració i la ciutadania i fer que la relació sigui de
baix a dalt i no de dalt a baix.
És per això que, cada cop més, al ple municipal s’aproven mocions que convoquen
a la participació ciutadana amb l’objectiu de traslladar el poder de decisió als
nostres veïns i veïnes.
Tanmateix, i degut segurament a que la nostra ciutat es troba encara a les portes
de tenir una participació ciutadana real i efectiva, no existeix cap reglament que
reguli i estableixi la base legal i de funcionament en la que s’han de basar els
processos participatius de la nostra ciutat.
Això fa que, en les darreres mocions aprovades en relació amb la participació
ciutadana, un dels primers punts és relatiu a l’acord per l’elaboració del procés
participatiu en qüestió.
Atenent que els processos participatius han de ser una forma habitual i constant de
pressa de decisions, creiem que cal dotar a la ciutat d’un reglament bàsic de
processos participatius per evitar el haver de redactar-ne un cada cop que es vol
donar veu a la ciutadania, per fer-los efectius i per intentar, en la mida del possible i
respectant les característiques pròpies de cada procés, homogeneïtzar-los.
L’Hospitalet de Llobregat disposa d’un Reglament de Participació Ciutadana on hi
ha un apartat relatiu al dret de consulta popular que té la ciutadania per poder
sol·licitar la celebració d’una consulta popular en relació els assumptes de
competència pròpia del municipi i de caràcter local que siguin d’especial rellevància
per als interessos dels veïns, amb excepció dels relatiu a la Hisenda local.
Tanmateix, no existeix regulació pels processos de consulta popular que neixin de
la pròpia institució.
El ple, a proposta del grup municipal CiU-PDeCAT, adopta els següents acords:
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PRIMER.- Instar a l’Ajuntament de l’Hospitalet a modificar el Reglament de
Participació ciutadana per incloure la reglamentació dels processos de participació
ciutadana i les consultes populars a iniciativa institucional.
SEGON.- Consultar a la ciutadania sobre els diferents aspectes del Reglament de
Participació ciutadana que poden ser modificats per incorporar els seus interessos,
propostes i suggeriments prèvia a l’elaboració del avantprojecte del text.
40.- PRECS I PREGUNTES

a) Respostes prorrogades a preguntes de Plens anteriors.
CIUTADANS
- 4990
En relació amb la pregunta formulada oralment en el Ple ordinari de 26 de febrer de
2019, pel grup polític municipal de Ciutadans, consta a la Secretaria General còpia
de la resposta per escrit, efectuada pel Tinent d’Alcalde de l’Àrea de Benestar i
Drets Socials, regidor d’Esports i Joventut, Sr. Cristian Alcázar Esteban, que
literalment diu:
“Senyor/a,
Respecte al vostre Prec número 16.248/2019 del passat Ple de 26 de febrer de
2019, en relació a les pistes de petanca de Sant Josep Carrilet, i segons el que
disposa l’article 55 Reglament Orgànic de Ple a efectes de que sigui resposta
durant al Ple Ordinari que se celebrarà el proper 26 de març de 2019, us informo
del següent:
Es va tractar aquest tema amb la lliga de pensionistes i jubilats i es realitzarà el
torneig segons el calendari que vam establir a les instal·lacions de les pistes de
petanca Sant Josep Carrilet.
Sense altre particular i esperant haver donat resposta a la seva sol·licitud, rebi una
cordial salutació,
Atentament,”

- 4991
En relació amb la pregunta formulada oralment en el Ple ordinari de 26 de febrer de
2019, pel grup polític municipal de Ciutadans, consta a la Secretaria General còpia
de la resposta per escrit, efectuada pel Tinent d’alcaldia de l’Àrea d’Espai Públic,
Habitatge, Urbanisme i Sostenibilitat, Sr. José Castro Borrallo, que literalment diu:
“Respecto de la pregunta formulada en el Pleno del 26 de febrero de 2019,
expediente AJT/16250/2019, en relación la reforma de la C. Llobregat, le informo:
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Durante el transcurso del actual mandato se han realizado actuacions de mejora de
diversas calles en todo el Distrito II, y en el año 2019 está programada la actuación
de asfaltado de, entre otras, la C. Llobregat.
Atentamente,”

- 4992
En relació amb la pregunta formulada oralment en el Ple ordinari de 26 de febrer de
2019, pel grup polític municipal de Ciutadans, consta a la Secretaria General còpia
de la resposta per escrit, efectuada pel Tinent d’alcaldia de l’Àrea d’Espai Públic,
Habitatge, Urbanisme i Sostenibilitat, Sr. José Castro Borrallo, que literalment diu:
“Respecto de la pregunta formulada en el Pleno del 26 de febrero de 2019,
expediente AJT/16254/2019, en relación al aparcamiento de Can Serra, le informo:
El mantenimiento ordinario les corresponde a los titulares de las concesiones, tal
como les manifesté en mi respuesta del 25 de febrero.
Las obras de las que le informaba en el mismo escrito, tanto las que se han
realizado como las pendientes de realizar, contempladas en el “Proyecto de
reparación del aparcamiento Can Serra I i II”, aprobado inicialmente por la Junta de
Govern Local el 11 de diciembre de 2018, son obras de reparación que
corresponden al Ayuntamiento.
Atentamente,”

- 4993
En relació amb la pregunta formulada oralment en el Ple ordinari de 26 de febrer de
2019, pel grup polític municipal de Ciutadans, consta a la Secretaria General còpia
de la resposta per escrit, efectuada pel Tinent d’Alcaldia i Regidor de Govern
d’Educació, Sr. Jaume Graells Veguin, que literalment diu:
“Senyor,
Respecte a la pregunta verbal que veu formular en la sessió plenària de data 26 de
febrer de 2019 i, segons el que disposa l’article 55 del Reglament Orgànic del Ple,
en relació a prendre les mesures oportunes per netejar el pati de l’Institut
Apel·les Mestres, us informo el següent:
Tal com s’especifica en la primera resposta, l’actuació de la poda dels arbres va ser
executada per part del centre i del Departament d’Educació de la Generalitat i en
aquests moments està resolt. En cap cas es tracta d’un tema que sigui competència
municipal sinó del Departament d’Educació.
Ben atentament,”

- 5002
En relació amb la pregunta formulada oralment en el Ple ordinari de 26 de febrer de
2019, pel grup polític municipal de Ciutadans, consta a la Secretaria General còpia
de la resposta per escrit, efectuada pel Tinent d’Alcalde de l’Àrea de Benestar i

…/…

212

Drets Socials, regidor d’Esports i Joventut, Sr. Cristian Alcázar Esteban, que
literalment diu:
“Senyor/a,
Respecte a la pregunta que vau presentar al Registre General d’Entrada d’aquest
Ajuntament, amb número E/26701/2019, de data 12 de març de 2019 i el Prec
16247/2019, i segons el que disposa l’article 55 Reglament Orgànic de Ple a
efectes de que sigui resposta durant al Ple Ordinari que se celebrarà el proper 26
de març de 2019, us informo del següent:
S’adjunta informe tècnic responent a les preguntes realitzades sobre el Poliesportiu
Municipal de Santa Eulàlia emes pel Cap de Servei d’Esports i Joventut, de data 22
de març de 2019.
D’altra banda, em remeto a la meva intervenció respecte a aquesta qüestió, durant
el ple del passat dia 25 de gener de 2019, de la qual s’ adjunta còpia.
Sense altre particular i esperant haver donat resposta a la seva sol·licitud, rebi una
cordial salutació,
Atentament,

INFORME TÈCNIC RELATIU A LES PREGUNTES REALITZADES PER EL GRUP
MUNICIPAL CIUDADANOS DE L'HOSPITALET REFERENT A L'ESTAT DEL
POLIESPORTIU MUNICIPAL SANTA EULÀLIA
El passat 12 de març de 2019, el Sr. Jesús A. Martínez González, Regidor portaveu
del grup municipal de Ciudadanos de I'Ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat, va
entrar per registre la sol·licitud de resposta a unes preguntes i precs fetes en el ple
del 25 de gener de 2019 referents a l'estat i manteniment del Poliesportiu Municipal
Santa Eulàlia.
Referent a aquests precs i preguntes realitzats en el ple i entrats per registre,
S'INFORMA:
• Que el Poliesportiu Municipal Santa Eulàlia compleix la normativa legal
en quant a les instal·lacions tècniques, tenint en compte que ha de
complir les normatives de l'any en que va ser construït el Poliesportiu.
• Que el Poliesportiu ha complert amb les revisions i certificacions legals
que marca la normativa, a continuació en detallem l'estat:
o lnspecció tècnica d’Instal·lacions Tèrmiques Complerta (IPIC):
es va realitzar el 8 d'abril de 2015 amb qualificació de
FAVORABLE (segons normativa s'ha de realitzar cada 15 anys).
Annex 1.
o lnspecció
tècnica d'lnstal·lacions Tèrmiques d’Eficiència
Energètica (IPE): es va realitzar el 8 d'abril de 2015 amb
qualificació de FAVORABLE (segons normativa s'ha de realitzar
cada 4 anys). L'entitat gestora, I'Agrupació Esportiva Santa
Eulàlia, ha signat el pressupost d'una nova inspecció tècnica i
està pendent que l'empresa certificadora els hi doni data per
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passar-la. Annex 2.
lnspecció tècnica d'lnstal·lacions de Baixa tensió (RITE): es va
realitzar el 15 de setembre de 2014 amb qualificació de
CONDICIONADA. La manca d'un document, la còpia de la
legalització de la instal·lació elèctrica, condiciona que no tingui
una qualificació FAVORABLE (segons normativa s'ha de
realitzar cada 5 anys). A dia d'avui, l'entitat gestora compta amb
la documentació que condicionava l’anterior ECA (els plànols i el
Certificat d'lnstal·lacions Elèctriques). També s'adjunta el
pressupost signat per I'Agrupació Esportiva Santa Eulàlia d'una
nova inspecció tècnica per passar-la tant ban punt l'empresa
certificadora els hi proposi una data. Annex 3.
o Revisió d'lnstal·lacions de risc de Legionel·losi: el 22 de febrer
de 2018 es va realitzar la revisió assolint el Certificat de
CONFORME es compleixen els requisits i condicions higiènicosanitàries per a la prevenció i control de la legionel·losi (segons
normativa s'ha de realitzar cada 4 anys). Annex 4.
o

A continuació adjuntem quadre resum amb les inspeccions realitzades i el
seguiment de quan s'han de realitzar les properes inspeccions:
POLIESPORTIU MUNICIPAL SANTA EULALIA

Article 11

DE CR 352/ 2004

4 anys
15 anys
4 anys

Baixa tensió

BENAGES

Instal·lacions contra incendis

PREVENFOC

Instal·lacions tèrmiques

ROCA/ FERROLI

Desratització, desinsectació

DEPEC
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”
- 4942
En relació amb la pregunta presentada pel grup polític municipal de Ciutadans,
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RGE número 10954, de 29 de gener de 2019, consta a la Secretaria General còpia
de la resposta per escrit, efectuada pel Tinent d’Alcaldia i Regidor de Govern
d’Educació, Sr. Jaume Graells Veguin, que literalment diu:
“Senyor,
Respecte a la pregunta que vau presentar en el Registre General d’Entrada
d’aquest Ajuntament, amb número 10954 i data 29 de gener i, en relació a si
aquest Govern Municipal ha comunicat per escrit a l’administració competent,
la Generalitat de Catalunya, per tal que arrangi al més aviat possible el mal
estat del jardí dins de l’IES Apel·les Mestres i, si ho ha fet, en quina data s’ha
efectuat aquesta comunicació i si es té alguna resposta sobre la possible
resolució i de la qual us vaig sol·licitar pròrroga.
Comentar-vos que us hem contestat amb retard perquè esperàvem les explicacions
del Departament d’Educació i, concretament, les del propi institut. Ens consta que
es van fer actuacions de retirada i poda dels arbres i que van trigar en retirar les
restes de branques i fulles que es van generar de l’actuació. Finalment el centre va
procedir a la retirada i neteja. En cap cas es tracta d’un tema que sigui competència
municipal.
Ben atentament,”
ICV-EUiA-PIRATES-E
- 4994
En relació amb la pregunta formulada oralment en el Ple ordinari de 26 de febrer de
2019, pel grup polític municipal d’ICV-EUiA-PIRATES-E, consta a la Secretaria
General còpia de la resposta per escrit, efectuada pel Tinent d’alcaldia de l’Àrea de
Coordinació, Planificació, Desenvolupament Econòmic i Ocupació, Sr. Francesc J.
Belver i Vallès, que literalment diu:
“Respecto a la pregunta formulada en el pasado Pleno del día 26 de febrero de
2019, expediente AJT/16.235/2019, en relación con el cambio de destino de la
financiación de diversas inversiones, y según lo dispuesto en el artículo 55 (Ruegos
y preguntas) del Reglamento Orgánico del Pleno, a efectos de que sea contestada
en el Pleno ordinario del día 26 de marzo de 2019, manifestamos lo siguiente:
“Con fecha 10 de enero de 2019 el equipo de gobierno solicita a la Diputación de
Barcelona un cambio de destino de financiación por cambio de prioridades de
aproximadamente 3 millones de euros, acordados para el proyecto ejecutivo del
Polideportivo del Gasómetro. Proponen destinar dicho importe, más los excedentes
del campo de fútbol de Collblanc La Torrassa, a la compra de varia naves del Sareb
en Rosalía de Castro, carretera del Mig y calle Cobalto. ¿A qué se debe dicho
cambio? ¿Es realmente prioritaria la compra de naves del Sareb, a construir el
polideportivo del Gasómetro?”
Resposta: A la vista que durante el ejercicio presupuestario de 2019 no va a ser
posible el inicio de las obras del polideportivo de Santa Eulàlia, se ha considerado
conveniente el cambio de destino del crédito a otras inversiones previstas.
Cordialment,”
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- 4995
En relació amb el prec formulat oralment en el Ple ordinari de 26 de febrer de 2019,
pel grup polític municipal d’ICV-EUiA-PIRATES-E, consta a la Secretaria General
còpia de la resposta per escrit, efectuada pel Tinent d’alcaldia de l’Àrea de
Seguretat, Convivència i Civisme, Sr. José Maria García Mompel, que literalment
diu:
“Respecte al prec oral formulat en el darrer Ple de febrer, i segons el que disposa
l’article 55 del Reglament Orgànic del Ple, en relació a: “canvi de direcció del trànsit
del carrer Castelao...”
Li faig saber:
Es realitzaran les gestions pertinents per tal de valorar la petició per vostè
formulada.
Atentament,”

- 4996
En relació amb la pregunta formulada oralment en el Ple ordinari de 26 de febrer de
2019, pel grup polític municipal d’ICV-EUiA-PIRATES-E, consta a la Secretaria
General còpia de la resposta per escrit, efectuada pel Tinent d’alcaldia de l’Àrea
d’Espai Públic, Habitatge, Urbanisme i Sostenibilitat, Sr. José Castro Borrallo, que
literalment diu:
“Respecte de la pregunta formulada al Ple del 26 de febrer, sobre instal·lació
d’elements de joc inclusius per a la infància amb diversitat funcional als parcs
infantils de Collblanc-Torrassa que s’estan remodelant, l’informo que a totes les
actuacions de remodelació de zones de jocs infantils, i a totes les noves que
s’habiliten, s’instal·len elements inclusius per infants amb diversitat funcional. Les
zones de Collblanc-Torrassa també disposaran d’aquests tipus d’instal·lació.
Atentament,”

- 4997
En relació amb la pregunta formulada oralment en el Ple ordinari de 26 de febrer de
2019, pel grup polític municipal d’ICV-EUiA-PIRATES-E, consta a la Secretaria
General còpia de la resposta per escrit, efectuada pel Tinent d’Alcaldia i Regidor de
Govern d’Educació, Sr. Jaume Graells Veguin, que literalment diu:
“Senyora,
Respecte a la pregunta verbal que veu formular en la sessió plenària de data 26 de
febrer i, segons el que disposa l’article 55 del Reglament Orgànic de Ple, en relació
a si l’ajuntament ha cedit terrenys a la Generalitat per a la construcció de
noves escoles bressol i, en cas afirmatiu si s’han cedit aquests terrenys,
quants i on estan ubicats i si hi ha alguna planificació establerta per a la
construcció de noves escoles bressol a la ciutat, us informo el següent:
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Amb relació a la qüestió sobre si l’ajuntament ha cedit terrenys a la Generalitat per
a la construcció de noves escoles bressol, hem d’aclarir que, en el cas d’escoles
bressol de titularitat municipal, no se cedeixen terrenys a la Generalitat de
Catalunya, precisament, atesa la titularitat del centre i del servei públic municipal
que s’hi presta en una etapa educativa no obligatòria i en un cicle en què
l’equipament i l’oferta està diferenciada de l’ensenyament de primària (2n cicle
d’educació infantil 3-6 i 6-12) i de l’ensenyament secundari.
Dit això, i per a respondre de forma global a la segona part de la pregunta sobre si
hi ha alguna planificació establerta per a la construcció de noves escoles bressol a
la ciutat, considerem necessari, si més no important, ubicar aquesta qüestió en el
context normatiu i competencial que correspon. Amb això, per ubicar la resposta en
el seu context convé destacar el següent:
- Les competències en matèria d’educació infantil corresponen a la Generalitat de
Catalunya i tenen caràcter exclusiu (EAC 2006).
- El mateix EAC de 2006, atorga als ens locals la possibilitat d’exercir competències
en els següents àmbits (La planificació, l’ordenació i la gestió de l’educació
infantil i la participació en el procés de matriculació en els centres públics i
concertats del terme municipal, el manteniment i l’aprofitament, fora de l’horari
escolar, dels centres públics i el calendari escolar).
- En aquest marc, la Llei 5/2004, de creació de llars d’infants de qualitat, va establir
l’elaboració del mapa de llar d’infants de Catalunya 2004-2008 amb la creació de
30.000 places noves, amb la col·laboració dels ajuntaments. L’Hospitalet tenia
planificades 9 escoles bressol municipals. Es van posar en funcionament 6 escoles
bressol i les tres restants (previstes per als barris de Collblanc, Sant Josep i
Bellvitge) planificades en el 2009, no es van poder executar pel canvi de rumb de la
política educativa de la Generalitat, l’any 2011, en què deixà de finançar tant la
construcció com el sosteniment de les places de 0 a 3 anys.
L’Ajuntament va prioritzar, atenent també la crisi econòmica que afectà directament
la butxaca de les famílies, el manteniment de preus a les famílies (en els últims 8
anys només s’han pujat els preus escolars un 2%, fa dos cursos), i també va
prioritzar l’increment d’ajuts a famílies amb una situació econòmicament més
desafavorida.
Estem en un període en què comencen a haver signes més visibles de recuperació
econòmica però, sobretot, el Conseller d’Educació ha manifestat que cal recuperar
en els pressupostos de la Generalitat el finançament del 0-3. En aquest marc, és el
moment d’anunciar l’objectiu de completar el mapa d’escoles bressol municipals de
la ciutat, recuperant el finançament de qui té la competència exclusiva, però també
redefinint i actualitzant la planificació educativa ja què les necessitats actuals són
diferents a les de fa 10 anys. Per això, en la conferència del mes de febrer passat a
l’Hesperia Tower, l’Alcaldessa va anunciar aquest objectiu. Com hem dit, però, cal
actualitzar les dades de planificació de l’oferta per adaptar el projecte a les
necessitats actuals i futures, i no a les necessitats que hi havia fa 10 anys.
Ben atentament,”
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- 4998
En relació amb la pregunta formulada oralment en el Ple ordinari de 26 de febrer de
2019, pel grup polític municipal d’ICV-EUiA-PIRATES-E, consta a la Secretaria
General còpia de la resposta per escrit, efectuada pel Tinent d’Alcaldia i Regidor de
Govern d’Educació, Sr. Jaume Graells Veguin, que literalment diu:
“Senyora,
Respecte a la pregunta verbal que veu formular en la sessió plenària de data 26 de
febrer i, segons el que disposa l’article 55 del Reglament Orgànic de Ple, en relació
a si aquest any es farà campanya des de l’ajuntament per a la preinscripció a
l’escola pública, us informo el següent:
Respecte a la pregunta que vostè realitza sobre la campanya de preinscripció
escolar del proper curs, des de la regidoria d’Educació s’estan fent les mateixes
accions que es venen realitzant en els darrers anys. S’ha editat la guia de centres
educatius amb informació de tota l’oferta educativa de la ciutat, tant de la xarxa
pública com concertada. Aquesta guia s’ha enviat a totes les famílies residents a
L’Hospitalet amb infants que comencen les etapes educatives de P3 i 1r. ESO,
recordant que han de sol·licitar plaça escolar pels seus fills i filles durant aquest
període. També s’han editat carpetes que han estat distribuïdes als centres
educatius i cartells distribuïts a tots els centres i serveis municipals, anunciant les
dates de la preinscripció. Igualment, a través del nostre web de la regidoria
d’Educació www.l-h.cat/educacio es pot trobar tota la informació relacionada amb
la preinscripció escolar del proper curs, com ara el llistat de portes obertes de tots
els centres, el calendari amb la publicació de les diferents llistes del procés, zones
educatives, documentació, criteris de baremació, etc...
Ben atentament,”

- 4999
En relació amb el prec formulat oralment en el Ple ordinari de 26 de febrer de 2019,
pel grup polític municipal d’ICV-EUiA-PIRATES-E, consta a la Secretaria General
còpia de la resposta per escrit, efectuada pel Tinent d’Alcaldia i Regidor de
Benestar Social, Sr. Jesús Husillos Gutiérrez, que literalment diu:
“Senyora,
Respecte a la pregunta verbal que veu formular en la sessió plenària del 26 de
febrer de 2019 indicar-vos que prenem nota del seu prec.
Atentament,”

- 5000
En relació amb el prec formulat oralment en el Ple ordinari de 26 de febrer de 2019,
pel grup polític municipal d’ICV-EUiA-PIRATES-E, consta a la Secretaria General
còpia de la resposta per escrit, efectuada pel Tinent d’alcaldia de l’Àrea d’Espai
Públic, Habitatge, Urbanisme i Sostenibilitat, Sr. José Castro Borrallo, que
literalment diu:
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“Respecte del prec formulat al Ple del 26 de febrer, sobre el parc infantil de la zona
del C. Can Tries-Natzaret (entenem que es refereixen a les zones de jocs infantils
existents a l’illa que formen els carrers Can Tries, Jerusalem, Herrero i Joan de
Joanes, ja que els carrers Can Tries i Natzaret no es creuen), l’informo que prenem
nota del mateix.
Atentament,”

- 5001
En relació amb la pregunta formulada oralment en el Ple ordinari de 26 de febrer de
2019, pel grup polític municipal d’ICV-EUiA-PIRATES-E, consta a la Secretaria
General còpia de la resposta per escrit, efectuada pel Tinent d’alcaldia de l’Àrea de
Coordinació, Planificació, Desenvolupament Econòmic i Ocupació, Sr. Francesc J.
Belver i Vallès, que literalment diu:
“Respecte al prec que veu formular al passat Ple, expedient AJT/16.228/2019, pel
qual es demana informació en relació amb els pressupostos, segons el que es
disposa en l'article 55 (Precs i Preguntes) del Reglament Orgànic del Ple, a l'efecte
de que sigui contestada en el Ple ordinari del dia 26 de març de 2019, us poso de
manifest que l’avançament de les eleccions no afectarà el projecte de soterrament
de les vies a la ciutat.
Cordialment,”
ERC
- 5003
En relació amb la pregunta formulada oralment en el Ple ordinari de 26 de febrer de
2019, pel grup polític municipal d’ERC, consta a la Secretaria General còpia de la
resposta per escrit, efectuada pel Tinent d’Alcalde de l’Àrea de Benestar i Drets
Socials, regidor d’Esports i Joventut, Sr. Cristian Alcázar Esteban, que literalment
diu:
“Senyor,
Respecte al Prec núm. 16201/2019 que vau formular durant el passat Ple, de data
26 de febrer 2019, i segons el que disposa l’article 55 reglament Orgànic del Ple a
efectes de què sigui contestada en el Ple Ordinari que se celebrarà el dia 26 de
març de 2019, en relació als diferents rodatges publicitaris que s’han realitzat en el
Estadi Municipal de Futbol de L’Hospitalet.
Dir-vos que es necessari sol·licitar pròrroga de l’esmentada pregunta per recavar la
informació necessària.
Ben atentament,”

- 5004
En relació amb la pregunta formulada oralment en el Ple ordinari de 26 de febrer de
2019, pel grup polític municipal d’ERC, consta a la Secretaria General còpia de la
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resposta per escrit, efectuada per la Directora del Gabinet de l’Alcaldia, Sra. R. A.
M., que literalment diu:
“Senyor,
Respecte a la pregunta oral que vàreu formular durant el Ple Municipal del mes de
febrer i segons el que disposa l’article 55 Reglament Orgànic del Ple, a efectes de
que sigui contestada en el Ple ordinari del dia 26/03/2019,
Em plau adjuntar-vos informe emès per la Cap de la Unitat de Relacions amb la
Ciutadania, Sra. M. D. d. l. C. R., donant resposta a la pregunta esmentada.
Ben atentament,
INFORME
En relació a la pregunta plantejada pel grup municipal ERC al Ple del passat mes
de febrer (26.02.19), pel que fa a les instàncies presentades durant els mesos
d’abril i maig sol·licitant reunió amb alcaldessa per part dels veïns del c. Xipreret,
s’informa que:
En data 15.05.18 la Sra. D. V. C., en representació no acreditada dels veïns del c.
Xipreret, presenta instància al Registre General d’Entrada núm. 37931/2018,
sol·licitant reunió amb l’alcaldessa per tal de clarificar i saber com s’executarà la
partida prevista al Pla d’Inversions Municipal 2016/2019 destinada a la rehabilitació i
reforma del c. Xipreret.
S’inicia l’expedient 23113 a l’aplicació informàtica GAL.
En data 23.05.18 es contacta telefònicament amb la Sra. V. oferint coordinar una
reunió amb el regidor del Districte I, Jaume Graells, i els veïns als quals representa.
En data 31.05.18 la Sra. V. contacta amb el Gabinet de l’Alcaldia i manifesta que
declinen assistir a una reunió amb el regidor del Districte I, al·legant que ha parlat
amb els veïns als que representa i el que desitgen és reunir-se amb l’alcaldessa.
En data 25.09.19 la Sra. V. contacta novament amb el Gabinet de l’Alcaldia
sol·licitant reunir-se amb l’alcaldessa. Se li informa que les competències en el tema
plantejat les té el Tinent d’Alcalde d’Espai Públic, Habitatge, Urbanisme i
Sostenibilitat i, per tant, oferim organitzar una reunió amb ell. Novament declinen
aquesta proposta.
El 23.11.18 es fa consulta a l’Assessoria Jurídica en relació a l'obligació de donar
resposta a la instància. Se’ns suggereix respondre que les competències en matèria
d’urbanisme estan delegades al Tinent d’Alcalde d’Espai Públic, Habitatge,
Urbanisme i Sostenibilitat. Donat que aquesta informació ja se li havia traslladat a la
Sra. D. V. i havia declinat qualsevol reunió amb tant amb el Tinent d’Alcalde com el
regidor del Districte I, es va valorar tancar l’expedient 23113 del GAL.
Des del mes de novembre de 2018 s’organitzen reunions per la Comissió del
PEPPA (Pla Especial de Protecció Patrimoni arquitectònic).
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A les reunions organitzades per Comissió del PEPPA han assistit diferents veïnes
del carrer Xipreret, havent-se tractat la reurbanització del mateix en les següents
dates:
-

13.11.18: Assisteixen Ll. C. i A. P.
06.02.19: Assisteixen Ll. C. i A. P.
20.03.19: Assisteixen Ll. C. i D. V.

Cal afegir que el 28.06.18 es van presentar 25 instàncies presentades per diferents
veïns i veïnes sol·licitant l’arranjament del c. Xipreret a través del Registre General
d’Entrada, però en cap d’elles es sol·licitava reunió amb l’alcaldessa:
Instància
53162
53163
53169
53172
53174
53177
53179
53181
53184
53185
53188
53193

Sol·licitant
M. J. A.
N. M. P.
A. I. O. R.
T. C. P.
A. C. G.
R. G. N.
R. A. .G.
R. D. S.
J. C. M.
E. R. S.
M. R. S. P.
D. V. C.

53198

A. P. J.

53203
53205
53210
53214
53216
53217

R. S. S.
V. R.
E. S. R.
C. G. S.
F. G. S.
A. J. G. O.

53221

R. M. B.

53225
53226
53228
53232
53238

D. S. M.
L. R. J.
A. S. C.
S. M. C.
M. L. C. C.

Sol·licitud
Arranjament del carrer conservant les llambores i voreres
Arranjament del carrer conservant les llambores i voreres
Arranjament del carrer conservant les llambores i voreres
Arranjament del carrer conservant les llambores i voreres
Reformes al c. Xipreret i assegurar la seva conservació
Millores del carrer
Mantenir llombardes i voreres
Mantenir llombardes i voreres
Mantenir llombardes i voreres
Renovar paviment i posar papereres
Arranjament del carrer conservant les llambores i voreres
Que s’arregli el carrer preservant el seu estat i assegurant
la seva conservació
Restauració del carrer amb llombardes i voreres, mantenint
l’actual estructura del Casc Antic
Arranjament del carrer conservant les llambores i voreres
Solució al c. Xipreret
Arranjament del carrer
Arranjament del carrer
Arranjament del paviment del c. Xipreret
Arranjament del c. Xipreret preservant el patrimoni,
restituint de llombardes de granet
Arranjament panots deixant el carrer com està, que és
històric
Arranjament panots deixant-los aliniats i anivellats
Conservar llombardos c. Xipreret
Reparar la desigualtat del carrer mantenint la vorera actual
Remodelació carrer conservant voreres i llombardes
Arranjament del carrer conservant les llambardes i voreres

L’Hospitalet, 25 de març de 2019”

- 4925
En relació amb la pregunta presentada pel grup polític municipal d’ERC, RGE
número 5237, de 11 de gener de 2019, consta a la Secretaria General còpia de la
resposta per escrit, efectuada pel Tinent d’Alcaldia i Regidor de Benestar Social, Sr.
Jesús Husillos Gutiérrez, que literalment diu:
“Senyor,
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Respecte a l’escrit que heu presentat en el Registre General d’Entrada d’aquest
Ajuntament, amb número 5237 i data 11 de gener de 2019 en relació a les queixes
en la prestació de serveis de l’empresa SUARA, i segons el que disposa l’article 55
del Reglament Orgànic del Ple a efectes de què es contesti en el Ple Ordinari del
dia 25 de gener de 2019, i de la que vàrem demanar un ajornament, procedim a
continuació a donar-vos resposta.
Durant l’any 2018 el número de persones que van tenir el servei d’ajut a domicili va
créixer un 9% respecte al any anterior, passant de 1.917 usuaris al any 2017 a
2.095 al 2018. Durant tot l’any 2018 es van presentar 30 queixes relacionades amb
incidències en el servei, el que vol dir un 1’4% d’incidències. Cal tenir en compte
que és un servei que es realitza diàriament i que suposa més de 20.000 hores
mensuals prestades per 225 treballadors/es.
Els motius de les queixes rebudes són, fonamentalment, per canvi del professional:
 Motivat per absències del personal (baixes malaltia comú, vacances...)
 Quan es produeix una baixa temporal (ingrés hospitalari, vacances,...), en el
moment de reinici del servei no es pot garantir la continuïtat del mateix
professional, ja que ha estat reassignat, durant el temps de la baixa temporal, a
un altre usuari/usuària.
En el moment de la presentació del servei, al seu inici, els/les professionals
informen que “El servei ha de ser el mateix, independentment de la persona que el
realitzi i no es pot escollir la persona”.
Altre dels motius de queixa detectats, no es poden considerar como a tal, ja que és
la no acceptació, per part dels familiars, del deteriorament de la persona que rep el
servei.
Els mecanismes de control de les queixes, així com de tot el servei, estan recollits
al plec de condicions Tècniques de la licitació. En el punt 11 pàgina 24 “Reunions
de Seguiment i Coordinació del Servei” s’especifiquen tres tipus de reunions i la
temporalitat: de Direcció, que es fa anualment; de Gestió del servei, que és
bimensual, i la Tècnica que també és bimensual.
Els usuaris o familiars poden manifestar la seva disconformitat amb el servei bé
mitjançant una instància adreçada a l’Ajuntament o directament a l’empresa
SUARA, proveïdora del servei. Habitualment ho fan per tots els canals disponibles i
es dupliquen les queixes del mateix usuari. Totes les queixes són valorades i es
dona resposta, procurant clarificar la reclamació i reajustant els serveis en la
mesura del possible.
En el mateix plec es recull l’obligatorietat de l’empresa de comunicar a l’Ajuntament
les incidències que es produeixen, relacionades amb el servei o els usuaris, en un
temps màxim de 24 hores i sinó s’aplica el règim sancionador. Aquest règim
sancionador també està recollit al plec, al punt 26, on es descriu i classifiquen les
incidències en: faltes lleus, greus i molt greus; tanmateix s’indica l’aplicació de la
sanció en funció del tipus de falta.
Altre mecanisme de control especificat al plec és el control de presència del
personal, que es troba dintre de les obligacions del adjudicatari al punt 12.
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Mitjançant un dispositiu NFC, que hi ha al domicili de la persona usuària i que no té
cap cost, es recull l’hora d’entrada i de sortida del/de la professional. L’empresa
SUARA també ha inclòs una aplicació al mòbil del personal que acut als domicilis
en la que és recull el pla de treball que ha de realitzar i es registren, de forma àgil i
senzilla, les tasques portades a terme, les que no s’han pogut realitzar i el motiu.
L’empresa SUARA té personal qualificat per fer les intervencions adequades a cada
persona seguint el pla de treball individual que la/el treballador Municipal de Serveis
Socials li sol·licita i que ha estat acordat prèviament amb la família o el/la usuària, i
que queda indicat i signat en el contracte de prestació de servei.
No obstant tot això, s’està en permanent adequació i es fan propostes de millora
constantment, per minimitzar el nombre de reclamacions i adequar els serveis a les
necessitats de les persones.
Atentament,”

- 4927
En relació amb la pregunta presentada pel grup polític municipal d’ERC, RGE
número 5242, de 11 de gener de 2019, consta a la Secretaria General còpia de la
resposta per escrit, efectuada pel Tinent d’Alcaldia i Regidor de Benestar Social, Sr.
Jesús Husillos Gutiérrez, que literalment diu:
“Senyor,
Respecte a l’escrit que heu presentat en el Registre General d’Entrada d’aquest
Ajuntament, amb número 5242 i data 11 de gener de 2019 en relació a l’espai cedit
a l’Associació Coordinadora de Persones amb Discapacitat, i segons el que disposa
l’article 55 del Reglament Orgànic del Ple a efectes de què es contesti en el Ple
Ordinari del dia 25 de gener de 2019, i de la que vàrem demanar un ajornament,
procedim a continuació a donar-vos resposta.
En primer lloc, indicar que l’Associació Coordinadora de Col·lectius de Persones
amb Discapacitat de l’Hospitalet és una entitat pionera i amb molta trajectòria com
aglutinadora del moviment reivindicatiu de les famílies amb fills-filles amb
discapacitat de la ciutat, i funciona des de 1988.
L’entitat té cedit, per part de l’Ajuntament, la planta baixa de l’edifici de Casa
Boleda; espai que és utilitzat com a seu social i per atendre famílies. Des de la
Regidoria de Benestar Social som coneixedors de la seva demanda però, en
aquests moments, no hi ha locals disponibles que cobreixin les seves necessitats
per la realització d’activitats de lleure i la resta de tallers que realitzen. No obstant
això, tenen a la seva disposició espais municipals (Centres Culturals) que se’ls van
cedint per dur a terme les seves activitats quan ho necessiten.
Atentament,”

- 4932
En relació amb la pregunta presentada pel grup polític municipal d’ERC, RGE
número 7092, de 17 de gener de 2019, consta a la Secretaria General còpia de la
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resposta per escrit, efectuada pel Tinent d’Alcalde de l’Àrea de Benestar i Drets
Socials, regidor d’Esports i Joventut, Sr. Cristian Alcázar Esteban, que literalment
diu:
“Senyor/a,
Respecte a la pregunta que vau presentar al Registre General d’Entrada d’aquest
Ajuntament, amb número E/7092/2019, de data 17 de gener de 2019, i segons el
que disposa l’article 55 Reglament Orgànic de Ple, van demanar ajornament amb
data 23 de gener, us informo del següent:
-

S’adjunta informe del Cap de Servei d’Esports i Joventut donant resposta a
cada una de les consultes formulades a la instància.
Amb data 11 de febrer van realitzar compareixença amb el vostre Grup
Municipal donant còpia de l’informe i dels annexos pertinents.

Sense altre particular i esperant haver donat resposta a la seva sol·licitud, rebi una
cordial salutació,
Atentament,

INFORME
Que emet el Cap de Servei d'Esports i Joventut en relació a la instància presentada
pel Grup Municipal ERC, en data 17 de gener de 2019 i número de registre
E/7092/2019, en la que es formulen diverses preguntes relacionades amb l'acte
organitzat pel partit polític VOX el passat diumenge 13 de gener de 2019, a les
instal·lacions del Camp Municipal Gornal.
En resposta a cadascuna de les consultes formulades a la instància, informo del
següent:
Consulta 1a. Es va rebre per part de l'Ajuntament alguna sol·licitud de permís
per a la celebració d'aquest acte?
No consta a la base de dades del registre municipal de I'Ajuntament de L'Hospitalet
cap sol·licitud presentada per l'organitzador de l'esdeveniment.

Consulta 2a. El Govern municipal va concedir permís per celebrar-ho?
No es va atorgar cap permís d'utilització de les instal·lacions del Camp Municipal
Gornal.

Consulta 3a. En cas que no hi hagués un permís concedit, per què
l'Ajuntament no va impedir la realització d'aquest acte en una instal·lació
municipal?
Consulta 4a. Ja que no es va impedir la celebració de l'acte, quines accions o
gestions encaminades a què no es realitzés l’acte va realitzar l'Ajuntament
abans i durant l'acte?
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En resposta de les consultes 3a i 4a, informo que, en data 9 de gener de 2019, es
va fer arribar un comunicat al Sr. J. S. Á., anterior concessionari del bar del Camp
Municipal de Futbol Gornal, mitjançant el qual se li va fer saber que havíem detectat
un esdeveniment previst pel 13 de gener que no gaudia del corresponent permís, i
la celebració de l'acte comportaria l'ús indegut del domini públic i la transgressió de
la normativa aplicable.
També es van enviar dos notificacions a VOX, comunicant que la utilització de les
instal·lacions municipals esportives i els seus annexes per actes promoguts per
persones o entitats alienes a I'Ajuntament requereix autorització i que
l'esdeveniment detectat, anomenat "Paella popular" no gaudia del permís
corresponent i la seva realització comportava un ús indegut del domini públic.
S'adjunta el comunicat de data 9 de gener i número de registre de sortida 2161,
amb la corresponent signatura de recepció del Sr. J. S. Á. i cartes enviades a VOX
els dies 9 (registre de sortida 2163) i 11de gener(registre de sortida 2531) (annex
1).

Consulta 4a. Quin operatiu va preveure la Guàrdia Urbana de L'Hospitalet
davant l’acte sense permís de VOX?
La Guàrdia Urbana de L'Hospitalet es va coordinar amb el Cos de Mossos
d'Esquadra de la de Ciutat de L'Hospitalet per a planificar la resposta a aquest
servei, on es va quedar delimitada la regulació del tràfic i la inspecció de la policia
administrativa de la Guàrdia Urbana de L'Hospitalet i al Cos de Mossos d'Esquadra,
la planificació del servei d'ordre públic en previsió, dels altercats que es poguessin
produir.
Consulta 5a. Si l'acte de VOX no disposava de permís municipal, perquè l’Àrea
d'Esports de l'Ajuntament va comunicar a la U.D. Gornal la suspensió de la
jornada de futbol al camp Municipal del Gornal?
Consulta 6a. Per què aquesta decisió va ser unilateral i no es va demanar en
cap moment l'opinió de la U.D. Gornal?
Consulta 7a. Quants partits es van suspendre el 13 de gener al Camp de
futbol del Gornal per decisió unilateral de l'Ajuntament de L'Hospitalet?
En resposta a les consultes 5a, 6a i 7a, informo que les activitats esportives
previstes diumenge 13 de gener al Camp Municipal de Futbol Gornal no van ser
anul·lades.
Per recomanació dels Mossos d'Esquadra, aquestes activitats van ser traslladades
a una altra instal·lació esportiva municipal.
Des del Servei d'Esports i Joventut es va fer arribar un escrit a les entitats
afectades, Unión Deportiva Gornal i Club Esportiu Escola Collblanc Torrassa,
mitjançant el qual es posà a disposició de les entitats el Camp Municipal de Futbol
Provençana.
El Club Esportiu Escola Collblanc Torrassa va disputar els partits de futbol previstos
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al Camp Municipal de Futbol Provençana. La Unión Deportiva Gornal va comunicar
al Servei d'Esports i Joventut l’anul·lació de tota l'activitat prevista per diumenge 13
de gener, decisió presa per la pròpia entitat.
S'adjunta els comunicats enviats a les dos entitats afectades (annex 2).

Consulta 8a. Quins van ser els costos econòmics per a l'equipament
(subministraments, personal, seguretat, materials, neteja, desperfectes, etc.)
derivats de la celebració de l’acte?
La realització de l'acte no va suposar cap despesa de personal, seguretat, materials
i neteja. Així mateix, tampoc va comportar cap despesa extraordinària de
subministraments.
L'acte va ocasionar desperfectes en la tanca perimetral del camp, les quals no
comprometen la seguretat dels usuaris i estan pendents de reparació definitiva.

Consulta 9a. El Govern té previst executar alguna mesura o acció legal,
jurídica o administrativa contra els organitzadors de l'acte?
El Tinent d'Alcaldia de Seguretat, Convivència i Civisme ha ordenat l'obertura de
diligències prèvies per a la instrucció del procediment sancionador en via
administrativa, davant l'incompliment evident d'un requeriment municipal, sens
perjudici de que es puguin derivar responsabilitats per la via penal per ocupació
il·legal d'un bé municipal.

Consulta 10a. S'ha percebut algun import econòmic en concepte de taxa,
lloguer, llicència d'ús o qualsevol altre concepte per part de I'Ajuntament o del
concessionari del bar de l'equipament?
No s'ha percebut cap import econòmic per l'ús de les instal·lacions del Camp
Municipal de Futbol Gornal per part de l'Ajuntament de L'Hospitalet, ja que no
consta cap sol·licitud d'ús per part de l'organitzador i, per tant, no s'ha tramitat cap
conveni puntual d'utilització d'instal·lacions esportives municipals, subjecte a
l'abonament del preu públic corresponent.

Consula 11a. Qui gestiona el Bar del Camp Municipal de futbol Gornal?
El bar del Camp Municipal de Futbol Gornal estava gestionat per I'Ajuntament de
L'Hospitalet, a través del Servei d'Esports i Joventut, mitjançant una concessió
demanial per a la utilització privativa del bar-restaurant ubicat al Camp Municipal de
Futbol Gornal. Actualment està resolta administrativament i amb sentència ferma
del Tribunal Contenciós Administratiu, pendent d'execució per part del jutjat, en la
data de l'esdeveniment citat.
S'adjunta la sentència del Juzgado Contencioso Administrativo nº 3 (annex 3)
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Consulta 12a. Quines són les bases amb les quals es va adjudicar el bar del
Camp Municipal del Gornal?
Es va licitar i adjudicar un contracte de concessió demanial per a la utilització
privativa de l'espai de domini públic destinat a bar-restaurant ubicat al CMF Gornal,
amb un termini de vigència de dos anys i possibilitat de pròrroga per dos anys més,
una contraprestació consistent en l'abonament d'un cànon i un patrocini a l'entitat
majoritària, i pel que l'adjudicatari es comprometia a complir les obligacions
derivades dels Plecs de condicions administratives i tècniques, i també a l'oferta
presentada.
S'adjunta el contracte de concessió demanial del bar del PM Gornal, així com els
plecs tècnics i econòmico administratius (annex 4).
Consulta 13a. El Govern té previst revisar (i si s'escau, retirar) l’actual
concessió del bar del camp de futbol del Gornal, després d'haver realitzat
aquest acte sense autorització municipal?
La concessió demanial del bar del Camp de Futbol del Gornal, atorgada a favor del
Sr. J. S. Á., va ser revocada per incompliment del concessionari, per acord de la
Junta de Govern Local de data 21 de febrer de 2017, acord que va ser declarat
ajustat al dret per la Sentència núm. 4/2018 de 15 de gener, dictada pel Jutjat del
Contenciós Administratiu núm. 3 de Barcelona, dins del Recurs Ordinari 86/2017,
declarada ferma per Diligència d'Ordenació de 28 de febrer de 2018.
El dia 5 de febrer, ens ha arribat la notificació d'autorització per a la execució de la
sentència, per la qual cosa iniciarem el procediment administratiu adequat per
portar-la a terme el més aviat possible. S'adjunta còpia de la notificació (annex 5).
El dia 8 de febrer, es va procedir a donar compliment a la sentència, desallotjant de
l'espai del bar del Camp Municipal de futbol Gornal a l’antic concessionari.
Consulta 14a. Sol·licitem veure l’expedient de la concessió del bar del camp
de futbol del Gornal.
Havent rebut la corresponent sol·licitud d'informació, s'ha assignat data i hora per a
la compareixença.”

CONVERGÈNCIA i UNIÓ
- 5005
En relació amb la pregunta formulada oralment en el Ple ordinari de 26 de febrer de
2019, pel grup polític municipal de CiU, consta a la Secretaria General còpia de la
resposta per escrit, efectuada pel Tinent d’alcaldia de l’Àrea d’Espai Públic,
Habitatge, Urbanisme i Sostenibilitat, Sr. José Castro Borrallo, que literalment diu:
“Respecte a la pregunta formulada al Ple del 26 de febrer de 2019, amb núm.
expedient AJT/16242/2019, sobre les obres realitzades al C. Bellavista, l’informo:
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El C. Bellavista s’ha convertit en carrer de prioritat invertida, és a dir, els vianants
tenen prioritat sobre els vehicles. En aquest tipus de carrer els vehicles han de
circular sempre a velocitat reduïda (màxim 20 Km/h.), respectant en tots els casos
aquesta preferència. No es senyalitzen passos de vianants.
S’ha habilitat una línia d’estacionament, a la banda dels números senars. Per
aquesta raó es pot produir la situació que ens manifesten, com a qualsevol carrer
amb línia d’estacionament, de haver d’arribar fins a l’encreuament per passar a
l’altra vorera.
En quant a la instal·lació de panot per a persones amb dificultats de visió, s’han
col·locat les línies d’encreuament projectades. No obstant això, com que l’obra es
troba pendent de repassos, ho verificarem.
L’amplada d’ambdues voreres, segons el projectat, és de 2,20 m. aproximadament
en tot el carrer.
Atentament,”

- 4924
En relació amb la pregunta presentada pel grup polític municipal de CiU, RGE
número 4204, de 9 de gener de 2019, consta a la Secretaria General còpia de la
resposta per escrit, efectuada pel Tinent d’alcaldia de l’Àrea de Seguretat,
Convivència i Civisme, Sr. José Maria García Mompel, que literalment diu:
“Respecte a la pregunta presentada en el Registre d’entrada d’aquest Ajuntament,
amb número 4204, de data 9 de gener de 2019, i que va ser ajornada, els faig
saber, segons el segons el que disposa l’article 55 del Reglament Orgànic del Ple,
que
Pregunta: Es pensa senyalitzar adequadament aquet carrer tant pel que
representa posar senyals noves com retirar-ne antigues que a no tenen
sentit? (Per exemple una de “prohibit aparcar” quan s’han habilitat espais
nous d’aparcament al carrer)? Quan es durà a terme?
Resposta: En relació a la senyalització del carrer Sanfeliu amb Rei en Jaume
l’informo que ja ha estat retirada la senyalització antiga, i instal·lada la senyalització
vertical que el Servei de Mobilitat estableix per aquest tipus de carrers (prioritat
invertida).
Només resta la senyalització horitzontal de límit de velocitat (20 Km/h.), que reforça
la vertical ja existent que es realitzarà en breu.
Atentament,”
b) Preguntes i respostes que s’han formulat en temps i forma escrita.
CIUTADANS
Per part dels regidors del grup polític municipal de Ciutadans, d’acord amb el que
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disposa l’article 55.4 del Reglament Orgànic del Ple, s’han formulat en temps i
forma 3 preguntes i 1 prec per escrit que han tingut entrada en el Registre General
els dies 8 i 12 de març de 2019 i, per tant, amb més de 6 dies hàbils anteriors a la
celebració del Ple.
Aquest prec i aquestes preguntes als efectes de constar a l’Acta de la sessió, es
transcriuen literalment:
1.- RGE núm. 25798, de 8 de març de 2019.
“Jesús Amadeo Martín González. GRUP MUNICIPAL DE CIUTADANS A
L'AJUNTAMENT DE L'HOSPITALET
EXPOSICIÓ DE FETS:
Han llegado a este Grupo Municipal quejas de que el Centro de Educación Especial
L’Estel Can Bori lleva 3 semanas con la caldera averiada, con lo que no pueden
disponer de agua caliente y se han tenido que suspender las clases de ducha
autónoma.
SOL·LICITUD:
Que se compruebe los hechos relatados en la parte expositiva y, de ser así, se dé
una solución inmediata al problema denunciado.”

- 4974
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 i Regidor de Govern d’Educació, Sr. Jaume Graells Veguin, que
literalment diu:
“Senyor,
Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre General d’Entrada
d’aquest Ajuntament, amb número 25798 i data 8 de març de 2019 i, segons el que
disposa l’article 55 del Reglament Orgànic del Ple a efectes que sigui contestada en
el Ple Ordinari que se celebrarà el dia 26 de març de 2019, en relació a les queixes
que el Centre d’Educació Especial L’Estel Can Bori porta tres setmanes amb
la caldera avariada i no poden disposa d’aigua calenta.
En un dels controls regulars de sanitat que es va fer el mes de febrer a l’escola
Estel-Can Bori es va detectar un nivell de legionel·losi superior al recomanat.
Immediatament, aquest fet va ser posat en coneixement del servei de manteniment
d’edificis municipals (EPHUS) i es va fer un requeriment explícit al centre educatiu
per tal que no es fes servir les dutxes fins que s’apliqués el tractament
corresponent. El primer tractament fet per l’empresa especialitzada no va ser efectiu
per problemes amb una vàlvula de la instal·lació del centre. Un cop instal·lada la
nova vàlvula s'ha fet el tractament i des del 21 de març el centre ja pot fer ús de les
dutxes.
Ben atentament,”
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2.- RGE núm. 26701, de 12 de març de 2019.
“Jesús Amadeo Martín González. GRUP MUNICIPAL DE CIUTADANS A
L'AJUNTAMENT DE L'HOSPITALET
EXPOSICIÓ DE FETS:
Según consta en el acta del Pleno Municipal del 25 de enero de 2019 en las
páginas 252 y 253 literalmente (se adjunta copia):
"SR. MARTÍN GONZÁLEZ (CIUTADANS)
Muchísimas gracias. Yo quería exponer aquí cual es la situación actual, porque
parece que no les ha quedado muy claro, del polideportivo de Santa Eulàlia. No sé
si antes no lo han podido ver o no se han podido acercar todavía, pero ustedes
pueden ver aquí cómo tenemos los cables de una instalación municipal, cómo
tenemos los cables totalmente pelados, rotos. El Sr. Martín González mostra
diverses fotografies.
Hay humedades también en las paredes, ustedes lo pueden ver aquí. Hay
materiales que están oxidados, como ustedes pueden ver aquí. Hay cables que
están rozando agua, como ustedes pueden ver aquí y demás fotografías que yo, si
quieren, se las puedo adjuntar para que ustedes tomen nota, porque parece que no
han tomado mucha nota, pero hay un montón que nos pasan los propios vecinos,
como hacen con muchísimos temas que nos envían a nosotros.
Entonces la pregunta es: ¿ustedes conocían esta situación, sí o no? ¿Ustedes la
conocían? Si la conocían, ¿desde cuándo conocían esta situación? ¿Qué gestiones
han hecho ustedes como gobierno para solventar este tipo de cuestiones en una
instalación municipal en la que participan muchos vecinos de L’Hospitalet, en la que
participan niños, en la que participa gente mayor? ¿Qué han hecho ustedes para
garantizar la seguridad y la salubridad de un equipamiento municipal? Y si ustedes
no la conocían, se la estamos poniendo aquí de relieve para que ustedes tomen
nota.
Y otra pregunta más, ¿cuándo piensan ustedes actuar para solventar esta
situación? Porque miren, está muy bien ser concejal de gobierno y hacerse muchas
fotos. Está muy bien ser concejal de gobierno y prometer muchas cosas, prometer
subvenciones, prometer promesas que saben que no van a hacer, porque lo saben
de antemano, pero está muy bien. Está muy bien que ustedes prometan todas
estas cuestiones y que ustedes digan cosas que no van a hacer, está muy bien
gastarse dinero público también en comilonas, como ha hecho el responsable que
tenía que estar arreglando esto, con dinero de todos. Está muy bien cobrar un
sueldo público, pero está muy bien y es lo que deberían hacer, que ustedes
arreglen esta situación que para eso les están pagando el sueldo y para eso es su
responsabilidad.
Es que parecen ustedes que se les nota que están cansados porque cuando les
exponemos este tipo de cuestiones, ustedes lo que hacen es criminalizarlo. Yo
cuando quiera les puedo poner todas estas fotografías, si quiere se las pongo en
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una carpetita, usted las estudia y usted toma medidas, que es el responsable de
momento y hasta que no sean las próximas elecciones, ustedes son los
responsables. Por favor actúen ya."
Visto que el Gobierno Municipal, en este caso el Sr. Cristian Alcázar, tinent
d'alcalde de l'Àrea de Benestar i Drets Socials, Servei d'Esports i Joventut, ha
intentado catalogar mis preguntas cómo ruego y en su escrito (se adjunta copia) no
contesta a una sola de mis preguntas.
SOL·LICITUD:
Contesten a todas y cada una de las preguntas orales planteadas en el pleno
ordinario del 25/01/2019.
Primero: -¿ustedes conocían esta situación, sí o no? ¿Ustedes la conocían?
Segundo: - Si la conocían, ¿desde cuándo conocían esta situación?
Tercero: - ¿Qué gestiones han hecho ustedes como gobierno para solventar este
tipo de cuestiones en una instalación municipal en la que participan muchos vecinos
de L’Hospitalet, en la que participan niños, en la que participa gente mayor?
Cuarto: - ¿Qué han hecho ustedes para garantizar la seguridad y la salubridad de
un equipamiento municipal?
Quinto: - ¿cuándo piensan ustedes actuar para solventar esta situación?”

- 4977
En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup polític municipal de
Ciutadans, consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada
pel Tinent d’Alcalde de l’Àrea de Benestar i Drets Socials, regidor d’Esports i
Joventut, Sr. Cristian Alcázar Esteban, que literalment diu:
“Senyor/a,
Respecte a la pregunta que vau presentar al Registre General d’Entrada d’aquest
Ajuntament, amb número E/26701/2019, de data 12 de març de 2019 i el Prec
16247/2019, i segons el que disposa l’article 55 Reglament Orgànic de Ple a
efectes de que sigui resposta durant al Ple Ordinari que se celebrarà el proper 26
de març de 2019, us informo del següent:
S’adjunta informe tècnic responent a les preguntes realitzades sobre el Poliesportiu
Municipal de Santa Eulàlia emes pel Cap de Servei d’Esports i Joventut, de data 22
de març de 2019.
D’altra banda, em remeto a la meva intervenció respecte a aquesta qüestió, durant
el ple del passat dia 25 de gener de 2019, de la qual s’adjunta còpia.
Sense altre particular i esperant haver donat resposta a la seva sol·licitud, rebi una
cordial salutació,
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Atentament,

INFORME TÈCNIC RELATIU A LES PREGUNTES REALITZADES PER EL GRUP
MUNICIPAL CIUDADANOS DE L'HOSPITALET REFERENT A L'ESTAT DEL
POLIESPORTIU MUNICIPAL SANTA EULÀLIA
El passat 12 de març de 2019, el Sr. Jesús A. Martínez González, Regidor portaveu
del grup municipal de Ciudadanos de I'Ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat, va
entrar per registre la sol·licitud de resposta a unes preguntes i precs fetes en el ple
del 25 de gener de 2019 referents a l'estat i manteniment del Poliesportiu Municipal
Santa Eulàlia.
Referent a aquests precs i preguntes realitzats en el ple i entrats per registre,
S'INFORMA:
• Que el Poliesportiu Municipal Santa Eulàlia compleix la normativa legal
en quant a les instal·lacions tècniques, tenint en compte que ha de
complir les normatives de l'any en que va ser construït el Poliesportiu.
• Que el Poliesportiu ha complert amb les revisions i certificacions legals
que marca la normativa, a continuació en detallem l'estat:
o lnspecció tècnica d’Instal·lacions Tèrmiques Complerta (IPIC):
es va realitzar el 8 d'abril de 2015 amb qualificació de
FAVORABLE (segons normativa s'ha de realitzar cada 15 anys).
Annex 1.
o lnspecció
tècnica d'lnstal·lacions Tèrmiques d’Eficiència
Energètica (IPE): es va realitzar el 8 d'abril de 2015 amb
qualificació de FAVORABLE (segons normativa s'ha de realitzar
cada 4 anys). L'entitat gestora, I'Agrupació Esportiva Santa
Eulàlia, ha signat el pressupost d'una nova inspecció tècnica i
està pendent que l'empresa certificadora els hi doni data per
passar-la. Annex 2.
o lnspecció tècnica d'lnstal·lacions de Baixa tensió (RITE): es va
realitzar el 15 de setembre de 2014 amb qualificació de
CONDICIONADA. La manca d'un document, la còpia de la
legalització de la instal·lació elèctrica, condiciona que no tingui
una qualificació FAVORABLE (segons normativa s'ha de
realitzar cada 5 anys). A dia d'avui, l'entitat gestora compta amb
la documentació que condicionava l’anterior ECA (els plànols i el
Certificat d'lnstal·lacions Elèctriques). També s'adjunta el
pressupost signat per I'Agrupació Esportiva Santa Eulàlia d'una
nova inspecció tècnica per passar-la tant ban punt l'empresa
certificadora els hi proposi una data. Annex 3.
o Revisió d'lnstal·lacions de risc de Legionel·losi: el 22 de febrer
de 2018 es va realitzar la revisió assolint el Certificat de
CONFORME es compleixen els requisits i condicions higiènicosanitàries per a la prevenció i control de la legionel·losi (segons
normativa s'ha de realitzar cada 4 anys). Annex 4.
A continuació adjuntem quadre resum amb les inspeccions realitzades i el
seguiment de quan s'han de realitzar les properes inspeccions:
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POLIESPORTIU MUNICIPAL SANTA EULALIA

Article 11

DE CR 352/ 2004

4 anys
15 anys
4 anys

Baixa tensió

BENAGES

Instal·lacions contra incendis

PREVENFOC

Instal·lacions tèrmiques

ROCA/ FERROLI

Desratització, desinsectació

DEPEC
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”
3.- RGE núm. 26705, de 12 de març de 2019.
“Jesús Amadeo Martín González. GRUP MUNICIPAL DE CIUTADANS A
L'AJUNTAMENT DE L'HOSPITALET
EXPOSICIÓ DE FETS:
Vista la respuesta a nuestra petición con RGE número 10956 (de fecha
29/01/2019).
SOL·LICITUD:
Pregunto:
- ¿Qué motivos tiene este Gobierno Municipal para no haber realizado la reforma de
la C. Llobregat durante la presente legislatura?
- ¿En qué fecha tienen previsto el inicio de las obras?
- ¿Qué período estiman que durarán las obras de esta calle?”

- 4978
En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup polític municipal de
Ciutadans, consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada
pel Tinent d’alcaldia de l’Àrea d’Espai Públic, Habitatge, Urbanisme i Sostenibilitat,
Sr. José Castro Borrallo, que literalment diu:
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“Respecto de la pregunta presentada en el Registro de entrada de este
Ayuntamiento, con número 26705 y fecha 12 de marzo de 2019, según lo que
dispone el artículo 55 del Reglamento Orgánico del Pleno a efectos de que sea
contestada en el próximo Pleno Ordinario que se celebrará el día 26 de marzo de
2019, en relación a la reforma de la C. Llobregat, le informo:
Durante el transcurso del actual mandato se han realizado actuacions de mejora de
diversas calles en todo el Distrito II, y en el año 2019 está programada la actuación
de asfaltado de, entre otras, la C. Llobregat. El inicio de las obras está previsto para
mayo de 2019, como ya les informé en mi respuesta del 25 de febrero. La duración
de las obras se prevé que sea de dos semanas aproximadamente.
Atentamente,”
4.- RGE núm. 26709, de 12 de març de 2019.
“Jesús Amadeo Martín González. GRUP MUNICIPAL DE CIUTADANS A
L'AJUNTAMENT DE L'HOSPITALET
EXPOSICIÓ DE FETS:
Vista la respuesta a nuestra petición de RGE 16402 (de fecha 12/02/2019).
SOL·LICITUD:
Repregunto:
1- ¿Desde qué fecha exacta conoce este Ayuntamiento la situación en la que se
encuentra el Parking Can Serra?
2- ¿Cuándo tienen previsto el inicio de las obras de mantenimiento en el Parking de
Can Serra?
3.- ¿Qué plazo estimado tienen para la ejecución completa de estas obras?”

- 4979
En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup polític municipal de
Ciutadans, consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada
pel Tinent d’alcaldia de l’Àrea d’Espai Públic, Habitatge, Urbanisme i Sostenibilitat,
Sr. José Castro Borrallo, que literalment diu:
“Respecto de la pregunta presentada en el Registro de Entrada de este
Ayuntamiento, con número 26709 y fecha 12 de marzo de 2019, según lo que
dispone el artículo 55 del Reglamento Orgánico del Pleno a efectos de que sea
contestada en el próximo Pleno Ordinario que se celebrará el día 26 de marzo de
2019, en relación al parking Can Serra, le informo:
Desde marzo de 2014 se han producido notificaciones al Ayuntamiento, por parte
del administrador de la comunidad de concesionarios, de incidencias en las
instalaciones.
Tal como les informé en mi escrito de 25 de febrero, está previsto que las obras de
reparación se realicen durante el ejercicio 2019.
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La duración prevista de las obras es de 3 meses aproximadamente.
Atentamente,”
ERC
Per part dels regidors del grup polític municipal d’Esquerra Republicana de
Catalunya, d’acord amb el que disposa l’article 55.4 del Reglament Orgànic del Ple,
s’han formulat en temps i forma 8 preguntes per escrit que han tingut entrada en el
Registre General els dies 19 i 27 de febrer 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. 18979, de 19 de febrer de 2019
“Antoni Garcia, Portaveu del Grup Polític d’Esquerra Republicana de Catalunya,
d’acord amb allò que disposa l’article 55 del Reglament del Ple de l’Ajuntament de
L’Hospitalet de Llobregat, presenta al Registre General la següent pregunta, a fi
efecte de que sigui contestada en el proper Ple ordinari.
El Grup Municipal d’ERC li pregunta al Govern Municipal:
1. L’equip de govern té previst restaurar la façana del Casino del Centre tal
com s’ha compromès amb l’entitat?
2. Quin és el calendari previst per l’equip de govern per restaurar la façana del
Casino del Centre?

- 4961
En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup polític municipal d’Esquerra
Republicana de Catalunya, consta a la Secretaria General còpia de la resposta per
escrit, efectuada pel Tinent d’alcaldia de l’Àrea d’Espai Públic, Habitatge,
Urbanisme i Sostenibilitat, Sr. José Castro Borrallo, que literalment diu:
“Respecte de la pregunta presentada al Registre General d’Entrada d’aquest
Ajuntament amb el nombre 18979 i data 19 de febrer de 2019, segons el que
disposa l’article 55 del Reglament Orgànic del Ple a efectes de que sigui contestada
al Ple Ordinari que se celebrarà el proper dia 26 de març de 2019, en relació a la
façana del Casino del Centre, l’informo:
Encara que s’ha mantingut contacte amb l’Entitat en diverses ocasions i alguna
vegada amb manifestat la seva intenció de restaurar la façana del Casino del
Centre, l’Equip de Govern mai ha adquirit un compromís en aquest aspecte.
Atentament,”
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2.- RGE núm. 18984, de 19 de febrer 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.
L'Esportiu Joventut Can Pi és un club del barri de Granvia Sud de l'Hospitalet que
per manca de camp de futbol en aquest barri utiltza les instal·lacions esportives de
l'Ajuntament del Camp Municipal del Gornal.
El Grup Municipal d’ERC li pregunta al Govern Municipal:
1. Quins són els motius perquè L'Esportiu Joventut Cap Pi no pot utilitzar
elements comuns del camp Municipal com la infermeria, el marcador, les
porteries mòbils, etc.
2. Quin són els motius perquè a L'Esportiu Joventut Can Pi se li denega tenir
un espai o un mòdul prefabricat (com tenen altres clubs i entitats) en
aquesta instal·lació per tal de tenir un petit despatx, poder guardar material
esportiu i documentació, atendre socis, etc.
3. Quins són els motius perquè l'equip de govern es nega que l'Esportiu de
Can Pi pugui tenir equips de benjamins així com un equip de futbol femení?”

- 4962
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’Alcalde de l’Àrea de Benestar i Drets Socials, regidor
d’Esports i Joventut, Sr. Cristian Alcázar Esteban, que literalment diu:
“Senyor/a,
Respecte a la pregunta que vau presentar al Registre General d’Entrada d’aquest
Ajuntament, amb número E/18984/2019, de data 19 de febrer de 2019, i segons el
que disposa l’article 55 Reglament Orgànic de Ple a efectes de que sigui resposta
durant al Ple Ordinari que se celebrarà el proper 26 de març de 2019, us informo
del següent:
S’adjunta informe tècnic emet pel Cap de Servei d’Esports i Joventut, referent a
diverses preguntes relaciones amb l’entitat Esportiu Joventut Can Pi i l’ús que en fa
del Camp Municipal de Futbol Gornal.
Sense altre particular i esperant haver donat resposta a la seva sol·licitud, rebi una
cordial salutació,
Atentament,
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INFORME
Que emet el Cap de Servei d’Esports i Joventut en relació a la instància presentada
pel Grup Municipal ERC, en data 19 de febrer de 2019 i número de registre
E/118984/2019, en la que es formulen diverses preguntes relacionades amb l’entitat
Club Esportiu Joventut Can Pi (CE Joventut Can Pi en endavant) i l’ús que en fa del
Camp Municipal de Futbol Gornal (CMF Gornal, en endavant).
En resposta a cadascuna de les consultes formulades a la instància, informo del
següent:
Consulta 1a. Quins són els motius perquè l’Esportiu Joventut Can Pi no pot
utilitzar elements comuns del Camp municipal com la infermeria, el marcador,
les porteries mòbils, etc.
El marcador electrònic, les porteries i els espais annexes com la infermeria estan a
disposició dels clubs usuaris. Per fer-ne ús, els clubs han de fer una sol·licitud
prèvia, respectar les normes d’ús vigents i les indicacions del personal de
l’equipament.
En aquest sentit, no ens consta cap sol·licitud d’aquests elements per part de
l’entitat Club Esportiu Joventut Can Pi.
Consulta 2a. Quins són els motius perquè a l’Esportiu Joventut Can Pi se li
denega tenir espais o un mòdul prefabricat (com tenen altres clubs) en
aquesta instal·lació per tal de tenir un petit despatx, poder guardar material
esportiu i documentació, atendre socis, etc.?
Al CMF Gornal conviuen actualment cinc entitats, quatre de futbol i una de futbol
americà. Aquest fet fa que la distribució dels espais annexes, especialment els
magatzems, sigui una tasca dificultosa.
Actualment, les cinc entitats disposen de magatzems, els quals van ser assignats el
mes de gener del 2017. En alguns casos, aquest espai és compartit, ja que el volum
de material que han de desar les entitats és reduït.
El CE Joventut Can Pi comparteix magatzem amb una altra entitat, ja que només
compta amb un equip amateur. Per tant, el volum de material que ha
d’emmagatzemar és inferior a les tres altres entitats usuàries amb molt més volum
d’activitat.
L’entitat UD Gornal té la seva seu social al CMF Gornal des de l’any 1980. És
l‘entitat majoritària usuària del camp comptant actualment amb 15 equips de futbol:
7 inscrits en competició escolar i 8 en competició federada.
Consulta 3a. Quins són els motius perquè l’equip de govern es nega que
l’Esportiu Can Pi pugui tenir equips de benjamins, així com un equip de futbol
femení?
L’Ajuntament de L’Hospitalet no nega les accions de promoció de les entitats
esportives. Aquestes accions són ateses mitjançant procediment de sol·licitud en
els terminis establerts per a aquest tràmit.
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Les sol·licituds de les entitats són tècnicament valorades i ateses en funció de les
peticions rebudes i la disponibilitat d’espais.
En el cas del CE Joventut Can Pi, per a la temporada 2016/17, es va atendre la
sol·licitud de l’entitat per ubicar al CMF Gornal els entrenaments de dos equips: un
equip de categoria aleví i un segon de categoria amateur.
Per a les temporada 2017/18 i 2018/19, l’entitat únicament ha sol·licitar espais per a
un equip amateur. Aquesta petició ha estat atesa.”

3.- RGE núm. 18991, de 19 de febrer de 2019
“Antoni Garcia, Portaveu del Grup Polític d’Esquerra Republicana de Catalunya,
d’acord amb allò que disposa l’article 55 del Reglament del Ple de l’Ajuntament de
L’Hospitalet de Llobregat, presenta al Registre General la següent pregunta, a fi
efecte de que sigui contestada en el proper Ple ordinari.
Alguns veïns i veïnes de Santa Eulàlia ens han fet arribar la seva queixa sobre la
tala d’arbres al seu barri, en concret en el carrer Comerç cantonada amb c. Doctor
Fleming i Av. del Carrilet (Adjuntem imatges)
El Grup Municipal d’ERC li pregunta al Govern Municipal:
1. Coneix el Govern Municipal aquest problema?
2. Quina és la causa per la qual s’han talat aquests arbres?
3. S’ha informat prèviament als veïns i veïnes d’aquesta tala i de les seves
causes?
4. Quina és l’actuació que pensa realitzar l’Ajuntament un cop s’han talat
aquests arbres? Quan es pensa realitzar?

”
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- 4963
En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup polític municipal d’Esquerra
Republicana de Catalunya, consta a la Secretaria General còpia de la resposta per
escrit, efectuada pel Tinent d’alcaldia de l’Àrea d’Espai Públic, Habitatge,
Urbanisme i Sostenibilitat, Sr. José Castro Borrallo, que literalment diu:
“Respecte de la pregunta presentada al Registre General d’Entrada d’aquest
Ajuntament amb el nombre 18991 i data 19 de febrer de 2019, segons el que
disposa l’article 55 del Reglament Orgànic del Ple a efectes de que sigui contestada
al Ple Ordinari que se celebrarà el proper dia 26 de març de 2019, en relació a la
tala d’arbres del C. Comerç cantonada amb C. Dr. Fleming i Av. del Carrilet,
l’informo:
A l’estudi de risc de l’arbrat realitzat l’any 2016 es va recomanar la tala de dos dels
arbres d’aquesta ubicació, encara que no amb caràcter immediat. Els arbres
estaven afectats pe “ferides” importants i, en un dels casos, presència de tèrmits.
En el moment de realitzar l’actuació, el passat dia 6 de febrer, per part dels serveis
tècnics es va observar que el tercer exemplar, en el temps transcorregut, havia patit
un deteriorament que feia també necessari procedir a la tala, que es va executar.
Quan es realitzen actuacions a l’arbrat, incloses les tales, es col·loquen cartells
informatius als arbres i a les façanes dels edificis de la zona.
En quant a les futures actuacions, seran conforme estableix el Pla de l’Arbrat. En
aquelles ubicacions en què hi ha una amplada mínima de pas de 1,80 m. entre
l’arbre i la façana i/o entre d’arbre i la vorada, es realitza plantació de nou exemplar.
Si no es dóna aquesta condició, es procedeix a l’eliminació de l’escocell.
Atentament,”

4.- RGE núm. 18995, de 19 de febrer de 2019
“Antoni Garcia, Portaveu del Grup Polític d’Esquerra Republicana de Catalunya,
d’acord amb allò que disposa l’article 55 del Reglament del Ple de l’Ajuntament de
L’Hospitalet de Llobregat, presenta al Registre General la següent pregunta, a fi
efecte de que sigui contestada en el proper Ple ordinari.
El Grup Municipal d’ERC li pregunta al Govern Municipal:
1. Els camps Municipals de futbol de l’Hospitalet es posen a disposició
d’empreses i particulars per tal que puguin organitzar partits i lligues
privades?
2. Quin és el cost del lloguer dels camps Municipals de futbol?
3. Quin és el procediment per llogar un camp de futbol municipal?
4. Els ingressos procedents del lloguer dels Camps Municipals és pel club que
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gestiona el camp municipal o per l’Ajuntament?
5. Ens poden facilitar quines empreses, associacions, particulars... han llogat
els camps Municipals de Futbol Municipals i els horaris que han llogat fins el
dia d’avui?
6. Quines són les previsions de lloguer fins final de temporada dels camps de
futbol Municipal per part d’entitats, associacions, empreses o particulars?
7. S’han suspès entrenaments de clubs per tal de poder llogar el camp a
tercers?”

- 4964
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’Alcalde de l’Àrea de Benestar i Drets Socials, regidor
d’Esports i Joventut, Sr. Cristian Alcázar Esteban, que literalment diu:
“Senyor/a,
Respecte a la pregunta que vau presentar al Registre General d’Entrada d’aquest
Ajuntament, amb número E/18995/2019, de data 19 de febrer de 2019, i segons el
que disposa l’article 55 Reglament Orgànic de Ple a efectes de que sigui resposta
durant al Ple Ordinari que se celebrarà el proper 26 de març de 2019, us informo
del següent:
S’adjunta informe tècnic emet pel Cap de Servei d’Esports i Joventut, en el que
respon a les diverses preguntes relacionades amb els lloguers que es duen a terme
als camps municipals de futbol.
Sense altre particular i esperant haver donat resposta a la seva sol·licitud, rebi una
cordial salutació,
Atentament,
INFORME
Que emet el Cap de Servei d’Esports i Joventut en relació a la instància presentada
pel Grup Municipal ERC, en data 19 de febrer de 2019 i número de registre
E/18995/2019, en la que es formulen diverses preguntes relacionades amb els
lloguers que es duen a terme als camps municipals de futbol.
En resposta a cadascuna de les consultes formulades a la instància, informo del
següent:
Consulta 1a. Els camps municipals de futbol de l’Hospitalet es posen a
disposició d’empreses i particulars per tal que puguin organitzar partits i
lligues privades?
La cessió dels camps de futbol municipals, així com la resta d’equipaments
esportius municipals, està regulada pels preus públics/tarifes de les instal·lacions
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esportives municipals, aprovades per Comissió de Competències Delegades de
Ple, en sessió de data 27 de novembre de 2018.
Consulta 2a. Quin és el cost del lloguer dels camps municipals de futbol?
Els preus/tarifes de cessió d’ús i/o lloguer dels camps municipals de futbols venen
detallats als preus públics de les instal·lacions esportives municipals esmentats al
punt anterior.
Consulta 3a. Quin és el procediment per llogar un camp de futbol municipal?
El procediment per llogar un camp municipal, així com altres equipaments esportius
municipals, es pot consultar a la seu electrònica de la web municipal, a l’apartat
Esports/Cessions.
En aquest apartat s’especifica com realitzar la sol·licitud i la documentació
necessària, així com les persones que poden sol·licitar l’ús d’un equipament
esportiu municipal: les persones jurídiques (persones, entitats, associacions i
empreses amb personalitat jurídica pròpia).
Consulta 4a. Els ingressos procedents del lloguer dels camps municipals és
pel club que gestiona el camp municipal o per l’Ajuntament?
Els camps municipals són gestionats pel Servei d’Esports i Joventut de l’Ajuntament
de L’Hospitalet. En aquest sentit, els ingressos procedents de les cessions i/o
lloguers van destinats a l’Ajuntament, segons els preus establerts per cada exercici
econòmic.
Consulta 5a. Ens poden facilitar quines empreses, associacions, particulars...
han llogat els camps municipals i els horaris que han llogat fins el dia d’avui?
D’acord a la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de dades
personals i garantia dels drets digitals, i tenint en compte l’elevat volum
d’expedients de cessions i/o lloguers que es tramiten des d’aquest ajuntament, per
tal de respondre a aquesta consulta, es requereix la presentació d’una sol·licitud de
compareixença per part de l’interessat amb la concreció dels expedients a
consultar.
Consulta 6a. Quines són les previsions de lloguer fins a final de temporada
dels camps de futbol municipals per part de les entitats, associacions,
empreses o particulars?
Donat que les cessions d’espais i/o lloguers s’efectuen a demanda dels interessats,
no podem informar amb exactitud de la previsió de sol·licituds que s’atendran fins a
finals de temporada.
Consulta 7a. S’han suspès entrenaments de clubs per tal de poder llogar el
camp a tercers?
El Servei d’Esports i Joventut d’aquest ajuntament no ha anul·lat cap entrenaments
de les entitats esportives usuàries dels camps municipals per atendre sol·licituds de
lloguer.”
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5.- RGE núm. 18999, de 19 de febrer de 2019
“Antoni Garcia, Portaveu del Grup Polític d’Esquerra Republicana de Catalunya,
d’acord amb allò que disposa l’article 55 del Reglament del Ple de l’Ajuntament de
L’Hospitalet de Llobregat, presenta al Registre General la següent pregunta, a fi
efecte de que sigui contestada en el proper Ple ordinari.
El Grup Municipal d’ERC li pregunta al Govern Municipal:
1. L’Ajuntament ha comptabilitzat els costos de la conferència pronunciada per
l’Alcaldessa Núria Marin el passat dia 5 de febrer en l’Hotel Hesperia?
2. Quin són els costos econòmics directes i indirectes d’aquesta conferència?
3. A banda dels costos econòmics, quins recursos municipals, siguin tècnics o
humans, es van emprar per a la preparació, convocatòria, publicitat, difusió i
celebració d’aquesta conferència? I quins recursos externs?”

- 4965
En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup polític municipal d’Esquerra
Republicana de Catalunya, consta a la Secretaria General còpia de la resposta per
escrit, efectuada per la Directora del Gabinet de l’Alcaldia, Sra. R. A. M., que
literalment diu:
“Senyor,
Respecte a la pregunta que vàreu formular el passat 19 de febrer i segons el que
disposa l’article 55 Reglament Orgànic del Ple, a efectes de que sigui contestada en
el Ple ordinari del dia 26/03/2019, em plau adjuntar-vos informe emès per la Cap de
Servei d’Imatge Corporativa i Relacions Externes, donant resposta a la pregunta
esmentada.
Atentament,
INFORME
Que s’emet en resposta a l’escrit presentat pel portaveu del Grup Municipal
d’Esquerra Republicana de Catalunya, senyor Antoni Garcia, rebut en data 19 de
febrer de 2019, amb número de registre d’entrada 18999/2019, sobre els costos de
la conferència pronunciada per l’Alcaldessa el passat dia 5 de febrer a l’Hotel
Hesperia.
Segons les dades facilitades per la Secció Administrativa i de Suport a la Gestió de
l’Àrea d’Alcaldia-Presidència, el desglossament dels costos directes derivats de la
conferència és el següent:
Data factura
08/02/2019

Concepte

Nom Proveïdor

Muntatge, desmuntatge i transport conferència L'H Suma
BARTHES I BLOD, SL
12 a l'Hotel Hesperia

Import
5.420,32 €

…/…

254

13/02/2019

Hostesses Conferència Alcaldessa

AB GRUPO DE AZAFATAS,
SL

398,62 €

05/02/2019

Gravació textos-noticies

PRODUCCIONES
S.L.

121,00 €

06/02/2019

Servei de realització 5 de febrer i proves a l'Hotel Hesperia

MUCHO AUDIOVISUAL, SL

1.076,90 €

25/02/2019

Lloguer sales i diversos Conferència-Hotel Hesperia

DESJUST, SL

5.826,15 €

26/02/2019

Vinil conferència

TECNODEC BLUE, SL

07/02/2019

* Tarimes, escenari, muntatge i desmuntatge acte
Alcaldessa Suma 12
CARLIGHT, SLU
CONTRACTE SUBMINISTRAMENT ARRENDAMENT
SIST. SO I LLUM ACTES INSTITUCIONALS

06/02/2019

Pegasus amb vinils acte Conferència Alcaldessa
CONTRACTE SERVEI PUBLICITAT EXTERIOR

PUBLISERVEI, SL

435,60 €

pendent
factura

*Targetons (sitting cadires i mitjans de comunicació)
CONTRACTE IMPRESSIÓ MATERIAL GRÀFIC

GRAFICAS SAN SADURNI
SL

138,29 €

pendent
factura

*Servei de fotografia
CONTRACTE SERVEI
ACTES CIUTAT

PRODUCCIONES
BETA SL

106,96 €

COBERTURA

FOTOGRÀFICA

ERTAL

145,93

23.312,13 €

NEW

*El cost derivat d’aquestes factures està inclòs en contractes ja subscrits
anteriorment per l’Ajuntament.
En relació als costos indirectes, aquests no s’han pogut determinar degut a que
l’Ajuntament no disposa d’un mòdul de comptabilitat analítica que permeti fer una
estimació dels costos de telèfon, electricitat, equips informàtics, etc., així com de la
despesa derivada del personal municipal en funció de la seva dedicació a la
Conferència.”

6.- RGE núm. 19009, de 19 de febrer de 2019
“Antoni Garcia, Portaveu del Grup Polític d’Esquerra Republicana de Catalunya,
d’acord amb allò que disposa l’article 55 del Reglament del Ple de l’Ajuntament de
L’Hospitalet de Llobregat, presenta al Registre General la següent pregunta, a fi
efecte de que sigui contestada en el proper Ple ordinari.
Alguns usuaris del bus ens han fet arribar la seva queixa sobre les molèsties
provocades als usuaris de la parada de bus (antic núm. 110526) al costat de
l’Església de Santa Eulàlia de Provençana, per l’aigua que esquitxa la font que hi ha
al costat mateix. (Adjuntem imatge)
Aquests usuaris afirmen que mentre esperen el bus, han d’allunyar-se de la parada
per a evitar acabar totalment mullats.
El Grup Municipal d’ERC li pregunta al Govern Municipal:
1. Coneix el Govern Municipal aquest problema?
2. A l’hora de traslladar l’antiga parada a la nova ubicació, s’ha valorat aquest
problema?
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3. Quines mesures té previst prendre el govern municipal per a resoldre
aquesta situació, tant en aquesta ubicació provisional, com en qualsevol
ubicació definitiva propera?

”

- 4967
En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup polític municipal d’Esquerra
Republicana de Catalunya, consta a la Secretaria General còpia de la resposta per
escrit, efectuada pel Tinent d’alcaldia de l’Àrea de Seguretat, Convivència i Civisme,
Sr. José Maria García Mompel, que literalment diu:
Respecte a la pregunta presentada en el Registre General d’entrada amb número
E/19009/2019, de data 19 de febrer, i segons el que disposa l’article 55 del
Reglament Orgànic del Ple, a efectes sigui contestada en el Ple Ordinari de març en
relació a: “molèsties provocades als usuaris de la parada de bus al costat de
l’Església de Santa Eulàlia de Provençana per l’aigua que esquitxa la font que hi ha
al costat de la mateixa...“
El faig saber que:
Pregunta número 1: Coneix el Govern municipal aquest problema?
Resposta: Es desconeixia aquest fet fins a la seva petició. No constava cap queixa
ni petició al respecte.
Pregunta número 2: A l’hora de traslladar l’antiga parada a la nova ubicació,
s’ha valorat aquest problema?
Resposta: El canvi d’ubicació de la parada es va produir fruit d’unes obres a la via
pública que es realitzaven a la zona.
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Pregunta número 3: Quines mesures té previst prendre el govern municipal
per a resoldre aquesta situació, tant en aquesta ubicació provisional, com en
qualsevol ubicació definitiva propera?
Resposta: El fet comentat per vostès es produeix els dies de vent, per la qual cosa
s’ha fet sol·licitud al departament corresponent de l’àrea de l’EPUHS. Ens ha fet
arribar informació respecte a la instal·lació d’un anemòmetre a la font que permetrà
l’apagada i encesa automàtica de la mateixa els dies de fort vent. Aquesta
instal·lació es realitzarà en breu.
Atentament,”

7.- RGE núm. 19012, de 19 de febrer de 2019
“Antoni Garcia, Portaveu del Grup Polític d’Esquerra Republicana de Catalunya,
d’acord amb allò que disposa l’article 55 del Reglament del Ple de l’Ajuntament de
L’Hospitalet de Llobregat, presenta al Registre General la següent pregunta, a fi
efecte de que sigui contestada en el proper Ple ordinari.
El Grup Municipal d’ERC li pregunta al Govern Municipal:
1. Quins horaris hi han establerts per l’encesa de l’enllumenat als parcs de
l’Hospitalet?
2. Quin criteri aplica l’Ajuntament per a establir aquests horaris?”

- 4968
En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup polític municipal d’Esquerra
Republicana de Catalunya, consta a la Secretaria General còpia de la resposta per
escrit, efectuada pel Tinent d’alcaldia de l’Àrea d’Espai Públic, Habitatge,
Urbanisme i Sostenibilitat, Sr. José Castro Borrallo, que literalment diu:
“Respecte de la pregunta presentada al Registre General d’Entrada d’aquest
Ajuntament amb el nombre 19012 i data 19 de febrer de 2019, segons el que
disposa l’article 55 del Reglament Orgànic del Ple a efectes de que sigui contestada
al Ple Ordinari que se celebrarà el proper dia 26 de març de 2019, en relació a
l’horari d’encesa de l’enllumenat als parcs de l’Hospitalet, l’informo:
L’enllumenat dels parcs, com el de carrer, disposa d’un programador amb rellotge
astronòmic, que, en funció de l’hora en que cada dia es produeix l’orto i l’ocàs,
regula l’apagat i l’encesa dels llums.
Aquest sistema s’ha establert amb criteris de qualitat del servei i estalvi energètic.
Atentament,”

8.- RGE núm. 21666, de 27 de febrer 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
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L’Hospitalet de Llobregat, presenta al Registre General la següent pregunta, a fi
efecte de que sigui contestada en el proper Ple ordinari.
Durant els passats diumenge 24, dilluns 25 i dimarts 26, s’han produït talls de
subministrament elèctric en els barris de Centre i Sant Josep que han afectat milers
de veïns i veïnes. En concret, el dimarts al matí encara no s’havia restablert el
servei a molts usuaris.
El Grup Municipal d’ERC li pregunta al Govern Municipal:
1. Coneix el Govern Municipal aquest problema?
2. Quines han estat les causes d’aquests talls de subministrament?
3. Quines són les gestions que ha realitzat el govern durant els talls? Quina ha
estat la resposta de la companyia subministradora?
4. Quines accions informatives als usuaris ha dut a terme el govern municipal
durant aquests episodis de talls?
5. Quines accions pensa realitzar el govern municipal per tal d’ajudar i donar
suport material als veïns i veïnes, comerciants i empreses afectades en les
seves legítimes reclamacions davant de la companyia subministradora?
6. Quin és l’estat real de les infraestructures de distribució d’energia elèctrica a
l’Hospitalet?
7. El govern municipal considera que el subministrament elèctric actual a
l’Hospitalet està correctament dimensionat en funció de la demanda? Quines
són les previsions pels pròxims anys?
8. Quines han estat les inversions aplicades en les infraestructures
relacionades amb el subministrament elèctric de l’Hospitalet en els darrers
anys per part de les companyies? Quines són les inversions previstes?”

- 4966
En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup polític municipal d’Esquerra
Republicana de Catalunya, consta a la Secretaria General còpia de la resposta per
escrit, efectuada pel Tinent d’alcaldia de l’Àrea d’Espai Públic, Habitatge,
Urbanisme i Sostenibilitat, Sr. José Castro Borrallo, que literalment diu:
“Respecte de la pregunta presentada al Registre General d’Entrada d’aquest
Ajuntament amb el nombre 21666 i data 27 de febrer de 2019, segons el que
disposa l’article 55 del Reglament Orgànic del Ple a efectes de que sigui contestada
al Ple Ordinari que se celebrarà el proper dia 26 de març de 2019, en relació als
talls de subministrament elèctric produïts els dies 24, 25 i 26 de febrer als barris
Centre i Sant Josep, l’informo:
Pregunta 1. El Govern ha tingut coneixement del problema. Al barri Centre es van
veure afectats 127 usuaris, i a Sant Josep 2100.
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Pregunta 2. Al barri Centre es va produir l’avaria d’un transformador, i a Sant Josep
el trencament de dues línies de mitja tensió, segons va informar l’empresa
subministradora.
Pregunta 3. Des de l’Ajuntament es va mantenir contacte des del primer moment i
de forma permanent amb l’empresa subministradora, la resposta de la qual va ser la
reparació en un temps raonable donat l’abast i la importància de les avaries.
Pregunta 4. Durant el temps de durada de les incidències, l’Ajuntament va facilitar
informació als ciutadans a través de la xarxa social Twitter.
Pregunta 5. Per tal d’ajudar i donar suport als afectats, es van penjar cartells
informatius a les porteries i comerços posant a disposició l’OMIC (Oficina Municipal
d’Informació al Consumidor) per tal que puguin realitzar les reclamacions que
considerin pels perjudicis que les avaries els hagin produït.
Pregunta 6. Segons la informació de que disposem, el sistema de subministrament
d’energia elèctrica a l’Hospitalet funciona amb normalitat.
Respecte de les preguntes 7 i 8, aquest govern no té informació sobre la dimensió
del servei de subministrament elèctric en funció de la demanda, ni coneix les
previsions de dimensió en funció de la demanda pels propers anys. Tampoc
disposem de les dades d’inversions aplicades per part de les companyies als
darrers anys ni les previstes.
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 4 precs i 3 preguntes per escrit que han tingut entrada en el Registre General
els dies 1, 7, 12 i 15 de març de 2019 i, per tant, amb més de 6 dies hàbils anteriors
a la celebració del Ple.
Aquestes preguntes i precs als efectes de constar a l’Acta de la sessió, es
transcriuen literalment:
1.- RGE núm. 22856, d’1 de març 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 26 de Marzo de 2019.
En relación a la moción aprobada en el mes de enero de 2019 “MOCIÓN PARA LA
MEJORA DE LOS PARQUES INFANTILES DE LA CIUDAD DE L’HOSPITALET”,
en la cual se acordó:
PRIMERO.- Instar al Ayuntamiento de L’Hospitalet a hacer público el censo
de niños y niñas de 0 a 21 años con diversidad funcional que tenemos en
L’Hospitalet para determinar sus necesidades.
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SEGUNDO.- Instar al Ayuntamiento de L’Hospitalet a adaptar, al menos uno
por barrio, los parques infantiles ya existentes a las necesidades de los
niños y niñas con diversidad funcional para convertirlos en accesibles y no
excluyentes, contribuyendo así a su socialización.
TERCERO.- Instar al Ayuntamiento de L’Hospitalet a llevar a cabo un Plan
Específico de Accesibilidad Universal en los futuros parques infantiles de la
ciudad, incorporando y señalizando todos los elementos accesibles para que
todos puedan disfrutar en igualdad de su lugar de ocio, contando con la
participación de la Taula Sectorial y los colectivos dedicados a las personas
con diversidad funcional.
QUARTO.- Instar al Ayuntamiento de L’Hospitalet a sustituir, siempre que
sea posible, el suelo de grava por un suelo de caucho o bien incorporar
elementos que permitan la accesibilidad de los niños con problemas de
movilidad.
QUINTO.- Instar al Ayuntamiento de L’Hospitalet a garantizar
permanentemente el mantenimiento, reparando o sustituyendo los
elementos deteriorados de los parques infantiles que eviten accidentes.
SEXTO.- Instar al Ayuntamiento de L’Hospitalet a estudiar la reubicación de
los contenedores de basura próximos a los parques infantiles, o bien a
incrementar su desinfección para evitar malos olores y plagas de insectos.
SEPTIMO.- Instar al Ayuntamiento de L’Hospitalet a incrementar la limpieza
y desinfección de todos los elementos que componen los parques infantiles.
OCTAVO- Instar al Ayuntamiento de L’Hospitalet a incorporar, en todos los
aquellos parques infantiles que sea posible, la protección solar necesaria
que permita la utilización en las horas de sol.
NOVENO.- Instar al Ayuntamiento de L’Hospitalet a estudiar la viabilidad de
reducir la velocidad de los vehículos que circulan por las vías del perímetro
de los parques infantiles.
DÉCIMO.- Instar al Ayuntamiento de L’Hospitalet a hacer difusión del mapa
de parques infantiles que existen en nuestra ciudad.
UNDÉCIMO.- Dar traslado de los siguientes acuerdos a todas las AMPAS y
AFAS de L’Hospitalet, incluyendo a las Asociaciones de Padres de niños de
las Escuelas Especiales de la ciudad, así como al Consell de Ciutat.
Esta Portavoz solicita
CONOCER:


En qué fase se encuentra dicha moción para su total cumplimiento y en todo
caso, si ya se ha puesto en marcha alguna de las medidas aprobadas por el
Pleno y en que parques.”
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- 4970
En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup polític municipal del Partit
Popular, consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada
pel Tinent d’alcaldia de l’Àrea d’Espai Públic, Habitatge, Urbanisme i Sostenibilitat,
Sr. José Castro Borrallo, que literalment diu:
“Respecto a la pregunta presentada en el Registro General de Entrada de este
Ayuntamiento con número 22856 y fecha 1 de marzo de 2019, según lo que
dispone el artículo 55 del Reglamento Orgánico del Pleno a efectos de que sea
contestado en el próximo Pleno Ordinario que se celebrará el día 26 de marzo de
2019, en relación a la Moción para la Mejora de los Parques Infantiles de la Ciudad
de L’Hospitalet, informo:
Pregunta 1. Este punto está en trámite.
Pregunta 2. En todos los Barrios del municipio ya existe un parque integral
inclusivo. En realidad, de los 150 parques existentes, 100 de ellos ya se consideran
de integración inclusiva.
Pregunta 3. Podemos decir que a través del Libro Blanco se recoge la propuesta de
este punto. En dicho libro se puntúa, entre otras cosas, con criterios de integración
universal, cada parque infantil de la Ciudad.
Pregunta 4. Tal como hemos dicho en todos los Barrios se dispone de parques
infantiles integradores. La integración consiste en que todos podamos disfrutar
juntos de las diversas actividades y, en este caso, hemos de considerar bueno tanto
el suelo de tierra como el suelo de caucho, según la capacitación o función
integradora de los parques infantiles.
Pregunta 5. A día de hoy tenemos un contrato de mantenimiento de cualquier
elemento de los parques infantiles, incluido suelo, limpieza y reparación, siempre
siguiendo criterios de seguridad. Además hemos desarrollado una APP municipal
en la cual se recogen las incidencias que cualquier ciudadano nos envíe y que se
pondrá en funcionamiento próximamente.
Pregunta 6. En la medida de lo posible, los contenedores se sitúan a una distancia
prudencial de los parques infantiles pero, teniendo en cuenta las condiciones de
nuestra Ciudad, si no existe otra posibilidad de ubicación de contenedores,
inmediatamente se considera un punto de atención preferente en limpieza.
Pregunta 7. La limpieza y desinfección de todos los elementos que componen los
parques infantiles ya se realiza correctamente.
Pregunta 8. Atendiendo a la adaptación del cambio climático se trabaja en el Plan
de Sombra para todos los parques infantiles.
Pregunta 9. Se está trabajando en este punto
Pregunta 10. En la Web municipal de espacio público están situadas todas las
zonas infantiles hasta verano de 2018. Actualmente seguimos trabajando en el
inventario de estas zonas y se procede a evaluar la puntuación para su introducción
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en el Libro Blanco, según la descripción de cada una de las piezas que lo
componen, las franjas de edad a las que van dirigidos y, específicamente, se tienen
en consideración los elementos de carácter inclusivo.
Pregunta 11. Este paso se podría realizar cuando tengamos todas las instancias de
la moción realizadas.
Atentamente.”
2.- RGE núm. 22860, d’1 de març 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 26 de Marzo de 2019.
Hace años con motivo de la Fira de L’Hospitalet, a los vecinos que viven en la calle
Mileva Maric y calle de Hanna Arend les dieron una tarjeta de la Fira como
visitantes.
Los vecinos nos comentan que desde hace unos tres años aproximadamente, ya no
le llegan estas tarjetas de la Fira.
Por todo ello esta regidora
RUEGA:


Se realicen los trámites oportunos a fin de que estos vecinos puedan seguir
disfrutando de la tarjeta anual como visitantes de la Fira.”

- 4971
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 Coordinació, Planificació, Desenvolupament Econòmic i
Ocupació, Sr. Francesc J. Belver i Vallès, que literalment diu:
“Respecto al escrito presentado en el Registro General de Entrada de este
Ayuntamiento, con código E/22860/2019 y fecha 01/03/2019 sobre las tarjetas de
visita a de la Fira de l’Hospitalet facilitadas a los vecinos de las calles Mileva Maric y
Hanna Arend, y según lo dispuesto en el artículo 55 (Ruegos y preguntas) del
Reglamento Orgánico del Pleno, a efectos de que sea contestada en el Pleno
ordinario del día 26 de marzo de 2019, procedemos a dar respuesta:
Ruego único: “Hace años con motivo de la Fira de l’Hospitalet, a los vecinos que
viven en la calle Mileva Maric y calle de Hanna Arend les dieron una tarjeta de la
Fira como visitantes. Los vecinos nos comentan que desde hace unos tres años
aproximadamente, ya no le llegan estar tarjetas de la Fira… RUEGA: Se realicen
los trámites oportunos a fin de que estos vecinos puedan seguir disfrutando de la
tarjeta anual como visitantes de la Fira”.
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Respuesta: Consultados los servicios jurídicos de Fira 2000, indican que la entrega
de pases de visitas a la Fira de Barcelona a los vecinos de la zona indicada fue un
acuerdo como deferencia a los vecinos por las molestias ocasionadas, a iniciativa
de Fira de Barcelona.
Se ha dado traslado de esta pregunta a Fira 2000, a los efectos que ellos
consideren oportunos.
Cordialmente,”
3.- RGE núm. 22864, d’1 de març 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 26 de Marzo de 2019.
En el Calle Ciencias esquina Alumini, delante de la parada de autobuses, suelen
aparcar coches, como se puede observar en las imágenes que se adjuntan. Esto
provoca que los autobuses no puedan girar correctamente.

Por todo ello esta regidora
RUEGA:


Se señalice a fin de evitar que aparquen los vehículos.”

- 4972
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 Seguretat, Convivència i Civisme, Sr. José Maria García
Mompel, que literalment diu:
“Respecto al ruego ha presentado en el Registro General de entrada con número
E/22864/2019, de fecha 1 de marzo, y según lo que dispone el artículo 55 del
Reglamento Orgánico del Pleno, en relación a: “coches que aparquen en c/
Ciències cantonada c/Alumini fent difícil el gir dels autobusos….”
Le hago saber que:
Se realizaran las tramitaciones que correspondan para valorar su petición.
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Atentamente,”
4.- RGE núm. 25239, de 7 de març 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 26 de Marzo de 2019.
Los vecinos que viven alrededor de la plaza Europa, nos informan de que los
bancos que hay para sentarse estan muy cerca de la calzada por donde circulan los
vehiculos como se puede comprobar en las fotografias adjuntas.

Por todo ello, esta regidora
RUEGA:


Se realicen las acciones necesarias para que sean ubicados estos bancos
no tan cerca de la calzada.”

- 4973
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. José
Castro Borrallo, que literalment diu:

…/…

264

“Respecto del ruego presentado en el Registro General de Entrada de este
Ayuntamiento con número 25239 y fecha 7 de marzo de 2019, según lo que
dispone el artículo 55 del Reglamento Orgánico del Pleno a efectos de que sea
contestado en el próximo Pleno Ordinario que se celebrará el día 26 de marzo de
2019, sobre la ubicación de los bancos instalados en los alrededores de Plaza
Europa, le informo que tomamos nota del mismo.
Atentamente,”
5.- RGE núm. 26796, de 12 de març 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 26 de Marzo de 2019.
Esta regidora solicita
CONOCER:


Cuántas sanciones se ha puesto por incivismo en esta legislatura
desglosado por años.



Cuántas de estas sanciones se han cobrado desglosado por años.



En caso de que existan sanciones sin cobrar especificar cuáles han sido los
motivos.”

- 4975
En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup polític municipal del Partit
Popular, consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada
pel Tinent d’alcaldia de l’Àrea de Seguretat, Convivència i Civisme, Sr. José Maria
García Mompel, que literalment diu:
Respecto a la pregunta que ha presentado en el Registro General de entrada con
número E/26796/2019, de fecha 12 de marzo, y según lo que dispone el artículo 55
del Reglamento Orgánico del Pleno, a efectos sea contestada en el Pleno Ordinario
del día 26 de junio en relación a: “pregunta sobre sancions per incivisme….”
Le hago saber que:
Pregunta número 1: ¿Cuántas sanciones se han puesto por incivismo en esta
legislatura desglosado por años?
Respuesta:
Año 2015
649

Año 2016
931

Año 2017
606

Año 2018
649
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Pregunta número 2: ¿Cuántas de estas sanciones se han cobrado desglosado
por años?
Respuesta: Se le adjunta listado de las sanciones cobradas desglosadas por
ejercicios. (Anexo 1)
Pregunta número 3: En caso de que existan sanciones sin cobrar especificar
cuáles han sido los motivos.
Respuesta: en el listado adjunto podrán observar los detalles de las sanciones no
cobradas en el detalle de la columna “Estat”.
Atentamente,”
6.- RGE núm. 26800, de 12 de març 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 26 de Marzo de 2019.
Esta regidora solicita
CONOCER:


Cuántas sanciones se ha puesto por infracción ordenanza de animales en
esta legislatura desglosado por años.



Cuántas de estas sanciones se han cobrado desglosado por años.



En caso de que existan sanciones sin cobrar especificar cuáles han sido los
motivos.”

- 4976
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 i Regidor de Benestar Social, Sr. Jesús Husillos Gutiérrez, que
literalment diu:
“Senyora,
Respecte a l’escrit que heu presentat en el Registre General d’Entrada d’aquest
Ajuntament, amb número 26800 i data 12 de març de 2019 en relació a les
sancions imposades per infraccions en la ordenança de tinença d’animals i, segons
el que disposa l’article 55 del Reglament Orgànic del Ple, a efectes de què es
contesti en el Ple del dia 26 de març de 2019, dir-vos que es necessari sol·licitar
pròrroga per respondre de forma més adient a la seva petició.
Atentament,
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7.- RGE núm. 28278, de 15 de març 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 26 de Marzo de 2019.
Al lado del paso de peatones de la calle Francesc Moragas con Josep Mª de
Segarra nos comentan los vecinos que hay un socavón sin arreglar desde hace un
tiempo.

Por todo ello, esta regidora
RUEGA:


Se realice la reparación del mencionado socavón.”

- 4980
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. José
Castro Borrallo, que literalment diu:
“Respecto del ruego presentado en el Registro General de Entrada de este
Ayuntamiento con número 28278 y fecha 15 de marzo de 2019, según lo que
dispone el artículo 55 del Reglamento Orgánico del Pleno a efectos de que sea
contestado en el próximo Pleno Ordinario que se celebrará el día 26 de marzo de
2019, sobre incidencia en el pavimento de calzada en C. Francesc Moragas
esquina con C. Josep M. de Segarra, le informo que tomamos nota de su ruego e
introducimos la incidencia en nuestro sistema de gestión.
Atentamente,”
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SR. PEDRO ALONSO NAVARRO (Regidor no adscrit)
Per part del regidor no adscrit, Sr. Pedro Alonso Navarro, d’acord amb el que
disposa l’article 55.4 del Reglament Orgànic del Ple, s’ha formulat en temps i forma
1 pregunta per escrit que ha tingut entrada en el Registre General el dia 26 de
febrer 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. 21316, de 26 de febrer de 2019.
“El regidor Pedro Alonso Navarro en virtud del artículo 55 del Reglamento del
Pleno, presenta al registro la siguiente pregunta para que sea contestada el
próximo pleno de marzo de 2019.
En la Guardia Urbana existen unos 350 agentes en plantilla, contando que el
importe del uniforme está valorado en unos 500 euros por agente y año. La suma
estimada anualmente de coste ascendería a 175.000 euros.
Por diferentes circunstancias han estado tres años sin recibir uniformes, lo que
equivaldría a un ahorro presupuestario total de 525.000 euros en estos tres años.
Por todo ello, este regidor solicita
CONOCER:



El destino final en el presupuesto de esta partida de 175.000 euros no
utilizada en los tres últimos años.
Qué motivo existe para que el nuevo uniforme de la Guardia Urbana de
L’Hospitalet porte únicamente la bandera catalana y no incluya la bandera
del Estado.”

- 4969
En relació amb aquesta pregunta presentada pel regidor no adscrit, Sr. Pedro
Alonso Navarro, consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit,
efectuada pel Tinent d’alcaldia de l’Àrea de Seguretat, Convivència i Civisme, Sr.
José Maria García Mompel, que literalment diu:
“Respecto a la pregunta que ha presentado en el Registro General de entrada con
número E/21316/2019, y según lo que dispone el artículo 55 del Reglamento
Orgánico del Pleno, a efectos sea contestada en el Pleno Ordinario del día 26 de
marzo en relación a: “…conèixer la destinació final del pressupost els últims tres
anys destinat als uniformes de la Guàrdia Urbana i quin motiu existeix per a que el
nou uniforme de la Guàrdia Urbana de l’Hospitalet porti només la bandera catalana i
no la de l’Estat… ”
Le hago saber que:
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Pregunta número 1: ¿Conocer el destino final en el presupuesto, de esta
partida de 175.000 euros no utilizada en los tres últimos años?
Respuesta: Los créditos no dispuestos de la partida de gastos, a los que Ud. hacer
referencia, van a resultas del ejercicio por tanto no se recuperan de un ejercicio a
otro sino que vuelven a dotarse para el ejercicio siguiente por el mismo concepto.
Pregunta número 1: ¿Qué motivo existe para que el nuevo uniforme de la
Guardia Urbana de l’Hospitalet porte únicamente la bandera catalana y no
incluya la bandera del Estado?
Respuesta: La Generalitat de Catalunya, con la finalidad de coordinar la definición
de la nueva uniformidad de las policías locales de la Comunidad Autónoma, impulsó
la creación de una Comisión de trabajo entre la propia Conselleria d’Interior y las
policías locales más representativas del territorio. La Guardia Urbana de l’Hospitalet
formó parte de este equipo de trabajo que debatió y consensuó la imagen
corporativa unificada de las policías locales y la policía de Cataluña.
Fruto de de esta participación en junio de 2017 se publicó el decreto de la
uniformidad de las policías locales aprobada por el Departament de Interior de la
Generalitat de Cataluña, resolución INT/1431/2017 de 15 de junio.
A partir de esta fecha esta administración inició la tramitación para la licitación de la
nueva uniformidad. Hasta ese momento se repusieron los estocs y necesidades de
los agentes mediante pedidos parciales con la finalidad de garantizar el correcto
funcionamiento del servicio.
Atentamente,”
c)

Precs, Preguntes i respostes que s’han formulat oralment en el decurs de
la sessió.

SRA. ALCALDESSA
Hi ha cap prec o pregunta? Comencem pel Sr. Garcia.

SR. GARCIA MUÑOZ (ERC-AM)
Molt ràpid. Quan presentem preguntes ens agradaria que el govern ens les
contestés, perquè sinó ens trobem que si hem de tornar a registrar preguntes i
esperar un altre mes, al final per saber una qüestió molt simple acabem perdent tres
mesos.
Llavors vam presentar unes preguntes fa un temps i se’ns va respondre amb una
resposta tipus sense concretar res i llavors torno a insistir, quin ha estat l’inventari
de bicicletes de Mobike desaparegudes per mes des de l’inici de la prova pilot?
Quin ha estat l’inventari de bicicletes que han patit algun tipus de vandalisme per
mes i quin tipus de vandalisme en cada cas des de l’inici de la prova pilot? Quantes
recollides de bicicletes avariades s’han efectuat des de l’inici de la prova pilot? En
quins horaris es fa la reubicació de bicicletes de Mobike? Amb quina periodicitat
s’efectua aquesta reubicació de bicicletes per donar cobertura a tota la ciutat
inclosa la zona nord? Quins mitjans fan servir per traslladar les bicicletes? Quantes
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bicicletes s’han retirat des de l’inici de la prova pilot? Quin ha estat el temps de
resposta en cadascuna de les retirades efectuades?
Crec que són preguntes molt concretes i que no pot ser que se’ns respongui amb
una resposta de copia i enganxa sense concretar i respondre la pregunta. Motes
gràcies.

SR. GARCIA ACERO (ERC-AM)
Esquerra Republicana de Catalunya ha preguntat quantes vegades s’havia utilitzat
l’estadi municipal de futbol a L’Hospitalet com a escenari de rodatges publicitaris i
els ingressos obtinguts entre el període 2000 i 2018.
Només es va donar la resposta a aquesta pregunta del 2012 al 2018 i a data d’avui
encara no tenim la resposta i ens agradaria saber quants anuncis s’han fet
publicitaris a l’estadi municipal d’esports de L’Hospitalet entre el 2000 i el 2012 i
quins ingressos s’han obtingut i si aquests ingressos han anat a parar al Centre
d’Esports L’Hospitalet o al propi ajuntament, i ens agradaria que ens contestin
aquesta pregunta, que no ens demanin pròrrogues i a més sabent que en aquest
plenari hi ha dues persones, un exvicepresident i l’actual regidor d’esports que
havien format part d’aquesta junta directiva del Centre d’Esports de L’Hospitalet.

SRA. GONZÁLEZ MONTES (ICV-EUiA-PIRATES-E)
A principis de gener es va demanar a la Diputació un canvi de destí als ajuts que en
un principi eren del projecte executiu del poliesportiu del Gasòmetre i un excedent
del camp de futbol de Collblanc - La Torrassa d’aproximadament 3 milions d’euros
en total. L’equip de govern proposava comprar naus industrials del SAREB, dels
carrers Cobalt 15-23, carretera del Mig 6-10 i Rosalia de Castro 3-7, i voldríem
saber quin ús i/o destí tenen assignades per a aquestes naus.

SRA. CARBALLERIA PASCUAL (ICV-EUiA-PIRATES-E)
L’edifici de l’Harmonia va patir un despreniment la nit del 19 de novembre del 2017.
Una pedra de la façana, la torreta de la cantonada per ser més exactes, va caure
sense haver de lamentar danys personals afortunadament.
Segons declaracions del director del museu, J. M. S., la restauració de la torreta es
va realitzar als anys 70. El sistema que es va utilitzar no era gaire metòdic i es van
col·locar uns ferros que per alguna filtració d’aigua s’han rovellat, s’han inflat i han
fet caure la pedra. La resta de l’edifici es va restaurar fa uns dotze anys
aproximadament i malgrat no es preveuen més problemes es van instal·lar uns
reforços metàl·lics i una malla verda encara visibles avui dos anys més tard.
Segons es va anunciar l’any 2017 el proper pas seria redactar un projecte de
restauració que havia de passar per la comissió de patrimoni de la Generalitat per a
la seva aprovació. Cal destacar que l’edifici de l’Harmonia està catalogat com a bé
d’interès local i nacional i compta amb els graus de protecció existents.
La pregunta és: s’ha fet algun pas per elaborar el projecte de restauració? Si és que
sí, en quin estat es troba i si hi ha calendari d’actuació?

…/…

270

I una altra pregunta. Durant aquesta legislatura el govern ha realitzat una gestió de
l’arbrat i de la cobertura verda molt criticada, tant per la ciutadania com pels grups
municipals de vessant més mediambientalista, per la tala massiva dels arbres que
ha suposat. L’argumentari principal era el compliment de la normativa
d’accessibilitat. Actualment però veiem que el criteri d’actuació per millorar
l’accessibilitat no té la mateixa força en altres àmbits o en lloc d’afectar l’arbrat,
afectaria als vehicles privats, principalment a les motos. Hi ha una problemàtica
important de cara a l’accessibilitat en l’aparcament descontrolat de motos en
diferents zones de la ciutat.
La pregunta és: què pensen fer per acabar amb els aparcaments descontrolats de
motos per garantir aquesta accessibilitat?

SR. NIETO MARTINEZ (ICV-EUiA-PIRATES-E)
Continuem amb tema de motos. És conscient l’ajuntament d’una pràctica de quan
els vehicles pugen de la carretera a la vorera a aparcar, moltes vegades entren pels
passos de vianants que moltes vegades surten de la rotonda i entren directament al
pas de vianants?
Això és un perill evident i ho posem en particular, perquè jo vaig viure
presencialment un incident o accident, que va ser a una rotonda davant de Granvia
2. Les motos surten d’allà i moltes vegades les empaita un cotxe i entren de la
rotonda de Granvia 2 i entren cap a dins i estàs tu allà amb el carro esperant, amb
nens, gent gran i entren les motos. És un perill evident pels motoristes que entren
des de la carretera fins a l’accés, i òbviament pels vianants que són als passos de
vianants.
Per tant, si és conscient l’ajuntament, si ha planificat d’alguna manera, alguna
fórmula per accessos d’aparcament de motos. No sé si hi ha cap tipus de
pacificació d’aquest tipus d’aparcament, o treure’ls de la vorera. Si és conscient,
doncs demanem en tot cas que respongui si és conscient, quin tipus de solució es
pot donar a aquesta petita situació.
I després, també som conscients de que a la zona de plaça Europa hi ha un edifici
que crec que porta 3 o 4 anys que s’ha començat a fer. No sabem si... sembla que
ara s’han aturat altra vegada les obres. Una torre que està al costat de l’hotel
Renaissance, que té dues grues, va moure terres fa uns anys, ara sembla que han
tornat a aturar-se.
Això compleix la normativa? La llicència d’obres va vinculada a un termini mínim? Hi
ha inspeccions de seguretat al respecte per tot el que hi ha allà, de material d’obra,
de grues? Hi ha revisions, etc.? Perquè també han sorgit algun tipus de
complicacions.
I respecte a les preguntes i precs que vam fer al darrer Ple, demanem si us plau
que s’atenguin pel proper. Gràcies.

SR. GIMÉNEZ MÁRQUEZ (CUP-PA)
Hem rebut aquesta setmana escrit de l'associació de veïns independent de Bellvitge
sol·licitant, sabent és públic, que porten 7 anys sol·licitant la cessió d’un local
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municipal per poder atendre als veïns i veïnes del barri i, en definitiva, per
desenvolupar de forma normalitzada la seva activitat com a entitat veïnal.
Tenint en compte, segons expressen, la promesa del govern de la cessió d’un local
al setembre del 2018, i que això no s’ha produït, sis mesos després encara no s’ha
produït.
Volem saber quan té previst l’ajuntament, aquest govern facilitar un local a aquesta
associació de veïns, l'associació de veïns independent de Bellvitge. Gràcies.

SR. MONROS IBÁÑEZ (CiU)
Des del Partit Demòcrata tenim una pregunta. Diversos veïns del Gornal ens han fet
arribar la seva queixa respecte al fet de que a l’aparcament públic que hi ha entre
els carrers Joncs, avinguda Carmen Amaya i Aprestadora, hi ha un nombre
important de cotxes abandonats, segons han pogut constatar els veïns des de fa
anys.
Vist això i atenent que aquests vehicles abandonats ocupen un espai d’aparcament,
preguntem, pensa l’equip de govern dur a terme una inspecció o control per tal de
verificar que existeixen vehicles abandonats en aquest espai? Un cop fet, com es
pensa procedir per retirar aquests vehicles de la via pública? Aquest prec/pregunta
el fem extensiu als cotxes abandonats que hi ha al final de l’avinguda Vilanova,
banda muntanya.
Per una altra banda, també volem fer arribar a l’equip de govern un prec/pregunta
respecte a una situació que ens preocupa, i que té lloc a l’aparcament que hi ha
entre el final de l’avinguda Vilanova i el poliesportiu del Gornal, on hi ha dos
vehicles on hi viu gent.
El prec/pregunta és: pensa l’equip de govern comprovar si realment existeix gent
vivint en cotxes en aquest espai? I si es comprova que és així, quines mesures es
pensen implementar per ajudar aquests veïns i veïnes, i fer que puguin optar a un
habitatge digne?

SR. GARCIA VALLE (CIUTADANS)
El pasado 27 de septiembre este ayuntamiento emitió una nota de prensa
anunciando que Núria Marín y Artadi acuerdan una experiencia piloto para detectar
viviendas vacías en L’Hospitalet. Anunciaron que la Generalitat delegará en el
ayuntamiento la capacidad inspectora en esta materia, por tal de elaborar un censo
de viviendas vacías que ayude a abordar el fenómeno de la ocupación y las
actuaciones de posibles mafias, comprometiéndose, Generalitat y Ayuntamiento, a
trabajar de forma inmediata en la redacción del convenio que haga posible esta
iniciativa.
A pregunta del grupo municipal de Ciudadanos, el teniente alcalde del área, Sr.
Pepe Castro, nos respondió el 19 de octubre que estaba previsto que se empezara
a desarrollar la experiencia piloto, en el primer trimestre del 2019 y que se había
detallado el acuerdo mediante la firma de un convenio. Sin embargo, a fecha 14 de
noviembre, la directora de servicios nos confirmó que no había ningún convenio
firmado.
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Ahora que se está acabando el primer trimestre del año, queremos saber si ya se
ha firmado el convenio y cómo va la experiencia piloto que tenía que empezar a
desarrollarse en este primer trimestre. ¿Se ha hecho algo?, ¿o Núria Marín y Elsa
Artadi se reunieron meramente para vender humo? No sería la primera vez, por eso
les preguntamos, porque como hay contradicciones entre lo que usted dice y lo que
dice la jefa de servicios, pues a ver si nos lo aclaran.

SRA. ESTEBAN FERNANDEZ (CIUTADANS)
Yo tengo dos preguntas si me da tiempo. Tengo una pregunta que es del mandato
anterior y además es una pregunta recurrente, el tema de la poda de los árboles.
Los vecinos de…, este es un ejemplo pero nos preguntan sobre más podas pero
concretamente los vecinos del carrer Peñíscola número 25, están esperando desde
el 31 de marzo de 2015 a que se les dé respuesta a su planteamiento, de que se
les poden los árboles que tienen justo delante de los números 25, 27 y 29.
Yo les comenté, porque en alguna ocasión he oído al Sr. Castro hablar de un plan
de poda, que probablemente, o sea que esto no es arbitrario, porque claro lo que la
gente se cree cuando no se le da respuesta, es que se podan determinadas calles
porque vive no sé quién. Eso lo dicen así.
Entonces yo les planteé que existe un plan de poda, que en alguna ocasión había
oído hablar de él, pero me he visto incapaz de buscar a través de la web y todo
esto. Sí que ha habido alguna nota de prensa de estas últimas actuaciones que se
hicieron a partir del 2016, pero me gustaría en primer lugar que se les dé respuesta
a los vecinos. Les sugeriré también que vayan a ver a la Síndica, que parece ser
que a lo mejor igual también tiene otra respuesta.
Y luego sobre todo, si existe un plan de poda, que se cuelgue en la web y que la
gente se atenga a unos criterios. Probablemente a lo mejor no se les tiene que
podar por el motivo, por la especie de árbol que sea, pero que la gente sepa a qué
atenerse, porque sino parece que es subjetivo.
Y luego mi segunda pregunta súper rápido. Volviendo a un tema también muy
recurrente, las obras en la calle Jacinto Verdaguer, me gustaría saber, porque ya
veo que todos los problemas no se solventan, por lo menos la previsión de
finalización de las mismas.
Y luego segundo, se ha vuelto a constatar, a pesar de que en octubre se nos dijo
que estaba todo resuelto y súper controlado, otra vez incidencias en lo que es el
trasvase de materiales y con la grúa y la circulación al mismo tiempo. Entonces por
favor, informad también a los vecinos porqué es súper recurrente. Gracias.

SRA. ESPLUGAS GONZÁLEZ (PP)
Tengo dos preguntas. La primera es relativa al tema de la iluminación pública de la
ciudad. En las últimas semanas el equipo de gobierno está cambiando todas las
luces de toda la ciudad. Desde el Partido Popular queremos saber el coste que
supone todo el cambio de iluminación pública, y en cualquier caso si es consciente
de que, a pesar de que se están cambiando las luces por unas luces led de bajo
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consumo y que en teoría iluminan más, todavía hay zonas oscuras que los vecinos
se quejan de que a pesar de que sí parece que la iluminación es un poquito mejor,
pero todavía es insuficiente.
La otra pregunta es relativa al tema del incivismo. Desde el equipo de gobierno se
sanciona, pero hay un porcentaje muy elevado de esas sanciones que no se
cobran. Entonces, queremos saber desde el grupo Popular qué se hace con esas
personas a las que se sanciona y finalmente no se cobra esa sanción, qué trato se
tiene con ellas.

SR. MARTÍN GONZÁLEZ (CIUTADANS)
Quería exponer dos cuestiones. La primera es sobre el plan de inversiones y sobre
las inversiones en esta ciudad. Antes de hacer las preguntas, me gustaría
enseñarles algunos datos para que ustedes puedan ver la diferencia entre lo que se
presupuesta y las inversiones que al final se ejecutan.
Entonces, en el año 2016 ustedes prometían 24 millones, hicieron solo 10 millones
de inversión. En el año 2017 ustedes prometían más de 47 millones, ustedes solo
cumplieron con 11. En el año 2018 ustedes prometían más de 38 millones, hicieron
31, y de momento han prometido 19 y pico, a fecha 28 de febrero no han ejecutado
de momento lo que ustedes dicen, cero euros.
En resumen, de 130 millones que ustedes prometieron, pues al final han ejecutado
solo 50 y llámenme precavido, pero no me atrevo a decir que en estos pocos meses
que quedan para acabar la legislatura, vayan a ejecutar 80, que son los que no han
cumplido y lo que les quería preguntar es, ¿qué motivos ha tenido este gobierno
para no cumplir esa famosa promesa de vamos a invertir 130 millones de euros? Y,
¿qué inversiones han quedado encima de la mesa?
Y otra pregunta más. Sobre el polideportivo de Santa Eulàlia les preguntamos de
forma oral en este Pleno y les dijimos, ¿qué ha pasado con el polideportivo? ¿Qué
ha pasado con las instalaciones? Y, ¿qué ha pasado con las revisiones?
El señor teniente de alcalde, el Sr. Cristian Alcázar, dice, ha pasado la inspección
técnica de instalaciones de baja tensión con resultado favorable, pero como ya
estamos precavidos en este grupo municipal, les pedimos también por escrito, que
nos dieran ustedes los informes a ver si era verdad o no era verdad, y sus propios
informes dicen que la inspección técnica de baja tensión, pues lamentablemente de
momento no es favorable. Es decir, no la ha pasado, no la ha pasado. Les
enseñábamos aquí las fotos y ustedes se quejaban. Y entonces no la han pasado.
Las inspecciones las deberían haber pasado el 3 de febrero de 2019 y el 4 de
febrero de 2019. No las han pasado.

SRA. ALCALDESSA
Levantaremos la sesión. Contestaremos por escrito.
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I no havent-hi més assumptes de què tractar, la Sra. Alcaldessa Presidenta aixeca
la sessió essent les vint-i-quatre hores del dia vint-i-sis de març 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

