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Acta de l'Ajuntament Ple
Sessió ordinària en primera convocatòria
Número de la sessió: 10/2018
Data: vint-i-tres d'octubre de dos mil divuit
Hora: 17:06 hores fins 23:33 hores
Lloc: Casa Consistorial
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Núria Marín i Martínez
Francesc Josep Belver i Vallés
Jose M Garcia Mompel
Cristian Alcázar Esteban
José Castro Borrallo
Manuel Brinquis Pérez
Jaume Graells i Veguin
Jesús Husillos Gutiérrez
María Ángeles Sariñena Hidalgo
Rocío Ramírez Pérez
David Quirós Brito
Miguel Manuel García Valle
M. Carmen Esteban Fernández
Rainaldo Ruiz Narváez
Jesús Amadeo Martín González
Ana González Montes
Juliana Carballeira Pascual
Ivan Nieto Martínez
Sonia Esplugas Gonzalez
Pedro Alonso Navarro
Antoni García i Acero
Jorge García i Muñoz
Jordi Monrós i Ibañez
Christian Giménez Márquez
Rafael Jiménez Ariza
Cristina Santon Ramiro
Fco. Javier Martín Hermosín
María Petra Sáiz Antón
M Teresa Redondo del Pozo

Alcaldessa-presidenta
Tinent d'alcaldia
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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 les Bases de Règim Local, s’obre la sessió
per la Sra. Alcaldessa-Presidenta.
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SRA. ALCALDESSA
Bona tarda a tots i totes. Benvinguts al Ple ordinari del mes d’octubre.
Tal com hem acordat a la Junta de Portaveus, començarem el Ple amb una
declaració institucional. Malauradament avui mateix hi ha hagut la víctima número
41 per violència masclista. Per tant, crec que és més que adient que fem lectura
d’aquesta declaració institucional i agrair la voluntat de tots els grups del consistori
per aquest esperit que novament tenim en aquest Ple en un tema tan sensible com
és la violència masclista.
A continuació la Secretària general del Ple, a petició de l’alcaldessapresidenta, dóna lectura a la Declaració Institucional aprovada per unanimitat en la
Junta de Portaveus d’avui 23 d’octubre.
“DECLARACIÓ INSTITUCIONAL AMB MOTIU DEL DIA INTERNACIONAL PER
A L’ELIMINACIÓ DE LA VIOLÈNCIA CONTRA LES DONES
En el marc de la commemoració del 25 de novembre, Dia internacional per a
l'eliminació de la violència contra les dones, el present manifest vol recordar, en
primer lloc, les dones i menors que aquest any han estat assassinades i
assassinats a causa de la violència masclista. No podem ignorar que està sent un
any terrible i que les estadístiques no donen la mesura real de la crueltat que
suposa cada assassinat i la magnitud de la violència que pateixen milers de dones
en silenci, cada dia.
Una realitat, amb la que s’ha comprovat, a més a més, que l’actual sistema de
denúncia i protecció no és prou garant de la integritat física i psicològica de les
dones. Malauradament, la denúncia, ordres d’allunyament i protocols actuals de
violència masclista, no arriben a garantir la màxima protecció cap a les dones,
evitant les agressions, morts i assetjaments masclistes.
Tanmateix, com a institució, tenim el deure de no agreujar les agressions cap a la
dona, amb expressions de violència institucional que malauradament aquest any
també han quedat paleses, com poder ser: el qüestionament de la versemblança de
les acusacions i testimoni de les dones als casos de violacions, assetjaments
sexuals o agressions físiques; tant en entorns judicials, policials, com mediàtics. O,
el menysteniment del risc que determinades accions o omissions del sistema,
comporten per la protecció de la dona denunciant, com dels seus fills i filles en
règim de visites amb un pare maltractador.
No obstant això, podem dir que 2018 és un any de cert optimisme pels drets
humans i la igualtat de dones i homes. Ho és per la presència massiva als carrers el
8 de març d'una nova onada del moviment feminista combatiu i ple de vitalitat. Ho
és per la reacció ciutadana a la sentència incomprensible de la manada. Ho és
també per la consolidació a nivell mundial del moviment de denúncia contra les
agressions sexuals i l'assetjament sexual "Me Too".
Un moviment feminista que ha permès trencar barreres i silencis i que un malestar
personal que es vivia amb por, vergonya i culpa, es convertís en polític. Un
moviment que ha obligat a les societats patriarcals i masclistes a deixar de mirar a
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una altra banda i que també ha estat capaç d'adaptar-se a cada país a diferents
reivindicacions. Al nostre s'ha focalitzat en contra de les agressions sexuals,
permetent les dones treure la por a cridar PROU, "de camí a casa vull ser lliure no
valenta", fent trontollar la impunitat en què els agressors sexuals s'han mogut
històricament.
Així i tot, és de vital importància no minimitzar la reacció de sectors
ultraconservadors que també a nivell mundial intenten contrarestar, quan no
revertir, moltes de les victòries dels moviments feministes. Una d’aquestes fites són
els protocols contra les agressions sexistes en les festes populars, una mostra d'un
canvi de cultura profund que situa la llibertat sexual de les dones al centre de la
reivindicació social i les polítiques d'igualtat de gènere municipals.
L’Ajuntament de L’Hospitalet es referma en el seu compromís de continuar
treballant contra el masclisme junt amb el teixit associatiu i amb la ciutadania en
general, creant un context social i cultural que rebutgi la violència sexista. I també
dels grups polítics municipals, com es demostra en les diferents mocions
presentades i aprovades pel Ple.
En aquest sentit, hem de fer esment a la campanya de sensibilització i difusió sota
el lema “L’H fa el pas”, que ha portat un PUNT VIOLETA a cadascuna de les
festes majors dels diferents barris de la ciutat durant l’any 2018, una campanya que
ha precedit la implementació del PROTOCOL CONTRA LES AGRESSIONS
SEXISTES a les festes majors i altres esdeveniments, donant compliment a la
moció de 27 de setembre de 2016 del Ple de l’Ajuntament.
La història ens ensenya que els canvis socials mai són continus ni lineals. Ens
ensenya que cada meta aconseguida té un risc de regressió, que un cop assolit un
dret caldrà seguir defensant-lo cada dia perquè segueixi sent efectiu.
L’Ajuntament entén el protocol contra les agressions sexistes com una eina de
prevenció i actuació important en el context de les polítiques d’igualtat de gènere,
juntament amb l’atenció a les víctimes i amb el conjunt d’actuacions adreçades a la
sensibilització, la prevenció i la intervenció contra la violència masclista.
Hi ha mols espais on han d’intervenir les polítiques públiques d’igualtat de gènere
perquè, malauradament, la violència masclista se segueix expressant de maneres
molt diferents a les nostres societats. Hem d’aplicar la mirada feminista en totes les
polítiques municipals, i també realitzar polítiques de gènere transversals que ens
permetin fer un pas més endavant en aquesta lluita per la igualtat efectiva.
La violència masclista s’expressa de moltes formes en el nostre dia a dia, sovint
d'una forma subtil que costa detectar. Però no per això és menys important o fa
menys mal. De fet, la reproducció de comportaments masclistes que objectivitzen
les dones reforcen la idea que el sexe és quelcom que un home pot exigir, i ha de
ser satisfet o pot violar impunement. De fet, són els comportaments que perpetuen
un model de societat patriarcal, on la violència forma part dels mecanismes del
control sobre les dones. Aquesta violència masclista s’expressa amb la creació
musical, audiovisual o cultural, afiançant en massa ocasions la cultura de la
violació, amb tota mena de representacions simbòliques de dones cosificades
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sexualment.
Hem de destacar aquí, que la nostra ciutat, juntament amb el moviment democràtic
de dones, pertany a la xarxa estatal de municipis lliures de tracta i contra el tràfic de
dones i menors per a l'explotació sexual.
El camí és llarg, ho sabem. De vegades semblarà que anem cap enrere, o que no
avancem suficient. Davant els moviments involucionistes en contra dels drets de les
dones, només hi ha un camí: reforçar les polítiques que donen fortalesa a aquests
drets, ampliar-los i aprofundir-los.
En aquest sentit, manifestem el nostre compromís per continuar lluitant contra les
violències des de la prevenció, la sensibilització, la conscienciació, i l’atenció a les
dones agredides per la violència masclista.
Tothom ens hem d’implicar de forma activa en la cerca i la construcció d'un municipi
lliure de violències sexistes, fent visible el fet que la violència masclista no pertany a
l'àmbit privat, sinó que és un problema de tota la societat.
L’Hospitalet, 23 d’octubre de 2018”

La Sra. Alcaldessa-Presidenta, a continuació, disposa que es porti a terme
un minut de silenci en record de la última víctima de violència masclista.
Finalitzat el minut de silenci ordena que s’iniciï l’examen de l’ordre del dia de
la sessió.
LECTURA I APROVACIÓ DE L'ESBORRANY DE L'ACTA CORRESPONENT A
LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE 25 DE SETEMBRE DE 2018.
Per la Sra. alcaldessa, i en relació a l'esborrany de l'Acta corresponent a la
sessió ordinària del dia 25 de setembre de 2018, 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 RESOLUTIVA

COMISSIÓ PERMANENT DE PRESIDÈNCIA
Es dóna lectura dels punts de l’ordre del dia que ha 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
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regidores representants dels grups polítics municipals, per ordre de menor a major
representació.
SR. JIMÉNEZ ARIZA (REGIDOR NO ADSCRIT)
Sí, gràcies Alcaldessa. Bona tarda a tots i totes. Votaré a favor dels punts 1, 2, 3, 4 i
5 i em dono per assabentat del 6.

SRA. SANTÓN RAMIRO (REGIDORA NO ADSCRITA)
Gràcies. Bona tarda. Votaré a favor de l’1 al cinquè i assabentada del sisè. Gràcies.

SR. MARTÍN HERMOSÍN (REGIDOR NO ADSCRIT)
Gracias. Buenas tardes. Votaré a favor del primero; me abstendré en el segundo;
votaré a favor del tercero y abstención en el cuarto y quinto. Me doy por enterado
del sexto.

SR. GIMÉNEZ MÁRQUEZ (CUP-PA)
Sí, bona tarda a tothom. Ens abstindrem en la votació del primer punt; votarem en
contra del segon i ara explicarem el perquè; ens abstindrem en el tercer; votarem
en contra del quart i cinquè i ens donem per assabentades del sisè.
En relació al segon, respecte al dictamen relatiu al pla especial urbanístic per a la
concreció de l’ús de l’antiga fàbrica Godó i Trias, tal i com acostumem a fer des
d’aquest grup municipal o com a mínim ho intentem per respecte a les nostres
veïnes, a les que ens segueixen aquí o per altres canals, farem un petit resum
sobre què és el que creiem nosaltres que es vota, aquí i ara, avui. I, a més a més,
recordant que aquesta és una de les poques votacions al Ple municipal, aquestes
primeres del Ple abans de les mocions, que tenen un caràcter vinculant en les
votacions que es fan. El tema ja ha passat per aquest Ple, però creiem important
fer-ne un repàs.
Al barri de Santa Eulàlia trobem l’antiga fàbrica modernista Godó i Trias, un
immoble protegit com a patrimoni cultural d’interès local dins del PEPPA. Aquesta
fàbrica porta dècades abandonada. Ha perdut part de la seva estructura original.
L’Ajuntament, lluny d’aprofitar aquest espai per omplir-lo de vida pública i
comunitària de la nostra ciutat, va preparar un pla especial urbanístic per ficar-hi, al
nostre entendre, amb “calçador”, un projecte privat: el centre de medicina tradicional
xinesa. Un projecte que, abans de fer cap moviment urbanístic, el govern de l’actual
Alcaldessa, Núria Marín, ja volia aprovar a qualsevol preu, donat que prèviament ja
l‘havien promès.
Per tant, calia que fos aprovat sí o sí. I amb aquest objectiu, si cal fer un pla
especial urbanístic que ho sustenti, doncs es fa. I si un centre de medicina
tradicional xinesa, que en cap cas respon a les necessitats de les veïnes del barri,
del barri de Santa Eulàlia, ni de la nostra ciutat, s’escriu que és un equipament de
servei públic docent, com s’escriu al pla, sanitari i esportiu, doncs s’escriu i no
passa res. I es publica també al BOP i el paper tot ho aguanta.
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Però la comissió de territori de la Generalitat els hi ha tornat a aturar el seu pla un
altre cop, un altre pla. Ha detectat punts que no es poden acceptar. Com ara,
veurem alguns dels arguments que la Generalitat els ha obligat a modificar. Per
exemple, els hi diu a l’informe que cal excloure del document totes les
determinacions sobre la gestió i l’adjudicació de l’explotació dels usos de
l’equipament públic, especialment l’article 3, atès que es tracta de qüestions de
competència municipal. També diu que cal excloure de l’article 11 l’ús de residència
temporal del personal del centre i d’investigadors, per la seva incompatibilitat en
tant que ús residencial amb un equipament de titularitat pública.També li recorda a
l’Ajuntament, la necessitat de modificar la fitxa número 28 del text refós del pla
especial de protecció del patrimoni arquitectònic d’aquesta ciutat, el PEPPA, per
adequar-la al planejament en tràmit i vigent.
D’aquí, destaquem un apartat que ens preocupa força, que és el punt que explicita
que caldrà modificar la fitxa 28 del PEPPA i justament, quan hem estat anys sense
cap reunió de la comissió que ha de revisar encara el PEPPA, ara ens convoquen a
una reunió urgent per a la seva revisió. Una reunió que crec que està convocada a
quarts de cinc de la tarda d’un dia entre setmana, una hora que no és gaire
recomanable per si vols convidar a gent que no està ficada ni en el món polític, ni
que treballa de tècnica per a la pròpia administració. Ens agradaria saber, ens
agradaria que ens aclarissin en quin sentit cal modificar la fitxa corresponent a la
fàbrica Godó i Trias, la fitxa 28 de l’actual PEPPA.
I és que precisament aquest expedient corrobora una idea, per a nosaltres, que
venim denunciant des de fa temps, que és que el govern local no cuida ni valora el
nostre patrimoni local. Exemples com serien la situació de Can Trinxet actual, del
Castell de Bellvís, del conjunt històric del carrer Xipreret i tants altres que han vingut
repetidament a aquest Ple.
Aquest equip de govern tampoc dubta en retorçar les normes urbanístiques, per
forçar que els seus projectes hi tinguin cabuda. Força les normes de joc de
l‘urbanisme que, precisament, són l’última frontera i l’única eina normativa que
tenim les veïnes per protegir de l’especulació el nostre patrimoni i garantir que els
béns públics siguin de totes i s’adrecin a finalitats socials, comunitàries, en
definitiva, al bé comú de totes nosaltres.
Aquesta no és la primera vegada que es redacta un qüestionable pla especial
urbanístic, per tal d’aconseguir que una iniciativa de caire comercial sigui
considerada un equipament públic. Va passar a Collblanc fa uns mesos amb la
presentació d’un pla especial urbanístic perquè una residencia universitària privada
i de preus absolutament elitistes, concebuda com a allotjament comercial, fos
considerada un equipament educatiu.
També hem denunciat la concessió demanial de l’edifici dels antics jutjats al grup
Planeta, per dècades i amb un cànon milionari, però 100% bonificable amb les
obres d’adaptació de l’edifici i beques pròpies de formació online de la pròpia
empresa. Aquesta operació enllaça també amb el punt 3 de l’ordre del dia d’aquesta
comissió de presidència, on es tracta de l’expedient que fa balanç de les altes i
baixes de l’inventari general de béns d’aquest ajuntament, és a dir, dels béns que
són nostres, de totes les veïnes d’aquesta ciutat.
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La concessió demanial de l’edifici dels antics jutjats a Planeta, ha suposat fins a 7
milions de baixa en el valor dels béns públics d’aquest ajuntament. S’estan venent
el nostre patrimoni, el de totes; l’estan posant a disposició dels interessos privats
cada dia, cada any, en molts casos del primer interès privat que els hi posa una
proposta sobre la taula.
En aquesta actualització de l’inventari de béns, també hem descobert que encara
es fan permutes de solars que finalment han esdevingut noves edificacions
d’habitatges de promoció privada. Votarem en contra, de nou, d’aquest pla especial
urbanístic al barri de Santa Eulàlia per a la concreció de l’ús de l’antiga fàbrica de
Godó i Trias. Gràcies.

SR. MONROS IBAÑEZ (CiU)
Bona tarda. En quant al punt 1, votarem a favor; en quant al punt 2 també votarem
a favor; ens abstindrem del tercer, quart i cinquè i ens donem per assabentats del
sisè.
En quant al segon punt, sempre ho hem dit, reiterem la nostra voluntat que aquest
nou projecte sigui un pol d’atracció econòmica i social per a la nostra ciutat, però
sempre en el benentès que qui utilitzi aquestes instal·lacions de la fàbrica Godó i
Trias, les preservi i no les utilitzi en benefici propi, preservant aquest patrimoni de la
ciutat.
Més enllà d’això, creiem sempre que aquesta ciutat de L’Hospitalet és una ciutat
d’oportunitats i per tant, qualsevol activitat que pugui generar coneixement,
economia, treball, desenvolupament social, hi estarem a favor, però sempre en el
benentès que des de l’ajuntament hem de ser molt curosos amb que qui utilitzi, qui
gestioni aquestes instal·lacions o les activitats que es facin, estiguin en consonància
amb allò que la ciutat vol i no deixar-los fer les coses d’una manera més o menys
amb total independència, sinó preservant el terreny o en aquest cas una fàbrica, un
edifici patrimoni artístic de la ciutat.

SR. GARCIA ACERO (ERC-AM)
Bona tarda a tothom, a tots el veïns i a les veïnes i com cada Ple, començarem la
nostra intervenció reivindicant i exigint la llibertat dels presos polítics i el retorn dels
nostres exiliats, persones honestes que estan empresonades pel govern de l’estat
espanyol, per les seves idees republicanes, per defensar les urnes l’1 d’octubre i
per defensar i exercir el dret a decidir dels catalans i de les catalanes.
Envers els dictàmens, votarem a favor de l’1 i del 3; ens abstindrem del 2, del 4 i del
5 i ens donem per assabentats del número 6.
Respecte al dictamen número 2, sobre la fàbrica Godó i Trias, volíem fer diferents
consideracions. Aquest espai, durant molts anys, ha anat canviant d’usos o
d’anuncis que es feien des del propi govern de la ciutat. Primer havia de ser un
centre per dotar equipaments als veïns i veïnes. En segon lloc, ara fa cinc anys,
s’anunciava per part de l’Alcaldessa que deia que seria un centre pioner
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gastronòmic a nivell de l’estat espanyol, un centre de referència mundial de la
gastronomia mediterrània amb la col·laboració de Ferran Adrià i finalment el que
hem vist en aquests moments, és que l’objectiu que hi ha per part d’aquest govern
és un centre de medicina tradicional. És a dir, canvis constants sobre projectes que
s’anuncien a grans titulars i que després no es culminen i que finalment es
substitueixen per uns altres.
Des del nostre grup municipal, no estem en contra que alguns espais de la nostra
ciutat, siguin cedits per desenvolupar activitats econòmiques que puguin beneficiar
al conjunt de la nostra ciutadania. Però creiem que no es pot utilitzar aquest tipus
d’inversions, de buscar únicament cedir espais propis, del propi ajuntament, en tots
els àmbits i bàsicament el que estem veient, quan hi ha espais de propietat del
propi ajuntament, el que es fa és cedir-los a tercers perquè puguin desenvolupar les
seves activitats.
Jo crec que poden canviar també aquesta política; jo crec que tenen una oportunitat
de fer-ho, per exemple, en l’àmbit de Can Trinxet. No fa falta que esperem a que es
trobi una nova inversió, una nova empresa o un nou negoci que es vulgui
desenvolupar en aquest àmbit, sinó que poden fer a Can Trinxet, tal i com els hi
demanen els veïns i les veïnes del barri de Santa Eulàlia, és que aquell espai sigui
un espai on pugui ser destinat a l’àmbit de la cultura popular, a l’àmbit d’activitats
que estan proposant les diferents entitats que estan a la plataforma de Can Trinxet.
Per tant, no buscar amb els espais públics, amb els equipaments que tenim a nivell
de la ciutat, únicament l’àmbit de buscar promotors d’inversió privada que ve de fora
a fer projectes, que alguns els podem considerar positius per a la ciutat, però
creiem que això no ha de ser una línia a seguir en tots el àmbits.
I un element que també ens preocupa, perquè estem veient un ajuntament que està
donant l’esquena a la protecció del patrimoni, és que les obres que es puguin fer
tinguin una conseqüència en la pèrdua del patrimoni arquitectònic de la nostra ciutat
i no seria la primera vegada que es fan obres en aquesta ciutat i en aquestes obres
que es fan en llocs catalogats en el PEPPA, acabem perdent patrimoni a nivell de
L’Hospitalet de Llobregat.
Per aquests motius el nostre grup municipal s’abstindrà en aquest punt número 2,
tal com he explicat.

SR. ALONSO NAVARRO (PP)
Nosaltres a l’1 i el 3 els votarem a favor; 2, 4 i 5 abstenció i 6 ens donem per
assabentats.

SRA. GONZÁLEZ MONTES (ICV-EUiA-PIRATES-E)
Hola, molt bona tarda. Votarem a favor del punt 1; el punt 2 votarem en contra, tal i
com vam fer al Ple del mes d’abril. Continuem davant d’un nou cas d’entrega
d’edifici públic a grans empreses privades, com es va repetint al llarg de la
legislatura, com és el cas de l’edifici dels antics jutjats entregat a Planeta o com es
vol fer amb Germans Albert, entre d’altres, sense cap intenció de pensar
participativament quins són els equipaments que necessitem o que poden potenciar
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millor la ciutat.
Es continua hipotecant el present i el futur de la ciutat a 30 anys vista i ho fan sense
planificar o estudiar les diferents alternatives a llarg termini. Pensen només en
treure’s de sobre els edificis municipals que vostès veuen com un problema i no
com una oportunitat. Ja sabem que no confien en la gestió directa, però els
demanem que com a mínim tinguin un criteri i un projecte de futur, abans de cedir
els edificis municipals. Posen la iniciativa pública només al servei de la iniciativa
privada de grans empreses. A la ciutat necessitem que l’urbanisme resolgui els
problemes i plantegi reptes presents i futurs de la ciutadania, no només el de les
grans empreses. La iniciativa pública ha d’estar al servei d’allò que és públic.
Cal concretar un pla estratègic d’equipaments públics, on la ciutadania pugui
participar en la concreció del present i del futur de la ciutat i del seus edificis de
propietat municipal, abans de fer concessions a 30 anys. A més, plantegen la
construcció, dintre del recinte de Godó i Trias, d’un nou edifici, un nou volum que
densificarà encara més la ciutat. Creiem que l’ús que volen donar a la Godó i Trias
no és positiu per a la ciutat, no està contrastat i desperta desconfiança i
intranquil·litat en amplis sectors de la comunitat de medicina tradicional xinesa de
l’àrea metropolitana.
Avui el pla parcial torna a aquest Ple per incorporar modificacions, modificacions
que ens refermen en el nostre vot negatiu, modificacions entre altres que els
obliguen a excloure l’ús de residència temporal de l’àmbit del pla o el recordatori a
l’ajuntament que ha de complir, sinó modificar la fitxa del pla de protecció del
patrimoni que protegeix aquest edifici emblemàtic de la ciutat. Avui encara aquest
espai és un niu de plagues i aquesta és encara una responsabilitat de l’ajuntament.
I en referència al pla de patrimoni, portem 8 anys en els que no han donat cap pas
per actualitzar-ho i ara després de tota aquesta legislatura reclamant l’ampliació i
actualització del pla de patrimoni des de la societat civil i des dels grups municipals
de l’oposició, vostès convoquen la primera reunió en vigília de festiu, la castanyada,
i en un horari del tot incompatible amb la participació. Els col·lectius i els veïns i
veïnes que formen part d’aquesta comissió, estan molt disgustats amb la data i
l’hora proposada i així els hi han fet arribar als responsables de la convocatòria. Si
us plau rectifiquin.

SR. NIETO MARTÍNEZ (ICV-EUiA-PIRATES-E)
Sobre el punt número 3 ens abstindrem; el número 4 votarem a favor i del cinquè
també votarem a favor i farem un comentari al respecte. És un projecte que per fi,
igual que l’anterior, un dels anteriors punts de la modificació de crèdit, té a veure
amb la reivindicació històrica dels veïns i veïnes de Sant Feliu, de l’associació de
veïns de Sant Feliu, per acabar d’ordenar l’àmbit de Pompeu Fabra, Les Planes i
Sant Feliu i també hem de felicitar-nos que finalment la urbanització de la plaça de
la Llosa se situï sobre la taula i puguem donar veu, millor dit, concretar la
reivindicació i la veu dels veïns i veïnes que reclamaven aquest element.
I felicitar-nos també en el tema dels bicibox i aquí hauríem de fer un plantejament
que nosaltres creiem, hem fet diversos comentaris al respecte del pla director de la
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bicicleta, que aquesta ciutat té una administració amiga i que desenvolupa unes
polítiques de mobilitat molt potents, com és l’AMB i hauríem de posar tot el nostre
cervell col·lectiu per desenvolupar tots els instruments, totes les eines que facilitin la
mobilitat, en aquest cas, sostinguda i en aquest cas, la bicicleta a la nostra ciutat. I
el sisè ens donem per assabentats. Gràcies.

SR. GARCÍA VALLE (CIUTADANS)
Muchas gracias. El dictamen número 1 votamos a favor, en el número 2 en contra,
tercero abstención, cuarto abstención, quinto abstención y el sexto nos damos por
enterados.
Miren ustedes, no es la primera vez que obviamente hablamos aquí del edificio
Godó i Trias. Mire, yo acabo de escuchar por aquí a uno de los interlocutores que
hablaba de una ciudad de oportunidades y yo digo, claro que sí, pero ¿para quién
las oportunidades?, ¿para los que vienen a especular?, ¿para los que vienen a
hacer negocios a nuestra ciudad? Que si bien es legítimo, creo que hay que ponerlo
en un segundo plano y las oportunidades se las tenemos que dar a nuestros
vecinos y vecinas. ¿Y qué pensamos nosotros? que permanentemente, con la
dirección que lleva el gobierno de esta ciudad, los vecinos y vecinas están
perdiendo oportunidades, pero cada día.
Me decía el Sr. Fran Belver y me reprocha muchas veces, que Ciudadanos somos
de fácil crítica, que no hacemos propuestas y no es verdad, Sr. Belver. Hacemos
propuestas, lo que pasa es que no coinciden con las de ustedes. Tenemos un
modelo de ciudad distinto, nosotros queremos un modelo de ciudad, que lo he
explicado aquí muchas veces, lo que pasa es que ustedes parece ser que con decir
que no tenemos modelo de ciudad y que no tenemos propuestas, cubren la
papeleta y es verdad que nosotros estamos aquí, se lo he dicho muchas veces,
para, evidentemente, hacer oposición y decir lo que nos gusta y lo que no nos
gusta, pero al mismo tiempo que hacemos oposición, sí hacemos propuestas, Sr.
Belver. Usted me lo dijo ayer en una tertulia y no es cierto. Sí hacemos, lo que pasa
es que a ustedes no les gustan porque seguramente tenemos o visualizamos dos
modelos de ciudad distintos.
Nosotros visualizamos el modelo de ciudad amable, el modelo de ciudad para las
personas y ustedes visualizan un modelo de ciudad de la especulación, de volver a
las antiguas andadas, porque no hay más que ver lo que ustedes hacen y lo que
traen a este Pleno. Mire, nos parece muy bien que Núria Marín traiga inversores a
la ciudad, pero no a costa de hurtarle los pocos espacios públicos que nos quedan
a esta ciudad, que como ustedes saben es pequeña y está muy apretada, con la
mayor densidad de población de Europa. Construcciones, grandes construcciones;
1.000 viviendas en Sant Josep; 600 en la rambla de la Marina; 300 en la Riereta; o
sea tienen ustedes previstas más de 10.000 viviendas en la ciudad. ¿A costa de
qué? a costa, muchas veces, de hurtar y espoliar los pocos espacios públicos que
nos quedan en la ciudad, incluso privados, pero ahí habría que hablar como se
recalifica y que son el futuro y la oportunidad de nuestros vecinos y vecinas de
tener una ciudad amable, digna.
Miren señores del gobierno, ya no estamos en los años 50 o 60, cuando se llegaba
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aquí y se construía sin un plan de urbanismo, sin pensar en los equipamientos, sin
pensar, evidentemente, en las personas. Pues ¿vamos otra vez a volver a eso?,
¿vamos a poner el carro delante de los bueyes?, ¿vamos a poner y ceder un
equipamiento como es la Godó i Trias, como hemos hecho con el edificio Planeta,
con la escasez de espacios públicos que hay en la ciudad, con la escasez de
equipamientos que tenemos en la ciudad?, ¿vamos a construir desaforadamente a
precios que son otra vez absolutamente inasequibles para nuestros vecinos y
vecinas?, ¿vamos a entrar otra vez en la burbuja promocionada por este
ayuntamiento?
Mire, las oportunidades están bien, pero yo primero las quiero para mis vecinos y
vecinas y se las estamos negando, señores del gobierno. Esto es una mala política.
El suelo que nos queda en la ciudad lo necesitamos para el futuro de esta ciudad.
No podemos perder ese tren, haciendo de nuevo construcciones de una manera
desaforada, hay que construir lo que se necesita, escuetamente lo que necesita la
ciudad, no abrirse a la especulación que es lo que parece que estamos viendo
últimamente.
Por eso le digo, Sr. Fran Belver, que nosotros tenemos un modelo de ciudad y
ustedes tienen otro y el modelo de ciudad que nosotros queremos es el de las
oportunidades, pero no para la especulación sino para nuestros vecinos y vecinas,
oportunidades de futuro que ustedes les están negando, ¿saben por qué? Porque
de alguna manera los pocos, y lo reitero otra vez, espacios públicos que hay, los
están ustedes regalando. El Circo del Sol, otro disparate. Un espacio
importantísimo comprometido por un montón de años, para que un circo elitista
venga a hacer negocios a esta ciudad, que no estamos en contra, pero que lo
pongan ellos. Se gastaron ustedes 1.250.000 euros en adaptarles las instalaciones,
que no lo vamos a recuperar por mucho que se nos diga, Sr. Fran Belver.
En definitiva, Sr. Fran Belver, lo que quiero es que usted entienda que sí tenemos
propuestas, pero que van en la dirección opuesta a las que ustedes están haciendo.
Ciudadanos tiene propuestas para esta ciudad, para los vecinos y vecinas y
Ciudadanos lo va a demostrar. Si algún día nos dan la posibilidad de gobernar esta
ciudad los vecinos, y la confianza, lo vamos a demostrar. No le vamos a hurtar y no
me diga que es hacer demagogia porque es lo que ustedes siempre dicen, porque
vengo diciendo esto desde que entramos en el ayuntamiento, todo el mandato.
Nosotros tenemos una ciudad que queremos que sea cada día más amable, más
habitable, donde no nos pisemos. Hay que esponjar los barrios, eso es una
propuesta. Hay que dotarla de las equipaciones de las que carece y no regalar
permanentemente lo poco que nos queda, que, como digo otra vez y lo reiteraré mil
veces y las que hagan falta, no es nuestro modelo de ciudad, es el de ustedes.
Y como dije un día aquí y lo vuelvo a decir, aquí no se trata ni de izquierdas ni de
derechas, se trata de velar por el bienestar y el futuro de nuestros vecinos. Aquí no
hay políticas de izquierdas ni de derechas, claro que las hay, pero no son esas, las
que ustedes dicen que son las que nosotros traemos aquí, que son las políticas de
la derecha, son, mire usted, a veces me critican que vote a favor de partidos que en
muchas cosas estamos en las antípodas pero que proponen cosas buenas para mi
ciudad. Y yo les voto, al margen de que estemos en muchas diferencias políticas,
en carácter general sobre todo. Pero cuando se habla de ciudad, lamento que tenga
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que votar cosas que ellos proponen y que ustedes son incapaces de proponer,
porque son las que benefician a mis vecinos, porque no están en el modelo
especulativo que están ustedes y nosotros sí estamos por una ciudad para las
personas.
Tenemos un proyecto importante que es trabajar para nuestros vecinos y vecinas
para que tengan futuro y no como hacen ustedes que les están hurtando el futuro a
las posibilidades que tienen, de oportunidades para tener los equipamientos que
necesita la segunda ciudad de Cataluña, que hay que ver que nos dan todavía. No
hay los suficientes CAP, guardarías de 0 a 3 años, residencias para personas
mayores que los tenemos que exiliar porque no las tenemos en nuestra ciudad.
Señores del gobierno, eso son propuestas, eso es visualizar una ciudad de futuro
para las personas, amable y ustedes van en la dirección contraria.
Yo siento mucho que no entiendan que ya no se puede gobernar pensando
solamente en la especulación, que ya en una ciudad como L’Hospitalet que se ha
quedado atrás y que un día se enganchó al futuro y que ustedes han cambiado
proyectos como el tema de la manzana de Cosmetoda, donde había 350 viviendas
previstas y ustedes lo han cambiado por 1.000, hurtándoles a los vecinos, aunque
usted me diga que no, Sr. Fran Belver, unos espacios que son necesarios. No
pongan el carro delante de los bueyes, antes de construir por favor doten a la
ciudad de los equipamientos que necesitan, porque eso es mirar por el futuro de
nuestros vecinos y las oportunidades, los primeros para las oportunidades nuestros
vecinos, después evidentemente hay que trabajar para que se invierta en la ciudad,
pero no a costa de hurtarles a los vecinos su futuro, señores del gobierno.
Por eso votamos en contra de esta moción que no es la primera vez que lo
decimos, yo vengo diciendo siempre lo mismo, desde que entré en el ayuntamiento,
no he cambiado de discurso, tenemos discurso y usted siempre reprocha que solo
criticamos pero que no proponemos. Ahí va una propuesta, cambie la dirección de
su política, piense en una ciudad cómoda para las personas, una ciudad que esté
dotada de la infraestructura que necesita, una ciudad, en definitiva, más amable
para las personas y una ciudad donde nuestros vecinos se sientan cómodos, que
no tengan que marchar. Esponjen los barrios del norte que están saturados,
trabajen ahí. Eso son propuestas, Sr. Fran Belver. No diga que no tenemos
propuestas, eso son proyectos de ciudad, la ciudad para las personas. Muchas
gracias.

SR. BELVER VALLES (PSC-CP)
Gracias, Sra. Alcaldessa i bona tarda a tots i a totes els que ens segueixen o que
han assistit avui al Ple. Jo en principi la meva idea era en funció de que hi hagués
alguna intervenció o alguna qüestió respecte al punt número 2 del text refós, però
vaja, quasi hem fet el debat de l’estat de la ciutat. Intentaré, d’entrada, centrar-me
en el que hem vingut a parlar i després si em queda temps comentaré alguna de les
altres coses que s’han dit.
D’entrada s’ha dit una cosa que no s’ajusta a la realitat. Em sembla que ha estat el
Sr. Christian Giménez que deia, la Generalitat ha aturat el pla. No, no l’ha aturat. La
Generalitat ha fet l’aprovació definitiva del pla i resta pendent de la seva publicació
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en el DOGC, que es facin unes incorporacions, les apreciacions que ens ha fet.
Llavors, quines són les apreciacions? Han sortit més o menys, jo les dic i dic el que
ens han plantejat, el perquè i què hem fet.
Ens han plantejat que el model de gestió a posteriori d’aquest equipament de la
fàbrica Godó i Trias és un tema exclusivament municipal i, per tant, al ser
competència municipal, la Generalitat no s’ha de pronunciar sobre això; per tant,
que no ha d’estar inclosa en el plantejament que es fa de modificació de
planejament. Ens diu que hem d’excloure l’ús residencial temporal del personal
adscrit al centre, ja fossin investigadors o metges que fossin allà i que, per tant, ho
traiem. Per tant, hem tret aquesta qüestió.
Ens diu que fixem de manera nominal els usos complementaris que nosaltres
havíem tret perquè consideràvem que no tenia sentit el tema, especialment feien
referència al tema de l’ús esportiu, que està contemplat en el conjunt del sector. Per
tant, l’incorporem.
I finalment fa referència que s’ha de fer en el document de proposta, ha de haver-hi
la modificació de la fitxa número 28 del PEPPA, fitxa que es va modificar ja en el
seu moment, l’any 2004 i que va tenir l’aprovació, en concret, el 17 de març del
2004, per la comissió territorial d’urbanisme quan es va fer, en aquell moment, la
definició dels usos. Per tant, aquesta modificació, aquesta adequació que
bàsicament el que feia era constatar que els elements annexes que s’havien
construït amb posterioritat del bé que està protegit i que es van fer amb posterioritat
i que s’havien de treure, una vegada trets, és el que es va fer en la concreció de la
fitxa. Per tant, això és el que se’ns demanava i això és el que hem fet. Per tant, en
aquest text refós que avui aprovem, ja quedarà definitivament aprovat el
planejament.
Després algunes consideracions. Aquest projecte, crec que ho hem explicat més
d’una vegada, però bé, escolti’m, miri, tinc uns minuts doncs els hi explico. Aquest
és un projecte que ens arriba de la Generalitat de Catalunya, és un projecte de la
Generalitat de Catalunya i que davant d’altres opcions que havien tingut per encabir
aquest projecte amb altres espais públics en altres municipis, ells també van posar
sobre la taula aquesta possibilitat i per tant, aquest és un projecte que fem, com
tants altres, conjuntament, Generalitat de Catalunya i govern de la ciutat i la
concreció d’ús es fa d’acord amb la Generalitat. Per tant, no és una qüestió alegre
del govern municipal que va per aquí buscant inversors perquè no sabem què fer
amb el patrimoni industrial recuperat. Per cert, patrimoni industrial recuperat, tot ell
que era de titularitat privada i que ha passat a ser de titularitat pública i
concretament de titularitat municipal, sense que tingui cap cost directe, cap
desemborsament per part de l’ajuntament, sinó que ve producte dels planejaments
derivats i de les carregues que es fa quan es fan les modificacions de planejament.
Sense cost directe, sense desemborsament per part de l’ajuntament.
Per tant, aquest ha estat el model de desenvolupament de la ciutat. Hem
aconseguit el que no teníem, aquesta ciutat no tenia aquests milers de metros
quadrats d’equipament fa 20 anys i s’han aconseguit d’aquesta manera sense,
insisteixo, cost directe, sense desemborsament per part dels ciutadans i ciutadanes.
A partir d’aquí, s’han dit algunes coses i com després hi ha una moció que també fa
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referència, que el títol diu una cosa però la moció diu una altra, allà tindrem
oportunitat també de parlar, però sí algunes qüestions.
Mirin, nosaltres tenim un model de ciutat, tenim el pla d’actuació municipal, l’hem
explicat sobradament, tornarem a incidir, continuarem desenvolupant i esperem
continuar comptant amb la confiança dels ciutadans i ciutadanes de L’Hospitalet per
poder culminar, per poder continuar desenvolupant aquest model. Jo no sé si el
nostre model és un model amable o no amable, el que sí que és, és un model
conegut. Si un té un model amable però és secret perquè no el coneix ningú, és
amable perquè ho diu un mateix. Nosaltres no implantem, ni regalem, ni
desenvolupem res que no estigui emparat amb, evidentment, acords, amb acords
d’aquest Ple, amb acords legals, sempre d’acord amb la legalitat i per tant, ni fem
construccions desaforades, ni regalem espais públics a ningú, ni res que se li
assembli.
Quan algú diu, a mi em fa tremolar quan algú diu, no, no, això no són polítiques ni
d’esquerres ni de dretes. Quan algú diu que la seva política no és ni d’esquerres ni
de dretes, és la prova del cotó de que és de dretes. Aquesta és la prova del cotó,
quan un diu, ni d’esquerres ni de dretes, és de dretes. El que passa és que
habitualment li fa vergonya o no ho vol reconèixer.
Per tant, després quan diuen, com volem desenvolupar el model, mirin, si nosaltres
tenim la responsabilitat, farem allò que necessiten les veïns, construirem
guarderies, residències de gent gran i CAPs. Si, a més a més, se’ls acudís alguna
cosa sobre la qual l’ajuntament tingués competències, seria la bomba. Perquè res
de tot això ho podem fer perquè en aquesta casa els serveis jurídics i la Intervenció
General ens impedirien invertir en coses que no tenim cap competència, ens ho
impedirien, perquè per això estan, per controlar la nostra despesa i perquè
dediquem els recursos municipals a allò que ho hem de dedicar. Les residències,
els CAP els construeix la Generalitat de Catalunya que és qui té les competències.
El que nosaltres fem, sense cap tipus de dubte, és cedir els terrenys, cedir sòl
municipal perquè ells ho puguin desenvolupar. Però nosaltres no construïm ni una.
Mai hi ha hagut un equipament que la Generalitat hagi volgut fer a la nostra ciutat,
que no hagi comptat amb la complicitat, amb l’acompanyament i amb el conveni de
l’ajuntament, per fer la cessió perquè es pugui tirar endavant. Per tant, aquí en
quest sentit, no tenim cap tipus de problema.
I finalment, aquest govern, evidentment es pot estar d’acord o no i l’oposició està
per fer oposició i per plantejar coses diferents, per fer crítica, per fer control, faltaria
més, aquesta és la seva funció, encantats de que la puguin fer i que la puguin
continuar fent durant molt de temps, però alerta quan qualifiquem les coses, perquè
hi ha vegades que qualifiquem les coses molt alegrement, després en parlarem
d’altres qüestions al respecte, i quan algú diu, vostès el que fan és i diuen el primer
que se’ls hi ve al cap, vigili perquè igual estan acusant algú de fer alguna cosa que
això s’hauria de dilucidar en un jutjat. Per tant, anem alerta perquè depèn del que
digui que estem fent, el que hauria de fer és anar a dir-ho a un jutjat perquè sinó
algun dia es trobarà amb algú que anirà a un jutjat per dir-li que vostè ha dit això.
Per tant, vigilem, vigilem i siguem una mica més curosos a l’hora de qualificar les
polítiques o les accions d’uns i altres. Moltes gràcies.
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SR. CASTRO BORRALLO (PSC-CP)
Gràcies, Alcaldessa. Bé, en el decurs de les exposicions per part dels diferents
grups, ha sorgit aquesta qüestió de la convocatòria de la revisió del pla especial del
patrimoni arquitectònic. Evidentment no és una data fàcil, ho sabem. Nosaltres
teníem un compromís de fer aquesta reunió al mes de setembre. Per raons
tècniques no s’ha pogut fer i vam fer públicament també l’anunci de que durant el
mes d’octubre es tiraria endavant la reunió.
Som 30 persones de diferents institucions, de diferents situacions, persones que
venen d’entitats, persones que venen del món tècnic i no era fàcil trobar ni la data ni
l’hora. No és el millor dia? segurament, però no ha estat fàcil arribar fins aquí. La
convocatòria és absolutament transparent. Si vostès es fixen en la convocatòria,
surten els correus de tothom i certament hi ha tres entitats que, amb una carta
idèntica, ens han indicat, tres de les més de 25 persones i entitats que han estat
convocades, que no els hi semblava correcte. Ho dic perquè s’ha citat una idea o
s’ha especulat amb la idea de que molta gent estava disgustada. Nosaltres tenim
consciència i notícia de tres entitats en concret. Si això ha de servir perquè la gent
hi participi, tingui espai i no hi hagi cap dubte d’aquest procés obert, no tenim cap
problema en ajornar la data i buscar una nova data, en un horari que també funcioni
per a la diversitat de gent que ha de venir, no tenim cap problema. Per tant, si hem
d’aplanar el camí perquè la gent participi, rebran una nova convocatòria en el mes
de novembre i cap problema.
Però, insisteixo, de les 25 persones que surten en el correu, només tres han indicat
que no veien adequada aquesta qüestió. Per tant, no cal fer un debat ni una
discussió pública d’això, s’ajorna la data i el nostre objectiu és fer un debat
transparent, clar, útil i que la gent tingui, a partir també del treball que tot el aparell
tècnic ha de fer de revisió de les fitxes i de presentació de propostes, es pugui fer
un debat el més democràtic i públic possible. Moltes gràcies.
A continuació l’Alcaldessa-Presidenta, obre un segon torn d’intervencions en
el debat.
SR. GARCIA ACERO (ERC-AM)
El Sr. Pepe Castro ha introduït el tema del patrimoni i ara manifestava que havia el
compromís de fer aquesta reunió l’octubre del 2018. No era aquest el compromís.
És una moció aprovada el 2015 i presentada per aquest grup, que es va aprovar, de
crear una comissió per revisar el PEPPA, però també que introduís elements com el
patrimoni, no únicament arquitectònic, sinó l’històric i el natural.
Des de l’equip de govern es va demanar aquell moment, que s’havia de revisar i fer
una comissió més àmplia i ens demanaven un any, el 2016. Al 2017 aquest grup els
va preguntar, una vegada constituïda aquella comissió, quan es posaria en marxa
aquesta comissió, amb pregunta escrita. L’equip de govern ens va dir que al cap de
dos mesos. Han passat més d’un any i mig per convocar aquesta primera reunió.
Per tant, el compromís no era l’octubre del 2018, sinó era a l’inici de legislatura per
poder acabar aquest mandat amb un nou PEPPA.
I amb el tema de les reunions, sí que demanaria que es consensués la data que
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està bé, però sobretot, igual que es fa amb els consells de districte, igual que es fa
amb el consell de ciutat i amb altres àmbits de l’ajuntament, es posés horaris
perquè la gent... reals, cap a les sis o a les set de la tarda perquè a les quatre o dos
quarts de cinc difícilment la gent que treballa o que està treballant pot assistir a
aquestes reunions.

SRA. GONZÁLEZ MONTES (ICV-EUiA-PIRATES-E)
Agrair al Sr. Castro el canvi de data perquè creiem que és important perquè són
entitats que estan molt implicades en el tema del patrimoni, en la defensa del
patrimoni de la ciutat i creiem que és importantíssim que participin i fomentar
aquesta participació. Creiem que és el més adequat i li agraïm.

SR. GARCIA VALLE (CIUTADANS)
Para decirle al Sr. Fran Belver que esto que dice usted que… nosotros ya hemos
ido al juzgado, ya están ustedes en los juzgados anticorrupción, quiero decir que no
nos duelen prendas en llevarlos donde creemos que tenemos materia para poder
llevarlos. En cualquier caso, yo lo que quiero es que usted cuando considere que yo
digo alguna cosa, que calumnio o que tal y cual, que lo haga igual. No se preocupe,
allí nos vemos y allí discutimos y que el juez diga quién tiene razón. Yo no le tengo
miedo a los juzgados, ¿sabe sr. Fran Belver? ustedes quizás les puedan tener más
que yo.
Pero mire, cuando ustedes dicen que ese es un proyecto de la Generalitat, ¿a quién
pretenden engañar? este es un proyecto del ayuntamiento de L’Hospitalet, que es
más verdad que lo querían poner en Barcelona y Barcelona dijo que no y como
siempre pues aquí lo recogimos, que no me parece ni bien ni mal, siempre y
cuando no perjudique a nuestros vecinos, ¿me entiende? Sí, hombre sí, si usted me
lo contó a mí este proyecto al principio, antes de estar en marcha casi y le dije que
no lo veía, pero ustedes tiraron para adelante, a ver si generábamos ciertas
connivencias. Yo le dije que no, que no me parecía.
Porque, ¿sabe qué es lo que necesita esta ciudad, Sr. Fran Belver? No necesita
pseudociencias que además son privadas. Lo que necesita esta ciudad son CUAP,
equipamientos para primaria, escuelas y fíjese, sí que le estamos restando a la
ciudad porque por ejemplo, ahí en esa zona, la escuela Paco Candel no ha podido
llegar a dónde se pretendía, ser escuela instituto. Porque no había líneas, porque
no había suficiente espacio, algo pasó allí que al final no se pudo hacer. Sí, hombre
sí. Es verdad que estaba previsto más y se hizo una línea menos, o sea no me
digan que no, por falta, parece ser, de espacio.
Mire, en definitiva, se trata de modelos diferentes, como le decía antes, Sr. Fran
Belver y oiga, competencias, pero es que nosotros debemos tener solares para que
en el futuro podamos, esas competencias que usted dice, que es verdad que a
veces no tenemos definitivamente porque nos pertenecen, tener esos solares para
poder hacer esto como la escuela Paco Candel, edificaciones que nos van a exigir
tener, para luego después ponerlas en marcha y que las competencias pueden ser
de la Generalitat en cuanto al mantenimiento y demás porque a ustedes se les llena
la boca aquí de hablar y no es competencia y me parece bien y lo apoyaremos con
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las dos manos, de las becas comedor y está muy bien y no es competencia pero lo
hacemos y está bien, fíjese, ¿por qué no podemos hacer otras cosas?
Pero si lo que se trata es de que lo poco que le queda a la ciudad de espacios, no
lo utilicen ustedes y se lo den a la especulación inmobiliaria, que se haga solo lo
que hay que hacer, eso es lo que le quiero decir, Sr. Fran Belver y usted no lo
entiende. Nosotros queremos un modelo distinto de ciudad del que ustedes quieren,
una ciudad llena de oportunidades para los vecinos y vecinas y que las pocas que
les quedan que no se las nieguen, que no se las frustren.
Sí que ustedes están haciendo, hay que ver cómo está la ciudad de obras, no hay
más que verla. Haciendo un efecto… a una ciudad que yo no creo que tenga que
crecer en número de habitantes y mientras tanto expulsamos a otros vecinos de los
barrios, por eso le llamamos de dos velocidades, del norte porque están
abandonados. Hay que esponjarlos, son planes, es verdad, a largo plazo, a medio y
largo plazo, pero hay que ponerlos en marcha ya, Sr. Fran Belver. Hay que
ponerlos ya en marcha y si usted no hace ese tipo de permutas, si no hay ideas,
mal vamos. Ciudad de dos velocidades, sí señor.

SR. BELVER VALLES (PSC-CP)
Del tema velocidades hablamos luego cuando la moción. Usted insiste en que el
proyecto no es de la Generalitat, estupendo. No pienso perder ni dos minutos
discutiendo con usted. Ha calificado la medicina tradicional china de pseudociencia,
ya se lo explicaremos a los señores que están dando un máster desde hace dos
años con la universidad de Barcelona, a los que están haciendo un máster en la
universidad de Barcelona, para ustedes es pseudociencia, ningún problema.
Una información que seguramente habrá perdido en algún momento por el camino,
la Generalitat jamás ha solicitado el espacio donde está la escuela Paco Candel,
para hacer un instituto escuela, jamás. No lo ha solicitado jamás. Con lo cual usted
puede decir lo que le dé la gana, pero jamás lo ha solicitado.
Y mire, una ciudad de oportunidades. Esta ciudad que usted la conoce desde hace
muchos años, siempre, los últimos 30, 35 años, 40 años si me apura, ha sido la
segunda ciudad de Cataluña en número de habitantes. Desde hace 10 años, algo
menos de 10 años y gracias al desarrollo, al impulso, a la implantación y al
desarrollo económico que este gobierno ha ayudado en colaboración públicoprivada y a nosotros no nos duele decirlo, es la segunda ciudad de Cataluña en
número de puestos de trabajo localizados. Si eso no es generar oportunidades, ya
me lo dirá usted. Esta ciudad lleva 5 años que es la segunda ciudad en aportación
de producto interior bruto al conjunto de Cataluña. Si eso no es generar
oportunidades, pues ya dirá usted lo que es generar oportunidades.
Generar oportunidades seguramente es hacer lo que usted hace o lo que usted
dice, una ciudad amable. Amable ¿qué es? que saludemos, nos demos abrazos por
la calle. Oiga, mire, más simpáticos que somos los del gobierno, no lo será usted,
con lo cual la ciudad amable no, amabilísima. Pero a parte de amabilísimos, a parte
hemos de generar oportunidades para nuestra gente. Apostamos por la educación
donde no llega la Generalitat y donde no llega, nosotros hacemos formación en
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inglés para todos nuestros ciudadanos para que esos puestos de trabajo sean para
ellos. Generamos modificaciones para que se instalen puestos de trabajo hasta
llegar ya a superar los 80.000 puestos de trabajo en nuestra ciudad, con el
horizonte de llegar a tener 100.000 puestos de trabajo en la ciudad, si queremos
que haya 100.000 puestos de trabajo en la ciudad y entendemos y respetamos que
haya gente que no esté de acuerdo, eso sería otro modelo de ciudad. Usted cuando
dice esponjar la ciudad de los barrios del norte, ¿qué quiere? Me va a marcar una
manzana en la zona norte que iremos allí a decirles a los vecinos, mire, a ustedes
no les irá bien, pero vamos a esponjar el territorio. Váyanse todos a Cornellà, que
aquí no caben. Aquí llevamos más de 10 años, casi 15 años, que la población no se
modifica, cuando hemos hecho actuaciones y luego hablaremos en la magnífica
moción que ustedes presentan, no hemos expulsado a nadie de la ciudad, no
hemos expulsado a nadie, con lo cual hay que esponjar y hemos modificado y
hemos incrementado la dotación de equipamientos, la dotación de zonas verdes sin
expulsar a nadie de la ciudad. Eso sí que es un modelo pero no un modelo que
explicamos, no un modelo amable, un modelo que hacemos.

La Sra. Alcaldessa-Presidenta, finalitzat el debat dels punts de la Comissió
Permanent de Presidència, els declara aprovats segons els resultats de les
votacions que s’inclouen a continuació en cadascun d’ells..
ALCALDIA-PRESIDÈNCIA
ACORD 1.- RELATIU A LA MODIFICACIÓ DE LA COMPOSICIÓ DEL
PLENARI DEL CONSELL DE CIUTAT DE L’HOSPITALET DE LLOBREGAT,
ACTUALMENT DETERMINADA PER ACORDS DEL PLE DE 23 DE FEBRER DE
2016, 22 DE NOVEMBRE DE 2016, 27 DE JUNY DE 2017 I 27 DE FEBRER DE
2018 (EXP. 239/2016).
Es dóna compte de l’acord que es transcriu seguidament, i sotmès a votació
s'aprova amb 26 vots a favor dels representants del PSC-CP, Srs./Sres. Núria
Marín Martínez, Francesc J. Belver 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 del PP, Sr./Sra. Pedro Alonso Navarro i Sonia Esplugas González;
dels representants d’ERC-AM, Srs. Antoni Garcia i Acero i Jorge García Muñoz; del
representant de CiU, Sr. Jordi Monrós i Ibáñez i de la REGIDORA i REGIDORS NO
ADSCRITA/ADSCRITS, Sra. Cristina Santón Ramiro, Sr. Rafael Jiménez Ariza i Sr.
Francisco Javier Martín Hermosín; amb 1 vot d’abstenció del representant de la
CUP-PA, Sr. Christian Giménez Márquez; assistents presents en el moment de la
votació, adoptant-se l’acord següent:
ATÈS que per acord de l’Ajuntament Ple en sessió de 29 de gener de 2013 es va
aprovar definitivament del Reglament orgànic de Participació Ciutadana de
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L’Hospitalet de Llobregat (ROPC), que inclou, entre d’altres, la regulació jurídica del
Consell de ciutat de conformitat amb el que determina l’article 131 de la Llei 7/1985,
de 2 d’abril reguladora de les bases de règim local i que es va publicar integrament
el text aprovat al BOP de 25 de febrer de 2013, entrant en vigor al dia següent
d’aquesta publicació.
ATÈS que en compliment del que disposa l’article 49 de l’esmentat reglament,
l’Alcaldia per Decret 7761/2015, de 7 d’octubre va iniciar el procediment per a la
constitució del Consell de Ciutat de L’Hospitalet de Llobregat incorporant el
calendari de les operacions de constitució del plenari del Consell.
ATÈS que per acord del Ple de l’Ajuntament, en sessió ordinària de 23 de febrer de
2016, es van nomenar els membres del Plenari del Consell de Ciutat.
ATÈS que per acords del Ple, en sessions ordinàries de 22 de novembre de 2016,
27 de juny de 2017 i 27 de febrer de 2018, es va acordar modificar parcialment la
composició del Plenari respectivament, pel que fa als representants d’alguna de les
entitats que en formen part.
ATÈS que l’article 48.j. del reglament estableix que formen part del Plenari com a
vocals, un representant de cada una de les entitats, fins a un màxim de 75, presents
a l’Hospitalet, inscrites al Registre municipal d’entitats, amb una antiguitat mínima
de 2 anys, que estiguin al corrent de les seves obligacions legals i fiscals.
VIST l’escrit, dirigit a la Secretaria del Consell de Ciutat, per la Federación
Coordinadora de Entidades Andaluzas de L’Hospitalet, per mitjà del que es notifica
el canvi del seu representant al Plenari del Consell de Ciutat.
ATÈS que l’article 49.1 del reglament orgànic de participació ciutadana determina
que s’elevarà al Ple municipal la proposta de nomenament dels membres del
Consell de Ciutat.
El Ple, a proposta de l’Alcaldia-Presidència i amb el dictamen previ de la comissió
permanent de presidència,
ACORDA:
PRIMER.- NOMENAR membre del Plenari del Consell de Ciutat, en representació
de la Federación Coordinadora de Entidades Andaluzas de L’Hospitalet, al Sr.
Pedro García Centeno.
SEGON.- DECLARAR vigent el nomenament de la resta de membres del plenari
del Consell de Ciutat, acordats pel Ple de l’Ajuntament en sessions de 23 de febrer
de 2016, 22 de novembre de 2016, 27 de juny de 2017 i 27 de febrer de 2018.
TERCER.- NOTIFICAR aquest acord a la persona designada i DONAR TRASLLAT
a la Secretaria del Consell de Ciutat.
QUART.- PUBLICAR aquest acord al portal web municipal.
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COORDINACIÓ, PLANIFICACIÓ, DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC I
OCUPACIÓ
ACORD 2.- PER A L’APROVACIÓ DEL TEXT REFÓS DEL PLA ESPECIAL
URBANÍSTIC DE DESENVOLUPAMENT DE CONCRECIÓ D’ÚS A TIPUS
SANITARI-ASSISTENCIAL, DOCENT, CULTURAL I ESPORTIU D’UN
EQUIPAMENT SITUAT A L’ANTIGA FÀBRICA DE FILATS I TEIXITS GODÓ I
TRIAS A LA PLAÇA EUROPA, 58, BARRI DE SANTA EULÀLIA, DISTRICTE III,
DE L’HOSPITALET DE LLOBREGAT (EXP. Nº 27675/2018).
Es dóna compte de l’acord que es transcriu seguidament, i sotmès a votació
s'aprova amb 14 vots a favor dels representants del PSC-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; del representant de CiU, Sr. Jordi Monrós i Ibáñez i de la
REGIDOR/A NO ADSCRIT/A, Sra. Cristina Santón Ramiro i Sr. Rafael Jiménez
Ariza; amb 8 vots en contra 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; i
del representant de la CUP-PA, Sr. Christian Giménez Márquez; i amb 5 vots
d’abstenció dels representants del PP, Sr./Sra. Pedro Alonso Navarro i Sonia
Esplugas González; dels representants d’ERC-AM, Srs. Antoni Garcia i Acero i
Jorge García Muñoz; 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 de Coordinació, Planificació, Desenvolupament
Econòmic i Ocupació, en exercici de les facultats que li atorga els Decrets de
l’alcaldia 6374 i 6375 de 26 de juliol de 2016, aquest darrer publicat en el BOPB de
5 d’agost de 2016, sotmet a dictamen de la Comissió Permanent de Presidència el
present acord per a la seva aprovació pel Ple:
ATÈS que el Ple Municipal, en la sessió del 24 d’abril de 2018, va aprovar
provisionalment el Pla Especial urbanístic de desenvolupament de concreció d’ús a
tipus sanitari-assistencial, docent, cultural i esportiu d’un equipament situat a
l’antiga fàbrica de filats i teixits Godó i Trias, a la plaça Europa, 58, d’aquesta ciutat,
tramès posteriorment al Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de
Catalunya.
ATÈS que la Comissió Territorial d’Urbanisme de l’àmbit Metropolità de Barcelona,
Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, en la sessió
de data 27 de juliol de 2018, ha acordat el que a continuació es transcriu:
1.- Aprovar definitivament el Pla especial urbanístic de desenvolupament de
concreció d’ús a tipus sanitari-assistencial, docent i cultural d’un equipament situat a
l’antiga fàbrica de filats i teixits Godó i Trias, a la plaça Europa, 58, de l’Hospitalet
de Llobregat, promogut i tramès per l’Ajuntament, supeditant la publicació al DOGC
i consegüent executivitat fins que mitjançant un text refós, verificat per l’òrgan que
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ha atorgat l’aprovació provisional de l’expedient i diligenciat, s’incorporin les
prescripcions següents:
1.1.- Cal excloure del document totes les determinacions sobre la gestió i
adjudicació de l’explotació dels usos de l’equipament públic, especialment l’article 3,
atès que es tracta de qüestions de competència municipal.
1.2.- Cal excloure de l’article 11 l’ús de residència temporal del personal del centre i
d’investigadors, per la seva incompatibilitat en tant que ús residencial amb un
equipament de titularitat pública. Pel que fa als altres usos previstos en aquest
article, s’han de vincular als principals i establir-ne un topall màxim de sostre per a
cada un d’aquests, ajustat a les necessitats mínimes funcionals i que garanteixi en
tot moment la seva condició de complementaris dels principals. Així mateix, cal
eliminar la introducció –“sense necessitat d’ésser exhaustius”- ja que la regulació
normativa ha de fixar els usos admissibles, tant principals com els vinculats a
aquests, de forma detallada i concreta, sense ambigüitats. Pel que fa a l’ús esportiu
cal, o bé recaptar informe favorable de la Secretaria General de l’Esport pel que fa a
la seva supressió, o bé mantenir aquest ús.
2.- Indicar a l’Ajuntament que la formació del futur Pla Especial que ha de regular
l’edifici de nova planta per materialitzar l’índex d’1m2st/m2sòl (15.111,90 m2st)
s’haurà de sol·licitar i obtenir l’informe favorable de la Direcció General d’Aviació
Civil i incorporar un Estudi de la Mobilitat Generada d’acord amb el Decret
344/2006, de regulació dels estudis d’avaluació de la mobilitat generada, si s’escau,
i obtenir l’informe de l’Autoritat del Transport Metropolità de Barcelona.
3.- Recordar a l’Ajuntament la necessitat de modificar la fitxa número 28 del Text
Refós del Pla Especial de Protecció del Patrimoni Arquitectònic de l’Hospitalet de
Llobregat per adequar-la al planejament en tràmit i vigent.
VIST l’informe emès pel Cap del Departament de Planejament urbanístic de
l’Agència de Desenvolupament Urbà de data 25 de setembre de 2018, de
compliment de les prescripcions de la Comissió Territorial d’urbanisme de l’àmbit
metropolità de Barcelona de la Generalitat de Catalunya.
VIST que els serveis tècnics municipals de l’Agència de Desenvolupament Urbà de
l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat ha redactat un text refós que recull les
prescripcions abans indicades.
VIST l’informe emès per la Cap de Servei de Gestió i Assessorament Jurídic de
l’Agència de Desenvolupament Urbà, favorable a la proposta d’aprovació del Text
Refós del Pla Especial.
ATÈS que la competència per l’acord municipal recau en el Ple de l’Ajuntament,
amb el quòrum de la majoria simple, de conformitat amb l’article 123.1.i) i punt 2 de
la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de bases de règim local.
El Ple, a proposta del Tinent d’Alcaldia, titular de l’Àrea de Coordinació, Planificació,
Desenvolupament Econòmic i Ocupació, i amb el dictamen previ de la Comissió
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Permanent de Presidència,
ACORDA:
PRIMER.- APROVAR, amb el quòrum de la majoria simple el Text Refós del Pla
Especial urbanístic de desenvolupament de concreció d’ús a tipus sanitariassistencial, docent, cultural i esportiu, d’un equipament situat a l’antiga fàbrica de
filats i teixits Godó i Trias a la Plaça Europa, 58, barri de Santa Eulàlia, Districte III,
de l’Hospitalet de Llobregat, en compliment de les prescripcions de l’acord de la
Comissió Territorial d’Urbanisme de l’àmbit metropolità de Barcelona en la sessió
de data 27 de juliol de 2018.
SEGON.- TRAMETRE el projecte aprovat en l’acord primer d’aquest dictamen, així
com una còpia del document administratiu, a la Direcció General d’Urbanisme del
Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, en
compliment de la resolució referida de la Comissió Territorial d’Urbanisme de l’àmbit
metropolità de Barcelona, per a la seva aprovació definitiva.
HISENDA I SERVEIS CENTRALS
ACORD 3.- RELATIU A L’APROVACIÓ DE LA RECTIFICACIÓ DE
L’INVENTARI CONSOLIDAT DE BÉNS I DRETS D’AQUEST AJUNTAMENT A 31
DESEMBRE DE 2017 (EXP. 29155/2018).
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 del PP, Sr./Sra. Pedro Alonso Navarro i
Sonia Esplugas González; dels representants d’ERC-AM, Srs. Antoni Garcia i Acero
i Jorge García Muñoz i de la REGIDORA i REGIDORS NO ADSCRITA/ADSCRITS,
Sra. Cristina Santón Ramiro, Sr. Rafael Jiménez Ariza i Sr. Francisco Javier Martín
Hermosín; amb 9 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; dels representants d’ICV-EUiAPIRATES-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; assistents presents en
el moment de la votació, adoptant-se l’acord següent:
El Tinent d'Alcaldia, titular de l'Àrea d’Hisenda i Serveis Centrals, en exercici de les
facultats que li atorga els Decrets de l’alcaldia 6374 i 6375 de 26 de juliol de 2016,
aquest darrer publicat en el BOPB de 5 d’agost de 2016, sotmet a dictamen de la
Comissió Permanent de Presidència el present acord per a la seva aprovació pel
Ple:
ATÈS que la Rectificació de l’inventari s’ha de verificar anualment i s’hi han de
reflectir les incidències de tota mena dels béns i drets durant aquest període,
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segons documentació rebuda de les àrees.
Durant l’any 2017 es van adquirir uns béns determinats i han estat donats de baixa
uns altres, la relació dels quals es reflecteix en el document que s’adjunta a aquest
informe.
ATÈS que en l’epígraf 1r. Immobles en consten béns que corresponen a l’epígraf
Béns i drets revertibles, per tractar-se de béns que el domini o gaudi ha de revertir a
aquest Ajuntament, per això els donem de baixa de l’epígraf 1r., Immobles, i els
donem d’alta a l’epígraf 8è., Béns i drets revertibles.
ATÈS que també s’han produït, en el període esmentat diverses modificacions de
les dades que reglamentàriament han de figurar a l’Inventari, en virtut del que
estableixen els articles 108 i següents del Reglament del patrimoni dels ens locals,
segons documentació rebuda de les diverses àrees.
ATÈS que el resultat de les modificacions dóna per epígrafs les xifres següents:
- Epígraf 1r, Immobles:
Altes per import de 4.445.153,69€; baixes per import de 8.494.618,59€;
modificacions de valors per import de 1.567.886,06€. El valor total dels
elements d’aquest epígraf en data 31 de desembre de 2017 és de
776.237.773,96€.
-

Epígraf 2n, Drets reals:
Altes per import de 10.098,25€. El valor total dels elements d’aquest epígraf en
data 31 de desembre de 2017 és de 9.891.347,37€.

-

Epígraf 3r, Mobles de caràcter històrico-artístic:
No s’ha produït cap variació durant l’any 2017. El valor total dels elements
d’aquest epígraf a 31 de desembre de 2017 és de 2.490.295,63€.

-

Epígraf 4t, Valors mobiliaris:
No s’ha produït cap variació durant l’any 2017. El valor total dels elements
d’aquest epígraf en data 31 de desembre de 2017 és de 22.456.856,19€.

-

Epígraf 5è, Vehicles:
Altes per import de 214.142,63€; baixes per import 4.446,26€ El valor total dels
elements d’aquest epígraf en data 31 de desembre de 2017 és de
3.543.279,55€.

-

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

-

Epígraf 7è, Mobles:
Altes per import d’1.633.452,08€. El valor total dels elements d’aquest epígraf
en data 31 de desembre de 2017 és de 25.588.886,19€.

-

Epígraf 8è, Béns i drets revertibles:
Altes per import de 7.933.283,41€; modificacions de valors per import de
137.526,05€ El valor total dels elements d’aquest epígraf en data 31 de
desembre de 2017 és de 72.174.718,76€.
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ATÈS que el resultat del Patrimoni Municipal del Sòl i de l’Habitatge és el següent:
- Epígraf 1r, Immobles:
Baixes per import d’1.080.557,04€; baixes per import de 2.546.925,06€;
modificacions de valor per import de 551.421,64€. El valor total dels elements
d’aquest epígraf en data 31 de desembre de 2017 és de 12.424.062,43€.
-

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

-

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

-

Epígraf 4t, Valors Mobiliaris:
No s’ha produït cap variació durant l’any 2017. Per tant, el valor total dels
elements d’aquest epígraf en data 31 de desembre de 2017 és de
5.437.337,47€.

-

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

-

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

-

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

-

Epígraf 8è, Béns i drets revertibles:
No s’ha produït cap variació durant l’any 2017. Per tant, el valor total dels
elements d’aquest epígraf en data 31 de desembre de 2017 és de
14.544.843,95€.

VIST l’informe jurídic de data 1 d’octubre de 2018.
VIST l’informe emès pel Servei de Comptabilitat de la Intervenció General en data
28 de setembre de 2018.
ATÈS que la competència per a l’aprovació de la Rectificació de l’Inventari és del
Ple de l’Ajuntament, en virtut de l’article 222.3 del Decret Legislatiu 2/2003 de 28
d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de
Catalunya, i de l’article 105 del decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova
el Reglament de Patrimoni dels ens locals de Catalunya.
Tanmateix aquesta llei està sense adaptar al règim especial dels municipis de gran
població. I d’acord amb la disposició addicional onzena, de la Llei 7/1985, de 2
d’abril, de bases de Règim Local, les disposicions contingudes en el títol X per als
municipis de gran població prevaldran respecte de les demés normes d’igual o
inferior rang en allò que s’oposin, contradiguin o resultin incompatibles.
L’article 123 de la Llei de bases esmentada estableix les atribucions del Ple, sense
que n’hi consti cap que correspongui a règim patrimonial. I pel que fa a que pugui
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ser delegada a la junta de govern, això no és possible ja que la única delegació que
pot fer el Ple es refereix a determinades atribucions de l’article 123, que com ja s’ha
dit no n’hi ha cap que faci referència al patrimoni.
Per altra banda, no li és d’aplicació la disposició addicional segona, apartat 1 del
Text refós de la Llei de contractes del sector públic, aprovat pel Real decret
legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, donat que la rectificació de l’inventari no és
un contracte patrimonial.
Per tant, per tot l’exposat, es considera que, tot i que el Text refós de la Llei
municipal i de Règim Local de Catalunya no ha estat adaptat al règim especial dels
municipis de gran població, és d’aplicació per saber qui té la competència per
aprovar la Rectificació de l’inventari municipal.
El Ple, a proposta del Tinent d’Alcaldia, titular de l’Àrea d’Hisenda i Serveis
Centrals, i amb el dictamen previ de la Comissió Permanent de Presidència,
ACORDA:
PRIMER.- APROVAR la Rectificació de l’Inventari consolidat de béns i drets
d’aquest Ajuntament, que consta en la documentació annexa, per un valor total de
NOU-CENTS QUARANTA-QUATRE MILIONS SET-CENTS VUITANTA-NOU MIL
QUATRE-CENTS UN EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS (944.789.401,50€),
amb referència a 31 de desembre de 2017, amb els efectes legals que
corresponguin. En aquesta rectificació s’inclouen totes les incidències produïdes
durant l’exercici 2017, segons les dades facilitades al departament de Patrimoni per
les diverses àrees.
SEGON.- DONAR D’ALTA, simultàniament, els béns immobles –edificis- i vehicles,
en les respectives pòlisses d’assegurances, d’acord amb les variacions de
l’inventari, i tot això segons les atribucions assignades al Departament de Patrimoni,
segons Decret núm. 6374/2016, de data 26 de juliol.
TERCER.- TRASLLADAR els presents acords a la Intervenció General i a la
Secretaria General.
ACORD 4.- RELATIU A L’APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ
DE CRÈDIT NÚM. 69 DEL PRESSUPOST DE L’AJUNTAMENT PER A
L’EXERCICI 2018, CORRESPONENT ALS EXPEDIENTS 188 I 189/2018, EN LA
MODALITAT DE TRANSFERÈNCIA DE CRÈDIT, 190/2018 DE BAIXA PER
ANUL.LACIÓ/CRÈDIT
EXTRAORDINARI
I
191/2018
DE
CRÈDIT
EXTRAORDINARI (EXP. 30271/2018).
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
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González Montes, Juliana Carballeira Pascual i Iván Nieto Martínez;; i de la
REGIDOR/A NO ADSCRIT/A, Sra. Cristina Santón Ramiro i Sr. Rafael Jiménez
Ariza; amb 1 vot en contra del representant de la CUP-PA, Sr. Christian Giménez
Márquez; i amb 10 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; dels representants del PP, Sr./Sra.
Pedro Alonso Navarro i Sonia Esplugas González; 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 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 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 2018, aprovat inicialment pel
Ple de la Corporació en sessió de 22 de desembre de 2017.
VISTA la resolució núm. 500/2018 de data 26 de gener de 2018, per la qual es
declaren aprovats definitivament els pressupostos generals d’aquesta administració
municipal per a l’exercici 2018, en data 19 de gener de 2018.
ATÈS l’expedient incoat d’autorització de Baixa per anul·lació/Crèdit extraordinari i
Transferència de Crèdit d’acord amb el que es preveu a l’article 175, 177, 179 i 180
del Text refós de la llei reguladora de les Hisendes Locals, aprovat per 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 2018,
que determina les atribucions de l’Ajuntament Ple d’acord amb el que estableix
l’article 123.1. p) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de Bases del Règim Local.
ATÈS l’informe favorable amb recomanacions, número 73/2018, 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 69 del pressupost de
l’ajuntament per a l’exercici 2018, corresponent als expedients 188 i 189/2018 en la
modalitat de Transferència de Crèdit (97.350,00 euros), 190/2018 en la modalitat de
Baixa per anul·lació/Crèdit extraordinari (2.738.587,59) I 191/2018 en la modalitat
de Crèdit extraordinari (749.748,10 euros); i d’acord amb el detall que figura a
l’expedient i amb el resum següent :
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INICIAL

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

108.308.700,44
10.604.664,49
25.671.893,64
80.596.312,42
2.329.350,00
0,00
13.739.079,01
0,00
9.150.000,00
250.400.000,00
INICIAL

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

83.801.283,58
103.631.168,42
3.017.000,00
15.599.209,27
500.000,00
22.889.079,01
6.112.259,72
0,00
14.850.000,00
250.400.000,00

MODIFICACIO MODIFICACIÓ
ANTERIOR
ACTUAL
0,00
0,00
0,00
0,00
1.280.777,67
0,00
7.362.393,38
0,00
0,00
0,00
1.526.058,84
0,00
7.774.619,67
0,00
36.211.038,69
749.748,10
16.290.758,97
0,00
70.445.647,22
749.748,10
MODIFICACIO MODIFICACIÓ
ANTERIOR
ACTUAL
5.450.316,72
0,00
3.359.354,57
95.850,00
-1.516.112,31
-95.850,00
1.811.484,41
0,00
-500.000,00
0,00
59.563.125,28
-2.738.587,59
1.994.958,05
0,00
0,00
0,00
282.520,50
3.488.335,69
70.445.647,22
749.748,10

DEFINITIU
108.308.700,44
10.604.664,49
26.952.671,31
87.958.705,80
2.329.350,00
1.526.058,84
21.513.698,68
36.960.786,79
25.440.758,97
321.595.395,32
DEFINITIU
89.251.600,30
107.086.372,99
1.405.037,69
17.410.693,68
0,00
79.713.616,70
8.107.217,77
0,00
18.620.856,19
321.595.395,32

L’import de les subvencions nominatives incloses en la present modificació de
crèdits, als efectes del que s’estableix a l’article 15 de la Llei 19/2014, de 29 de
desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, es recullen
en el detall següent :
Aplicació
Pressupostària

Descripció

Import

Crèdit Definitiu

02 4620 488 03 01

Subvencions a families i institucions sense ànim de
lucre. Institut IDIBELL

1.500,00 €

1.500,00 €

SEGON.- EXPOSAR al públic per un termini de 15 dies hàbils l’expedient de
modificació de crèdits pressupostaris i, transcorregut dit termini sense que s’hagin
produït reclamacions, considerar per definitivament aprovat en compliment del que
disposa l’article 169 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.
TERCER.- NOTIFICAR l’acord a les àrees gestores interessades i a la Intervenció
general (servei de comptabilitat).
ACORD 5.- RELATIU A L’APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ
DE CRÈDIT NÚM. 71 DEL PRESSUPOST DE L’AJUNTAMENT PER A
L’EXERCICI 2018, CORRESPONENT ALS EXPEDIENTS 192/2018, EN LA
MODALITAT DE BAIXA PER ANUL·LACIÓ/CRÈDIT EXTRAORDINARI I
193/2018 EN LA MODALITAT DE BAIXA PER ANUL·LACIÓ/SUPLEMENT DE
CRÈDIT. (EXP. 31326/2018).
Es dóna compte de l’acord que es transcriu seguidament, i sotmès a votació
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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 de la
REGIDOR/A NO ADSCRIT/A, Sra. Cristina Santón Ramiro i Sr. Rafael Jiménez
Ariza; amb 1 vot en contra del representant de la CUP-PA, Sr. Christian Giménez
Márquez; i amb 10 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; dels representants del PP, Sr./Sra.
Pedro Alonso Navarro i Sonia Esplugas González; 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 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 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 2018, aprovat inicialment pel
Ple de la Corporació en sessió de 22 de desembre de 2017.
VISTA la resolució núm. 500/2018 de data 26 de gener de 2018, per la qual es
declaren aprovats definitivament els pressupostos generals d’aquesta administració
municipal per a l’exercici 2018, en data 19 de gener de 2018.
ATÈS l’expedient incoat d’autorització de Baixa per anul·lació/Crèdit extraordinari i
Baixa per anul·lació/suplement de crèdit 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
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 2018,
que determina les atribucions de l’Ajuntament Ple d’acord amb el que estableix
l’article 123.1. p) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de Bases del Règim Local.
ATÈS l’informe favorable amb recomanacions, número 74/2018, 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 71 del pressupost de
l’ajuntament per a l’exercici 2018, corresponent als expedients 192/2018 en la
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modalitat de Baixa per anul·lació/Crèdit extraordinari (71.688,87 euros) i 193/2018
en la modalitat de Baixa per anul·lació/Suplement de Crèdit (62.495,06 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
108.308.700,44
10.604.664,49
25.671.893,64
80.596.312,42
2.329.350,00
0,00
13.739.079,01
0,00
9.150.000,00
250.400.000,00
INICIAL
83.801.283,58
103.631.168,42
3.017.000,00
15.599.209,27
500.000,00
22.889.079,01
6.112.259,72
0,00
14.850.000,00
250.400.000,00

MODIFICACIO MODIFICACIÓ
ANTERIOR
ACTUAL
0,00
0,00
0,00
0,00
1.280.777,67
0,00
7.362.393,38
0,00
0,00
0,00
1.526.058,84
0,00
8.060.619,67
0,00
36.960.786,79
0,00
16.290.758,97
0,00
71.481.395,32
0,00
MODIFICACIO MODIFICACIÓ
ANTERIOR
ACTUAL
5.450.316,72
0,00
3.455.204,57
0,00
-1.611.962,31
0,00
1.811.484,41
0,00
-500.000,00
0,00
57.110.537,69
-71.688,87
1.994.958,05
71.688,87
0,00
0,00
3.770.856,19
0,00
71.481.395,32
0,00

DEFINITIU
108.308.700,44
10.604.664,49
26.952.671,31
87.958.705,80
2.329.350,00
1.526.058,84
21.799.698,68
36.960.786,79
25.440.758,97
321.881.395,32
DEFINITIU
89.251.600,30
107.086.372,99
1.405.037,69
17.410.693,68
0,00
79.927.927,83
8.178.906,64
0,00
18.620.856,19
321.881.395,32

SEGON.- EXPOSAR al públic per un termini de 15 dies hàbils l’expedient de
modificació de crèdits pressupostaris i, transcorregut dit termini sense que s’hagin
produït reclamacions, considerar per definitivament aprovat en compliment del que
disposa l’article 169 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.
TERCER.- ACTUALITZAR l’annex d’inversions amb la incorporació i les baixes dels
crèdits pressupostaris i el seu finançament que són objecte d’aquesta modificació,
segons el detall següent:
Codi projecte

2116 18.2.050091

TOTAL

Descripció
Aportació Regesa enderrocs PGM Pompeu Fabra,
Les Planes i Sanfeliu
Expropiació Modificació PGM Pompeu Fabra, Les
Planes i Sanfeliu

Import

Finançament

71.688,87

62.495,06

Romanents procedents
exercici 2017

134.183,93
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Baixes
2117 17.2.06002
2117 17.2.06011

2117 17.2.06002

2117 17.2.06002
TOTAL

Descripció
Inversions Públiques locals sense determinar
procedents de adj. Finques Llar Unió Catalònia
Inversions Públiques locals sense determinar
procedents de adj. Finques Llar Unió Catalònia

Import

71.688,87
Romanents procedents
exercici 2017

Inversions Públiques locals sense determinar
procedents de adj. Finques PREMIER ESPAÑA, SA
Inversions Públiques locals sense determinar
procedents de adj. Finques PREMIER ESPAÑA, SA

Finançament

62.495,06
134.183,93

QUART.- NOTIFICAR l’acord a les àrees gestores interessades i a la Intervenció
general (servei de comptabilitat).
ACORD 6.- RELATIU A DONAR-SE PER ASSABENTAT DELS INFORMES DE
TRESORERIA I D’INTERVENCIÓ, D’ACORD AMB L’ART. 5 DE LA LLEI 15/2010,
DE 5 DE JULIOL, QUE MODIFICA LA LLEI 3/2004, DE 29 DE DESEMBRE, I
L’ARTICLE 10 DE LA LLEI 25/2013, DE 27 DE DESEMBRE, SOBRE ELS
TERMINIS DE PAGAMENT ALS PROVEÏDORS I LA GESTIÓ DE LES
FACTURES, REFERITS AL 30.06.2018 (2N 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 30 de juny 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
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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 a remès a la
Intervenció General aquest informe trimestral corresponent al segon 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
informació facilitada pels responsables dels mateixos, d’acord amb el que disposa
l’article 4.3 de la Llei 15/2010, de 5 de juliol, així com de la incorporació al mateix de
la relació de factures o documents justificatius presentats pels contractistes,
elaborada per la Intervenció General, respecte dels quals hagi transcorregut més de
tres mesos des de l’anotació a l’esmenta registre i no s’hagin tramitat els
corresponents expedients de reconeixement de l’obligació, a 30 de juny de 2018 (2n
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.
COMISSIÓ PERMANENT DE DRETS I TERRITORI
Es dóna lectura dels punts de l’ordre del dia que ha estat dictaminats per la
Comissió Permanent de Presidència
SRA. ALCALDESSA
M’havia demanat la paraula el Tinent d’Alcalde d’educació, Sr. Graells.

SR. GRAELLS VEGUIN (PSC-CP)
Dir que en el Ple del consorci, el nostre ajuntament, juntament amb altres municipis
governats pel Partit Socialista, ens vàrem oposar a aquests estatuts perquè
enteníem que, tot i ser una millora perquè clarifica i modifica els criteris de
repartiment del que destina el govern de la Generalitat a la normalització lingüística
en els diferents municipis, no ho feia apostant suficientment. Ja de manera gradual
es tendirà a equiparar les quantitats per finançar aquesta normalització depenent
del nombre d’habitants, però no es té en compte també el grau de complexitat,
l’afluència de població nouvinguda, etc. Persistim en una Catalunya a dues
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velocitats, aquesta sí que dues velocitats, en uns territoris molt millor tractats que
d’altres que precisament és on més necessitats tenim i hi ha un cert component
elitista en el repartiment dels serveis i dels recursos per donar resposta a les
necessitats de la població arreu de Catalunya.
El tema de la normalització lingüística és claríssim, es finança molt millor
ajuntaments on no hi ha tantes necessitats que d’altres i això s’ha anat corregint.
L’única manera, ara lògicament ens hem d’adherir perquè sinó no tindríem el
finançament per poder tirar endavant el centre de normalització lingüística, però
volia fer públic el meu desacord i el desacord del grup municipal socialista respecte
a la manca d’aposta per donar recursos suficients al centre, no només al de
L’Hospitalet sinó d’altres municipis també que estan pitjor tractats i que per tant això
no es corregeix i sí que dir que en negociacions amb la Direcció General de Política
Lingüística és cert que els nous estatuts permeten acords bilaterals per tal d’intentar
corregir aquesta situació, però això passa per arribar a acords i evidentment perquè
hi hagi un esforç afegit també de l’ajuntament per tal de dedicar recursos per
projectes ja més concrets. Però aquí el que fem, de fet, és adherir-nos a aquests
estatuts que milloren la realitat, no ho nego, milloren però no suficientment.

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)
Sí, gràcies. A favor dels dos punts.
SRA. SANTÓN RAMIRO (REGIDORA NO ADSCRITA)
Gràcies. A favor dels dos.
SR. MARTÍN HERMOSÍN (REGIDOR NO ADSCRIT)
Gracias. A favor de los dos puntos.
SR. GIMÉNEZ MÁRQUEZ (CUP-PA)
A favor del setè i ens abstindrem en el vuitè.
SR. MONRÓS IBÁÑEZ (CiU)
A favor del setè i el vuitè.

SR. GARCÍA I ACERO (ERC-AM)
Sí, a favor dels dos i unes breus consideracions sobre el dictamen número 7. En
primer lloc, també saludar a la directora del consorci de normalització lingüística de
la nostra ciutat.
I sí que compartim aquesta modificació dels estatuts, però també com es va aprovar
en aquest Plenari a través d’una proposta d’Esquerra Republicana, crec que és molt
important que tant l’ajuntament com la pròpia Generalitat, desenvolupin aquest pla
específic per fomentar el coneixement de la llengua catalana a la nostra ciutat,

…/…

33

perquè és una ciutat encara on hi ha molta gent que té dificultats per entendre i per
parlar la llengua del nostre país, el català, a L’Hospitalet de Llobregat. Per tant, des
del nostre grup municipal estem a la disposició, com sempre hem manifestat també
al regidor, per tal de que aquest pla específic i concret a la nostra ciutat, es pugui
desenvolupar el més aviat possible.
SR. ALONSO NAVARRO (PP)
A favor de les dues.

SRA. CARBALLEIRA PASCUAL (ICV-EUiA-PIRATES-E)
El punt número 7, l’acord relatiu als nous estatuts del consorci, nosaltres ens
abstindrem. I una mica en la línia del que ha explicat el Sr. Graells. Hi ha coses que
milloren en aquests estatuts i que estem a favor d’això, però n’hi ha d’altres com és
el cas del finançament que per a la ciutat de L’Hospitalet és molt important els
recursos que es destinen, més que res perquè L’Hospitalet, com l’àrea
metropolitana, és el lloc on més es reben persones migrades d’altres indrets i que
han d’aprendre el català i per tant nosaltres no estem d’acord en aquesta part del
nou estatut i, per tant, ens abstindrem d’aquest.
I pel que fa a l’acord número 8, pel nou redactat del conveni de col·laboració de
l’àrea metropolitana i l’ajuntament de L’Hospitalet, per l’encàrrec de gestió del parc
de Can Buxeres, tal com vam fer al Ple de juliol, tornem a votar a favor d’aquest
acord. Estem d’acord amb la petita esmena que es va incorporar al text original del
protocol.Esperem que l’aplicació sigui ràpida i efectiva, l’aplicació d’aquest conveni i
que Can Buxeres torni al nivell de qualitat i manteniment que mereix la ciutadania
de L’Hospitalet. Fa temps que rebem queixes de veïns i veïnes sobre el mal estat
de conservació general del parc de Can Buxeres. Ens comenten inclús que des de
que es va fer l’ampliació, fent desaparèixer el camí de la fonteta, el parc anterior
s’havia deixat molt de banda en quant a cura i a manteniment. Hi ha algunes
deficiències greus, que s’han vist empitjorades amb les fortes pluges de aquest
últim mes. Els terres de sauló presenten greus irregularitats i desnivells i s’han
acumulat terres a la zona dels ponts de les vies; hi ha embornals taponats per
sediments i cables elèctrics que donen llum a alguns fanals, que van lligats de
branca en branca dels arbres fins al quadre elèctric. Realment són condicions que
no creiem que siguin acceptables en un dels pocs parcs que tenim a la ciutat més
densa d’Europa. Ja no parlem de la deixadesa també generalitzada en els treballs
de jardineria, perquè hi ha alguns dels xiprers americans que estan en molt mal
estat.
Esperem que tot això es resolgui el més aviat possible a tot l’àmbit del parc i en
concret en aquestes zones que hem detectat.

SR. GARCIA VALLE (CIUTADANS)
Sí, muchas gracias. Mire, el punto 8 estaremos a favor y en el 7 nos vamos a
abstener, no sin decir unas palabras.
Mire, tras 30 años de existencia de este consorcio de normalización lingüística, yo
creo que requiere un planteamiento en profundidad. ¿Qué es lo que hay que
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normalizar?, ¿qué es lo anormal?, igual lo que hay que normalizar es que se tenga
muy en cuenta, que la sociedad catalana es bilingüe, esto es lo que casi hay que
normalizar. Y mire, les pondré un ejemplo. El otro día en la comisión de
subvenciones, había una entidad que recibió una subvención para los chicos que
venían, creo que eran marroquíes, una organización marroquí, recibían una
subvención para que aprendieran, para clases de lengua castellana. Y yo, y no se
asombren señores que están en contra de lo que yo digo cuando hablo de la lengua
aquí, porque creen que lo que hago es un frente en contra del catalán, lo que pedí
en la comisión y creo que consta en acta por segunda vez, es que no entendía
porque se discriminaba al catalán, porqué al mismo tiempo que esos chicos
llegaban de fuera tenían que aprender solo castellano. A mí me enorgullece que
aprendan castellano solo, pero también me enorgullece que sepan la lengua propia
de Cataluña que es igual que la del castellano, e hice esa intervención.
Por eso les digo que al final, cuando se quiere distinguir una época que
probablemente sí que es verdad que había que dar un apoyo, pero en los tiempos
que estamos ya, me parece que todo esto son, se lo digo sinceramente y que no se
moleste nadie porque a mí me gusta decir lo que pienso, no me gusta hacer
ejercicios de cinismo, parece que hay mucho chiringuito en torno a esto de la
lengua. Mucha gente que vive muy bien con esto y que no se acabe nunca.
Miren, la promoción de la lengua catalana tiene 60 millones en la Generalitat, no
está mal, no está mal. Pero fíjese, si de verdad se quiere ayudar a la lengua
catalana, lo que habría que hacer es, si la finalidad es entender el conocimiento de
la lengua catalana en el ámbito de la enseñanza no reglada, si es eso, habría que
replantearse los precios de las matrículas, porque fíjense que están pagando 98
euros para el curso elemental, 242 para el de suficiencia, 323 cuando los cursos de
grados, en realidad son de 300 y pico. Al final lo que hay que plantearse es si la
idea es esa, es facilitar que todo el mundo pueda aprender catalán sin meterle
estos palos económicos.
Quiero decir que, lo que les digo, que uno tiene la sensación, y mire, claro que no
votamos en contra, porque evidentemente nosotros también queremos defender la
lengua catalana, lo que pasa es que no estamos a favor de los chiringuitos, que se
llevan un montón de millones porque hay gente que se pone al frente de eso y lo
que hace a veces, no sé si con mala fe o no, eso ya lo dejo a la conciencia de cada
uno, es enfrentarla al castellano y yo quiero que las lenguas de Cataluña estén en
un plano de igualdad.
Estos chiringuitos, sinceramente y perdónenme si a alguien le molesta ese
calificativo, si le molesta lo siento, no es con ánimo de molestar, pero yo lo veo así.
Requieren un planteamiento en profundidad, ya no tenemos que estar dando
prioridad a ninguna de las lenguas, que son propias de Cataluña, el castellano y el
catalán. Y como les digo, cuando yo veo que la lengua catalana alguien hace, por
ejemplo, ejercicios que se hizo el otro día en esa comisión de subvenciones, de
dejarla al margen cuando son personas que vienen y no conocen ninguna de las
dos lenguas, yo me puse ahí al frente para decir, no, eso tiene que ser para las dos
lenguas, no solamente para el castellano. Y no es que lo diga porque hay que
decirlo y quedar bien con una parte u otra, lo digo por qué me nace.
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Como todo lo que digo aquí, en el Pleno y seguramente muchas veces haciéndole
caso a los sentimientos. Igual me equivoco porque en política, yo no soy un político
profesional y evidentemente ya les digo que no he aprendido las malas artes de la
política. Hablo siempre lo que me sale del alma y evidentemente cometo errores.
Por eso me abstengo en esta moción, por lo que les he explicado. Muchas gracias.

SR. GRAELLS VEGUIN (PSC-CP)
Es fan afirmacions aquí molt contundents i que jo crec que són un menyspreu,
perquè dir que al voltant dels cursos de català hi ha molt “chiringuito” em sembla...
jo em sento insultat perquè, evidentment, em sento partícip de tot aquest procés.
I dir-li al Sr. Miguel García que evidentment jo defenso tot el que sigui
l’alfabetització de la gent, sigui en castellà perquè no parlen castellà o no escriuen
correctament el castellà, o sigui en català. Però la realitat a la nostra ciutat,
evidentment que es fan cursos de castellà perquè hi ha centres d’adults i quan hi ha
una demanda evidentment aquesta pot ser atesa o no depenent, com no són ateses
altres demandes i això és competència de la Generalitat de Catalunya, però en el
tema del català, dir-li que, segons enquestes, hi ha un 50 % de la població de la
nostra ciutat que té, no és que no vulgui parlar el català perquè el parlar-lo és
llibertat de cadascú, jo tinc una concepció molt lliberal en aquest sentit, lliberal en el
sentit de llibertat en aquesta qüestió, però que no el parlin perquè no el coneixen,
perquè no el saben parlar, em sembla molt greu. Per tant, dir que no hi ha
necessitat d’acollir aquesta gent, a veure si se n’adona Sr. Miguel, que ens està
venint molta gent directament de països estrangers, la matrícula viva que alguns
ens estan criticant i que sembla que hem de planificar el món, dóna una realitat de
que la nostra ciutat estan arribant famílies de l’estranger, alguns parlen castellà
perquè són sud-americans, altres no parlen castellà, però evidentment ni els uns ni
els altres, parlen català. I això s’ha de donar resposta i això no treu que també
s’hagi de donar resposta en castellà, no treu això.
Ara, també li diria a la Sra. Julia Carballeira que aquí no és el moment de decidir si
són justos o no són justos els estatuts. Era el moment en el Ple, en el Ple del
consorci i allà els municipis socialistes, governats per socialistes, ens vam sentir
molt sols. Ara votar que no, vol dir que perdem els recursos que la Generalitat de
Catalunya posa a normalització lingüística, aquí a la ciutat. Per tant, jo crec que
l’abstenció no... jo m’abstindria com em vaig abstenir en el Ple, però aquí no toca,
en aquest Ple no toca abstenir-se, perquè sinó perdem els recursos. Si diem que no
i ara diem tots somos maravillosos de la muerte, ¿verdad? Ahora nos abstenemos
todos porque estamos en desacuerdo con estos criterios y ara nos quedamos sin
dinero para financiar el centre de normalització lingüística.
Hem de ser coherents. Hem de ser coherents, perquè és que això altre ja és el
populisme típic d’aquí quedo molt bé, però hem d’assumir les responsabilitats,
estiguem en el govern o estiguem a l’oposició. Votar que no aquí, a L’Hospitalet,
s’acabó, què diem als alumnes?; Què diem al professorat del centre de
normalització que no és cap “chiringuito”?, què els hi diem a aquesta gent?, que ja
no hi ha finançament? Si us plau.
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A continuació l’Alcaldessa-Presidenta, obre un segon torn d’intervencions en
el debat.
SR. GIMÉNEZ MÁRQUEZ (CUP-PA)
Sí, tres coses. No pensava intervenir però és que s’han dit una quantitat de
bajanades que és que és impossible no respondre.
Jo, m’ha semblat sentir que se li deia “xiringo” al consorci de normalització
lingüística, se li deia “xiringo” al Ple de l’ajuntament de L’Hospitalet. Em sembla una
bajanada, una bajanada absoluta, és com menystenir la feina que pugui fer l’institut
Cervantes, per exemple, a qualsevol lloc del món o al propi estat. O sigui em
sembla d’una baixesa política, d’una poca argumentació política i d’una baixesa,
bé... Pròpies?, Catalunya, pròpies, això no ho diu, segurament pròpies en tindrà
una, de llengua. Una altra cosa és les llengües pròpies que tingui cadascú, cadascú
tindrà les llengües pròpies que consideri seves, maternes, paternes, familiars, el
que vulgui, tindrà les llengües pròpies que consideri.
Catalunya no és bilingüe, això és un invent, això és un invent. Catalunya no és
bilingüe, la gent de Catalunya parla una llengua, els monolingües i les monolingües,
dues llengües qui és bilingüe i moltes, moltes, moltes llengües des de fa 10, 15
anys, moltíssima gent que ha arribat a la nostra ciutat i al nostre país, multilingües.
Catalunya no és bilingüe, això és un invent polític. Hi ha una llengua oficial i una
altra de cooficial, sí? Però això és una convenció, això és una convenció de fa 40
anys, això pot canviar demà, d’aquí 5 anys, d’aquí 10, això és una convenció.
Catalunya no és una societat bilingüe, a Catalunya hi ha gent bilingüe, monolingüe,
moltíssima encara i molta, moltíssima durant les últimes dècades, l’última dècada i
mitja o dues dècades, multilingüe, que parlen tres, quatre i cinc llengües, sí?. I és
una qüestió que també es parlava a l’aprenentatge de llengües, una qüestió de
comprensió, no tant de parlar llengües. Quan parlem del consorci fa una feina que
és, nosaltres creiem i crec que és bastant generalitzat, avui s’ha trencat aquí
segurament alguna cosa, que no és tant la importància de que la gent parli el
català, sinó la importància de la igualtat d’oportunitats, que la gent conegui la
llengua. El que no podem és negar-li a la gent la capacitat o la possibilitat de tenir
una eina més, per sortir a barallar-se o al món en el que vivim amb la comprensió
d’una llengua menys, que a sobre és important perquè és la llengua pròpia del
territori on han anat a parar.
Per tant, parlar de “xiringuito”, parlar de, no sé si ha dit que estava obsoleta
absolutament i que s’havia de canviar el plantejament de... amb les dades que
tenim, amb les dades que s’han dit i amb les que no s’han dit, em sembla una
bajanada.

SR. MONRÓS IBÁÑEZ (CiU)
Seguint el fil del que deia el company Christian, jo he sentit el què he sentit i quan
sents el que sents, l’únic que pots dir és realment s’ha dit el que s’ha dit o era la
meva imaginació?
Sí, sí, segurament vostè tornarà a intervenir per rèplica i es refermarà en això, que
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ja ho sé, però jo en algun moment he volgut pensar que no he sentit això, però tots
hem sentit que se li ha dit “xiringo” a un centre de normalització lingüística, que
porta molts anys donant aquesta oportunitat de diferents maneres. En un principi
potser en el coneixement del català, d’aquella gent que no havia accedit per estudis
a la llengua catalana o de perfeccionament d’aquesta llengua, o en aquests
moments a gent que ve de fora i que s’enfronta d’immediat a una sèrie de llengües i
necessita aprendre-les.
Jo ara diré una cosa que no m’agrada dir, però que la repeteixo perquè com que me
la van dir i me la van ensenyar, la tornaré a dir mil vegades, al meu pare i al meu
avi, els hi van prohibir parlar el català a L’Hospitalet de Llobregat i a Barcelona.
Però ells em van ensenyar una cosa i és que mai, mai a la vida, jo o qualsevol de
nosaltres de la meva família o dels meus amics, podíem actuar de la mateixa
manera envers als altres, és a dir, que fos la primera i l’última vegada que una
situació d’una guerra i la postguerra i l’actitud d’una gent, d’una dictadura feixista,
prohibís parlar qualsevol llengua. I jo sortosament neixo l’any 1965 i em crio amb
multitud de gent nascuda aquí, o en alguns moments amics meus que han nascut a
altres províncies, que després els seus germans han nascut aquí i tots parlàvem
castellà o català en funció del que parlaven, sense cap tipus de problema.
Precisament aquí sento moltes vegades com algunes formacions polítiques parlen
de que hem d’anar cap el trilingüisme, quan són els primers que no fan servir el
bilingüisme. Això és curiós. Demanar que siguem trilingües quan no arriben a ser
bilingües. Tu dius, no sé com farem el salt a la tercera, si no hem passat per la
primera.
Com deia el Christian, a Catalunya tenim un idioma propi d’origen, d’antiguitat, ni
millor ni pitjor que els altres, no ens equivoquem, era el que era d’origen. En el seu
moment es va implantar un altre idioma, a través d’un estat políticament i tal, i que
jo sempre dic, orgullós de saber utilitzar, parlar i llegir en castellà, és que no tinc cap
problema. Tant de bo sabés mil llengües més, perquè això significa riquesa cultural
i tal, però dignifiquem les coses i aquí s’ha dit, tant aquelles escoles que
imparteixen castellà, anglès o el que sigui, que puguin rebre subvencions d’entitats
públiques per donar a conèixer aquella llengua, no són “xiringos”.

SR. GARCÍA I ACERO (ERC-AM)
A mi em sap greu algunes afirmacions que he sentit del portaveu de Ciutadans, de
dir “xiringuito” al consorci de normalització lingüística. Això és un menyspreu envers
els professors, els professionals, que l’única tasca que fan és ensenyar el català a
les persones que no el saben a nivell del nostre país, i concretament i molt
especialment, també a la nostra ciutat.
En aquest país hi ha dues llengües oficials, el català i el castellà i és obligació de
tots els ciutadans conèixer aquestes dues llengües. Cadascú després parlarà la
llengua que creï oportuna i també hem de començar i s’està treballant en fer
obligatori el tema del coneixement d’una altra llengua important, com seria l’anglès.
Però, és clar, a vostè l’he sentit moltes vegades en aquest Ple dir que es
persegueix el castellà, la llengua castellana, a ciutats com la nostra. És a dir, aquí a
L’Hospitalet, amb les deficiències que hi ha, com deia el regidor d’educació, més
d’un 50 % dels nostres veïns i veïnes que no coneixen la llengua catalana i, per
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tant, s’han d’abocar recursos per tal de que els ciutadans de L’Hospitalet puguin
conèixer les dues llengües.
Vostès són un partit que van néixer contra la llengua catalana, continuen anant
contra la llengua catalana. Vostès voldrien que el català fos una llengua folklòrica.
Han presentat, fins i tot, proposicions de lleis perquè no sigui obligatori el saber
català per treballar a l’administració pública i això ho han presentat. Per tant volen
que el català sigui una llengua folklòrica i fan bandera d’un bilingüisme que després
vostès no practiquen. Miri, aquest grup municipal sí que és bilingüe. Fa les
intervencions en català i en castellà. A vostès encara no els he sentit ni una
intervenció en llengua catalana, per tant, el bilingüisme el poden començar a
practicar des del seu grup municipal.

SRA. CARBALLEIRA PASCUAL (ICV-EUiA-PIRATES-E)
Al final em veig obligada a parlar. Primer, com la resta de companys, queixar-nos
per aquestes declaracions que ha fet Miguel García al Ple, perquè em semblen
inacceptables i més en un consistori. Crec que aquests no són comentaris que es
puguin fer en el Ple de qualsevol ajuntament.
I després contestar al Sr. Graells. Òbviament nosaltres, aquest grup municipal pot
posicionar-se en aquest Ple i així es posiciona. Entenc que a vostè, com ja va
passar al Ple passat, li agradaria escriure les nostres mocions i també els
posicionaments, però no pot ser. Vostè participa amb un altre grup municipal i
nosaltres amb aquest. En aquest expedient hi ha coses que ens semblen bé i
coses que no i per això decidim abstenir-nos. No votar en contra, com ha repetit
tres o quatre cops, abstenir-nos, que és una diferència també. I és per mostrar
aquest posicionament nostre de coses que estem a favor i coses que no. Si vostè té
tant d’interès en fer els posicionaments del nostre grup i en decidir quines mocions
presentem, només ha de deixar el seu i passar a un altre. Cap problema.

SR. GARCIA VALLE (CIUTADANS)
Muy bien, muchas gracias. Mire, primero quiero decirle a usted, Sr. Graells, que es
cierto que las dos lenguas tienen carencias, las dos, pero eso no es fruto de nada
más y nada menos que de la baja calidad de la enseñanza que tenemos, que es
mala y está dicho, hay informes que lo dicen. En el mismo plano de igualdad están
las dos de mal, por la baja calidad de la enseñanza que tenemos, no por los
profesores, sino por la falta de recursos y otras cuestiones que ustedes conocen
perfectamente y que no hay que decir aquí.
Pero mire, ya sabía yo que se pondrían estupendos ustedes todos los separatistas,
sin duda. En cuanto hablara de la lengua, bueno yo sabía que me iban a caer
todos, todos. Pero, mire, yo no me arrepiento de lo que he dicho, porque en
cualquier caso igual me he explicado mal. Y he dicho que podía molestar, pero no
hablaba yo exactamente del consorcio para la normalización lingüística como
chiringuito, me refería con carácter general, que se montaban chiringuitos, no
exactamente este. Pero fíjese, sí, ahora para que se queden tranquilos, sí hay
chiringuitos. Hay chiringuitos, claro que los hay, como en todos sitios, hay
chiringuitos. Yo lo veo así y les he puesto un ejemplo como yo defiendo también la
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lengua catalana, se lo he dicho, como hablé y hablo cada vez que creo que alguien
la quiere marginar.
Mire, Sr. Monrós, no está aquí, lo siento mucho. Usted siempre sale con la guerra y
dale que te pego y tal, pero es que ya no estamos en la guerra, ahora estamos en
tiempos de paz, en democracia, donde las dos lenguas tienen, conviven
perfectamente, si no empezamos a lanzar una contra la otra, que es lo que yo estoy
diciendo aquí. No es que haya, al final, mire, qué quiere que le diga, oiga, la lengua
catalana está bien defendida, 60 millones de euros van a parar ahí. Creo que en su
momento es posible que hiciera falta darle un empujón, yo creo que ahora ya no,
creo que está en un plano igual.
Y sí, Sr. de la CUP, sí que somos una población bilingüe. A usted no le parecerá
pero a mí me parece y tengo tanto derecho a pensar así como usted a decir lo
contrario, tengo tanto derecho. Yo creo que donde se hablan dos lenguas, se llama
bilingüe. Sí, sí, dos, sí, catalán y castellano. Dos lenguas o ¿es que el catalán no es
lengua?, ¿o es que el castellano no es lengua? Y quien la utiliza preferentemente
como quiera, yo me defiendo mejor en la lengua materna, en la que me dieron a mí,
me dormían cantándome las nanas en castellano y obviamente lo tengo dentro,
como usted tiene todo el derecho del mundo a hablar y a mí no me molesta, al
contrario, a mí, cuando yo salgo de Cataluña y estoy en algún sitio del resto de
España y oigo catalán, me gusta, me gusta.
Tengo ahí gente que habla. Sí, no se ría, pero usted ¿porque se mete dentro de mi
ser?, ¿por qué se permite usted hacer muecas y hacer tonterías ahí como
diciendo…? No, pues mire, yo digo lo que digo, sí, Sr. Coque, sí, sí, digo lo que
digo. Y usted puede reírse todo lo que quiera, pero por eso no va a decir usted lo
que yo quiero decir, ¿entiende? Que sí, que creo que hay algún chiringuito de los
que quieren montar.

SR. GRAELLS VEGUIN (PSC-CP)
Jo només dir que s’ha donat uns preus, Sr. Miguel García, dels cursos, que jo no sé
d’on els treu, però és que sempre que dóna quantitats acaben sent xifres que ningú
no entén. El 80 % dels cursos que es fan al centre de normalització lingüística,
venen del servei d’acollida. No sé si sap què és un servei d’acollida, però ja ho diu
la paraula, acollir a la gent desorientada, que ve de fora, que està a l’atur, que es
vol buscar la vida i tal. I deriven, perquè és un requeriment el poder dominar les
llengües per poder treballar, com és normal. Aleshores al 80 % dels alumnes se’ls
hi cobra 13,57 euros, sense la reducció, però com la majoria estan a l’atur, perquè
sinó no vindrien pel servei d’acollida, hi ha la reducció i paguen poc més de 5 euros,
no els 80 i escaig i és tot el curs, és tot el curs.
I es cobra, per què?, perquè al pagar, fidelitzes una mica més els alumnes, sinó
tothom s’apuntaria i seria un desori. Per tant, les quotes són mínimes i per tant, la
informació que vostè ha donat no era la correcta.

La Sra. Alcaldessa-Presidenta, finalitzat el debat dels punts de la Comissió
Permanent de Drets i Territori, els declara aprovats segons els resultats de les
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votacions que s’inclouen en cadascun d’ells.

BENESTAR I DRETS SOCIALS
REGIDORIA DE GOVERN D'EDUCACIÓ
ACORD 7.- RELATIU A LA RATIFICACIÓ DELS NOUS ESTATUTS DEL
CONSORCI PER A LA NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA, APROVATS PEL PLE
DEL CPNL EL 06/07/2017 I PER ACORD DEL GOVERN DE LA GENERALITAT
GOV/43/2018, DE 10 DE JULIOL, PUBLICAT AL DOGC NÚMERO 7662 (EXP.
27956/2018).
Es dóna compte de l’acord que es transcriu seguidament, i sotmès a votació
s'aprova amb 20 vots a favor dels representants del PSC-CP, Srs./Sres. Núria
Marín Martínez, Francesc J. Belver Vallés, Cristian Alcázar Esteban, José Castro
Borrallo, Manuel Brinquis Pérez, José M. García Mompel, Jaume Graells Veguin,
Jesús Husillos Gutiérrez, M. Ángeles Sariñena Hidalgo, Rocío Ramírez Pérez i
David Quirós Brito; dels representants del PP, Sr./Sra. Pedro Alonso Navarro i
Sonia Esplugas 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 de la REGIDORA i
REGIDORS NO ADSCRITA/ADSCRITS, Sra. Cristina Santón Ramiro, Sr. Rafael
Jiménez Ariza i Sr. Francisco Javier Martín Hermosín; amb 7 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’ICV-EUiA-PIRATES-E, Sres./Sr. Ana González Montes, Juliana
Carballeira Pascual i Iván Nieto Martínez; assistents presents en el moment de la
votació, que compleix amb el quòrum de majoria absoluta que exigeix l’article 123.2
de la Llei 7/1985 de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local. S’adopta
l’acord següent:
El Regidor de govern d’Educació, 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
Drets i Territori el present acord per a la seva aprovació pel Ple:
VIST que el Consell Executiu de la Generalitat va aprovar la creació del
Consorci per a la Normalització Lingüística i els seus Estatuts en les sessions del 3 i
de l’11 d’octubre de 1988. El 15 de desembre de 1988 va tenir lloc l’acte de
constitució del Consorci.
VIST que les finalitats del Consorci són estendre el coneixement de la
llengua catalana en l’àmbit de l’ensenyament no reglat, fomentar l’ús del català en
tots els àmbits de la societat al territori i contribuir a la divulgació de la llengua
catalana en col·laboració amb altres organismes i entitats.
ATÈS que el Consorci per a la Normalització Lingüística està integrat per
136 entitats: l’Administració de la Generalitat de Catalunya, 97 ajuntaments, 37
consells comarcals i la Diputació de Girona.
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VIST que l’Ajuntament de L’Hospitalet des de l’any 1982 dóna suport a la
normalització de la llengua catalana a la ciutat i, en sessió de Ple, de data 2 de juny
de 1988, va decidir participar en el Consorci per a la Normalització Lingüística creat
amb aquesta finalitat i d’acord amb els estatuts del mateix.
VIST que l’Ajuntament Ple, en sessió de data 23 de febrer de 2016, va
ratificar la modificació dels articles 1, 2, 23, 24, 25, 26 i 27 del Estatuts del Consorci
per a la Normalització Lingüística, aprovada pel Ple del Consorci en sessió de data
8 de maig de 2015.
VIST que el Govern de la Generalitat va aprovar, per acord 43/2018, de 10
de juliol de 2018, la modificació dels Estatuts del Consorci per a la Normalització
Lingüística, publicats en el Diari Oficial de la Generalitat de data 12 de juliol de
2018.
ATÈS que les finalitats del Consorci són estendre el coneixement de la
llengua catalana en l’àmbit de l’ensenyament no reglat, fomentar l’ús del català en
tots els àmbits de la societat al territori i contribuir a la divulgació de la llengua
catalana en col·laboració amb altres organismes i entitats.
ATÈS que la renovació dels Estatuts respon a la necessitat d’adequar-los a
la normativa bàsica que regula els consorci i que l’adscriu a l’Administració de la
Generalitat, que obliga a aplicar el seu règim jurídic; a la necessitat de donar
compliment a les resolucions aprovades pel Parlament de Catalunya, que insten el
Govern a incrementar progressivament la seva aportació fins a assolir el cost del
personal estructural del CPNL, i a la necessitat d’adaptar-los a la complexitat i a
l’increment del seu volum, tant en personal com en els serveis que presta. El
Consorci fou creat i manté el consens entre les administracions que l’integren en la
voluntat compartida de treballar conjuntament per promoure el coneixement i l’ús
del català des d’una perspectiva d’acolliment i de cohesió social.
VIST que l’Article 25.1 dels Estatuts del Consorci requereix que la
modificació dels Estatuts del Consorci es ratifiqui pels ens consorciats.
VIST que l’article 115.1.c) de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i
procediment de les administracions públiques de Catalunya determina que els
estatuts del Consorci són aprovats per totes i cada una de les entitats consorciades,
de conformitat amb el procediment i els requisits establerts a la normativa
específica.
VIST que l’article 322 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova
el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals (ROAS), estableix que la
modificació dels estatuts del Consorci, amb l’acord previ del seu òrgan superior de
govern, ha de ser ratificada pels ens, les administracions i altres entitats
consorciades i acordada amb les mateixes formalitats que per a l’aprovació.
VIST que aquesta cooperació entre el Govern de la Generalitat i ens locals
durant tants anys posa de manifest la voluntat compartida de promoure
l’ensenyament i l’ús del català, que ara es manifesta, una vegada més, en aquests
nous Estatuts.

…/…

42

VIST l’informe de la cap de Servei d’Educació.
VIST l’informe de la Secretaria General del Ple.
VIST que l’article 123.1.f) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les
bases de règim local, atribueix al Ple la competència en relació a la participació en
organitzacions supramunicipals i que d’acord amb l’apartat 2 del mateix article es
requereix el vot favorable de la majoria absoluta del número legal de membres del
Ple per adoptar aquest acord.
El Ple, a proposta del Regidor de govern d’Educació, i amb el dictamen previ de la
Comissió Permanent de Drets i Territori,
ACORDA:
PRIMER.- RATIFICAR INICIALMENT, amb el quòrum de la majoria absoluta, la
modificació dels Estatuts del Consorci per a la Normalització Lingüística en els
termes en que va ser aprovada per govern de la Generalitat i publicada al DOGC,
que són del tenor literal següent:
“Estatuts del Consorci per a la Normalització Lingüística
Article 1
Naturalesa i membres
1. El Consorci per a la Normalització Lingüística és un ens públic de caràcter
associatiu, amb personalitat jurídica pròpia i plena capacitat d'obrar, integrat, amb
caràcter voluntari, per les administracions públiques que figuren a l'annex 2.
2. La incorporació al Consorci de nous membres s'ha de dur a terme si així ho
acorden els òrgans competents, mitjançant la signatura d'un conveni d'adhesió, on
s'han d'especificar les condicions d'integració, com també les obligacions i els
compromisos d'ambdues parts.
3. El Consorci s'adscriu a l'Administració de la Generalitat de Catalunya mitjançant
el departament competent en matèria de política lingüística.
4. El Consorci es regeix per aquests Estatuts i el reglament de règim interior del
Consorci, per la normativa general reguladora dels consorcis i, supletòriament, per
la normativa aplicable a l'Administració de la Generalitat de Catalunya.
Article 2
Durada i seu
1. El Consorci es constitueix per un temps indefinit.
2. El Consorci té la seu al carrer de Muntaner, 221, 08036 Barcelona.
Article 3
Personalitat i capacitat jurídica
1. El Consorci té personalitat jurídica pròpia i independent de la dels seus membres,
i plena capacitat jurídica i d'obrar, dins l'àmbit de les seves competències i finalitats.
En conseqüència, pot adquirir, posseir, reivindicar, permutar, gravar i alienar tota
mena de béns, celebrar contractes, assumir obligacions, establir i explotar serveis,
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interposar recursos i exercir les accions que preveuen les lleis i en general realitzar
tots els actes necessaris per al compliment de les finalitats que li són atribuïdes,
d'acord amb el que disposen aquests Estatuts i la legislació aplicable.
2. El Consorci té les potestats següents: la reglamentària en relació amb els serveis
que presta; la d'autoorganització; la tributària, referida a les taxes i preus; la
financera; la de programació o planificació; la d'execució forçosa i la sancionadora,
en relació amb els serveis i béns del Consorci; la de revisió d'ofici dels seus actes i
acords, i les necessàries per a la protecció dels béns del Consorci o adscrits per les
entitats consorciades.
3. El Consorci té la consideració d'Administració pública a l'efecte del que preveu la
normativa de contractes del sector públic.
Article 4
Objecte i finalitats
1. L'objecte del Consorci és fomentar el coneixement, l'ús i la divulgació de la
llengua catalana.
2. Les finalitats de Consorci són:
a) Estendre el coneixement de la llengua catalana en l'àmbit de l'ensenyament no
reglat.
b) Fomentar l'ús del català en tots els àmbits de la societat al territori.
c) Contribuir a la divulgació de la llengua catalana en col·laboració amb altres
organismes i entitats.
3. Per a l'acompliment d'aquestes finalitats, el Consorci:
a) Organitza la formació de català, general i específica, de diferents nivells i
modalitats amb l'objectiu de facilitar i millorar el coneixement i l'ús de la llengua.
b) Proporciona els primers coneixements de la llengua catalana i de l'entorn per
facilitar l'acollida lingüística de les persones nouvingudes.
c) Afavoreix la creació d'espais per a l'ús de la llengua catalana i organitza
activitats que interrelacionen la llengua amb la cultura i l'entorn.
d) Presta serveis d'assessorament lingüístic orientats a facilitar l'autonomia
lingüística.
e) Desenvolupa programes d'actuació per tal de millorar la presència i la qualitat
de la llengua en l'àmbit econòmic i professional.
f) Estableix mecanismes de col·laboració amb entitats i institucions públiques i
privades per a l'acompliment del seu objectiu.
Article 5
Òrgans de govern i administració
El Consorci és governat i administrat pels òrgans següents:
a. El Ple
b. El Consell d'Administració
c. La Presidència
d. La Gerència
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Article 6
Composició del Ple
1. El Ple està integrat per les entitats consorciades, que disposen dels vots en la
proporció següent:
a) L'Administració de la Generalitat de Catalunya té el 51% de la totalitat de vots.
b) Els altres ens consorciats tenen el 49% de la totalitat dels vots, distribuïts en
funció del seu percentatge de participació en el finançament del Consorci.
2. La Presidència del Ple, que alhora és la Presidència del Consorci, correspon a la
persona titular de la direcció general competent en matèria de política lingüística.
3. Cada entitat consorciada designa un vocal, excepte l'Administració de la
Generalitat de Catalunya que pot designar fins a un màxim de deu vocals sens
perjudici de l'assignació de vots a què fa referència l'apartat 1.
4. Els membres de les entitats consorciades que no hi assisteixin poden delegar el
vot en la Presidència o en els membres de les altres entitats consorciades.
5. Una persona representant del Comitè d'Empresa del Consorci i la persona titular
de la Gerència assisteixen a les reunions del Ple amb veu però sense vot.
6. La Secretaria del Ple, que no és membre d'aquest, assisteix a les sessions amb
veu i sense vot.
7. Poden assistir al Ple, amb dret a veu i sense vot, altres persones que convidi la
Presidència i, si escau, a proposta dels ens locals, perquè les seves aportacions
puguin ser útils per decidir sobre els punts de l'ordre del dia.
Article 7
Funcions del Ple
El Ple, com a màxim òrgan de govern, té les funcions següents:
a. Aprovar la modificació dels Estatuts.
b. Ratificar el projecte de pressupost i dels comptes anuals aprovats pel Consell
d'Administració.
c. Vetllar per la consecució de les finalitats pròpies del Consorci.
d. Ratificar el Pla general d'actuació i els programes anuals d'activitats del
Consorci aprovats pel Consell d'Administració.
e. Ratificar el reglament de règim interior aprovat pel Consell d'Administració.
f. Ratificar la incorporació i l'exclusió de nous membres al Consorci.
g. Acordar la dissolució del Consorci, nomenar el liquidador i acordar, si escau,
les condicions de la quota de liquidació dels béns del Consorci.
Article 8
Funcionament del Ple
1. El Ple es pot constituir i convocar, pot celebrar sessions, adoptar acords i remetre
actes tant de manera presencial com a distància.
En les sessions que el Ple celebri a distància, els seus membres poden estar en
llocs diferents sempre que s'asseguri per mitjans electrònics, telefònics i
audiovisuals, la identitat dels membres o les persones que els supleixin, el contingut
de les seves manifestacions, el moment en què es produeixen així com la
interactivitat i intercomunicació entre ells en temps real i la disponibilitat dels mitjans
durant la sessió. El correu electrònic, les audioconferències i les videoconferències
es consideren mitjans electrònics vàlids.
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2. Perquè la constitució del Ple sigui vàlida als efectes de la celebració de sessions,
deliberacions i preses d'acords, es requereix l'assistència, presencial o a distància,
de les persones que ostentin la Presidència i la Secretaria, o, si és el cas, de les qui
les supleixin, i cal que els membres que hi assisteixin presencialment o a distància
representin almenys el 61% dels vots possibles, en primera convocatòria, i el 55%
en segona convocatòria.
3. Les convocatòries s'han de remetre als membres del Ple per mitjans electrònics i
s'hi ha de fer constar l'ordre del dia juntament amb la documentació necessària per
a la seva deliberació quan sigui possible, les condicions en què tindrà lloc la sessió,
el sistema de connexió, i, si escau, els llocs en què estiguin disponibles els mitjans
tècnics necessaris per assistir i participar a la reunió.
4. Només poden ser tractats els assumptes que figuren a l'ordre del dia llevat que hi
siguin presents tots els membres del Ple i es declari la urgència de l'assumpte amb
el vot favorable de la majoria absoluta.
5. Els acords del Ple s'adopten per majoria simple de vots. En cas d'empat dirimeix
els resultats de les votacions la persona titular de la Presidència. Quan s'assisteixi a
distància, els acords s'entenen adoptats al lloc que correspon a la seu del Consorci.
6. Els qui acreditin la titularitat d'un interès legítim es poden dirigir a la Secretaria
del Ple perquè se'ls expedeixi una certificació dels seus acords. La certificació
s'expedeix per mitjans electrònics, llevat que la persona interessada manifesti el
contrari i no tingui l'obligació de relacionar-se amb les administracions per aquesta
via.
7. De cada sessió que celebri el Ple la Secretaria ha d'estendre l'acta en què han de
constar els assistents, l'ordre del dia de la reunió, el lloc i el temps en què s'ha
efectuat, els punts principals de les deliberacions, el contingut dels acords adoptats,
el sentit dels vots, i l'explicació breu del parer d'un membre en cas que aquest ho
demani.
8. Els membres del Ple que discrepin de l'acord majoritari adoptat pel Ple poden
formalitzar un vot particular per escrit en el termini de setanta-dues hores, que s'ha
d'incorporar al text de l'acord.
9. Les sessions que celebri el Ple es poden gravar. El fitxer resultant de la gravació,
juntament amb la certificació d'autenticitat i integritat expedida per la Secretaria del
Ple, i tots els documents en suport electrònic que s'utilitzin com a documents de la
sessió, poden acompanyar l'acta de les sessions, sense necessitat de fer-hi constar
els punts principals de les deliberacions, i s'han de conservar de manera que es
garanteixi l'accés als membres del Ple.
10. L'acta de cada sessió es pot aprovar en la mateixa reunió o en la següent
immediata. La Secretaria ha d'elaborar l'acta amb el vistiplau de la Presidència i l'ha
de remetre per mitjans electrònics als membres del Ple els quals poden manifestar
la seva conformitat o objeccions al text, a l'efecte d'aprovar-la. En cas afirmatiu, es
considera aprovada a la mateixa reunió.
11. La Secretaria pot emetre certificats sobre els acords específics que s'hagin
adoptat a les sessions, sens perjudici de l'aprovació ulterior de l'acta, fent-hi constar
específicament aquesta circumstància.
12. El Ple es reuneix amb caràcter ordinari un cop al semestre, i amb caràcter
extraordinari sempre que sigui convocat per la Presidència o a proposta d'un terç de
les entitats consorciades.
Article 9
Composició del Consell d'Administració

…/…

46

1. El Consell d'Administració està presidit per la persona que exerceix la
presidència del Ple.
2. Formen part del Consell d'Administració, a més de la Presidència del Ple, dues
vicepresidències que són nomenades per la persona que exerceix la Presidència,
d'entre els vocals del Consell d'Administració. La Vicepresidència primera és
nomenada a proposta dels ens locals consorciats. La Vicepresidència segona
correspon a un representant de l'Administració de la Generalitat de Catalunya.
3. El Consell d'Administració, a més de la Presidència, està integrat per vuit vocals,
quatre dels quals són designats per la persona titular del departament de
l'Administració de la Generalitat competent en matèria de política lingüística, a
proposta de la persona titular de la direcció general que exerceix aquesta
competència. Els quatre restants són designats a proposta de les entitats
associatives d'ens locals de Catalunya d'entre els representants en el Ple dels ens
locals consorciats.
4. També hi han d'assistir, amb veu però sense vot, la persona titular de la Gerència
i la persona que exerceix la Secretaria de Ple, que actua també com a secretari o
secretària del Consell d'Administració.
5. Poden assistir al Consell d'Administració, amb dret a veu i sense vot, altres
persones que convidi la Presidència, perquè les seves aportacions puguin ser útils
per decidir sobre els punts de l'ordre del dia.
6. Els membres del Consell d'Administració que no hi assisteixin poden delegar el
vot en la Presidència, Vicepresidències o vocals.
7. El Consell d'Administració pot crear comissions de treball o ponències que siguin
necessàries o escaients per al bon funcionament de la institució. Aquestes
comissions o ponències poden incorporar amb caràcter puntual o permanent
persones externes al Consorci.
8. Les persones representants de les institucions i ens consorciats en el Consell
d'Administració poden ser substituïdes en qualsevol moment per l'entitat o institució
representada.
Article 10
Funcions del Consell d'Administració
Són funcions del Consell d'Administració:
a. Aprovar la incorporació i l'exclusió de membres del Consorci.
b. Aprovar els pressupostos, els comptes anuals i les operacions de crèdit, així
com elevar els pressupostos i els comptes anuals al Ple per a la seva ratificació.
c. Aprovar el Pla general d'actuació i els programes anuals d'activitats així com
elevar-los al Ple per a la seva ratificació.
d. Disposar i alienar béns i drets del Consorci, i fer-ne transaccions.
e. Aprovar el reglament de règim interior així com elevar-lo al Ple per a la seva
ratificació.
f. Designar la persona titular de la Gerència i la que exerceixi la Secretaria del
Consorci, a proposta de la Presidència.
g. Acceptar donacions.
h. Aprovar el mapa de serveis i centres de normalització lingüística, així com
també el seu desplegament i modificació.
i. Aprovar la plantilla, la relació de llocs de treball del personal del Consorci i les
retribucions del personal d'acord amb les previsions pressupostàries i la normativa
aplicable.
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j. Aprovar la contractació d'obres, serveis i subministraments quan reuneixi
acumulativament els dos requisits següents:
j.1) Que l'import superi el 10% dels recursos ordinaris del pressupost.
j.2) Que suposi una despesa plurianual superior a quatre anys.
k. Adoptar mesures per a la consecució de les finalitats del Consorci.
l. Elevar al Plenari la proposta de modificació dels Estatuts.
Article 11
Funcionament del Consell d'Administració
1. Perquè la constitució del Consell d'Administració sigui vàlida, als efectes de la
celebració de sessions, deliberacions i preses d'acords, es requereix l'assistència,
presencial o a distància, de les persones que tinguin la Presidència i la Secretaria,
o, si és el cas, de les qui les supleixin, i caldrà que els membres que hi assisteixin,
presencialment o a distància, representin almenys la meitat més u dels seus
membres, en primera convocatòria, i la meitat en segona convocatòria.
2. El Consell d'Administració es reuneix amb caràcter ordinari un cop al semestre, i
amb caràcter extraordinari, sempre que sigui convocat per la Presidència. La
Vicepresidència primera i els membres designats pels ens locals consorciats en el
Ple també poden demanar una convocatòria amb caràcter extraordinari, sempre
que acreditin tenir almenys l'acord d'un terç de les entitats locals consorciades.
3. Els acords del Consell d'Administració s'adopten per majoria simple de vots. En
cas d'empat dirimeix els resultats de les votacions la persona titular de la
Presidència o, si no hi assisteix, la Vicepresidència segona.
4. Pel que fa a la resta de la regulació del funcionament del Consell d'Administració,
és d'aplicació el que s'estableix per al Ple a l'article 8.
Article 12
Funcions de la Presidència
Són funcions de la Presidència:
a. Exercir l'alta representació del Consorci.
b. Ordenar la convocatòria de les sessions ordinàries i extraordinàries i fixar
l'ordre del dia del Ple i del Consell d'Administració, tenint en compte, si escau, la
petició de la resta de membres sempre que s'hagin formulat amb l'antelació
suficient.
c. Presidir les sessions del Ple i del Consell d'Administració, moderar les
deliberacions i els debats, i suspendre-les per causes justificades.
d. Dirimir amb el seu vot els empats a l'efecte de l'adopció d'acords del Ple i del
Consell d'Administració.
e. Visar les actes i les certificacions dels acords del Ple i del Consell
d'Administració.
f. Assegurar el compliment de les lleis.
g. Subscriure en nom del Consorci els contractes i els convenis per al compliment
dels seus fins.
h. Aprovar la contractació d'obres, serveis i subministraments excepte en el
supòsit que correspon al Consell d'Administració d'acord amb l'article 10.j).
i. Proposar al Consell d'Administració l'aprovació i la modificació del mapa de
serveis i centres de normalització lingüística.
j. Autoritzar l'obertura i la supressió dels serveis locals de català, d'acord amb la
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planificació general aprovada pel Consell d'Administració.
k. Proposar al Consell d'Administració la designació de les persones que
exerceixen la Gerència i la Secretaria del Consorci.
l. Designar les persones que exerceixen la Direcció dels centres de normalització
lingüística, d'acord amb l'article 16.1.
m. Presentar al Consell d'Administració el projecte de pressupost i els comptes
anuals per a la seva aprovació i posterior ratificació al Ple.
n. Autoritzar, quan es consideri convenient, la presència d'assessors o tècnics a
les reunions del Ple i del Consell d'Administració.
o. Exercir les altres funcions inherents al càrrec.
p. Qualsevol altra funció que li sigui delegada pel Ple i el Consell d'Administració.
Article 13
Funcions de la Gerència
Són funcions de la Gerència:
a. Sota les directrius de la Presidència, exercir el comandament, la supervisió i
la coordinació dels serveis adscrits.
b. Vetllar per l'execució dels acords dels òrgans de govern del Consorci.
c. Dur a terme l'execució dels projectes i les activitats del Consorci, així com ferne el seguiment i l'avaluació.
d. Exercir la direcció del personal del Consorci.
e. Elaborar la relació de llocs de treball i altres instruments de gestió i
planificació.
f. Elaborar el projecte de pressupost i els comptes anuals del Consorci, dirigir i
supervisar la gestió econòmica, ordenar els pagaments i gestionar la contractació i
el patrimoni adscrit al Consorci.
g. Integrar, optimitzar la gestió i avaluar els diferents serveis i àmbits del
Consorci.
h. Exercir les funcions que li siguin delegades pels òrgans col·legiats de govern i
la Presidència del Consorci.
Article 14
Secretaria
1. La Secretaria del Consorci és exercida per una persona al servei del Consorci.
Correspon al Consell d'Administració la seva designació a proposta de la
Presidència del Ple.
2. Les funcions de la Secretaria del Consorci són les següents, en relació amb el
Ple i el Consell d'Administració:
a. Fer la convocatòria de les sessions, per ordre de la Presidència.
b. Estendre l'acta de la sessió.
c. Tenir cura que es practiquin els actes de comunicació necessaris.
d. Estendre els certificats pertinents.
e. Custodiar i arxivar les actes.
f. Facilitar als membres dels òrgans col·legiats del Consorci la informació
necessària per a l'exercici de les seves funcions.
g. Complir les altres funcions inherents al càrrec.
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Article 15
Organització del Consorci
1. El Consorci s'organitza funcionalment en els Serveis Centrals i els centres de
normalització lingüística.
2. Cada centre de normalització lingüística, que integren els serveis locals de català
que s'hi adscriuen, ha d'assumir per a tot el seu àmbit territorial, com a mínim, les
funcions següents:
a. Estendre el coneixement del català.
b. Fomentar l'ús del català.
c. Prestar serveis d'assessorament lingüístic.
Article 16
Direcció dels centres de normalització lingüística
1. Cada centre de normalització lingüística disposa d'una persona que n'exerceix la
Direcció, elegida mitjançant un procediment selectiu, d'acord amb els principis de
publicitat, mèrit i capacitat, d'acord amb el que estableix el reglament de règim
interior del Consorci.
El reglament de règim interior també ha de regular la participació en el procés de
selecció de la Direcció dels ens locals consorciats ubicats en el seu àmbit territorial
d'actuació.
2. Les funcions de la Direcció són les següents:
a. Representar el Consorci i el centre de normalització lingüística i ser el referent en
l'àmbit territorial en tot el que afecta la normalització lingüística.
b. Projectar la missió del Consorci i del centre de normalització lingüística en tots
els àmbits mitjançant actuacions al territori.
c. Elaborar, executar i avaluar el programa local anual d'activitats de normalització
lingüística en el marc del Pla general d'actuació del Consorci.
d. Planificar i gestionar els recursos econòmics i les infraestructures necessàries
per garantir el bon funcionament del centre de normalització lingüística.
e. Exercir la direcció del personal del centre de normalització lingüística.
f. Exercir les funcions que li siguin delegades per la Presidència o la Gerència.
Article 17
Consell de centre
1. A cada centre de normalització lingüística es constitueix un consell de centre.
2. Cada consell de centre té representants de l'Administració de la Generalitat de
Catalunya i representants dels ens locals i de les entitats del seu àmbit territorial
relacionades amb la política lingüística. També en forma part la persona que ocupi
la direcció del centre. L'Administració de la Generalitat de Catalunya ha de disposar
del 51% dels vots que corresponen al consell de centre. D'entre els membres
designats per l'Administració de la Generalitat ha d'haver-hi almenys un
representant de la direcció general competent en matèria de política lingüística.
3. Al consell de centre hi ha una persona que n'ocupa la Presidència i s'elegeix
d'entre les persones representants dels ens locals que tenen un major percentatge
de participació al Consorci. En cas que no hi hagi cap candidatura presentada pels
ens locals, la Presidència s'ha d'exercir per un representant de l'Administració de la
Generalitat. La persona que ocupi la Presidència del consell de centre del centre de
normalització lingüística de Barcelona ha de ser un representant de l'Ajuntament de
Barcelona.
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4. El reglament de règim interior ha de regular quines persones o institucions poden
ser representades als consells i n'ha de concretar el percentatge de vot, qui
n'efectua el nomenament i cessament, i també ha de determinar l'estructura i el
règim de funcionament.
Article 18
Funcions del consell de centre
1. El consell de centre és l'òrgan de direcció local del centre de normalització
lingüística, sens perjudici de les facultats que corresponen als òrgans de govern del
Consorci i de les funcions de la Direcció del centre, que n'ha d'executar els
programes. A més, el consell de centre té la finalitat de promoure les activitats i les
iniciatives locals que s'escaiguin.
2. Correspon al consell de centre:
a. Aprovar el programa local anual d'activitats de normalització lingüística en el
marc del Pla general d'actuació del Consorci i elevar-lo a la persona que exerceixi
la Gerència del Consorci.
b. Fer el seguiment i avaluar els programes i activitats del centre.
c. Ser informat per la Direcció del centre sobre el seu funcionament.
d. Participar en la presa de decisions relatives al seu funcionament i a l'execució
de la política de normalització lingüística en l'àmbit local.
3. Els acords del consell de centre requereixen una majoria de dos terços dels seus
membres representants.
Article 19
Serveis locals de català
1. Els serveis locals de català tenen la missió d'impulsar la normalització de l'ús del
català en l'àmbit local, mitjançant programes anuals, i oferir assessorament
lingüístic i el coneixement del català.
2. La integració dels serveis locals de català en els respectius centres de
normalització lingüística es produeix per conveni entre el Consorci i els ens locals
afectats.
Article 20
Recursos econòmics
Els recursos econòmics del Consorci són els següents:
a. Les aportacions de les entitats consorciades.
b. El rendiment de l'explotació del seu patrimoni.
c. Els drets de matrícula dels cursos que organitza i altres ingressos per prestació
de serveis diversos.
d. Els ingressos extraordinaris obtinguts en operacions de crèdit.
e. Les donacions, el patrocini, el mecenatge i les subvencions de qualsevol
naturalesa.
f. Qualsevol altre que li pugui correspondre d'acord amb les lleis.
Article 21
Règim de les aportacions dels ens consorciats
1. L'Administració de la Generalitat de Catalunya i els altres ens consorciats, així
com aquells que s'hi adhereixin o puguin adherir-s'hi en el futur, garanteixen el
finançament del Consorci. A aquests efectes, en cada exercici pressupostari els ens
consorciats, en vista de la previsió dels ingressos propis del Consorci i de la
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previsió de despeses, han de consignar en els seus pressupostos les aportacions
pressupostàries corresponents amb la finalitat de garantir la totalitat del finançament
de l'activitat ordinària del Consorci.
2. Les aportacions dels ens consorciats es regeixen pels principis següents:
a) L'aportació de l'Administració de la Generalitat de Catalunya ha de ser l'import
equivalent al cost del capítol 1 del personal estructural del Consorci, les dotacions
del qual s'aproven cada any als pressupostos de la Generalitat de Catalunya.
L'aportació dels altres ens consorciats, sens perjudici del que s'estableix per als
consells comarcals i diputacions, ha de garantir la infraestructura, i despesa
vinculada, així com les despeses de funcionament (capítols 2 al 6) necessàries per
al desenvolupament de l'activitat del conjunt del Consorci. Les aportacions dels ens
locals consorciats es fan amb caràcter proporcional a la seva població a través de
l'establiment de trams, i també atenent la capitalitat de Catalunya i la de les seves
comarques. Aquestes aportacions es fan mitjançant transferències, com a màxim
semestrals. L'aportació dels consells comarcals consisteix a garantir els recursos
corresponents a la infraestructura, i despesa vinculada, així com aquells altres
serveis necessaris per fer possible el funcionament dels serveis comarcals.
L'aportació de les diputacions es determina mitjançant un conveni que ha de
contenir els objectius a assolir i que poden ser objecte de revisió anual. Aquestes
aportacions també es fan per transferències semestrals.
Sense perjudici de l'establert a l'apartat anterior, el Consorci pot desenvolupar, a
banda de la seva activitat ordinària, plans específics i concrets el finançament dels
quals s'assumeix en els termes que acordin els ens consorciats afectats.
b) L'ens consorciat que no compleixi els seus compromisos de finançament de
l'exercici pressupostari en curs, a partir del primer dia de l'exercici següent queda
suspès temporalment del dret a vot i participació en els òrgans de govern del
Consorci i en el consell de centre on tingui la representació.
c) L'aportació de mitjans materials o de prestació de serveis pels ens consorciats
que no estiguin al corrent dels seus compromisos financers amb el Consorci no ha
de ser tinguda en compte en el procés de liquidació de les despeses d'aquest.
d) Si un ens consorciat incompleix els seus compromisos durant un període de dos
exercicis pressupostaris, el Consell d'Administració ha d'elaborar una proposta que
pot incloure la revisió dels serveis i les condicions en què aquests es presten en la
seva demarcació territorial així com l'adopció d'un acord d'amortització del deute,
que ha de ser formalitzat per escrit entre el Consorci i l'ens deutor, i que en cap cas
no pot superar el termini de dos anys. El Ple, a proposta del Consell
d'Administració, pot acordar també l'exclusió de l'ens consorciat del Consorci.
e) En cas d'exclusió d'un membre del Consorci, aquest s'ha de fer càrrec,
proporcionalment a la seva aportació, de totes les obligacions econòmiques que el
Consorci tingui contretes amb motiu dels serveis que presti en la demarcació de
l'ens que se separi o bé ha d'assumir la coresponsabilitat en la liquidació dels
respectius centres de normalització lingüística i serveis locals del català.
El Ple ha de determinar en cada cas, a proposta del Consell d'Administració,
l'aplicació del que estableix aquest apartat.
Article 22
Règim financer, patrimonial i de contractació
1. El règim pressupostari aplicable al Consorci és el que determinen la normativa
reguladora de les finances públiques de la Generalitat per a aquest tipus d'entitats, i
els criteris o normativa de desplegament que pugui dictar l'òrgan competent en

…/…

52

matèria de pressupostos de l'Administració de la Generalitat de Catalunya.
2. El règim comptable aplicable al Consorci és el que disposen la normativa
reguladora de les finances públiques de la Generalitat per a aquest tipus d'entitats, i
les instruccions i normativa de desplegament que dicti la Intervenció General de la
Generalitat de Catalunya.
3. El Consorci aprova cada any un pressupost general d'ingressos i de despeses,
que ha de formar part dels pressupostos de la Generalitat de Catalunya.
4. Amb caràcter previ a la realització de les activitats pressupostades, el Consorci
ha de comptar o tenir garantides les aportacions compromeses per a la seva
execució i ho ha d'acreditar degudament en el procediment corresponent.
5. El reglament de règim interior del Consorci ha de concretar el règim econòmic de
gestió pressupostària i el control intern, sens perjudici del control financer a càrrec
de la Intervenció General de la Generalitat de Catalunya, que s'ha de dur a terme
mitjançant el procediment d'auditoria d'acord amb la normativa que sigui d'aplicació.
6. Els comptes anuals del Consorci s'han d'auditar sota la responsabilitat de la
Intervenció de la Generalitat de Catalunya.
7. Els comptes del Consorci s'inclouen en el compte general de l'Administració de la
Generalitat de Catalunya.
8. El règim patrimonial aplicable al Consorci és el que estableix la normativa
reguladora del patrimoni de l'Administració de la Generalitat de Catalunya.
9. El règim de contractació aplicable al Consorci és el que estableix la normativa de
contractes del sector públic.
Article 23
Règim de personal
1. El Consorci ha de disposar del personal necessari per al compliment de les seves
comeses. El seu nombre, categories i funcions s'han de determinar en la plantilla i
la relació de llocs de treball que el Consell d'Administració aprovi.
2. El personal del Consorci pot ser:
a. Personal laboral contractat pel Consorci, que engloba el personal contractat en
règim laboral amb anterioritat al 31 de desembre de 2013 i les contractacions que
es puguin efectuar en el marc de la normativa vigent.
b. Personal funcionari o laboral procedent de les administracions que en formen
part.
3. El règim jurídic d'aplicació al personal del Consorci és el que correspon al
personal de l'Administració de la Generalitat de Catalunya.
4. La selecció del personal s'ha de fer mitjançant convocatòria pública d'acord amb
els principis d'igualtat, publicitat, mèrit i capacitat, sens perjudici de les especialitats
que siguin d'aplicació al personal directiu.
5. Les retribucions del personal del Consorci no poden superar, en cap cas, les
establertes per a llocs de treball equivalents a l'Administració de la Generalitat de
Catalunya.
Article 24
Separació del Consorci
1. Els membres del Consorci se'n poden separar en qualsevol moment, sens
perjudici de la seva responsabilitat per les obligacions pendents de compliment.
L'exercici del dret de separació s'ha de notificar per escrit al Ple.
2. Exercit el dret de separació per algun dels ens consorciats, no es produeix la
dissolució del Consorci si almenys dos ens públics pertanyents a administracions
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diferents acorden romandre al Consorci i la seva continuïtat.
3. Quan l'exercici del dret de separació no tingui com a efecte la dissolució del
Consorci, s'han d'aplicar les regles següents:
a) Es considera quota de separació que correspon a qui exercita el seu dret de
separació la que li hauria correspost en la liquidació. A falta de determinació de la
quota de liquidació, s'han de tenir en compte tant el percentatge de les aportacions
que hagi efectuat qui exerceix el dret de separació al fons patrimonial del Consorci
com el finançament concedit cada any.
El Consorci ha d'acordar la forma i les condicions en què s'ha d'efectuar el
pagament de la quota de separació, en cas que aquesta resulti positiva, així com la
forma i les condicions del pagament del deute que correspongui a qui exerceix el
dret de separació si la quota és negativa.
L'efectiva separació del Consorci es produeix una vegada determinada la quota de
separació, en cas que aquesta resulti positiva, o una vegada s'hagi pagat el deute,
si la quota és negativa.
b) Si el Consorci és adscrit a l'administració que ha exercit el dret de separació, el
Ple ha d'acordar a quina de les restants administracions o entitats o organismes
públics vinculats o dependents d'administracions que hi romanen queda adscrit el
Consorci, d'acord amb la legislació aplicable.
Article 25
Modificació dels Estatuts i dissolució del Consorci
1. Correspon al Ple, a proposta del Consell d'Administració, aprovar la modificació
dels Estatuts així com acordar la dissolució del Consorci. Ambdues atribucions
s'han de ratificar pels ens consorciats.
2. En tot cas, és causa de dissolució la impossibilitat legal o material de dur a terme
les seves finalitats.
3. Les entitats consorciades poden acordar per majoria de dues terceres parts del
Ple la cessió global d'actius i passius a una altra entitat del sector públic
jurídicament adequada amb la finalitat de mantenir la continuïtat de l'activitat i
assolir els objectius del Consorci que es liquida.
Article 26
Liquidació del Consorci
1. La dissolució del Consorci produeix la seva liquidació i extinció.
2. En el moment d'adoptar l'acord de dissolució, el Ple nomena una comissió
liquidadora, que ha de ser un òrgan o entitat, vinculada o dependent, de
l'Administració pública a què el Consorci resta adscrit.
3. Correspon al liquidador calcular la quota de liquidació de cada membre del
Consorci. La quota de liquidació es calcula d'acord amb la participació de cadascun
dels membres en el saldo resultant del patrimoni net després de la liquidació. A
aquest efecte, es té en compte el percentatge de les aportacions efectuades per
cada membre del Consorci al seu fons patrimonial i el finançament concedit cada
any.
4. El Consorci ha d'acordar les condicions del pagament de la quota de liquidació, si
és positiva.
Disposició addicional. Activitats o serveis coincidents
En el seu àmbit territorial, els ens locals consorciats no han de promoure ni finançar
activitats o serveis coincidents amb els del Consorci, sense l'acord previ dels altres
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membres afectats.
Disposició transitòria. Aportacions financeres
1. L'aportació de l'Administració de la Generalitat de Catalunya és, inicialment, del
65% de les necessitats financeres del Consorci. No obstant això, l'aportació de la
Generalitat s'ha d'ampliar progressivament fins assolir l'import equivalent al cost del
capítol 1 del personal estructural del Consorci, les dotacions del qual són les que
aprova el pressupost de la Generalitat, d'acord amb l'article 21.2.a).
Sens perjudici del que s'estableix per als consells comarcals i les diputacions,
l'aportació dels altres ens consorciats cobreix el 35% restant de les necessitats
financeres del Consorci d'acord amb els pressupostos del Consorci del 2017.
L'aportació dels consells comarcals consisteix a garantir els recursos corresponents
a la infraestructura, i despesa vinculada, així com aquells altres serveis necessaris
per fer possible el funcionament dels serveis comarcals. L'aportació de les
diputacions es determina mitjançant un conveni que ha de contenir els objectius que
es volen assolir i que poden ser objecte de revisió anual.
2. Durant el termini de cinc anys, a partir de la publicació d'aquests Estatuts al Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya, les aportacions de l'Administració de la
Generalitat han d'augmentar progressivament fins assolir el que disposa la lletra a)
de l'article 21.2. Durant el termini esmentat, els ens locals han de mantenir
l'aportació aprovada als pressupostos del Consorci del 2017, entesa en termes
constants, amb la finalitat que el Consorci pugui consolidar i millorar la prestació
dels serveis. L'aportació de les diputacions serà la que determini el conveni vigent.
Aquestes aportacions s'han de fer mitjançant transferències, com a màxim
semestrals.
Annex I
1. Administració de la Generalitat de Catalunya
2. Diputació de Girona
3. Els ajuntaments següents:
Abrera
Arbúcies
Badalona
Badia del Vallès
Barberà del Vallès
Barcelona
Berga
La Bisbal d'Empordà
Blanes
Calafell
Caldes de Montbui
Calella
Calonge
Cambrils
Canovelles
Cardedeu
Castellar del Vallès
Castellbisbal
Castelldefels
Centelles
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Cerdanyola del Vallès
Cervelló
Constantí
Corbera de Llobregat
Cornellà de Llobregat
Esparreguera
Esplugues de Llobregat
Figueres
La Garriga
Gavà
Girona
Granollers
L'Hospitalet de Llobregat
Igualada
La Llagosta
Lleida
Lloret de Mar
Manlleu
Manresa
Martorell
El Masnou
Mataró
Molins de Rei
Mollet del Vallès
Montcada i Reixac
Montmeló
Montornès del Vallès
Olesa de Montserrat
Olot
Palafrugell
Palamós
Palau-solità i Plegamans
Pallejà
La Palma de Cervelló
Parets del Vallès
Pineda de Mar
Polinyà
El Prat de Llobregat
Premià de Dalt
Premià de Mar
Reus
Ripollet
Roses
Rubí
Sabadell
Salou
Salt
Sant Adrià de Besòs
Sant Andreu de la Barca
Sant Boi de Llobregat
Sant Cugat del Vallès
Sant Feliu de Llobregat
Sant Joan Despí
Sant Just Desvern
Sant Pere de Ribes
Sant Quirze del Vallès
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Sant Sadurní d'Anoia
Sant Vicenç dels Horts
Santa Coloma de Gramenet
Santa Perpètua de Mogoda
Sitges
Tarragona
Teià
Terrassa
Tordera
Torroella de Montgrí
Tortosa
Vallirana
Valls
Vendrell
Vic
Viladecans
Vilafranca del Penedès
Vilanova i la Geltrú
Vila-seca
Vilassar de Dalt
Vilassar de Mar

4. Els consells comarcals següents:
L'Alta Ribagorça
L'Alt Camp
L'Alt Empordà
L'Alt Penedès
L'Alt Urgell
L'Anoia
El Bages
El Baix Camp
El Baix Ebre
El Baix Empordà
El Baix Penedès
El Berguedà
La Cerdanya
La Conca de Barberà
El Garraf
Les Garrigues
La Garrotxa
El Gironès
El Maresme
El Montsià
La Noguera
Osona
El Pallars Jussà
El Pallars Sobirà
El Pla de l'Estany
El Pla d'Urgell
El Priorat
La Ribera d'Ebre
El Ripollès
La Segarra
El Segrià
La Selva
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El Solsonès
El Tarragonès
La Terra Alta
L'Urgell
El Vallès Oriental”

SEGON.- SOTMETRE a informació pública aquest acord pel termini de 30 dies
hàbils, per mitjà d’anuncis en el BOPB, DOGC i en el Tauler d’Anuncis de la
Corporació, així com a la pàgina web municipal. Pel cas que no es presentin
al·legacions o suggeriments durant el termini d’exposició pública, s’entendrà
elevada a definitiva la ratificació, sense necessitat d’un nou acord de Ple.
TERCER.- NOTIFICAR els presents acords al Govern de la Generalitat de
Catalunya al Consorci per a la Normalització Lingüística.
QUART.- DONAR AL TRASLLAT d’aquests acords al Regidor de govern
d’Educació, a la cap de Servei d’Educació i a la Secretaria General del Ple.
ESPAI PÚBLIC, HABITATGE, URBANISME I SOSTENIBILITAT
ACORD 8.- PER A L’APROVACIÓ DEL NOU REDACTAT DEL CONVENI DE
COL·LABORACIÓ ENTRE L’ÀREA METROPOLITANA DE BARCELONA I
L’AJUNTAMENT DE L’HOSPITALET DE LLOBREGAT PER A L’ENCÀRREC DE
LA GESTIÓ I EL MANTENIMENT DEL PARC DE CAN BUXERES D’AQUEST
MUNICIPI (EXP. 29485/2018).
Es dóna compte de l’acord que es transcriu seguidament, i sotmès a votació
s'aprova amb 26 vots a favor dels representants del PSC-CP, Srs./Sres. Núria
Marín Martínez, Francesc J. Belver 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 del PP, Sr./Sra. Pedro Alonso Navarro i Sonia Esplugas González;
dels representants d’ERC-AM, Srs. Antoni Garcia i Acero i Jorge García Muñoz; del
representant de CiU, Sr. Jordi Monrós i Ibáñez i de la REGIDORA i REGIDORS NO
ADSCRITA/ADSCRITS, Sra. Cristina Santón Ramiro, Sr. Rafael Jiménez Ariza i Sr.
Francisco Javier Martín Hermosín; amb 1 vot d’abstenció del representant de la
CUP-PA, Sr. Christian Giménez Márquez; assistents presents en el moment de la
votació, que compleix amb el quòrum de majoria absoluta que exigeix l’article 123.2
de la Llei 7/1985 de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local. S’adopta
l’acord següent:
El Tinent d'Alcaldia, titular de l'Àrea d’Espai Públic, Habitatge, Urbanisme i
Sostenibilitat, 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 Drets i Territori el present
acord per a la seva aprovació pel Ple:
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VIST que l’Ajuntament Ple en sessió de 24 de juliol de 2018, va aprovar, amb el
quòrum de la majoria absoluta, el conveni de col·laboració entre l’Àrea
Metropolitana de Barcelona (en endavant AMB), per a l’encàrrec de gestió i el
manteniment del Parc de Can Buxeres d’aquest municipi.
ATÈS que el text de la clàusula desena del conveni aprovat relativa a la seva
duració, és el següent: “Aquest conveni entrarà en vigor el dia de la seva signatura
i, sense perjudici del que es preveu a la Clàusula següent, tindrà una durada de
quatre anys, i es prorrogarà tàcitament per successius períodes anuals, fins a un
màxim de quatre anys addicionals al termini inicial, llevat que s’extingeixi per alguna
de les causes previstes a la Clàusula següent”.
VIST que la Junta de Govern Local de l’AMB, en sessió de data 18 de setembre de
2018, ha adoptat l’acord d’aprovar el Conveni esmentat, amb el contingut idèntic a
l’aprovat per l’Ajuntament de l’Hospitalet, a excepció de la clàusula Desena relativa
a la duració del mateix que es modifica en el sentit d’adaptar-la a la normativa
vigent
ATÈS que la nova redacció de la clàusula segona del conveni, resultat de l’acord de
la Junta de Govern de l’AMB, és el següent: “Aquest conveni entrarà en vigor el dia
de la seva signatura i, sense perjudici del que es preveu a la Clàusula següent,
tindrà una durada de quatre anys. Les parts podran acordar la pròrroga del present
conveni per un període addicional de 4 anys, el que requerirà un acord exprés de
les parts, llevat que s’extingeixi per alguna de les causes previstes a la Clàusula
següent”.
VISTA la Provisió del tinent d’alcaldia de l’Àrea d’Espai Púbic, Habitatge, Urbanisme
i Sostenibilitat
VIST l’informe jurídic i la documentació que integra l’expedient
VIST que l’article 122.5 e) 2º de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases
de règim local determina que és preceptiu l’informe de la Secretaria General del
Ple, en assumptes sobre matèries amb majoria especial.
VIST l’informe de la Secretaria General del Ple L’H 28/2018, que consta a
l’expedient
VIST que l’article 123.1 j) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de
règim Local, atribueix al Ple la competència en relació a la transferència de
funcions o activitats a altres Administracions públiques, i que l’aparat 2 de la
mateixa norma requereix el vot favorable de la majoria absoluta del nombre legal de
membres del Ple per a l’adopció d’aquest acord.
El Ple, a proposta del Tinent d’Alcaldia, d’Espai Públic, Habitatge, Urbanisme i
Sostenibilitat, i amb el dictamen previ de la Comissió Permanent de Drets i Territori,
ACORDA:
PRIMER.- APROVAR LA MODIFICACIÓ DE LA CLAUSULA DESENA, amb el
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quòrum de la majoria absoluta, de la minuta del Conveni de col·laboració subscrit
amb l’Àrea Metropolitana de Barcelona, per a l’encàrrec de la gestió i el
manteniment del parc de Can Buxeres d’aquesta ciutat, aprovat pel Ple municipal
en sessió ordinària del dia 24 de juliol de 2018, en el sentit següent:
ON DIU:
”Desena.- Entrada en vigor i termini de vigència. Aquest conveni entrarà en
vigor el dia de la seva signatura i, sense perjudici del que es preveu a la Clàusula
següent, tindrà una durada de quatre anys, i es prorrogarà tàcitament per
successius períodes anuals, fins a un màxim de quatre anys addicionals al termini
inicial, llevat que s’extingeixi per alguna de les causes previstes a la Clàusula
següent”.
HA DE DIR:
“Desena.- Entrada en vigor i termini de vigència. Aquest conveni entrarà en vigor
el dia de la seva signatura i, sense perjudici del que es preveu a la Clàusula
següent, tindrà una durada de quatre anys. Les parts podran acordar la pròrroga del
present conveni per un període addicional de 4 anys, el que requerirà un acord
exprés de les parts, llevat que s’extingeixi per alguna de les causes previstes a la
Clàusula següent
SEGON.- RATIFICAR íntegrament el text de la minuta del conveni aprovat pel Ple
municipal en sessió de 24 de juliol de 2018, amb la incorporació de la modificació
acordada en l’apartat anterior.
TERCER.- FACULTAR al Tinent d’Alcaldia d’Espai Públic, Habitatge, Urbanisme i
Sostenibilitat d’aquest Ajuntament tan àmpliament com en dret sigui possible, per a
la signatura dels documents i quants actes siguin necessaris per al
desenvolupament, vigència i efectivitat del conveni.
QUART.- PUBLICAR el text íntegre de la minuta del conveni ratificat en l’acord
segon, en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i al Portal de transparència
municipal de la web de l’Ajuntament de l’Hospitalet
CINQUÈ.- NOTIFICAR els precedents acords a l’Àrea Metropolitana de Barcelona.
SISÈ.- TRASLLADAR. els anteriors acords a l’Àrea d’Espai Públic, Habitatge,
Urbanisme i Sostenibilitat, a la Secretària General del Ple, a la Gerència municipal,
a la Intervenció General Municipal, a la Unitat de Pressupostos i Inversions d’aquest
Ajuntament, i al Departament de Polítiques Digitals i Administració Pública de la
Generalitat de Catalunya.

La Sra. Alcaldessa-Presidenta, finalitzada la part resolutiva del Ple, disposa
l’obertura de la part de control i participació.
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II. CONTROL I FISCALITZACIÓ DELS ORGANS DE GOVERN. MOCIONS,
PARTICIPACIÓ, PRECS I PREGUNTES.

DESPATX OFICIAL DE DECRETS I RESOLUCIONS
ACORD 9.- DONAR COMPTE DELS DECRETS DE L’ALCALDIA I LES
RESOLUCIONS DICTADES PER DELEGACIÓ, CORRESPONENTS AL PERÍODE
DEL 12 DE SETEMBRE AL 9 D’OCTUBRE DE 2018, QUE COMPRENEN ELS
NÚMEROS DEL 6300 AL 7132. (EXP. 1234/2018).
En compliment del que determina l’article 52.1 del Reglament Orgànic del Ple de
l’Ajuntament de l’Hospitalet, aprovat en sessió de 20 de desembre de 2011 i
publicat en el Butlletí Oficial de la Província de 12 de gener de 2012, es dóna
compte dels decrets dictats per l’alcaldia i les resolucions dictades pels tinents
d’alcaldia i regidors de govern en l’exercici de les competències delegades que
comprenen del núm. 6300 de data 12 de setembre al núm.7132 de data 9 d’octubre
de 2018.
Les relacions dels decrets i resolucions corresponents han estat tramesos als
diferents grups polítics municipals, del seu contingut se’n donen per assabentats
els membres de la corporació presents a la sessió.
DESPATX OFICIAL JUNTA DE GOVERN LOCAL
ACORD 10.- DONAR COMPTE DELS ACORDS ADOPTATS PER LA JUNTA DE
GOVERN LOCAL A LES SESSIONS NÚMEROS 39, 40, 41, 42 I 43 DE 18 I 25 DE
SETEMBRE I DE 2, 9 I 16 D’OCTUBRE DE 2018, RESPECTIVAMENT. (EXP.
1227/2018).
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 39, 40, 41,
42 i 43 de 18 i 25 de setembre i de 2, 9 i 16 d’octubre de 2018, respectivament.
Les esmentades actes han estat trameses als diferents grups polítics municipals, de
les quals se’n donen per assabentats 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.
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PARTICIPACIÓ CIUTADANA
ACORD 11.- ATESA LA PETICIÓ DE PARAULA DE L’ENTITAT “ASSEMBLEA
NACIONAL CATALANA. ASSEMBLEA TERRITORIAL DE L’HOSPITALET”,
SOL·LICITANT INTERVENIR AL PLE EN RELACIÓ A LA COMMEMORACIÓ DE
L’1 D’OCTUBRE A L’HOSPITALET.
En relació a la petició de paraula sol·licitada per l’entitat Assemblea Nacional
Catalana, Assemblea territorial de L’Hospitalet, es produeixen les intervencions
següents:
SRA. ALCALDESSA
Qui fa la intervenció? Un segon, que li donaran el micròfon i si us plau si abans de
començar pot dir el seu nom, més que res perquè quedi constància a l’ordre del dia.

SR. E. V. (ANC)
E. V., coordinador de l’Assemblea Nacional Catalana de L’Hospitalet. Bona tarda a
tothom, Excel·lentíssima senyora, Alcaldessa Núria Marín, representants polítics
escollits i persones que assistiu a la sala.
Vàrem fer la petició de paraula a l’anterior Ple municipal per parlar de la
commemoració de l’1 d’octubre a L’Hospitalet i parlar dels actes que es farien i
explicar el perquè eren tan importants. A vegades no hi ha sort i s’ha hagut
d’ajornar fins avui. Avui, ens centrarem en el que anomeno l’esperit de l’1 d’octubre
i què en farem a partir d’ara. Aquell 1 d’octubre del 2017 vam votar i vam guanyar.
Les urnes van ser-hi, les paperetes van ser-hi, els sistemes informàtics de control
van ser-hi i van funcionar, però sobretot hi van ser els votants tant del sí com del no.
A L’Hospitalet també vam tenir la visita de les forces d’ocupació que van repartir
llenya a tort i a dret a edificis històrics sense cap culpa i persones que només volien
exercir el seu dret a vot. Bé, deixem-ho que això no és constructiu.
A L’Hospitalet va ser possible votar gracies a les persones que van defensar els
punts de votació i a un equip de persones ben diverses en ideologia, formació,
tarannà, uns polítics, altres d’entitats socials, però tots amb un objectiu comú i amb
una gran capacitat de donar als altres i de cedir. El factor d’èxit que en dic, l’esperit
de l’1 d’octubre. I ara, un any desprès, ho commemorem, però, què en fem d’aquell
esperit constructiu? Doncs bé, com que les millores comencen a casa de cadascú,
comencem per tornar a prendre el poder com a poble i seguir avançant en la
maduresa democràtica que requereix el país i la ciutat que volem.
L’ANC de L’Hospitalet va decidir per unanimitat que volem tirar endavant la creació
d’una candidatura transversal per a les eleccions municipals a L’Hospitalet, el
proper maig del 2019. La forma de creació d’aquesta candidatura transversal,
unitària, republicana i sobiranista es realitzarà amb un procés de primàries.
A L’Hospitalet creiem possible una alcaldia liderada per un equip il·lusionat de
persones que transformin la nostra ciutat des de l’independentisme. Creiem que la
constant i verdadera participació ciutadana és clau per al canvi. Creiem que ser
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crítics amb aquells que hem escollit i vetllar constantment pel seu treball actiu,
transparent i entregat a la ciutat, és imprescindible.
Us imagineu que junts els partits polítics republicans i les persones acabem liderant
l’alcaldia de L’Hospitalet? Nosaltres sí.
I ara us vull explicar que tothom hi és benvingut. Nosaltres ja entenem que un partit
que dóna suport a l’extrema dreta, per esclafar la sobirania d’un Parlament escollit
democràticament amb el 155, és un partit que no voldrà sumar-se a una iniciativa
democràtica com aquesta. També entenem que el partit amb més casos de
corrupció a la Unió Europea, no te cap interès en unir-se a una iniciativa que vol
que Catalunya sigui un país millor i no enfonsat en un règim franquista de cacics
inacabable. Tampoc esperem que un partit del qual en fugen els seus propis
militants després de veure com comanden escamots armats que arrenquen llaços
grocs, vulgui participar d’una iniciativa no basada en l’odi. És més, nosaltres no
volem tenir res a veure amb aquests partits.
Democràcia no vol dir només deixar votar a la gent. Democràcia és bastant més: és
apoderar a la gent perquè la seva veu compti, diguem el que diguem. Imaginin-se
en quin país vivim que aquests partits de què he parlat, no només no deixen a la
gent votar, sinó que retiren el dret humà d’expressió o senzillament el porten als
tribunals on els seus amics acaben la feina. No volem res amb aquesta gent.
Però, i els altres? Els altres partits en què la sola idea de donar veu a la gent no els
provoqui rebuig, no creieu que teniu el deure d’escoltar les primàries com una
iniciativa popular que és? De fet, què us pot fer enrere d’un procés obert,
assembleari, amb l’únic objectiu de fer el que ara mateix no es pot fer en aquest
país, que és discutir la Catalunya que volem. Això no va de qui s’endurà el sou a
final de mes, això va de donar veu. Això no va de negociar cadires, això va de
compromís amb la nostra gent, amb L’Hospitalet i amb Catalunya.
I tan si us heu sentit interpel·lats pel que he dit com si no, us demano humilment,
sincerament, que els propers minuts us pregunteu si esteu representant cada vot
que us fa estar asseguts on sou. La democràcia no és un privilegi, és un dret. I no
només un dret, és un deure per a tot aquell que tingui consciència.
Ho hem viscut abans, quan nosaltres no tenim por, ells no tenen poder. I us convido
a atrevir-vos a donar la veu al poble. No podran res davant uns líders units, uns
líders compromesos i uns líders combatius.
Visca Catalunya i visca L’Hospitalet!

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, moltes gràcies. No sé si hi ha cap grup o algun regidor que vulgui fer
alguna intervenció? Un moment. Perdó, a veure, jo he demanat si hi havia cap grup
que volia intervenir. I l’única persona que ha aixecat la mà, ha estat el Sr. García.
M’ha de mirar a mi perquè qui dóna la paraula sóc jo, no el Sr. Christian Giménez.
Ho dic per la propera. D’acord. Sr. Giménez.
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SR. GIMÉNEZ MÁRQUEZ (CUP-PA)
Agrair a l’Assemblea Nacional que hagi vingut, tot i que sigui un mes després, hagi
vingut a expressar la seva visió, a llegir-nos la seva visió sobre la commemoració
de l’1 d’octubre.
Bé, per a nosaltres un any després del referèndum de l’1 d’octubre i també de les
vagues generals del dia 3 d’octubre i del 8 de novembre, la impressió generalitzada
continua sent el desbordament de la gent per sobre d’organitzacions i partits
polítics, en la defensa a exercir el nostre dret d’autodeterminació, el de totes. La veu
de la gent i la seva determinació per posar els seus cossos a disposició de tot allò
que fos necessari, van ser la veritable força d’una jornada marcada per les xarxes
de solidaritat, la fraternitat, l’autogestió de principi a final, la generositat i la
confiança, experiència de lluita col·lectiva, transversal, d’unes dimensions com no
es veien des de feia anys, o potser dècades, als carrers de la nostra ciutat.
És per això que des d’aquest grup municipal, volem, primer de tot, donar les gràcies
a totes i cadascuna de les persones que es van comprometre amb la feina
col·lectiva de lluitar per construir juntes un poble sobirà, responsable i autoorganitzat, capaç de defensar la seva llibertat i marcar el pas del seu destí.
Van ser més de 40.000, les persones que van votar als 18 col·legis electorals,
oberts a la ciutat de L’Hospitalet, però no només van votar, es van quedar durant
hores i hores, moltes d’elles, a defensar les urnes durant l’atac del govern central.
Van compartir, amb les seves veïnes, la força col·lectiva de la gent organitzada i
van percebre el caliu d’una comunitat compromesa i, de la mateixa forma, vam
sortir massivament al carrer durant les vagues, també generals, del 3 d’octubre i del
8 de novembre, posteriors a l’1 d’octubre. Ara, un any després i enmig d’aquesta
situació, tal i com ens ha assenyalat l’ANC, cal recuperar aquell esperit d’aquella
força de lluita transversal.

SR. MONROS IBAÑEZ (CiU)
En primer lloc, gràcies E., en nom de l’Assemblea Nacional, per venir a exposar
això, llàstima que no s’hagués pogut produir el mes passat, però el sentit el té ple i
té plena vigència.
S’han dit moltes coses, intentaré afegir-ne més. En aquesta societat de L’Hospitalet,
l’1 d’octubre del 2017 vam patir repressió policial per fer una cosa tan democràtica
com anar a votar. Vam tenir que defensar els col·legis electorals per votar i quan fas
una reflexió dels fets, d’aquest relat històric del dia 1 d’octubre de 2017, només pots
posar-te les mans al cap al veure com, quan tu vols votar democràticament i vols
saber què opina la gent com en tantes altres escomeses electorals o possibles
referèndums, això no es permet. I això passa al segle XXI. I això continua passant,
perquè un any després, el més greu no és el que va passar l’1 d’octubre, el més
greu és que tenim nou persones a la presó, uns quants exiliats i uns quants,
bastants, perseguits encara.
Per tant, la gravetat no va ser que ens impedissin votar i haguéssim de buscar la
fórmula de poder-ho fer, fórmula democràtica i pacífica, no pas bel·ligerant, que la
Policia i la Guàrdia Civil reprimís això, sinó que a dia d’avui, que a mi em pertoca,
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Jordi Monrós, i al meu grup polític, la fermesa i la contundència democràtica i
pacífica de seguir lluitant, perquè tenim persones a la presó i es mereixen tot el
respecte i la llibertat i no el que estan patint.

SR. GARCIA ACERO (ERC-AM)
Agrair les paraules del portaveu de l’ANC. Ens hagués agradat, però va ser per
motius de terminis, que no es pogués fer aquesta intervenció quan es discutia la
moció, que vam presentar conjuntament diferents formacions polítiques.
Nosaltres voldríem aprofitar per fer un reconeixement a la gent que va participar l’1
d’octubre, una ciutadania que a L’Hospitalet, igual que a la resta del nostre país, es
va alçar en defensa de la democràcia, en defensa del dret a decidir i en defensa de
les urnes i va defensar-les, tot i la brutalitat policial que va exercir el govern de
l’estat espanyol, que va provocar més de mil ferits al nostre país.
Estem d’acord que l’1 d’octubre és el dia fundacional de la república catalana. El 3
d’octubre, el dia que vam sumar a més gent, a més col·lectius i a més partits
polítics, és el camí que hem de fer per tal de consolidar aquesta república catalana.
Perquè en aquest país del que es parla és de consensos, crec que hi ha tres
consensos importants. El primer consens és que la ciutadania, més enllà de que
sigui independentista o no sigui independentista, vol la llibertat dels presos polítics
que són a la presó per les seves idees i per donar suport a la voluntat majoritària
del poble de Catalunya, de decidir el seu futur. També hi ha un ampli consens que
és el dret a decidir el futur polític de Catalunya en unes urnes, això hi ha un ampli
consens i també hi ha un altre consens que és el rebuig a una monarquia corrupta,
com és la que existeix a l’estat espanyol.
Per tant, des d’Esquerra Republicana de Catalunya, el nostre objectiu és continuar
treballant en aquesta unitat d’acció, per tal de poder ampliar aquesta base social a
favor de la república catalana, per poder-la materialitzar i així ho fem des del carrer,
ho fem des de les institucions i estem ben segurs que passades les eleccions
municipals, tindrem l’oportunitat de fer aquest canvi.

SR. GARCÍA VALLE (CIUTADANS)
Estamos como siempre, erre que erre con la misma historia, hablando de la
república catalana, hablando del derecho a decidir, hablando de una serie de
cuestiones que nada tienen que ver con lo que nos dice el estado de derecho.
Mire, el problema para conmemorar el 1 de octubre es que no nos ponemos de
acuerdo, nunca nos pondremos de acuerdo con su significado. Para algunos, los
peticionarios, puede ser un día heroico para ustedes, pero para otros, es un intento
de legitimización de un golpe de estado, un golpe de estado a una democracia, una
democracia que ya tiene 40 años. Y claro, ahí no estaremos nunca de acuerdo.
Ustedes hablan. Mire, voy a ser más duro porque es que al final le obligan a que
uno se exprese con dureza, oyendo los alegatos que hacen ustedes. Mire, la única
diferencia que hubo entre eso y el 23-F, es que en el 23-F hubo unos señores que
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además eran quienes eran y que se presentaron con una pistola. Ustedes no
llevaban pistolas, pero ustedes hicieron exactamente algo muy parecido, intentar
subvertir el orden constitucional, dar un golpe de estado. Se subieron encima de los
coches, asediaron a los jueces, los increparon, tuvieron que salir por los terrados.
En fin, intentar subvertir el orden constitucional, un golpe de estado. Y por eso
están en la cárcel preventivamente, porque otros han huido de la justicia.
Seguramente si esos que han huido, que han hecho un flaco favor a los que están
en la cárcel, se hubieran quedado aquí, no estarían estos en la cárcel.
Miren, el estado de derecho se defiende desde la ley, no se defiende con algarabía,
subiéndose a los coches de los cuerpos nacionales de seguridad. No se defiende
diciendo que… porque esto no es un estado anexionado como los Altos del Golán,
no es algo que se haya entrado como ustedes quieren decir en 1714 por la fuerza,
apropiándose de un territorio que era libre y tal. Todo eso es una historia que
ustedes venden que no se la cree nadie. Pero mire, cuando ustedes hablan de
diálogo, hay que creérselo y dicen diálogo sin condiciones, las condiciones las
ponen ustedes. Ustedes ponen las condiciones, no quieren que los demás digan
nada.

SR. BELVER VALLES (PSC-CP)
Gracias, Sra. Alcaldesa. Mirin, en el Ple anterior, a més a més, hi havia una moció
que parlava d’aquesta qüestió i allà ja vam expressar quin era el nostre
posicionament. Nosaltres pensem que l’1 d’octubre va ser la constatació d’un
fracàs, d’un fracàs col·lectiu, d’un fracàs de la política, d’un fracàs d’un govern que
no va voler en cap moment fer res i de l’altre govern que semblava que ja li anés bé
que l’altre no fes res. I, per tant, va acabar amb una jornada com l’1 d’octubre, on es
va mobilitzar molta gent, on va haver-hi una mobilització molt important, però que
crec que no la podem anomenar referèndum, perquè no es donaven les condicions
perquè el poguéssim anomenar com a tal.
Per tant, pensem que, i ho hem defensat des d’aquest Ple en moltes ocasions, la
política està per resoldre problemes, no per generar-ne. Per tant, que la nostra
obligació, de la gent que ens dediquem a la representació pública, és seure amb
tothom, parlar amb tothom i arribar a acords i això és el que sempre entenem que
hem d’estar disposats a fer, arribar a acords per després fer el que entre tots
convinguem, referendar-lo amb un referèndum, amb una modificació d’estatut, amb
el que sigui, però amb el que convinguem, no a través de la confrontació, perquè
pensem que la confrontació no arregla res, no arregla cap problema, no es tracta de
vencedors i vençuts, sinó que es tracta, com li deia, del que nosaltres entenem que
va ser la constatació del fracàs de la política.
Per tant, aquesta és la nostra sensació, la sensació que vam viure aquell dia, els
dies anteriors i els dies posteriors i per tant entenem que, d’aquell temps, hem
d’aprendre la lliçó de que ens hem de posar a treballar per arribar a consensos, a
acords i defensar-los cadascú des de la seva posició.

SRA. ALCALDESSA
Moltes gràcies. Ha quedat palès la seva intervenció, queda recollit per part dels
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grups i dels regidors que han volgut intervenir i a partir d’aquí, passaríem a les
mocions del grups polítics municipals.
MOCIONS DELS GRUPS POLÍTICS

MOCIONS CONJUNTES GRUPS POLÍTICS
En relació amb les mocions que figuren amb els números 12, 13, 14 i 15 a
l’ordre del dia, es produeixen les intervencions següents:

SRA. ALCALDESSA
Abans de presentar les mocions i tal com hem quedat a la Junta de Portaveus, hi
havia dos grups que volien fer una esmena. A la número 13, el Sr. Monrós ha
anunciat una esmena i a la número 14, el Sr. García de Ciutadans també ha
anunciat una altra esmena. Per tant, Sr. Monrós, quan vulgui té la paraula per
presentar l’esmena.

SR. MONRÓS IBÁÑEZ (CiU)
Correcte. Era una esmena a la moció número 13. Bé, eren dues. En el punt vuit i en
el dissetè. Faré només la del punt vuitè perquè la del 17 ho hem comentat, per tant
deixarem el punt tal i com està.
L’esmena sobre el punt número vuit era, al final de l’acord que acaba “com
habitatges de lloguer social”, afegir “la nova Llei de territori hauria, per tant, de
recollir aquests conceptes”. Aquesta és l’esmena proposada, afegitó en el punt de
l’acord número 8 de la moció número 13.

SR. GARCÍA VALLE (CIUTADANS)
De la moción número 14, donde nosotros haríamos una enmienda de adición que
diría, porque entendemos que esto cumpliría con su objetivo que nosotros creemos
que debe cumplir esa moción a nuestro modo de ver y abundaría en poco en darle
visualización a Federico García Lorca.
Es: “Instar al gobierno municipal a estudiar las medidas para homenajear a
Federico García Lorca en el municipio de L’Hospitalet, bien sea dedicándole un
monumento en la ciudad, realizando un ciclo de actividades culturales o cualquier
otra medida de reconocimiento y divulgación de su obra”. Creemos que así
quedaría la moción donde el poeta tendría un reconocimiento en la ciudad.

SRA. ALCALDESSA
Sra. Ana González. Però com són mocions de diferents grups, hem acceptat tots
els grups que fem la proposta, les esmenes presentades pel Sr. Monrós i el Sr.
García. I ara sí, la Sra. González i després el Sr. Toni Garcia presentaran les tres
mocions.
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SRA. GONZÁLEZ MONTES (ICV-EUiA-PIRATES-E)
En aquest moment la Sra. González, intervé i dóna lectura als aspectes essencials
de les mocions 13 i 14, incloent-t’hi els nous acords que s’han incorporat com a
conseqüència de les esmenes abans referides.

SR. GARCIA ACERO (ERC-AM)
Per la següent moció. Com bé coneixen, la plaça Lluís Companys és una de les
places més emblemàtiques del barri Centre de L’Hospitalet, un espai on es troba el
monument en memòria del president Lluís Companys, que va ser afusellat pel
feixisme. I reitero, afusellat pel feixisme, perquè hi ha gent que manifesta que no va
ser afusellat.
També a la plaça Lluís Companys podem trobar un parc infantil i també una zona
d’esbarjo que utilitza gent de totes les edats. El monument a Lluís Companys va ser
un monument inaugurat, igual que la plaça, l’any 1997, un monument que al llarg
d’aquests anys ha patit diferents actes de vandalisme i incivisme i també un
monument que no ha estat ben conservat. Prova d’això és que aquest any, amb la
commemoració del 78è aniversari de l’afusellament del president Companys, no
vam poder realitzar les ofrenes amb normalitat, per l’estat de les columnes. 57
columnes de ferro que representen cada una, un any de vida del president Lluís
Companys i que s’han fet malbé i que hem vist durant el dia d’avui i el dia d’ahir,
que s’han començat a retirar i també hem vist en aquest monument, que hi hagut
també llambordes en mal estat des de fa temps i que no han estat substituïdes.
Aquestes queixes són queixes que ens han traslladat també diferents veïns i veïnes
d’aquesta zona i també ens han traslladat problemàtiques que existeixen en aquest
parc, a la zona d’esbarjo, on hi ha, per exemple, mobiliari urbà que està en mal
estat, que no s’ha substituït i també ens consta que l’associació de veïns del barri
Centre de L’Hospitalet va posar en coneixement aquestes deficiències, aquest mal
estat del mobiliari urbà des de fa uns quants mesos. Veïns i veïnes que també ens
demanen en aquesta zona, en aquest parc, que és de gran afluència per a moltes
famílies, per a moltes criatures d’aquest barri, que hi hagi més gronxadors, taules
de ping-pong o altres espais perquè els nois i noies puguin jugar a pilota.
Per tant, el que demanem en aquesta moció a l’equip de govern, és, en primer lloc,
restaurar i reparar els elements deteriorats i els desperfectes del monument a Lluís
Companys, que substitueixin també el mobiliari urbà que s’ha trencat en aquesta
plaça i que també es doni compliment a l’inici d’un procés participatiu, que és el de
la rambla Just Oliveras i que també hauria d’afectar a la plaça Lluís Companys, per
tal de poder solucionar totes aquestes deficiències.

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)
Sí, gracias Alcaldesa. La moción para el impulso de medidas destinadas al acceso
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a la vivienda digna. Primero quisiera mostrar la satisfacción que produce ver a las
fuerzas de izquierda de este consistorio, PSC, ICV-EUiA-PIRATES-E y CUP-PA,
unidas en una moción sobre el derecho a la vivienda digna. Los que hemos creído
siempre que un gran pacto de izquierdas era lo natural para el gobierno de esta
ciudad, no podemos estar más satisfechos hoy.
Una vez dicho esto, la situación de la vivienda en este país es un problema
estructural que necesita de grandes consensos políticos para solucionarlo, clara
demostración es esta moción que bien daría para un debate de estado. Vivimos en
un país donde la vivienda representa hoy más un problema, que un derecho para la
ciudadanía.
Las entidades bancarias, rescatadas por todos, solo prestan dinero a aquellos que
pueden pagar más o menos cómodamente una hipoteca y garantizar una
estabilidad económica, que el mercado laboral pocas veces aporta.
Mientras tanto, la clase trabajadora media, con un salario ya no congelado, sino
pulverizado los últimos años, a duras penas puede ahorrar. Con lo cual, si no
pueden ahorrar, no pueden pagar la entrada de un piso de propiedad y es entonces
cuando se ven arrojados al mercado de alquiler, un mercado de alquiler que dada la
fuerte demanda, la poca oferta y la rentabilidad que hoy en día producen
actividades complementarias como los pisos turísticos, pisos compartidos o alquiler
de habitaciones, solo hace que aumentar sus precios y al final tenemos a la clase
trabajadora media, con escasa capacidad de financiación para adquirir una
propiedad y abandonada a un mercado de alquiler, en el cual ya es difícil encontrar
un piso por debajo de 1.000 euros. Recordemos que estamos hablando, estamos
debatiendo ahora sobre los 900 euros de salario mínimo interprofesional.
El problema es grave, muy grave y esto hablando de las personas con cierta
capacidad económica porque, ¿qué pasa si hablamos de jóvenes estudiantes o
familias vulnerables?, pues que además las administraciones competentes, el
Gobierno del estado y la Generalitat, no se han preocupado de abastecer ni de
regular un parque público lo suficientemente relevante, como para poder dar
solución y controlar los precios del mercado.
Realmente difícil poder defender la moción con el tiempo que tenemos y para dejar
hablar a los compañeros, pero lo que sí quería dejar patente es la problemática que
tenemos, que es el pez que se muerde la cola y que realmente necesita de grandes
pactos y grandes soluciones. Por supuesto voto a favor de la moción.
Respecto a la moción para el premio Nobel a Federico García Lorca, a favor. Y la
moción proponiendo restaurar el monumento a Lluís Companys, a favor también.
Gracias.

SRA. SANTÓN RAMIRO (REGIDORA NO ADSCRITA)
Gràcies. Votaré favorablement a les tres i únicament fer un comentari sobre la
darrera, la de la remodelació del parc de Lluís Companys.
D’aquesta plaça hi ha previst un procés participatiu específic per a la plaça i llavors
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votaré favorablement, entenent que mai entraran en conflicte les actuacions que es
puguin plantejar des d’aquesta remodelació, amb les que finalment es concretin
dins d’aquest procés participatiu. Gràcies.

SR. MARTÍN HERMOSÍN (REGIDOR NO ADSCRIT)
Gracias. Votaré a favor de la número 13, aunque la parte expositiva no esté de
acuerdo con ella y tengo dudas sobre alguno de los acuerdos, pero la votaré a
favor.
Es cierto que me sorprende que de los 24 puntos ninguno sea municipal, pero yo
estoy seguro que con la influencia que los partidos proponentes o la mayoría de
partidos proponentes tienen ahora en el gobierno, llegarán a buen puerto estas
medidas. Sí es cierto que aparte de estas medidas lo que hace falta es mayor
presupuesto, tanto de la Generalitat como del Estado.
La 14 la votaré a favor y la 15 la votaré a favor excepto los puntos 1 y 3, haciendo
una petición expresa que si al final el punto 3 sale adelante, que la biografía sea
toda la biografía y no la edulcorada u oficial, sino sea la biografía completa.
Gracias.

SR. GIMÉNEZ MÁRQUEZ (CUP-PA)
En relació a la moció 14, sol·licitant que l’acadèmia sueca modifiqui les seves
normes i atorgui a Federico García Lorca el premi Nobel de literatura, votarem a
favor d’aquesta moció, entenent-la no només com el reconeixement a l’obra d’un
gran poeta i d’una gran persona també, sinó també com a rebuig del seu assassinat
per part de les forces feixistes.
Voldríem també recordar que García Lorca va ser assassinat no només per la seva
obra artística, en poemes, cançons, teatre, pintura, sinó també com a mostra d’odi i
de rebuig a la seva orientació sexual. D’aquesta manera un possible premi Nobel
extraordinari a la seva figura hauria de recollir totes les vessants de la seva vida i de
la seva obra. La votarem a favor.

SR. MONRÓS IBÁÑEZ (CiU)
Les votarem totes a favor. En quant a la moció número 13, celebro haver pogut
arribar a aquest acord. Moltes vegades és difícil arribar a fusionar aquest tipus de
mocions. Celebro positivament aquesta elaboració. Això és la mostra de que moltes
vegades quan ens posem a la feina, les diferents persones que formen part dels
partits polítics treballem per a la ciutat.
En quant a la moció del Federico García Lorca, jo penso que aquest estava molt per
sobre de... Era una magnífica persona que va veure limitades les seves capacitats,
precisament per allò que parlàvem de que tristament una guerra i situacions
polítiques, van portar a l’aniquilació de certes persones de maneres diferents.
Segurament era una persona que hagués arribat molt més lluny i, per tant, li donem
suport a la moció.
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SR. GARCIA ACERO (ERC-AM)
Per posicionar-me sobre la moció número 13, sobre el tema de l’habitatge digne.
L’accés a l’habitatge digne és una de les problemàtiques més evidents que està
patint la ciutadania i un dels reptes al que hem de fer front les diferents
administracions de manera urgent.
Des de ja fa molt de temps, estem veient com hi ha gent que és expulsada de casa
seva, perquè no pot pagar els preus abusius del lloguer o de compra; com s’han
salvat bancs, amb diners públics, que han especulat amb l’habitatge o com els
preus de lloguer estan arribant a preus desorbitats. Una realitat que fa que aquest
dret fonamental a tenir un habitatge digne, s’estigui convertint avui en un luxe.
Avui això a casa nostra significa, per exemple, que hi hagi més d’un 40% de
ciutadans i ciutadanes que, amb els seus ingressos, no puguin accedir a un
habitatge digne, no puguin accedir als lloguers i també estem en un context, on la
precarietat laboral també està agreujant aquestes problemàtiques, on els ciutadans
i les ciutadanes estan cada vegada destinant més diners per poder pagar la
hipoteca o pagar el preu del lloguer. Per tant, és important que des de les
administracions públiques necessitem teixir amplis consensos i també àmplies
reformes.
Des del nostre grup municipal, votarem a favor de tots els punts d’aquesta moció,
perquè apunta aquestes reformes que es manifesten des d’Esquerra Republicana
de Catalunya i que a mi m’agradaria destacar-ne algunes.
Primer, que es modifiqui la Llei d’arrendaments urbans, per tal de que els contractes
de lloguer siguin superiors als 5 anys. Jo crec que això és un element que cal
establir i també que es puguin establir preus màxims i mínims de lloguer, per tal de
que la ciutadania pugui accedir sobretot a llocs on els preus han pujat molt en els
darrers anys i la nostra ciutat és un clar exemple d’aquesta situació, de que els
preus de lloguer en una ciutat de classe treballadora han pujat de manera
desorbitada els últims anys.
També jo crec que hi ha elements importants, que hi puguin haver reformes
legislatives com la dació en pagament o mesures com han començat a aplicar a
altres ajuntaments, com és el de Barcelona, on es destina un 30% de la nova
construcció a habitatge protegit o social. I també un element que creiem important,
és que hi hagi mà dura envers els bancs que tenen pisos buits, crec que és
important que existeixi i es pugui donar llum verda a l’impost de pisos buits dels
bancs, un impost més global i també aquesta taxa de verificació de pisos buits més
municipals i que Esquerra Republicana va plantejar en un Plenari que falta
concretar.
Perquè avui ens trobarem possiblement amb una de les problemàtiques que podem
patir a nivell de ciutat, que és que cada vegada tenim més pisos buits propietat dels
bancs i el que estan fent aquests bancs és vendre aquests pisos a grans voltors o
grans tenidors, que no sabrem ni on estan i això originarà una sèrie de
problemàtiques difícils de solucionar per a la nostra ciutat. Per tant, hem d’establir
les mesures urgents per tal que això no acabi succeint ni a la nostra ciutat, ni en
altres ciutats del nostre país a nivell de Catalunya i també de la resta de l’estat.
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I també, ara que hi ha un nou govern a l’estat espanyol, crec que és important que
es comencin a corregir els errors del govern del Partit Popular i, per tant, demanaria
també al govern socialista, perquè té influència dintre del govern de Pedro Sánchez,
que retiri aquest recurs contra la llei catalana 24/2015, d’emergència habitacional i
contra la pobresa energètica, perquè si no hagués estat recorreguda aquesta llei,
possiblement ens haguéssim estalviat més de 35.000 desnonaments a casa nostra.
Em falta posicionar-me en una altra moció que és la de Federico García Lorca. Sí,
votarem a favor. És una persona no únicament reconeguda en l’àmbit de la poesia
o com a dramaturg, sinó també una persona compromesa amb la societat, una
persona d’ideals d’esquerra i tal com manifestava el portaveu de la CUP-PA, que va
ser assassinat per la seves idees polítiques i també per la seva orientació sexual.
Per tant, és important fer un reconeixement a aquesta persona, que és de vital
importància per a la literatura, però també una persona que va defensar aquests
ideals de la llibertat, la democràcia en tots els àmbits.

SR. ALONSO NAVARRO (PP)
En la número 13 votarem a favor i esperem que es passi als fets i que no es faci
tanta propaganda de pisos buits perquè en definitiva no estem fent res que pugui
millorar la circumstància de la gent que en aquest moment està amb aquest
problema habitacional.
A la número 14 la votem a favor i la número 15, el punt número 1 i número 3 en
contra, i el 2 i el 4 a favor.

SRA. CARBALLEIRA PASCUAL (ICV-EUiA-PIRATES-E)
Nosaltres ens hem de posicionar sobre la moció número 15, la moció proposant
reparar i restaurar el monument a Lluís Companys i millorar el manteniment del
mobiliari urbà de la seva plaça. Per Canviem L’Hospitalet és important la
dignificació de l’espai públic, que és l’espai de tots i de totes i l’espai per a tots i per
a totes.
A L’Hospitalet tenim alguns elements monumentals i elements museístics que no
fan la seva funció estètica i de dignificació de l’espai completament. Normalment es
dóna aquesta situació perquè no estan senyalitzats com creiem que haurien d’estar,
ni se’ls dóna la importància i la rellevància que haurien de tenir dins de l’entorn de la
nostra ciutat.
En aquest sentit, ja vam parlar fa un temps de l’Acollidora i de la seva millora, per
tal de donar-li rellevància dins de la rambla Just Oliveras i ara parlem del monument
a Lluis Companys, que són elements del barri del Centre, que haurien de formar
part de la seva identitat, però passen inadvertits per la seva poca rellevància dins
l’entorn.
Per això, les mesures que proposa la moció considerem que podrien fomentar això,
el coneixement d’aquest element en concret. Per això, creiem que els acords que
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es proposen són molt adients i això, per a nosaltres, és treballar per a la cultura a la
ciutat. Aquesta és una moció que, per a nosaltres, sí que representa el què s’hauria
de fer dins de la ciutat.
Pel que fa a la renovació del mobiliari urbà del parc infantil, és obvi que necessita
també una renovació i així ho va expressar l’associació de veïns fa més de 6
mesos. El que no entenem és com encara no s’ha fet, tenint en compte la quantitat
d’obres i de plans que s’estan fent a la ciutat, com encara no s’ha actuat en aquesta
plaça i en aquest parc. Ja ens ha comentat alguna companya de govern que ja
s’està fent algun procés, però sí que ens sorprenia que encara no s’hagués efectuat
cap actuació en aquest entorn.
Esperem que aquestes actuacions que considerem senzilles i que no han de tenir
massa problema, millorin l’espai públic i puguin produir-se el més aviat possible.
Nosaltres votarem a favor d’aquesta moció.

SR. GARCÍA VALLE (CIUTADANS)
La moción número 13, mire, coincidimos en muchos de los diagnósticos, en muchas
de las propuestas que ustedes hacen, pero no en todas. Coincidimos en que no ha
habido una política seria para fomentar el alquiler social y asequible y el diagnóstico
de que hay poco parque privado de vivienda de alquiler, yo creo que, dicen ustedes
que es demasiado reducido hoy. Tienen razón.
Votaremos a favor de muchos puntos, que de hecho vienen a reiterar lo que se
aprobó en la moción que presentó Ciudadanos en febrero de 2017, para la
elaboración del plan local de vivienda de L’Hospitalet, que estaba orientado a
impulsar un parque público de viviendas de alquiler social y asequible y la
rehabilitación de los barrios que supuestamente el gobierno, por aquella época,
tenía intención de hacerlo, ya que lo llevaba en sus presupuestos de aquel año.
Pero alguna de sus propuestas van en la línea de contraer aún más la oferta de
viviendas de alquiler, lo que hará aún más cara e inaccesible la vivienda de alquiler
y, por otro lado, no vemos claro lo de poner trabas a la rehabilitación integral, que a
nuestro entender debería hacerse como algo prioritario en la ciudad.
Vamos a votar a favor de la mayoría de los puntos, aunque muchos de los
planteamientos, por parte del PSC, no nos los creemos o nos los creemos poco,
parece que intentan ustedes hacernos olvidar que llevan 40 años en la ciudad y no
se han enterado de la problemática de la ciudad hasta ahora. Y no parece que
hayan aprendido mucho de lo que ha pasado con la burbuja inmobiliaria. No se dan
cuenta que la agenda de ustedes, en este momento, la vemos repleta de proyectos
de construcción, como he dicho antes, desaforada y que si bien estamos de
acuerdo en que se construya lo que sea necesario, creemos sinceramente que no
obedece a las políticas que realmente necesita la ciudad. Y se lo digo, Sr. Fran
Belver, porque me lo creo.
Vemos que se están reactivando grandes proyectos ahora y no entendemos sobre
todo de construcción y sinceramente no entendemos que esos proyectos que se
quedaron aparcados, en su momento, por la crisis que hubo y ahora se ponen en
marcha, pero no sé, no sabemos si el propósito real de ustedes es volver a las
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andadas, porque nosotros creemos que no. Está la ciudad llena de grúas y por eso
entendemos que no conviene a lo que nosotros creemos que debe ser la ciudad de
la que vengo hablando, que usted se enfada, pero que es nuestro modelo de
ciudad.
Mire, vamos a votar casi todo, la mayoría porque entendemos que es una buena
moción y que no hay que desaprovechar las posibilidades que ustedes dicen para
las cosas que se van a hacer, atendiendo a lo que le he dicho, que queda ahí. El 1,
el 6, el 7, el 8 y el 17, que son cinco, nos vamos a abstener y el resto lo votaremos
todos a favor. Y esperemos que de verdad se concreten políticas y sobre todo se
den cuenta, señores del gobierno, que demasiadas grúas en la ciudad, no ayudan
mucho a la ciudad que nosotros queremos y que creo que es buena para nuestros
vecinos.
Luego, la moción número 14. Se ha admitido una enmienda nuestra y nosotros la
vamos a votar a favor, como no puede ser de otra manera. Es que cuando ustedes
dicen, y le quieren enmendar la plana a una entidad tan importante como es la
academia sueca, que modifique sus normas y tal, sabemos que eso se va a quedar
en agua de borrajas. Sería entonces una moción de postureo, sinceramente, que no
se habrá hecho con esa voluntad, pero al final sería eso lo que concurriría. Yo no
digo que lo hayan hecho ustedes como postureo, porque luego empezarán a dar
latigazos y a decir, pero puede parecer que al final se quede en eso, porque si al
final no se hace algo que sea un reconocimiento real a este poeta tan querido y tan
reconocido por todos, salvo por aquellos que lo asesinaron vilmente, pues yo creo
que, sinceramente, le haríamos un flaco favor, esta moción se quedaría en nada.
Por eso, nosotros proponemos que se haga algo en la ciudad, porque la voluntad
de Alfred Nobel, la academia sueca, era la que era y ahora no se va a revertir eso.
Me parece que no van a hacer ni caso, sinceramente.
Por lo tanto, al final, la moción que salga adelante con un reconocimiento a este
poeta que se lo merece y yo por eso he hecho esta enmienda de adición, que me
alegro que la hayan reconocido, por eso votamos a favor, de la otra manera,
también hubiéramos votado a favor, pero nos parecía que era dejar la moción sin
contenido ninguno. Está bien la idea y es bueno que se piense en estos poetas y en
estas personas tan entrañables para este país, que nos han dado tanto y tanta
cultura y que no se queden en el olvido, que hay a quien le interesa. Pero había que
hacer algo más. Muchas gracias por admitir la enmienda.
Y luego, la reparación del monumento a Lluís Companys, votaremos a favor del
punto segundo y cuarto pero nos abstendremos en el primero y en el tercero. Mire,
Companys fue una figura controvertida, no nos engañemos. Es que ustedes
cuentan la historia como les da la gana. Es verdad, tienen la manía de caer en unas
cuestiones que no todo el mundo está de acuerdo con la historia. No dice lo que
ustedes dicen.
Mire, estaremos de acuerdo en poner un panel informativo para que se supiera qué
figura era y demás, no hay ningún problema. Pero oiga, que refleje todo, las luces y
las sombras, porque aquí en esta figura controvertida hay luces y sombras.
Mire, les voy a decir una cosa, no sé si lo saben, este señor fue condenado por la
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propia república a 30 años de cárcel. Sí, sí, por golpista. Sí, sí, efectivamente, fue
condenado. Evidentemente luego después la guerra civil sangrienta, mala y lo que
se hizo y las venganzas y tal, nadie las comparte, nadie las hace, pero cuidadito
con según qué héroes ponen ustedes en el mundo, porque héroes con la historia de
verdad, no con la que se inventen. Es como la de Rafael Casanova, que nos parece
perfecto y otros señores que ustedes los ponen, tergiversando la historia.
Por lo tanto, Cataluña lo que necesita son menos mitos y más conocimiento de la
verdadera historia, no la que ustedes quieren contar. Y aprender del pasado, sobre
todo para no repetir los errores, eso es lo que tienen que hacer. Aprender del
pasado. Y sinceramente, supongo que ustedes lo saben, por eso lo ocultan
siempre, el Sr. Companys fue condenado por la propia república, ¿lo saben? Por
tanto, es una figura controvertida y tuvo unos líos que ahí está la historia, los
hermanos tal. No se trata ahora de rememorar cosas que no vienen al caso, pero
en definitiva cuando se cuente la historia, que se cuente la verdad, no una parte
que interesa a quien tiene intereses espurios contando la historia y esa es la
verdadera cuestión, contar la verdad.
Y sobre todo, reitero otra vez y acabo ya, por eso he votado como he votado, lo que
necesitamos en Cataluña son menos mitos y más conocimiento de la historia y
aprender del pasado, para no repetir los disparates que se hicieron en el pasado,
por un lado y por el otro. Nada más, gracias.

SR. GRAELLS VEGUIN (PSC-CP)
Votarem favorablement. Ens preocupa i, de fet, ho hem estat parlant, debatent, el
tema del monument a Lluís Companys, que és un monument que es va inaugurar
l’any 97, per tant, és un monument relativament jove, per dir-ho d’alguna manera, i
no tocaria que s’hagués deteriorat d’aquesta manera tan precipitada en 20 anys.
De fet, ara després de molt parlar-ho jo, com a regidor de districte, amb els tècnics i
amb el tinent d’alcalde, hem decidit, s’ha decidit desmuntar aquestes estructures de
ferro que són les columnes, que són típiques d’aquest escultor, molt lleugeres, i per
tant, clar, és una estructura que en un lloc que es transita, perquè és en espiral, al
costat d’un pipican, seria garantia de que els gossos anessin pel monument i
orinessin, que és el que ha provocat precisament l’oxidació, com ens passa en
senyals de trànsit, como ens passa en fanals, com ens passa en moltes coses.
De fet, ara està en tràmit d’aprovació l’ordenança de tinença d’animals domèstics,
on precisament es parla de que s’ha d’utilitzar una ampolla d’aigua i es recomana
que es posi vinagre i tal. Clar, és un monument viu, és un monument que es
transita, amb una estructura, amb unes columnes molt fines, s’han oxidat per baix i
s’han de desmuntar senceres i s’han, d’alguna manera, de refer. Si això no hagués
estat un monument, s’hagués actuat molt més ràpidament. Aquí s’ha de consultar a
l’escultor, s’ha de tenir molta cura. Són drets estètics i d’autor. I, per tant, potser sí
que hauríem d’haver anat més ràpid, però, en definitiva, es fa el que bonament es
pot en temes que són molt delicats i que tenen difícil solució. Perquè tampoc
desmuntar el monument és una decisió fàcil.
Finalment s’ha optat per això, perquè no hi ha manera de poder-ho fer, si no

…/…

75

desmuntes prèviament. Després es parla de la plaça Lluís Companys, que jo crec
que és un espai més que digne, el que passa és que sí que és veritat que és una
plaça molt viva, les vint-i-quatre hores del dia, et diria que fins i tot en cap de
setmana, on també passen coses a la nit, és una zona d’oci nocturn on la gent va
molt al parc infantil, on hi ha el pipican, on els habitatges estan molt dins de la
plaça, on la gent juga a pilota i, per tant, hi ha un ús i això és molt positiu, molt actiu
i el que hem fet, parlant-ho amb veïns, parlant-ho sobretot amb l’associació de
veïns, haig de dir que l’associació de veïns fa temps que ens manifesta la seva
preocupació respecte a l’estat del monument de Lluís Companys i respecte a altres
qüestions de la plaça i no ho hem de negar, és a dir, donem suport a la moció, però
també reconeixem la tasca i la reivindicació de l’associació de veïns, en un tema
que tenen tota la raó, que han anat reivindicant.
També, ja es deia anteriorment, s’ha obert un procés participatiu perquè aquí no es
tracta d’arreglar un carrer, es tracta de consensuar usos perquè és complicat, s’ha
de consensuar els usos, s’ha de veure si un pipican allà és convenient o no. En el
seu moment es va posar a petició dels propis veïns, ara és un espai on hi ha molt
ressò, on hi havia molt silenci a la nit i, per tant, hi ha molts veïns que es queixen de
l’ús potser no adequat d’altres veïns.
Es tracta de garantir la convivència i per tant, no plantegem la renovació d’una
plaça que és relativament nova per la qüestió del mal estat, que també es poden
arreglar, i compartim que si hi ha algunes coses del parc infantil que s’arreglin, però
sí que és veritat que els usos potser, i l’Alcaldessa es va comprometre i va fer
l’encàrrec d’iniciar un procés de debat obert, per veure quina redistribució
plantegem dels diferents usos d’aquesta plaça, que és una plaça, com deia abans,
molt viva i jo diria que amb molt d’encant.
A continuació l’Alcaldessa-Presidenta, obre un segon torn d’intervencions en
el debat.
SR. GIMÉNEZ MÁRQUEZ (CUP-PA)
Sí, vàries idees en relació a la moció 13. La primera de totes, explicar que la
negociació per subscriure aquesta moció ha sigut molt poc satisfactòria per a
nosaltres, per al nostre grup. El PSC, amb la seva proposta de fusionar dos textos
de mocions i fer-ne una de conjunta, la resultant, va decidir excloure al nostre grup
de les negociacions per arribar al text final, fins a última hora, quan vam haver de
prendre decisions a contrarellotge i sense capacitat real d’incidir al nou redactat
d’aquesta moció, de la final, de la que hem presentat avui.
La primera de les idees que volem explicar, és que aquest grup municipal subscriu
aquesta moció conjunta sobre l’accés a l’habitatge digne, i nosaltres afegiríem
assequible també, perquè per a nosaltres, aquest és un tema cabdal i una de les
principals causes de l’empobriment de les classes treballadores i de les desigualtats
econòmiques actuals de les nostres veïnes a L’Hospitalet.
No obstant això, per a nosaltres, aquesta moció, en primer lloc, s'hauria d'haver
treballat amb la PAH del municipi, amb el sindicat de llogateres, les associacions de
veïns, etc. Neix sense participació, neix sense consultar-la prèviament. Nosaltres ho
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vam proposar, deixar-la sobre la taula i treballar-la millor, de forma participada, però
ens van dir que no, semblava que era molt urgent presentar-la a aquest Ple. També
considerem que la moció hauria d’haver començat plantejant una moratòria en la
construcció de nous habitatges a la ciutat, fins que es defineixi una diagnosi
acurada. Aquesta seria una prioritat per a nosaltres, una diagnosi acurada de la
situació de l’habitatge i de l’urbanisme a la nostra ciutat avui.

Essent les 19:29 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.
I, en resposta a l'estudi real de la situació de l'habitatge al municipi, que es faria
durant aquesta moratòria, per a nosaltres necessita l'elaboració d'un pla de xoc per
garantir l’accés a l’habitatge, des dels recursos ja existents aquí, a la ciutat, a
L’Hospitalet, pisos buits de grans tenidors, immobles públics amb capacitat de
reconversió en habitatges públics i la rehabilitació de finques adreçades també al
lloguer social o assequible, dins d’un parc municipal públic que pugui oferir
alternatives a un mercat de l‘habitatge hipertensionat per la nova onada
especulativa real, avui, a la nostra ciutat.
En un principi, la moció proposada per ICV-EUiA-Pirates-E, tot i no recollir la
moratòria com un dels acords, si feia descripció i anàlisi de la necessitat de la
mateixa.

SR. MONRÓS IBÁÑEZ (CiU)
Jo, en quant a la moció número 15, volia dir vàries coses. Abans la companya, la
Cristina Santón comentava que hi havia un procés participatiu i per tant, era una
moció que en el seu dia va presentar el nostre grup, per remodelar la rambla i vam
acordar donar-li sentit al que és tota la rambla Just Oliveras amb rambla Marina,
amb l’espai de plaça Lluís Companys, que crec que és una cosa encertada per
donar reforma real a una de les vies més principals de la ciutat.
Però tampoc m’agradaria que mentre... no fer que aquest monument estigui
l’estiguem arreglant permanentment fins que arreglem tota la rambla, és a dir,
si triguem dos anys en fer tot aquest procés i arreglar la rambla, no triguem
anys en arreglar això. Era aquesta apreciació, no deixem la remodelació
arreglar lo altre demà.

viu,
que
dos
per

I després una altra cosa que s’ha dit. Escolti’m, en qualsevol plaça és típic anar
ciutat per ciutat, poble a poble i veure que quan hi ha un monument històric o
alguna cosa que fa ressenya a un personatge, es posa la veritat. Home, seria molt
absurd posar que el president Lluís Companys va morir el 15 d’octubre de 1940
perquè va agafar el tifus o alguna malaltia rara. Lo normal serà posar que va morir
aquell dia, afusellat perquè algú va donar una ordre militar.
Ja no entrem, ja no fa falta la història de si estem d’acord o no estem d’acord o què
pensem, però aquell senyor, malauradament, va morir perquè la matinada del 15
d’octubre de 1940 el van afusellar i, clar, no podem posar que va agafar una
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malaltia estranya. El van afusellar, i el van afusellar per pensar diferent dels que
havien guanyat la guerra civil i és així.

SR. GARCIA ACERO (ERC-AM)
En primer lloc, demanaria a Ciutadans que aprengués una mica d’història i aprendre
història és saber que el president Lluís Companys va ser afusellat pels seus ideals
polítics, per defensar la república i la democràcia. Ho dic perquè la seva “jefa”, la
seva portaveu qüestiona, aquests darrers dies, que fos afusellat.
A més era un representant escollit democràticament pel poble de Catalunya i que,
en aquells moments, estava exercint el càrrec de president i que va ser assassinat
pel feixisme. Hem de recordar també, que a la guerra civil hi va haver realment un
cop d’estat, contra una república legítima i aprovada pels ciutadans a través de les
urnes.
I també, manifestar la satisfacció que s’hagi aprovat aquesta moció. Jo crec que
coincidirem que s’ha de preservar el monument a Lluís Companys, que s’ha de fer
més visible, que es conegui també pels ciutadans i ciutadanes quin és aquell
monument, perquè no hi ha cap tipus de placa que l’acabi identificant i també
coincidim que és un parc positiu a nivell del barri Centre, que és molt utilitzat per
moltes famílies, per gent de totes les edats, que cal donar-li una nova volta per tal
d’incorporar nous elements, tal com han demanat diferents veïns i veïnes i tal com
també ha demanat, l’associació de veïns del barri Centre.
Per tant, creiem que aquest procés participatiu que té previst desenvolupar també
l’equip de govern, serveixi per tal de millorar el monument, la seva identificació per
part de la ciutadania i també tots aquells elements del parc infantil i de diferents
usos, que existeix en aquesta plaça Lluís Companys i en el parc de Lluís
Companys.

SRA. GONZÁLEZ MONTES (ICV-EUiA-PIRATES-E)
Primero de todo, quería agradecer a los grupos municipales que nos han
acompañado en esta moción de vivienda, el esfuerzo que hemos realizado entre
todos para poder consensuar una moción, que creemos muy importante. Nuestro
grupo municipal siempre propondrá y acompañará iniciativas que mejoren la vida de
la gente y que aporten soluciones. Creemos que lo hemos estado manifestando
durante toda la legislatura, siempre de manera propositiva, para solucionar las
realidades de nuestros vecinos y de nuestras vecinas.
Essent les 19:36 hores, s’incorpora a la sessió la Sra. Núria Marín Martínez,
Alcaldessa-Presidenta.
Y hombre, Sr. García, decir que una moción que está firmada por grandes
personalidades de la cultura no tiene contenido, pues la verdad es que me
sorprende, porqué ya de per se esta moción tenía contenido. Pedir un Nobel de
literatura para una figura mundialmente reconocida, creemos que es suficiente
contenido.
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SR. GARCÍA VALLE (CIUTADANS)
Mire, es que no he dicho eso, señora, en fin, lo que usted diga. Yo he dicho que al
final se quedaría vacía de contenido, si no le dábamos el reconocimiento que
pretendíamos. Que se quedaba vacía por qué no se conseguiría el objetivo y no se
conseguirá, ya lo verá. Hablaremos. Mire, Sr. Garcia, que no, hombre, que no, que
la figura de Lluís Companys, he dicho antes, que era una figura controvertida. Mire,
el Sr. Companys desde luego fue una figura controvertida, que la barbarie de la
represión franquista, que nadie la niega, lo ha convertido en un mártir para muchos.
Evidentemente que le esperaba. En aquella época, donde la pena de muerte
andaba todavía en los estados, que hasta el año 85 estaba ahí, pues se aplicó
desgraciadamente por el dictador, pero nada tiene que ver con lo que yo le decía.
Mire, si ponemos una placa que diga la verdad, es verdad que murió como murió,
usted tiene razón y puede ponerlo, pero ¿sabe usted que a este señor se le
imputan muchas cuestiones muy feas, como por ejemplo haber firmado penas de
muerte?, ¿lo sabe usted o no lo sabe?, pues ya se lo digo yo y aquí lo tiene, puede
buscar donde está, la biografía. Sí, hombre, sí. ¿Sabe usted que este señor fue
condenado por la propia república, esa que ustedes quieren tanto ahora y que me
parece bien y es legítimo, a 30 años de cárcel por golpista? A ver de qué estamos
hablando aquí.
E Inés Arrimadas no dijo lo que usted dice, lo que dijo y yo también lo digo aquí, es
que no confundamos un estado con un señor dictador, nada tiene que ver. El
dictador lo condenó, para mí las represalias sí que son malas, pero no era el
estado, no representaba a todo el pueblo español que es el estado, porqué yo no
hubiera estado de acuerdo nunca con eso. Y muchos españoles no están de
acuerdo, pero se hizo lo que se hizo y ustedes siempre metiendo el dedo en la llaga
y olvidándose de lo que han hecho otros.
Mire, el Sr. Companys no es precisamente alguien a quien hay que exponer, porque
tiene luces y sombras, para mí sombras muy graves, como por ejemplo, haber
firmado penas de muerte. ¿Qué le parece eso, Sr. Garcia? Lo que pasa es que el
dictador hizo lo que no tenía que haber hecho nunca, vengarse y la venganza
nunca es buena.

SR. CASTRO BORRALLO (PSC-CP)
Gràcies Alcaldessa. Bien, sobre la moción 13, la de impulsar medidas destinadas al
acceso a una vivienda digna, en principio agradecer en primer lugar, el apoyo que
ha recibido de la mayoría de los grupos del Pleno. Creo que ha sido un ejercicio de
consenso positivo, a pesar de que se haya expresado alguna discrepancia en el
método. Entiendo que se ha hecho un trabajo impecable, fruto de la voluntad de
llegar a acuerdos y también fruto de una cosa, que ha sido recoger, ni más ni
menos, las aportaciones de decenas de personas, de plataformas, de la federación
de asociaciones de vecinos, que a lo largo de este mandato han tenido la palabra
en este Pleno y nos han expresado sus objetivos, sus reivindicaciones y yo creo
que esta moción plasma muy bien esa idea de consenso, de trabajo, no solamente
entre grupos políticos, sino también con la sociedad civil en pos del acceso a una
vivienda digna.
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El problema es muy complejo, ya se ha hablado aquí, muy poliédrico y
seguramente las soluciones fáciles no son posibles. En esta moción lo que se
pretende es instar, en definitiva, a las dos grandes administraciones, al gobierno de
España y al gobierno de la Generalitat, que son las que tienen competencia en esta
materia, para que actúen decididamente. Decididamente quiere decir con políticas
claras, con leyes más progresistas y con la financiación adecuada para cada uno de
los problemas que tenemos. Son problemas estructurales, la Alcaldesa lo ha dicho
muchas veces, en esta cuestión, en esta batalla del acceso a la vivienda digna. O
todas las administraciones van de la mano en aras de ese gran consenso y
proponen soluciones conjuntas y se ponen los recursos, o será muy difícil salir de
esa crisis de la que ya hemos hablado y que está suficientemente caracterizada.
Y por último, se ha hablado de la necesidad de la dación en pago, de la LAU, de la
reforma. Para esa reforma hace falta que el gobierno de España tenga continuidad
y, en ese sentido, también hay que pedir responsabilidad y apoyo. Gracias.

SRA. ALCALDESSA
Moltes gràcies. Crec que han quedat les tres mocions, si no estic equivocada, Sra.
Secretària, han quedat aprovades.

SRA. SECRETÀRIA
La votació per punts dels grups municipals de Ciutadans i del PP en la moció
número 15, que s’han pronunciat sobre l’1, 2, 3 i 4, entenc que l’apartat 5 que és de
trasllats, és a favor. D’acord.
SRA. ALCALDESSA
Molt bé, doncs quedarien aprovades les tres mocions. I ara passaríem ja a les
mocions individuals. I comencem pel PSC.

La Sra. Alcaldessa-Presidenta, finalitzat el debat, declara retirada la Moció
número 12 i aprovades la 13, la 14 i la 15, amb el resultat de la votació que es
recull a continuació en cadascuna d’elles.
PSC-CP amb l’adhesió de
CIUTADANS, ICV-EUiA-PIRATES-E, PP i CIU
MOCIÓ 12.- AMB MOTIU DEL DIA INTERNACIONAL PER A L'ELIMINACIÓ DE
LA VIOLÈNCIA CONTRA LES DONES.
(VA SER RETIRADA DE L’ORDRE DEL DIA)

PSC-CP, ICV-EUiA-PIRATES-E, CUP-PA
MOCIÓ 13.- PER L’IMPULS DE MESURES DESTINADES A L’ACCÉS A
L’HABITATGE DIGNE.
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La votació d’aquesta moció que incorpora l’esmena “in voce” formulada pel Sr. Jordi
Monrós i Ibáñez, portaveu del grup polític municipal de CiU, i acceptada pels grups
proponents, 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, SISÈ, SETÈ, VUITÈ I DISSETÈ: 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 d’ICV-EUiA-PIRATES-E, Sres./Sr. Ana González Montes,
Juliana Carballeira Pascual i Iván Nieto Martínez; dels representants del PP,
Sr./Sra. Pedro Alonso Navarro i Sonia Esplugas 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 de la REGIDORA i REGIDORS NO ADSCRITA/ADSCRITS,
Sra./Srs. Cristina Santón Ramiro, Rafael Jiménez Ariza i Francisco Javier Martín
Hermosín 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.
b) Acords SEGON, TERCER, QUART, CINQUÈ, NOVÈ, DESÈ, ONZÈ, DOTZÈ,
TRETZÈ, CATORZÈ, QUINZÈ, SETZÈ, DIVUITÈ, DINOVÈ, VINTÈ, VINT-I-UNÈ,
VINT-I-DOSÈ, VINT-I-TRESÈ i VINT-I-QUATRÈ: han estat aprovats per
unanimitat dels assistents presents en el moment de la votació.

El text definitiu aprovat de la moció, és el següent:
Atès que actualment, l’accés a un habitatge digne és un problema d’emergència
social que afecta a una part important de la ciutadania.
Atès que els efectes de la crisi econòmica i immobiliària, que començà el 2007, es
mantenen a dia d’avui ben visibles. Si bé, el nombre d’execucions hipotecàries s’ha
anat reduint en els darrers anys, el cert és que les xifres i els efectes que aquestes
tenen sobre les famílies, les comunitats i els barris de les ciutats amb major
demanda d’habitatge són encara molt importants.
Atès que les dades que publica el Consejo General del Poder Judicial són
clarificadores: des de 2007 fins al 2017 (11exercicis) s’han produït a tot el territori
espanyol 751.202 execucions hipotecàries, de les quals 30.094 es van produir
durant el 2017. Durant el primer trimestre de 2018 ja es van produir 5.371 més, de
les quals 1.104 es van realitzar a Catalunya (una xifra només superada per
Andalucia amb 1.346 execucions hipotecàries).
Atès que s’han disparat els desnonaments per impagament de lloguer; de manera
molt significativa a partir de 2013 on els canvis legislatius introduïts pel l’anterior
Govern del Partit Popular sobre la Llei d’Arrendaments Urbans (LAU) a través de la
Ley 4/2013, de 4 de junio, de medidas de flexibilización y fomento del mercado de
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alquileres de viviendas, van tenir un efecte devastador sobre les famílies més
vulnerables. Així, entre 2007 i 2012 es venien produint entre 7.000 o 8.000
desnonaments cada any (depenent de l’exercici) mentre que en 2013 aquesta xifra
es va incrementar més d’un 400%. D’aquesta manera, en 2013 es van produir
38.141 desnonaments, 36.044 en 2014, 35.677 en 2015, 34.193 en 2016 i 35.666
en 2017.
Atès que en els darrers anys ha canviat substancialment la forma d’accés a
l’habitatge, ja que els contractes de lloguer i els de compravenda representen
actualment dos terços i un terç respectivament del total de les operacions
realitzades. Avui, doncs, el lloguer és la forma mes important d’accés a l’habitatge
per part de los noves llars que es formen i de manera especial entre la gent jove. El
gran repte, doncs, és garantir el dret a un habitatge digne i accessible, tot
potenciant el lloguer públic, privat i cooperatiu i en l’àmbit de les diferents
administracions, amb la col·laboració i implicació dels ajuntaments que han
d’entomar la seva part de responsabilitat per aconseguir-ho.
Atès que cal afegir en aquest context el fet que s’incrementa la urgència social que
es deriva de l’execució de desnonaments i de les dificultats de molts veïns i veïnes
per poder pagar el lloguer, es fa necessari activar tots els mecanismes possibles
per ampliar el parc d’habitatge assequible i social.
Atès que segons les dades oficials del Consejo General del Poder Judicial quatre
de cada cinc desnonaments a Catalunya ho són a causa de problemes amb el
pagament del lloguer.
Atès que durant els darrers anys, ni el govern de l’Estat espanyol, ni el de la
Generalitat de Catalunya, han endegat veritables polítiques públiques d’habitatge.
Així, l’Estat espanyol que ha destinat més de 250.000 milions d’euros (el 25% del
PIB espanyol) a rescatar els bancs que ara disposen d’un important patrimoni
immobiliari, ha situat la inversió en habitatge en un miserable 0,04% del PIB, quan a
Europa se situa entre l’1% i el 2% (trenta vegades mes).
Atès que disposar d’un mercat de l’habitatge regulat constitueix una de les
principals garanties de l’estat social pel fet que estarà protegit de les fluctuacions
del mercat immobiliari. La provisió d’habitatges no ha de ser una qüestió de mercat
sinó que constitueix un tema cabdal que requereix d’una intervenció decidida i
coordinada de les administracions. Tenim les eines, l’oportunitat i esperem que la
voluntat política per cercar propostes diferents per conformar una vila on tots i totes
puguem viure en condicions de benestar, amb garanties d’accés a l’habitatge
dignes i assequibles, així com amb els subministraments bàsics garantits.
Atesa la llei 18/2007, de 28 de desembre, del dret a l’habitatge, que en el seu article
8è, relatiu a les competències locals en els seus apartats primer assenyala que els
ens locals, sota el principi d’autonomia per a la gestió dels seus interessos,
exerceixen les competències d’habitatge d’acord amb allò establert per la legislació
de règim local, la legislació urbanística i aquesta mateixa llei, cal, de conformitat
amb la normativa vigent, disposar d’un Pla Local d’habitatge que és preceptiu per
tal d’impulsar mesures de potenciació de les polítiques publiques d’habitatge i de
protecció oficial, així com unes i les Ordenances Fiscals municipals que habilitin a
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l’Administració per a la imposició de les multes i sancions corresponents als pisos
buits de manera permanent i injustificada en mans dels grans tenidors.
Atès què per a poder desenvolupar les competències esmentades en el paràgraf
anterior, relatives a la inspecció i sanció dels habitatges buits de manera
injustificada, d’acord amb les determinacions de la llei 18/2007, cal que la
Generalitat de Catalunya delegui en els ens locals les competències inspectores a fi
de poder acreditar la desocupació permanent.
I atès el marc legal vigent, inaplicat a Catalunya, coincident amb l’anterior objectiu a
través del principi de solidaritat urbana recollit en l’art 73 de la Llei 18/2007 de 28 de
desembre del dret a l’habitatge que estableix que els municipis de més de 5.000
habitants i les capitals de comarca han de disposar en el termini de 20 anys d’un
parc mínim d’habitatges destinats a polítiques socials del 15% respecte del parc
principal mitjançant nova construcció, rehabilitació o mobilització.
Atès que davant d’aquest escenari de precarietat per a moltes famílies, l’anterior
Govern de l’Estat, del Partit Popular, interposà recursos davant del Tribunal
Constitucional contra les lleis catalanes que servien per a lluitar contra l’exclusió
residencial arrel dels quals van quedar suspeses bona part de la Llei 24/2015 de 29
de juliol i la Llei 4/2016 de 23 de desembre, que obligaven, per exemple, a les
entitats financeres i/o grans tenidors d’habitatge, a oferir un contracte de lloguer
social, per un període de 3 anys, a les famílies afectades per una execució
hipotecària abans d’executar el llançament, sense perjudici tot i que el govern català
tampoc ha desenvolupat en totes les seves possibilitats la mateixa.
Atès que actualment són en tràmit al Congreso de los Diputados dues proposicions
de llei que incorporen modificacions substancials de la LAU per revertir aquestes
disposicions antisocials, promogudes per tant per el PSOE com per Unidos
Podemos - En Comú Podem – A Marea.
Atès que per canviar aquest model especulatiu i que causa danys socials
irreparables calen actuacions a diversos nivells. Cal reformar les lleis estatals i
recuperar la plena aplicació de les lleis catalanes 24/2015 i 4/2016.
Atès que la província més colpejada pels desnonaments per impagament de lloguer
va ser Barcelona, amb 6.201 desnonaments, essent 8.624 els que es van produir a
Catalunya en 2017.
Atès que tot i que les principals competències en habitatge són de l’Estat espanyol i
de la Generalitat de Catalunya, des dels Ajuntaments també es poden fer polítiques
actives per pal·liar l’emergència habitacional dins les seves possibilitats. Cal que
des de l’Ajuntament de L’Hospitalet de Llobregat es prioritzin i potenciïn iniciatives
municipals per garantir el dret a l’habitatge.
Atès que és evident que aquesta realitat afecta directament a la nostra ciutat.
L’Hospitalet de Llobregat, com la majoria de ciutats catalanes i com tota l’àrea
metropolitana de la qual forma part, afronta el risc de patir una nova bombolla
immobiliària que fa que els preus, tant de compra com de lloguer, hagin entrat en
una nova espiral alcista, arribant als nivells de 2007 (abans de l’esclat de la crisi).
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La raó principal d’aquest fet és que hi ha determinats sectors econòmics que
pretenen que l’habitatge deixi de ser un dret social per convertir-lo progressivament,
encara més, en un objecte d’especulació financera al qual s’han abocat tot tipus
d’especuladors i, especialment, alguns grans fons d’inversió coneguts com “fons
voltors”. Les darreres macro-operacions per les quals Blackstone o Cerberus es van
fer amb el gruix de les carteres d’habitatges de Banc Popular, Catalunya Caixa o
BBVA tensionen encara més un mercat immobiliari on el preu del lloguer creix de
manera incontrolada a les grans ciutats multiplicant el risc d’exclusió per a moltes
persones i famílies. Una situació que afavoreix l’especulació i l’aparició de nous
operadors que pretenen posar en el mercat noves tipologies d’infrahabitatge com
els recentment publicitats “habitatges rusc” completament allunyats de la legalitat
vigent i de les condicions d’habitabilitat mínimes que han de disposar els habitatges.
Atès que amb l’agreujant que el parc públic de lloguer a l’àrea metropolitana i a la
nostra ciutat (tot i estar format per gairebé 1.200 habitatges en règim de lloguer
social) continua sent insuficient, mentre que a les ciutats europees se situa al
voltant del 20%. Tot plegat dificulta enormement l’accés a un habitatge digne i
assequible a molts veïns i veïnes del poble o ciutat. Altrament a L’Hospitalet de
Llobregat, després de consultar l’oferta de diferents portals immobiliaris, trobem que
el 85% del mercat immobiliari privat és dedicat a la compravenda mentre que
només el 15% és dedicat al lloguer.
Atès que cal ampliar el parc municipal d’habitatge de lloguer social, que actualment
no arriba als 200 habitatges
Atès que a L’Hospitalet de Llobregat, com a la resta de l’àrea metropolitana, el total
de l’oferta d’habitatge de nova construcció és encara majoritàriament de compra,
tenint el lloguer un percentatge molt baix, quan la demanda és, justament, la
inversa. Aquesta situació contrasta negativament amb la de ciutats europees d’una
mida semblant a la vila, on el parc de lloguer, en bona part públic, representa la
major part de l’oferta d’habitatge.
Atès que l’any 2013, l’Ajuntament va aprovar un Pla d’Accions per l’Habitatge a
L’Hospitalet pel període 2013-2015 (https://www.l-h.cat/gdocs/d1765137.pdf)
estructurat en 15 eixos d’actuació amb la vista posada en garantir el dret d’accés a
un habitatge digne per a tothom. És urgent crear un Pla d’Habitatge municipal
actualitzat que plantegi anàlisis i actuacions concretes a curt, mig i llarg termini.
Atès que el govern municipal ha anunciat l’inici de la tramitació per la redacció d’un
Pla Local d’Habitatge, com a eina integradora de polítiques públiques que ha de
dissenyar les actuacions en matèria d’habitatge públic a la ciutat. Una eina on cal
garantir la participació ciutadana i implicar aquelles associacions i plataformes que
venen lluitant per a garantir el dret a l’habitatge.
Atès que durant aquest mandat el Ple Municipal de L’Hospitalet de Llobregat ha
aprovat diverses mocions relacionades amb el dret a l’habitatge, de les quals es
desprèn la necessitat de disposar patrimoni municipal de sòl i recursos econòmics
per a destinar-los a l’ampliació del parc municipal d’habitatge. Queda patent la
prioritat que suposa el dret a l’habitatge en les accions polítiques dels diversos
grups municipals, que tenint diferents punts de vista, aporten propostes amb la
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voluntat d’arribar a consensos pel bé comú, com es reflecteix en aquesta moció.
Atès que la problemàtica de l’habitatge obliga a multiplicar els esforços i a exigir a
totes les Administracions implicades a assumir les seves responsabilitats, a cercar
solucions d’acord amb les seves competències i a cercar eines de col·laboració que
ens permeti oferir solucions estables i justes. Aquesta problemàtica exigeix un
treball intensiu dels serveis socials municipals, dels treballadors/es de l’Oficina
Local i de la regidoria d’Habitatge que atenen un elevadíssim nombre de casos i
que, a tall d’exemple, fan anualment de l’ordre de 40.000 atencions, han tramitat en
el darrer exercici al voltant de 3.000 ajuts per al pagament de lloguer, avaluat 344
famílies per a accedir a la Mesa del Fons Social d’Habitatge, a més de les més de
300 ordres de desnonament que des de 2016 es suspenen cada any amb mediació
de l’Ajuntament.
Atès que l’Ajuntament de L’Hospitalet de Llobregat està intervenint en els
desnonaments que passen pels serveis socials, però en resten molts sense
detectar o sense atendre. Entre aquests darrers els anomenats “desnonaments
invisibles”, que són aquells en els que les persones arrendatàries han d’abandonar
el seu habitatge, sense que formalment existeixi un procediment de desnonament,
degut a que no poden pagar l’increment dels lloguers transcorreguts els tres anys
de termini mínim de duració dels contractes de lloguer o a que, en molts casos no
es renoven els contractes.
Atès que el mes de novembre de 2017 es va signar un conveni de cessió temporal
de 50 habitatges per part de la SAREB a favor de l’Ajuntament, la totalitat dels quals
es destinaran a acollir famílies en situació de vulnerabilitat i/o exclusió residencial
en règim de lloguer social.
Atès que l’Ajuntament de L’Hospitalet durant la tramitació de la llei 4/2016 de 23 de
desembre va presentar una esmena que es va formalitzar en el futur reglament per
a la regulació de situacions d’ocupació sense títol habilitant en la disposició final
quarta de la pròpia llei. Aquest reglament està pendent de tramitació parlamentària
a proposta del Govern de la Generalitat.
Atès que des del 2016, s’han adjudicat, a través de la Mesa del Fons Social, 141
habitatges en règim de lloguer social provinents del patrimoni públic municipal, del
de la Generalitat de Catalunya o cedits a l’Administració per part d’entitats
financeres.
Atès que la política municipal d’habitatge s’ha d’orientar preferentment a la recerca
de solucions alternatives a l’actual manca d’habitatge assequible a la vila,
especialment de lloguer. Per això, aquesta moció té com a objectius fonamentals
crear mecanismes de generació de més habitatge de lloguer, sobretot de preu de
protecció oficial i preu regulat, i d’augmentar la capacitat del parc d’habitatges
públics de lloguer.
Atès que l’Hospitalet de Llobregat és la ciutat més densament poblada d’Europa,
amb zones concretes de la ciutat amb densitats insostenibles, i sent un municipi
amb poc espai sense edificar, es fa evident que cal plantejar alternatives com que la
construcció de nou habitatge hagi de supeditar-se a la regeneració del teixit urbà
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existent, tot redistribuint la densitat de població del municipi més equitativament.
Atès que la solució de les necessitats habitacionals han de fer-se contemplant tot
l’espectre inherent al procés urbà: obertura d’espais lliures i verds, medi ambient,
serveis socials, equipaments i economia per evitar avançar en la resolució d’un
problema mentre empitjorem uns altres.
Atès que és evident que el problema de la manca d’habitatge i de la dificultat
d’accés, especialment per a les persones amb major vulnerabilitat econòmica,
només es podrà resoldre amb propostes i polítiques estructurals d’abast
supramunicipal i donant més competències i recursos als municipis. El dret a
l’habitatge s’ha d’assumir de manera col•lectiva perquè es tracta d’un problema
global. En aquest sentit, i pel cas que ens pertoca territorialment, resulta cabdal
apostar per polítiques públiques integrades des de l’Àrea Metropolitana de
Barcelona.
Atès que cal tenir en compte també que el problema de l’accés a l’habitatge pot
agreujar-se davant dels riscos potencials que ja es comencen a observar i que
apunten a noves bombolles, com la del lloguer; especialment en un escenari on les
grans entitats financeres estan venen el seu patrimoni immobiliari a fons d’inversió
i/o socimis, amb l’objectiu d’especular amb els actius immobiliaris o estendre el
mercat lliure de lloguer i, per tant, completament allunyades de la necessitat de
disposar d’un parc de lloguer social per donar resposta a famílies en situació
d’exclusió residencial.
Atès que davant d’aquesta situació calen polítiques públiques orientades a regular
el mercat de lloguer, a ampliar el parc públic d’habitatge i a legislar per aconseguir
els objectius de solidaritat urbana que disposa la llei 18/2007 de 28 de desembre
del dret a l’habitatge.
El Ple de l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat, a proposta dels grups municipals
del PSC i d’ICV-EUIA-PIRATES-E i CUP-Poble Actiu, acorda:
1.- Instar el Govern de l’Estat i als grups parlamentaris del Congreso de los
Diputados a la reforma de la Llei d’Arrendaments Urbans (LAU) per a recuperar,
entre d’altres, la durada dels contractes d'un mínim igual o superior 5 anys, en lloc
dels 3 actuals, així com per establir, per als grans tenidors el termini mínim de 7
anys en els contractes de lloguer. Així mateix també per a vincular les variacions
anuals de preu a l’IPC, per a impulsar ajuts a la rehabilitació i/o bonificacions fiscals
que fomentin el mercat del lloguer o per establir i implementar un índex de
referència de preus de lloguer en virtut del qual s’ordenin les variacions del mercat
immobiliari, dotant a la Generalitat de Catalunya i als ajuntaments d’eines jurídiques
per a que puguin declarar zones de mercat tensionat per increments
desproporcionats dels preus de lloguer a fi i efecte de regular-ho.
2.- Instar el Govern de l’Estat a redactar i tramitar el reglament que permetrà
imposar el recàrrec de l’IBI (fins al 50%) sobre els habitatges que es mantinguin
desocupats de manera injustificada durant més de 2 anys.
3.- Instar el Govern de l’Estat a implementar en els Pressupostos Generals de
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l’Estat, pendents de tramitació i aprovació parlamentària, la dotació econòmica
suficient que permeti desenvolupar el Plan Nacional de Vivienda amb atenció
prioritària a les polítiques destinades al lloguer assequible i a les d’ampliació del
parc públic de lloguer en àrees de forta demanda acreditada d’acord amb les
diferents administracions públiques, així com a la rehabilitació i l’eficiència
energètica dels habitatges.
4.- Instar el Govern de l’Estat a impulsar una moratòria per a suspendre els
desnonaments de totes les famílies amb situació de risc d’exclusió residencial
acreditada que estiguin ocupant habitatges d’entitats financeres, fons d’inversió,
socimis o grans tenidors en general, durant un termini d’un any, que permeti
consolidar una nova legislació general en base a la qual caldrà analitzar els casos.
5.- Instar el Govern de l’Estat a regular la dació en pagament com a sistema de
cancel·lació del préstec hipotecari.
6.- Instar el Govern de l’Estat a modificar l’article 20 del Real Decreto Legislativo
7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de
Suelo y Rehabilitación Urbana, en el sentit d’incrementar les reserves d’edificabilitat
per a habitatges de protecció oficial en el sòl urbanitzat sotmès a actuacions de
reforma o renovació de la urbanització, de manera que es passi del 10% al 40%.
7.- Instar el Govern de l’Estat a retirar els recursos interposats davant el Tribunal
Constitucional contra les lleis 24/2015 de 29 de julio y 4/2016 de 23 de diciembre,
per tal que recuperin la seva vigència els preceptes legals que obliguen als grans
tenidors d’habitatge a oferir lloguer social a les famílies vulnerables abans
d’executar un desnonament i/o execució hipotecària. Així mateix, instar al govern de
la Generalitat a reactivar de forma urgent els articles de la Llei 4/2016, de 23 de
desembre, de mesures de protecció del dret a l’habitatge de les famílies en risc
d’exclusió residencial. Les que el Tribunal Constitucional ha aixecat la suspensió,
en concret, a l’expropiació d’ús de 4 a 10 anys dels habitatges buits inscrits al
registre de pisos buits de la Generalitat (article 15) i l’expropiació de l’ús per 3 anys
dels habitatges de les famílies excloses que signen dacions en pagament (article
17).
8.- Instar el Govern de la Generalitat de Catalunya a modificar la Llei d’Urbanisme,
Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, en el sentit d’incrementar les reserves que
estableix el planejament urbanístic per a la construcció d’habitatge protegit en el
sentit d’incrementar fins al 40% de la edificabilitat total per habitatge de protecció
oficial en règim general. En aquest sentit, també instar al Govern de la Generalitat
de Catalunya per tal que impulsi modificacions legislatives que prioritzin les
cessions obligatòries d’aprofitament urbanístic, quan es tracti d’àrees de forta
demanda acreditada d’habitatge, en forma de reserves d’edificabilitat per habitatge
de protecció oficial, per tal què aquestes puguin ésser gestionades per
l’Administració pública competent, en la modalitat d’habitatge destinat a polítiques
socials. El govern de la Generalitat, amb la participació del govern municipal, ha
d’emprendre les modificacions normatives escaients per tal d'establir l'obligació de
destinar les reserves d’habitatge protegit previstes als sectors urbanístics de
desenvolupament, a règim de lloguer social, i en cas de venda poder esdevenir per
tanteig i retracte a propietat i gestió pública municipal com habitatges de lloguer
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social. La nova Llei de territori hauria, per tant, de recollir aquests conceptes.
9.- Instar al Govern de la Generalitat a aplicar les multes coercitives i les sancions
per habitatges buits que contempla la Llei d’habitatge de Catalunya del 2007 i que
poden arribar fins als 900.000€, sens prejudici de les accions que realitzi
l’Ajuntament.
10.- Instar a la Generalitat de Catalunya a que procedeixi amb la màxima diligència
a formular, consensuar, prèvia concertació amb el món local, i a tramitar i aprovar el
Pla Territorial Sectorial d’Habitatge de Catalunya amb les dotacions pressupostàries
corresponents per poder fer efectiu el seu compliment.
11.- Instar el Govern de la Generalitat de Catalunya a implementar l’Índex de preus
de lloguer amb mesures de foment fonamentades en bonificacions fiscals i ajuts a la
rehabilitació que impulsin la seva utilització en el mercat lliure de lloguer.
12.- Instar el Govern de la Generalitat de Catalunya a impulsar les modificacions
legislatives per tal què el parc públic d’habitatge, actual i futur, sigui inalienable i es
gestioni, en la seva totalitat, en règim de lloguer assequible i també social.
13.- Instar el Govern de la Generalitat de Catalunya a legislar contra les iniciatives
especulatives que pretenen estendre diferents modalitats d’infrahabitatge (com per
exemple els anomenats “habitatges rusc”) com a solució a l’emergència i exclusió
residencial, i que incompleixen els paràmetres mínims que han de regir en els
habitatges d’acord amb les condicions legals mínimes d’habitabilitat.
14.- Instar el Govern de la Generalitat de Catalunya a la tramitació i aprovació del
Reglament per a la regularització de les ocupacions residencials sense títol
habilitant de conformitat amb la Disposició Final Quarta de la Llei 4/2016 de 23 de
diciembre.
15- Instar el Govern de la Generalitat de Catalunya a impulsar el nou Pacte
Nacional pel Dret a l’Habitatge que superi l’anterior PNDH 2007-2016 i que fixi,
d’acord amb els municipis amb forta demanda acreditada, els reptes i les
estratègies per als propers 10 anys.
16.- Instar al govern de la Generalitat i al govern municipal a reforçar i ampliar
l'Oficina Municipal d'Habitatge que unifiqui tots els serveis relacionats i que actuï
com a oficina única i de referència per a la ciutadania, tot estudiant i executant la
dotació dels recursos materials i humans necessaris perquè pugui complir les seves
tasques amb eficiència.
17.- Instar al govern municipal, amb la col·laboració de l’Àrea Metropolitana de
Barcelona, per a què que estudiï la viabilitat jurídica i emprengui les modificacions
del PGM i plans següents, per tal d'establir l'obligació de destinar, com a mínim, el
30% del sostre superior a 600 m2 dels edificis de nova construcció o sotmesos a
rehabilitació integral que generi nous habitatges dintre del sòl urbà consolidat del
municipi a habitatges de protecció oficial en règim de lloguer social, i en cas de
venda poder exercir el dret de tanteig i retracte per passar-los a propietat i gestió
pública municipal.
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18.- Instar al govern municipal a incloure en la redacció del Pla Municipal
d’Habitatge 2019-2024 a partir de l’anàlisi de la realitat al municipi, amb un cens de
pisos buits, i de les necessitats habitacionals amb especial atenció a prevenir i
atendre l’emergència habitacional i l’exclusió residencial, garantir el bon ús de
l’habitatge, ampliar el parc d’habitatge assequible, mantenir, rehabilitar i millorar el
parc actual i tenint present les iniciatives socials innovadores sobre política
d’habitatge. El pla inclourà la declaració d’Àrees de Conservació i Rehabilitació
(ACR) que determini un informe previ en l’àmbit de tot el municipi, amb l’objectiu de
garantir un ús adequat de l’habitatge, de promoure la regeneració del teixit
urbanístic i la conservació de l’habitatge en estat molt deficient, així com d’evitar
processos d’especulació immobiliària o que comportin riscos per a la cohesió social,
d’acord amb els articles 15, 36 i 37 de la Llei 18/2007, de 28 de desembre i el què
defineixi el Pla Municipal d’Habitatge 2019-2024. També establirà la delimitació, a
tota la ciutat, d’àrees de dret de tanteig i retracte en favor de l’administració, tenint
present el diagnòstic del Pla Municipal d’Habitatge 2019-2024.
19.- Instar al govern municipal a estudiar l’activació de l’acord 16 de la Resolució
Jus/1696/2013, de 16 de juliol, per la qual es fa públic el Protocol d’execució de les
diligències de llançament als partits judicials de Catalunya, i que diu que en l’àmbit
de cada partit judicial es pot constituir una comissió de seguiment. I que aquesta
comissió demani al degà/ana que els jutjats comuniquin als serveis socials
municipals l’inici de tots els processos d’execució hipotecària i els desnonament que
afectin a famílies vulnerables.
20.- Instar al govern municipal a que estudiï la implementació de les mesures
adients, adreçades a la conversió d'edificis de titularitat pública municipal i/o d’altres
institucions destinats a usos no residencials en edificis d'ús residencial, amb
l'objectiu d'estendre el parc públic d'habitatge de lloguer.
21.- Instar al govern municipal a recavar informe jurídic sobre l’adequació a dret de
l’expropiació definitiva dels habitatges buits provinents de grans tenidors i posar-los
a disposició de lloguer social.
22.- Instar al govern municipal a que apliqui la Llei d’habitatge de Catalunya de
2007, un cop es formalitzi la cessió de la Generalitat de les competències
inspectores a l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat, i obri els expedients
necessaris a tots els grans tenidors per habitatges buits durant més de dos anys i
que apliqui les sancions que en resultin i que s’apliquin les normes de la mateixa llei
que permet sancionar a aquells propietaris que apliquin mesures de mobbing per
forçar la sortida de llogaters dels seus habitatges i que de conformitat amb l’article 3
del Decret 1/2015 de la Generalitat de Catalunya, apliqui les sancions
corresponents a tots aquells habitatges provinents d’execucions hipotecàries i que
no hagin realitzat les obres necessàries per al compliment dels requisits
d’habitabilitat exigits als habitatges.
23.- Instar al govern municipal a constituir, en el marc de la redacció del Pla
Municipal d’Habitatge 2019-2024, una comissió de consulta i participació formada
també per entitats i actors socials de la ciutat relacionades amb el dret al l’habitatge
que permeti la implementació i els seguiment conjunt amb l’Ajuntament de la
execució del propi Pla.
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24.- Traslladar els acords al govern de l’Estat espanyol, al Govern de la Generalitat
de Catalunya, a la Mesa del Parlament de Catalunya, al grups parlamentaris del
Parlament de Catalunya i del Congreso de los Diputados, al Consell Comarcal del
Barcelonès, a la Diputació de Barcelona, a les Plataformes d’Afectats per
l’Hipoteca, al Sindicat de Llogaters/es, a la FMC i l’ACM, a la Federació
d'Associacions de Veïns de L'Hospitalet, a les associacions de veïns i veïnes de la
ciutat i a les entitats socials de la ciutat.

PSC-CP, ICV-EUiA-PIRATES-E
MOCIÓ 14.- PER ADHERIR-SE AL MANIFEST, SOL·LICITANT QUE
L’ACADÈMIA SUECA MODIFIQUI LES SEVES NORMES I ATORGUI A
FEDERICO GARCÍA LORCA EL PREMI NOBEL DE LITERATURA A TÍTOL
PÒSTUM.
Aquesta moció que incorpora l’esmena “in voce” formulada pel Sr. Miguel Manuel
García Valle, portaveu del grup polític municipal de Ciutadans, i acceptada pels
grups proponents, ha estat aprovada íntegrament, per unanimitat dels assistents
presents en el moment de la votació.

El text definitiu aprovat de la moció, és el següent:
El poeta i dramaturg Federico García Lorca va néixer a Fuente Vaqueros el 5 de
juny del 1.898, aquest any es compleix el seu 120è aniversari. Un nombrós grup
d’intel·lectuals i artistes ha presentat un manifest per demanar a l’Acadèmia Sueca
que concedeixi el Premi Nobel de Literatura a Federico García Lorca a títol pòstum.
El nostre Ajuntament, a través d’aquesta moció incorpora la seva signatura a
aquesta petició, en nom del nostre municipi. Ens adrecem a l’Acadèmia Sueca per
tal que estudiï la possibilitat d’atorgar el Premi Nobel de Literatura al poeta espanyol
Federico García Lorca.
Sol·licitem respectuosament als acadèmics suecs que modifiquin les normes per les
que es regeixen els Premis Nobel actualment en no contemplar la concessió a
persones difuntes a títol pòstum. Demanem que es valori la vida d’una persona
extraordinària, que va escriure unes obres excepcionals i que va trobar la mort en
circumstàncies extraordinàries.
L’obra de Federico García Lorca conté poesia, teatre i narrativa i ocupa 4316
pàgines. La Generació del 27, de la qual va ser integrant el poeta granadí, va
formar part d’una època daurada de la cultura espanyola, no només en la literatura,
sinó amb figures del cinema com Luis Buñuel, o de les arts plàstiques com Dalí o
Picasso, i que es va veure truncada per la guerra i la dictadura franquista.
A Federico García Lorca el van afusellar la matinada del 18 d’agost del 1936, en el
barranc de Víznar, junt amb dos banderillers i un mestre d’escola. L’ordre per a la
seva execució va partir del general Queipo de Llano, que va dir al governador de
Granada “dadle café, mucho café”, consigna que significava l’ordre d’execució per a
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les víctimes de la repressió feixista. Va morir Lorca a la seva terra de Granada, on
havia anat a trobar seguretat i protecció. Van segar la vida del poeta més conegut i
popular d’Espanya, quan Federico García Lorca tenia poc més de 38 anys, és a dir,
en plena maduresa creativa.
No hi ha conversa sobre Federico García Lorca que no conclogui amb la seguretat
que, d’haver viscut, hauria assolit el Premi Nobel de Literatura. Quatre escriptors i
poetes als que els va ser concedit el Premi Nobel: Juan Ramón Jiménez, Vicente
Aleixandre, Gabriel García Márquez i Pablo Neruda, van fer referència a Federico
García Lorca en el seu discurs d’acceptació del premi.
Una gran artista xilena, la Violeta Parra, va dedicar-li aquestes paraules:
Así el mundo quedó en duelo
Y está llorando a porfía
Por Federico García
Con un doliente pañuelo
No pueden hallar consuelo
Las almas con tal hazaña
Qué luto para la España
Qué vergüenza en el planeta
De haber matado un poeta
Nacido de sus entrañas.
“Un río de sangre”-Violeta Parra

Era Federico un andaluz de Fuente Vaqueros, un pueblo en la Vega de Granada
bañado por el río Genil, río al que dedica uno de sus poemas más universales… Y
que yo me la llevé al río creyendo que era mozuela, pero tenía marido.
“La casada infiel”

També en l'obra d'aquest poeta universal està present el món dels gitanos, per
exemple, el “Romancero gitano” en el seu romanç “Prendimiento de Antoñito el
Camborio en el camino de Sevilla”, ens explica la primera de dues aventures del
gitano Antonio Torres Heredia. En un discurs amb motiu d'inauguració de la
biblioteca de Font Vaquers, titulat “Medio pan y un libro”, Federico parla del gana
física que es pot combatre amb mig pa o mitja fruita, però i el gana de cultura i la
gana de coneixement. Un escriptor rus quan estava detingut a Sibèria, envoltat
d'estepes nevades, demanava a la seva família llibres, molts llibres, per tenir escala
i elevar el seu esperit per veure més alt, més clar i més lluny.
La guerra, la revolta dels militars feixistes contra la República va comptar amb el
suport de Hitler i de Mussolini al general Franco, en el que va ser un assaig de la II
Guerra Mundial on els nazis van ocupar Europa, on el poble suec va combatre
contra el nazisme en defensa de les seves llibertats i de la seva sobirania com a
país. Seria un missatge molt positiu i que rebrien totes les persones que encara
continuen, amb el propi Federico, enterrats en fosses comunes.

…/…

91

En reconeixement d'un extraordinari i superb escriptor, perquè la seva obra segueix
viva, cada tres minuts al món es representa una obra seva, s'han traduït els seus
llibres a tots els idiomes del món, del planeta. Reuneix totes les condicions per
rebre el premi Nobel de Literatura a títol pòstum.
Lorca representa la tolerància, la convivència, els valors republicans des del
principi. Una prova evident de l’estima i admiració del poble vers Federico és que no
hi ha poble ni ciutat a tota Espanya que no tingui un carrer, una plaça, un centre
escolar, una biblioteca amb el seu nom. Això significa que Federico García Lorca és
universal, de totes i de tots.
El Ple de l’Ajuntament de L’Hospitalet de Llobregat, a proposta del grups polítics
municipals PSC-PM i ICV-EUIA-PIRATES-E, acorda:
PRIMER.- Adherir-se al manifest adjunt, sol·licitant que l’Acadèmia Sueca modifiqui
les seves normes i atorgui a Federico García Lorca el Premi Nobel de Literatura a
títol pòstum.
SEGON.- Fer arribar el contingut d’aquest acord a l’ambaixada sueca a Madrid,
sol·licitant el trasllat a l’Acadèmia Sueca.
TERCER-. Instar el govern municipal per homenatjar a Federico García Lorca al
municipi de L’Hospitalet, bé dedicant-li un monument a la ciutat, bé portant a terme
un cicle d’activitats culturals o qualsevol altra mesura de reconeixement i divulgació
de la seva obra.
QUART-. Dels acords que conté la present moció es farà trasllat al Ministeri de
Cultura i Esport, al Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, al
moviment associatiu de la ciutat, i a nobelparafederico@gmail.com,
http://nobelparafederico.blogspot.com/.
ANNEX: MANIFIESTO PARA QUE SE CONCEDA EL PREMIO NOBEL DE
LITERATURA A FEDERICO GARCÍA LORCA A TÍTULO

PÓSTUMO
Los abajo firmantes se dirigen respetuosamente a la Academia Sueca a fin de
recabar el premio Nobel de Literatura para el escritor español Federico García
Lorca.
Conscientes de que las actuales normas no prevén la concesión a título póstumo,
nos atrevemos, a pesar de todo, a solicitar el premio, que consideramos justo en
este caso y en otros de literatos ya fallecidos, por lo cual solicitamos un cambio en
las normas de concesión vigentes hasta el momento.
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García Lorca es un poeta y dramaturgo universal, no tanto por su muerte trágica, a
manos de los rebeldes franquistas en agosto de 1936, cuanto por la calidad de su
obra y su repercusión general. El premio, por tanto, tendría una trascendencia
literaria en primera instancia, pero a la vez no se nos oculta que sería también una
respuesta, desde la defensa de los Derechos Humanos y la vida, al terrible
asesinato de un ciudadano que legítimamente luchó por la Segunda República y
por las ideas de progreso, comprometiendo su nombre y su carrera en actos y
suscripción de manifiestos que probaban su compromiso cierto a favor de la libertad
y contra el fascismo.
García Lorca, aunque muerto físicamente, es un poeta de muerte imposible. Lo
asesinaron hace más de ochenta años, pero sus restos aún no han aparecido. Eso
sí, él y su obra han reaparecido en todas las universidades, institutos y escuelas del
mundo. Es unos de los autores universales más populares y más leídos.
Además, en estos tiempos de despertar del movimiento feminista, no podemos
olvidar el innegable compromiso de Federico con la causa de la liberación de las
mujeres, su apuesta por la igualdad entre sexos en una época y un país dominados
por el patriarcado, el clero y la reacción. Lorca dedicó gran parte de su teatro a
denunciar la opresión sufrida por la mujer rural andaluza, víctima eterna de la
miseria y del machismo, en el hogar y en el campo, sometida a una doble tiranía
que todavía no se ha erradicado.
La Academia Sueca puede hacer una excepción para reconocer la trayectoria de
una persona excepcional, símbolo inmortal del diálogo entre la literatura y la
sociedad civil.
Al cumplirse el 120 aniversario de su nacimiento, pedimos el Nobel de Literatura
para Federico García Lorca, el escritor granadino que sigue traspasando fronteras y
conquistando el corazón de millones de lectores. Sus asesinos nunca consiguieron
acallar su voz, la voz libre de un demócrata enamorado de su pueblo y de todos los
marginados de la tierra.

ERC, CIU, CUP-PA
MOCIÓ 15.- PROPOSANT REPARAR I RESTAURAR EL MONUMENT A LLUÍS
COMPANYS I MILLORAR EL MANTENIMENT DEL MOBILIARI URBÀ DE LA
SEVA PLAÇA.
La votació d’aquesta moció 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 I TERCER: 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
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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 de la REGIDORA i
REGIDOR NO ADSCRITA/ADSCRIT, Sra./Sr. Cristina Santón Ramiro, Rafael
Jiménez Ariza; amb 3 vots en contra dels representants del PP, Sr./Sra. Pedro
Alonso Navarro i Sonia Esplugas González i del REGIDOR NO ADSCRIT Sr.
Francisco Javier Martín Hermosín 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.
b) Acords SEGON, QUART I CINQUÈ: han estat aprovats per unanimitat dels
assistents presents en el moment de la votació.

El text definitiu aprovat de la moció, és el següent:
Atès que la plaça Lluís Companys és una de les places més emblemàtiques del
barri centre i l’Hospitalet.
Atès que en aquesta plaça es troba el monument en memòria del que va ser
President de la Generalitat de Catalunya.
Atès que el monument a Lluís Companys és una de les obres més reconegudes en
l’àmbit internacional de l’artista hospitalenc Albert Castañé.
Atès que el monument a Lluís Companys es compon de 57 columnes de ferro, una
per cada any des del seu naixement fins a la seva mort, coronades per botelles de
bonze que simbolitzen els recipients de les columnes antigues que es col·locaven
antigament a les tombes. Un camí de llambordes i també una esfera de ferro amb
un forat per mirar-hi dins, cobert per una finestra circular de ferro i vidre. A dins de
l’Esfera, sobre una placa metàl·lica, hi ha un gravat de la imatge de Lluís
Companys.
Atès que aquest monument ha patit diversos actes incívics, es troba deteriorat i
algunes de les columnes de ferro es troben en mal estat fins al punt que algunes ja
han caigut (annex amb fotos).
Atès que a la Plaça Lluís Companys també hi ha un parc infantil on hi ha bancs que
estan trencats o malmesos (annex amb fotos).
Atès que l’Associació de Veïns del Centre ara fa sis mesos va registrar una moció
denunciant les mancances i el deteriorament en què es troben algunes zones de la
Plaça Lluís Companys.
Atès que al gener de 2018 es va aprovar al ple municipal una moció on s’acordava
obrir un procés participatiu durant l’any 2018 per tal que els hospitalencs poguessin
fer propostes de millora per a la remodelació i reordenació de la Rambla Just
Oliveras, en coordinació i d’acord amb el procés que ja estava iniciat per la
reordenació de la Plaça Lluis Companys i que es mostrés el compromís de l’equip
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de govern de dotar econòmicament aquest projecte el més aviat possible.
El Ple, a proposta dels grups municipals de ERC, CiU-PDeCAT i CUP-PA, adopta
els següents acords:
Primer.- Instar a l’Ajuntament de l’Hospitalet a reparar i restaurar els elements
deteriorats i els desperfectes del monument a Lluís Companys.
Segon.- Instar a l’Ajuntament a substituir i renovar el mobiliari urbà deteriorat del
parc infantil i tot l’àmbit de la Plaça Lluís Companys.
Tercer.- Instar a l’Ajuntament a instal·lar panells informatius amb la biografia del
President Companys i una descripció del monument en la mateixa Plaça Lluís
Companys.
Quart.- Donar compliment als acords de la moció per obrir un procés participatiu
per remodelar la rambla de Just Oliveras aprovada al ple municipal del 23 de gener
del 2018.
Cinquè.- Traslladar els presents acords al Consell del Districte I, a l’A.V. del Centre
i al Memorial Democràtic.
A continuació l’Alcadessa dóna pas a l’examen, debat i votació de les
mocions individuals.
MOCIONS INDIVIDUALS

PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA
En relació amb la moció presentada pel grup polític municipal del Partit dels
Socialistes de Catalunya-Candidatura de Progrés, número 16, es produeixen les
intervencions següents:
SRA. ALCALDESSA
Hi ha una esmena del Sr. Monrós.

SR. MONRÓS IBÁÑEZ (CiU)
Sí, nosaltres, com hem manifestat a la Junta de Portaveus, demanàvem la
supressió de la part expositiva en el paràgraf número 4, perquè entenem que, ja
com hem comentat, no respon a una realitat objectiva de la situació, especialment
en la seva última frase d’aquest paràgraf i en ares de votar-la a favor, el que
proposem és la supressió del paràgraf número 4 per part del Partit Socialista, que
és el que proposa aquesta moció.

SR. BELVER VALLÉS (PSC-CP)
Sí, acceptem la proposta.
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SRA. ALCALDESSA
Doncs procedim a l’explicació, Sr. Fran Belver.

Essent les 19:42 hores, abandona la sessió el Sr. José Castro Borrallo, regidor del
grup polític municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya.
SR. BELVER VALLÉS (PSC-CP)
Gràcies, Sra. Alcaldessa. Tal com vam anunciar en el Ple del mes passat, portem a
aprovació, a debat i esperem que a aprovació, una moció per declarar L’Hospitalet
ciutat antifeixista. Aquesta declaració, aquesta proclamació, l’hem fet en reiterades
ocasions, però ara en aquest moment, el que plantegem d’una manera molt clara i
així ho diu el primer acord, declarar L’Hospitalet com a ciutat antifeixista.I volem
declarar la ciutat antifeixista en un moment en que estem utilitzant aquest adjectiu,
segurament, de manera massa sovint i, fins i tot, en determinats moments, de
manera massa frívola. I per això també en la moció, parlem per una banda de la
condemna i de la declaració de la ciutat com a antifeixista, però a la vegada també
de la banalització del feixisme com a tal.
Ara sembla que tothom que no pensi com un mateix és feixista. Si penses com jo,
ets un demòcrata, si no penses el mateix que jo, ets un feixista. I pensem que això
no ha de ser així. No és així i que, per tant, tan dolent és que el feixisme campi
arreu on vulgui, i estem vivint amb preocupació el creixement d’aquestes actituds,
de partits i fins i tot d’arribar a governs de països en el sí de Europa, la qual cosa
entenem que és preocupant, però també massa sovint aquesta banalització.
Per tant, el que demanem estrictament en aquesta moció, és declarar que la ciutat,
que L’Hospitalet és una ciutat antifeixista, que condemnem qualsevol actuació,
activitat, pintada, manifestació, agressió que tingui com a origen aquest feixisme, en
qualsevol de les seves maneres, ja sigui en temes de violència ideològica, de
violència masclista, contra la comunitat LGTBI, que no respecta la diversitat
religiosa o qualsevol altra diferència cultural i ideològica. Per tant, una condemna
rotunda del feixisme i a totes les actuacions feixistes que s’hagin produït o es
puguin produir a la nostra ciutat i una condemna i un prec, si em permeten, de no
banalitzar el feixisme.
I avui, i amb això acabo, hem vist alguna cosa en aquest Ple, perquè mirin, i crec
que ha quedat expressat. Nosaltres com a Partit Socialista, amb el que les forces
independentistes plantejaven com a referèndum de l’1 d’octubre, saben que
nosaltres no estem en absolut d’acord. Sentia avui al Sr. Miguel García, portaveu de
Ciudadanos, comparar l’1 d’octubre amb l’atemptat del 23-F. Ens sembla una
animalada i això és banalització del feixisme, contra això també volem lluitar.

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.
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SR. JIMÉNEZ ARIZA (REGIDOR NO ADSCRIT)
Gracias. Recuperando el hilo de lo que comentaba Fran, sí que además hay que
poner un poco en antecedentes. A mí me sorprende a veces cuando veo gente
mayor que ha vivido el franquismo, por una diferencia política al final, porque es una
diferencia política, llamar fascista a otra persona. A mí me sorprende. Ellos sí que
tienen memoria, los jóvenes no tenemos tanta, porque los jóvenes como mucho nos
lo han explicado o nos lo han leído.
Pero en este país, el fascismo, el franquismo mató a miles y miles de personas, ya
no solo ese fascismo y ese franquismo, sino que después de la transición también
ha habido muchas víctimas de ese fascismo. Se contabilizan más de 100 muertes
en España y más de 4.000 víctimas de agresiones por grupos de ultraderecha, por
xenofobia, por homofobia, por diferencias ideológicas y eso es una lacra que hay
que sacar de la sociedad.
No hay que tener odio, no hay que tener miedo a la diferencia y eso que el punto
que sugería Monrós, que se sacara igual supongo que será por el contexto catalán
en sí, pero yo creo que es una cosa que ante cualquier crisis se manifiesta, ante
cualquier crisis aparece el típico lumbreras con soluciones muy fáciles para
problemas muy complejos, señalando a minorías, diciendo que los que vienen de
fuera son los que nos quitan el trabajo, que los que vienen de fuera son los que se
aprovechan de nuestras subvenciones. Al final, son un caldo de cultivo perfecto
para cualquier tipo de movimiento de ultraderecha y para cualquier tipo de
populismo y creo que es de rigor además, demostrar que nuestra ciudad es una
ciudad de acogida, una ciudad diversa y que no admite este tipo de
comportamientos en su convivencia y en su espacio.
Una vez dicho esto, yo creo que esta moción sí que es una moción que nos une,
que precisamente acepta enmiendas para que nadie se sienta ofendido. Creo que
no es una moción que clasifique, porque en este contexto lo que no hay que tratar
es de incluir a gente, incluir a colectivos dentro de estos grupos fascistas, sino que
se trata de señalar aquellos que lo son. Y no vamos a entrar en suspicacias de si tú
lo eres o no lo eres, sino que hay grupos que se identifican como tal y lo hacen
libremente y contra eso, creo yo, que esta ciudad es lo que debe mostrarse
frontalmente opuesta a cualquier tipo de este movimiento, por la democracia y por
la libertad de sus ciudadanos. Voto a favor de la moción.

SRA. SANTÓN RAMIRO (REGIDORA NO ADSCRITA)
Gràcies. A favor.

SR. MARTÍN HERMOSÍN (REGIDOR NO ADSCRIT)
Gracias. Yo voto a favor de esta moción, señalando y matizando la intervención
anterior que he oído al compañero, pues quiero expresar mi rechazo a toda
violencia y de grupos extremistas, de extrema izquierda y la extrema derecha,
porqué al final los extremos se unen en un nexo común, que es la intolerancia.
Y respecto a los muertos, por desgracia ideológicamente no los tuvimos a partir del
36, los tuvimos a partir del 34 y a todos, a todos los que murieron de manera
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inocente y por hechos que nada tenían que ver, porqué la muerte arbitraria y la
pena de muerte es denunciable, es reprochable y reprobable. Por tanto, a todos
ellos hay que recordarlos y no hay muertos mejores ni muertos peores. Por ello, yo
apoyo esta moción en pos de la convivencia y la tolerancia.

SR. GIMÉNEZ MÁRQUEZ (CUP-PA)
Un parell de premisses abans de començar amb l’argumentari sobre aquesta
moció, un parell de premisses. Ens agradaria saber, si igual que la resta de Plens
fins avui, les mocions quan les votem, el que acabem votant són els acords de les
pròpies mocions, si no ha canviat res en aquest últim Ple, segurament, que no ens
diguin que és el contrari i es vota la part expositiva o el que sigui. Nosaltres creiem
que es continuen votant els acords de les mocions. No ha canviat res, oi? D’acord.
Per saber-ho abans de fer l’argumentació.
En segon lloc, ens agradaria saber, si el que es voten són els acords, ens agradaria
saber com és possible que tres o quatre grups d’aquest Ple, el mes passat, votessin
en contra d’un dels acords, perquè també una altra premissa és, es poden els
acords votar per separat? Igual que els Plens anteriors, oi? Sí. D’acord. El sisè dels
acords de la moció que es va presentar el mes passat per altres tres grups, era
“declarar L’Hospitalet del Llobregat ciutat antifeixista” i vostès la van votar en contra,
amb la resta d’acords. Bé, avui presenten una moció, amb quatre paràgrafs a la part
expositiva i un primer acord que diu, “declarar L’Hospitalet com a ciutat antifeixista”.
Crec que és calcat. I si les premisses que hem acordat són les mateixes, es podia
votar a favor d’aquell acord, tot i que la moció ni fos seva, ni els agradés al cent per
cent. D’acord. Això podem intentar qualificar-ho i arribar a un acord de com es
qualifica això. D’acord.
Bé, nosaltres no votarem en contra d’aquesta moció, tot i que segurament la seva
presentació no compleix tots els requisits formals, ja que el vot dels seus
proposants contra una moció similar, o pràcticament igual, en el desenvolupament
dels seus acords, al Ple de setembre va ser rebutjada per la majoria de regidors i
regidores d’aquest Ple.
És a dir, nosaltres no caurem en el mateix joc, per exemple, que el PSC. Els hi
volem recordar que, només per un paràgraf a la part expositiva, i hem acordat que
el que es voten són els acords de les mocions, amb el qual no estaven d’acord, ni
vostès ni altres grups d’aquest consistori, perquè no volen acceptar, a la nostra
manera d’entendre, no volen acceptar les connexions evidents existents entre el
feixisme i una entitat concreta, que és Societat Civil Catalana. El PSC va votar en
contra de tots els acords d’una moció, que es poden votar per separat, que eren, en
primer lloc, “rebutjar enèrgicament totes les agressions feixistes que s’han produït
i/o es puguin produir a L’Hospitalet de Llobregat”. Vostès van votar en contra
d’aquest acord i el podien votar a favor i per separat.
En segon lloc, també, “donar, des d’aquest ens municipal, suport institucional en
l’exercici de les accions jurídiques que es derivin de casos d’agressions feixistes”.
També el van votar en contra, aquest acord. El mes passat, no fa dos anys i mig, el
mes passat el van votar en contra. “Oferir els recursos municipals oportuns,
adreçats a aportar suport i acompanyament psicològic, si s’escau, en els casos
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d’assetjament feixista”. També el van votar en contra i podien haver-lo votat a favor,
aquest com els anteriors.
“Treballar institucionalment com a Ajuntament per fer fora el feixisme dels carrers
de la ciutat”. També el van votar en contra. I “garantir que cap representant d’aquest
ajuntament participarà en manifestacions, actes públics o manifestos que donin
suport, signin o dels quals participin organitzacions amb connexions amb l’ultradreta
i el feixisme”. Sense anomenar cap d’aquestes organitzacions i també el van votar
en contra. I podrien haver-lo votat a favor. Molt bé. I el sisè, que ja hem dit de la
declaració de la ciutat.
Entenem que potser la nostra moció no podia ser conjunta amb vostès, no ho
preteníem tampoc. En cap moment es va pretendre que fos conjunta, tampoc ha
estat conjunta la pretensió de la seva moció avui, tampoc era la pretensió seva,
crec, que fos conjunta. Ha estat una moció individual seva i no compartim el cent
per cent, ni de l’exposició de tota la part expositiva de la moció, però els acords els
podrien haver votat favorablement, com farem nosaltres avui, que els votarem tots
favorablement
Hem observat els atacs que es produeixen amb total impunitat, sense cap reacció
efectiva per part de la judicatura, això està passant. Hem vist com molts discursos
públics tendeixen a igualar víctimes i botxins, o pitjor encara, a culpabilitzar a les
víctimes dels atacs feixistes o dels discursos d’odi, que proliferen en certs mitjans
de comunicació i, fins i tot, dins d’aquesta mateixa sala i n’hem vist molt sovint, en
veiem d’aquest tipus de discursos.
Tot i així, podríem estar d’acord amb els quatre punts finals de la moció, tot i que
inclús hi ha alguns termes, com el de populisme o d’altres, que podríem inclús
haver volgut esmenar i no ho farem, votarem cent per cent els quatre acords. I per
què ho fem això? Perquè a nosaltres realment ens és igual qui presenti aquesta
moció. Nosaltres ens considerem i creiem de la importància de l’antifeixisme en
aquesta ciutat i arreu del territori i ens és absolutament igual qui la presenti i com la
presenti. Per a nosaltres, està molt per sobre l’aprovació d’una moció com aquesta.
Està molt per sobre dels protagonismes i del joc polític, que vostès van fer el mes
passat en aquest Ple, torno a repetir, votant en contra d’acords calcats als que avui
vostès presenten i podien haver votat per separat cadascun dels acords.
Ara i sempre, sense tacticismes electoralistes per un grapat de vots de
simpatitzants d’una determinada entitat concreta, vinculada al feixisme a la nostra
terra. Ara i sempre, sempre antifeixistes. Gràcies.
Essent les 19:49 hores, s’incorpora a la sessió el Sr. José Castro Borrallo, regidor
del grup polític municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya.
SR. MONRÓS IBÁÑEZ (CiU)
En primer lloc, agrair al Partit Socialista l’acceptació d’aquesta supressió i és això el
que té intervenir abans. El Christian de la CUP-PA, d’alguna manera, ha fet
referència a la moció del mes passat. Segurament aquella moció com que la vam
presentar conjuntament els tres partits que donem suport a la independència, potser
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es podia interpretar com a moció independentista estrictament i no, era una moció
que anava en el mateix sentit que la que presenta el Partit Socialista, que és un
partit no independentista, perquè, al final, parlàvem de feixisme, d’actituds feixistes,
de grups o persones que actuen amb una sèrie d’actituds.
I per tant, ara podríem votar no, per dir, miri, com que la presenten aquests,
votarem no. No, al contrari, jo crec que aquesta moció, i permeti’m el Partit
Socialista fer aquesta reflexió, que d’alguna manera quan penso que s’aprovarà,
que s’entengui com una moció conjunta, en aquell sentit de dir, escolteu, el que
nosaltres pensem i el que crec que la majoria de les persones, no ja partits, sinó de
les persones de la ciutat de L’Hospitalet, el que pensen és que les coses no han
d’anar per aquest camí, el feixisme no és una solució a res, al contrari, és una xacra
històrica que venim arrossegant i que malauradament es torna a reproduir,
focalitzada en diferents zones del món i per tant, torno a repetir, jo no tinc cap
problema en votar aquests acords perquè crec que al final era molt, molt, molt
similar, per no dir pràcticament igual, al contingut que tenia la moció anterior.
Però bé, entenent aquestes diferències, jo crec que l’exercici que hem de fer com a
persones que ens dediquem a la política i a la cosa pública, és que, davant
d’aquestes mocions, siguem capaços la propera vegada de consensuar un text que
realment refermi el que acabarem dient avui, que avui s’ha aprovat una moció en la
qual es declara la ciutat, antifeixista i que aquesta moció no sigui d’uns, sinó que
sigui de tots, perquè el que creiem realment és que el feixisme és una cosa que
s’ha d’abolir i eradicar de la nostra societat.

SR. GARCIA ACERO (ERC-AM)
Sí, moltes gràcies Alcaldessa. Deixi’m començar perquè s’han dit aquí una sèrie de
barbaritats de Lluís Companys, una persona que va ser afusellada per el feixisme.
S’ha manifestat que era un dictador. Lluís Companys era una persona que va ser
escollida democràticament en unes eleccions. Per tant, els dictadors no són
escollits democràticament, va en contra de la democràcia i també fa faltes
històriques, és dir, perquè aquí hi ha una gent parlant d’història i l’acaba manipulant,
com manipula dient que Lluís Companys no va ser afusellat.
Però és que Companys no va firmar cap tipus de pena de mort. Estic parlant jo,
deixi’m parlar, que nosaltres respectem les paraules. És a dir, Companys no va
signar cap pena de mort. La Generalitat sempre va criticar les penes de mort que es
feien des del Govern central i el que sí que va fer Lluís Companys és manifestar i
traslladar el seu rebuig a les condemnes que podien haver des de l’Estat espanyol i
treballar per a aquelles persones que eren condemnades i fossin indultades, que és
el que va fer.
I parlem de la moció. Quan tingui la paraula, parli vostè, ara estic parlant jo. Molt bé.
Sobre la moció de declarar la ciutat antifeixista, des d’Esquerra Republicana de
Catalunya, ens hagués agradat també que l’equip socialista hagués votat la moció
que vam presentar diferents formacions polítiques en aquest Plenari. Nosaltres ja
avancem que votarem a favor d’aquesta moció i sempre estarem en totes aquelles
mobilitzacions, en totes aquelles declaracions per denunciar el feixisme.
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Catalunya és un país, igual que aquesta ciutat, la segona ciutat d’aquest país, de
Catalunya, L’Hospitalet de Llobregat és una ciutat acollidora que s’ha construït al
llarg dels temps, de gent de diferents orígens i de diferents procedències. Som una
ciutat i Catalunya és un país defensor dels drets humans, dels drets universals, de
la pau, de la justícia, de la llibertat i dels drets civils. Per això, som una ciutat també
acollidora i som una ciutat que estem en contra del feixisme i som un país que al
llarg de la història s’ha posicionat molt clarament en contra del feixisme vingués
d’on vingués. A més, aquest grup polític amb tota la modèstia que els parla,
Esquerra Republicana, amb els seus 87 anys d’història, ha lluitat i segueix lluitant
contra el feixisme, com ho fan també altres organitzacions d’aquest Plenari i
organitzacions socials del nostre país. Perquè Esquerra Republicana sap el que és
patir el feixisme. Hem vist com assassinaven més de 600 alcaldes per ser alcaldes
d’Esquerra Republicana, pels seus ideals, com s’afusellava, per part del feixisme, el
president Lluís Companys i continuem també patint la repressió i l’exili per idees
republicanes i per defensar la voluntat majoritària expressada a les urnes.
Per tant, donarem suport a aquesta moció, tot i que en el llistat vostès no incloguin
Societat Civil Catalana com una de les organitzacions que existeix i que ha estat
fundada per gent que ve del feixisme i nosaltres no posarem en dubte el paper
antifeixista d’organitzacions que avui aquí estan presents. Des d’Esquerra
Republicana, de la gent de Canviem, del Partit Comunista d’España, de la gent de
l’esquerra independentista, del PSOE, perquè vostès també han patit el feixisme,
igual que nosaltres.
Però, clar, hem de saber que Societat Civil Catalana, en els seus fundadors hi ha
gent vinculada a l’extrema dreta, gent de Plataforma per Catalunya, de l’entitat
Somatemps, de Vox i això s’ha manifestat des de l’àmbit de la seva fundació. I amb
això no estem dient i estem criminalitzant a la gent que es manifesta a favor de la
unitat d’Espanya, que té tot el dret a manifestar-se i a participar d’aquestes
manifestacions, però sí que ens sobta que no s’hagi criticat a una organització que
té lligams entre el feixisme i aquesta entitat, entre molts dels seus membres, i
podria llegir-li un llibre del Jordi Borràs que explica aquest tipus de relacions de
persones concretes que estan relacionades amb el feixisme.
Per tant, ens agradaria també que des del Partit Socialista es condemnés a Societat
Civil Catalana, que ha estat fundada per persones i que avui possiblement també té
com un dels seus presidents, una persona que ve d’una organització també feixista,
que és Somatemps, que està catalogada com a una organització feixista a nivell del
nostre país.
Per tant, des d’Esquerra Republicana de Catalunya votarem a favor d’aquesta
moció i també ens hagués agradat que el Partit Socialista hagués votat també a
favor de la moció que vam presentar en el darrer Ple.

SR. ALONSO NAVARRO (PP)
A favor.
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SR. NIETO MARTÍNEZ (ICV-EUiA-PIRATES-E)
Bé, des del nostre grup municipal, òbviament votarem a favor. Creiem que en
aquest cas centra una mica més el debat de fons de què és el feixisme,
l’antifeixisme, ho concreta d’una manera que creiem que és més... Barrejava
l’anterior més temes, més qüestions. Ara situa, jo crec, d’una manera més concreta
l’antifeixisme com un patrimoni immaterial dels demòcrates i tracta, ja veiem el
debat que hi ha hagut, tracta de desprocessar el terme, perquè darrerament, i ho
hem vist ara mateix, tothom ja siguin partidaris de la independència i la unilateralitat
o del 155 més ferri i més dur, utilitzen conceptes o utilitzeu conceptes, que jo crec
que, ja sigui per una part, ja sigui, com van dir a l’anterior moció, l’anterior debat, ja
sigui per una part petita d’elements o grupuscles que hi ha a la gent que situa
defensant un model d’estat centralista o autonomista i altres que defensen la
independència, creiem i simplifiquem el debat sobre el feixisme i l’antifeixisme.
Nosaltres creiem que no va lligat al procés, tot i que pot haver sectors que
desfermin aquest conflicte polític. El feixisme té arrels més profundes i beu dels
pitjors sentiments i creix en els camps fèrtils de la pobresa, la ignorància, la falta de
teixit social i comunitari, la despersonalització dels barris, l’individualisme i, en
definitiva, de l’exclusió i les pors que desferma aquest capitalisme global,
malbaratador de recursos naturals i fomentador de les desigualtats i la indignitat de
les persones.
Nosaltres ens enorgullim, una altra vegada, de la feina que es va fer, en el seu
moment, de manera unitària contra el feixista rector Custodio del barri de Sant Feliu
i altres partits recordem, en el seu moment, es van abstenir en aquest debat. Ho
vam aconseguir d’una manera en que l’estratègia i l’objectiu estaven per sobre
d’interessos o de voler assumir com a propi el concepte de l’antifeixisme.
Demanem això, una altra cosa, que es destinin recursos econòmics, estratègics i
pedagògics per combatre aquest tipus de pensament excloent i feixista a la nostra
ciutat. Per tant, òbviament votarem a favor de tots els acords. Feixisme mai més, ni
aquí ni enlloc, ni un pas enrere. Gràcies.

SR. GARCÍA VALLE (CIUTADANS)
La verdad es que no tenía previsto intervenir en esta moción salvo votar a favor,
porqué evidentemente yo creo que todos pensamos en la misma clave, que los
fascistas pues no son buenos y tenemos recuerdos, muy malos recuerdos de cómo
han actuado y como siguen actuando los que hay.
Pero claro, es que hay grupos que es penoso y tedioso, el mismo discurso siempre,
es que no salen de la guerra civil, permanentemente igual. No sé yo qué va a pasar,
bueno, con el tema de Franco cuando ya lo saquen de ahí, se acabe y tal, siempre
lo sacan, siempre con lo mismo, el fascismo y tal.
Hay grupos políticos que ven fascistas por todos los sitios, por todos los sitios,
cualquiera que no piense como ellos, fascista, facha, franquista. Claro, y a veces
cuando se presentan mociones donde estamos de acuerdo, porqué el título es el
que hay, pues hombre, a veces nosotros miramos, vemos, escudriñamos y vemos
que esa moción, que habla de fascismo, que estamos todos de acuerdo, pero nos
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vemos obligados, algunos grupos, a votar por puntos, a hacer cuarenta mil
malabarismos para no concederles a estos señores, que fascista es todo el mundo,
que todo lo que se menea es fascista.
Y entonces claro, como nosotros sí vemos también que hay fascistas, pues
estamos en contra del fascismo, votamos por puntos, pero no podemos
concederles a estos señores que no han salido todavía del 34, del 36 y del 39 y
hasta del 50 o 60 de la represión, no han salido, están ahí con esa España
profunda, dura, del conflicto y tal, por qué no les interesa, porque se retroalimentan,
porqué viven de él, porqué hoy hay similitudes con gente que se llama demócrata,
con aquellos que en el 34 y en el 36, hicieron lo que hicieron, arrasaban, le
pegaban fuego a los conventos, violaban y tal y hoy es reproducción de alguna
gente parecida, y oiga, a mí no se me ocurre llamarles fascistas, porqué
probablemente tengan ideas que, equivocadas o no, a mí modo de ver, pues oiga,
pues quizás en política puedan ser legítimas, siempre y cuando no den el paso más
que están a punto de dar, porqué ya lo que hacen es lo que hacen en la calle y ahí
van amenazando permanentemente.
Por lo tanto, claro que hay grupos que se tienen que desmarcar desgraciadamente
de una cosa que les gustaría votar toda entera y al final te hacen que mires con
lupa lo que dicen por qué aquí conceden a veces, hay que quitar la avenida Isabel
la Católica porque es fascista, es franquista. Bueno, ¿qué tiene que ver Isabel la
Católica con el franquismo? Si no existía, por el hecho de que luego alguien copió
alguno de sus signos, que nada tiene que ver porque aquello significaba una cierta
unión de Castilla, de Aragón, etc., etc.
La cuestión es que, al final, lo que yo censuro aquí es que no seamos capaces de
ponernos de acuerdo prácticamente al cien por cien en algo en lo que estaríamos
de acuerdo, que hay que luchar contra el fascismo, todos, y se nos reprocha que a
veces el punto tal o cual no se vota por diferentes formaciones políticas, porqué
claro, si tú votas eso, pues estamos tachando de fascistas a todo lo que se menea.
En cuanto no piensa como tú, fascista, facha, franquista y esto no hay más que ver
las redes sociales, tampoco quiero yo decir que… hombre, en las redes sociales la
gente dice disparates porque está detrás de un teclado, todo el mundo es valiente.
Luego cara a cara, ya hay menos valentía. Pasa como en estos, que se ponen muy
valientes pero en cuanto hay unos cuantos delante, ya corren. El otro día asediando
el Parlamento, que se iban a comer ahí y diciéndoles el señor Torra, venga fuertes
ahí, duro, darles, empezaron a tirar ahí para adelante y al final llegaron unos
cuantos más y corrían.
En definitiva, mire, yo voy a votar con las dos manos contra… y ahora ya verás tú
las represalias que se va a tomar ahora en contra de lo que estoy diciendo aquí, por
parte de los que me quieren mucho en este Pleno, porqué les digo las verdades del
barquero, por lo menos las mías. Yo tengo la valentía de decir a la gente lo que
pienso y me arriesgo a eso, a que luego se ponen, bueno, al unísono a atizar y a
atizar y a atizar y como son cuatro o cinco contra uno, en opinión, parece que…
pero en fin yo me quedo satisfecho con lo que les digo.
Ahora mismo estoy absolutamente satisfecho de decirles que yo voto contra el
fascismo con las dos manos, pero que no voy a permitir que aquí todo lo que se
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menea sea fascista, porqué estoy harto de que nos llamen fascistas, algunos que
estamos defendiendo la libertad y la igualdad, algunos que luchamos contra la
represión franquista, que ahí están las hemerotecas, que yo tengo fotografías
todavía peleándome con los grises. Yo no ando aquí con el pan debajo el brazo y
se creen que ellos ya lo han hecho todo, cuando algunos hemos luchado para que
ellos puedan decir o insultarnos, hacer escarnio a la gente que ha luchado por la
libertad que hoy tienen. Ya está bien de llamar fascista a todo el mundo.
En Sociedad Civil habrá pues alguno que se despiste y se meta ahí, como en todos
los sitios y que se pone en una manifestación y hace disparates, pero el otro día yo
vi como un señor de los comandos de defensa de la república, le pegaba patadas a
un policía nacional, porque se había manifestado. ¿Por eso voy a criminalizar yo a
todos los que están detrás de eso? Seguramente no serán todos fascistas o harán
acciones fascistas.
O sea que mucho cuidado con calificar a todo el mundo de fascista, que aquí todo
lo que se menea no es fascista, señores y claro que sí, no ha nombrado grupos
pero ha hecho alusión al Partido Socialista, sí. Los demás los ha dejado usted en el
aire, ahora lo puede decir. Sí, votamos en contra de algunos puntos, porque no
podemos consentir que ustedes le pongan la etiqueta de fascista a todo el que
ustedes les da la gana, porqué yo creo que lo que dijo aquí el Sr. Belver y mire que
yo ya ve que me peleo con él aquí, y estoy de acuerdo en lo que dijo. Y ¿por qué lo
va a calificar usted de actitudes que si defienden al fascismo y tal? No lo defienden.
Es que ustedes tienen la manía de cualquier cosa que se mueve, como no esté en
la sintonía que ustedes dicen, fascista, franquista, facha, pues hombre, a lo mejor
no, porque yo a ustedes poniéndolos en el otro lado, para mí extremo, por sus ideas
y por lo que ustedes reivindican, pues les doy la legitimidad, toda la que tienen y no
los tacho de fascistas, porque seguramente alguno tendrán ustedes también ahí
que podía ser por lo que hiciere actos fascistas, pero a lo mejor usted señor de la
CUP-PA, que no está aquí, pues no es fascista. Vamos yo no creo que sea usted
fascista, estaría bueno que yo a usted lo calificara de fascista, porque alguno que
tiene sus ideas comete actos fascistas.
De manera que quede claro que todo el monte no es orégano y que Sociedad Civil
Catalana no es una organización fascista, Sr. Garcia, ni mucho menos. Yo me
identifico con muchas de las cosas que propone, que es la unidad de España y tal.
Usted no, pero tienen el derecho legítimo a decirlo, pero llamar fascista a esa gente
porque a lo mejor algún día que van ustedes buscando la bandera de los
aguiluchos como locos, a ver si algún inútil se cuela allí con una bandera nostálgica
y entonces ¿califica usted a los cincuenta, cien o doscientas mil personas que hay,
de fascistas? Ahí estaba yo, ahí estaba gente del Partido Socialista, ahí estaban
distintos partidos y no son fascistas, claro que no, pero ustedes porque estaba
quien estaba y por qué no consentimos que les llamen fascistas a estas
organizaciones, pues también nos llaman fascistas, hombre.
Creo que ha quedado claro y sí les ruego que por favor cuando ustedes… Es muy
duro que a una persona la llamen fascista cuando, sobre todo, cuando él tiene
conciencia de que no lo es. Es muy duro y yo lo aguanto cada día por parte de
ustedes, de la gente que piensa como ustedes, sí, sí, lo aguanto cada día. Usted
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me lo ha dicho aquí en este Pleno. Sí, usted me lo ha dicho a mí, sí. Podemos ir a
las actas. Usted me lo ha dicho, intenta no hacerlo frontalmente, pero lo deja. Que
defendemos y tal. Me ha llamado carcelero, me ha llamado carcelero, me ha
llamado muchas cosas y eso duele, Sr. Garcia, porqué yo a ustedes no les hago
esas afrentas y puedo hasta entenderlos, pero no le puedo conceder, se lo digo a
usted y a cualquier grupo que hablara de esa manera como he oído aquí, que todo
el mundo que lucha por una idea aunque sea contraria a la de ustedes, lo califiquen
de fascista. Ya está bien. Ya está bien. Muchas gracias.

SR. BELVER VALLÉS (PSC-CP)
Jo començo i acabo, jo ja hauré acabat, sobretot per alguns dels comentaris que
han fet els regidors dels grups municipals, especialment de la CUP-PA i del
PDCAT.
Mirin, no hi són, no, no, però jo els hi contesto igual. El senyor del PDECAT sí que
hi és. En Jordi és aquí. Vostès ens han tirat pel cap que nosaltres no vam votar una
moció molt semblant el mes passat i que ara vostès sí que voten a favor d’aquesta.
Doncs miri, veuran perquè. D’entrada agrair que tots els grups hagin votat a favor
d’aquesta moció. Saben quina és la diferència fonamental entre aquesta moció i la
del mes passat? Que aquesta moció estava pensada per a què tothom la votés a
favor i la del mes passat estava pensada per a què alguns no la votéssim a favor,
perquè vostès el que volien era deixar-nos en evidència.
Perquè jo els vaig demanar que fessin una esmena simple que era treure el nom
d’una entitat de tota la moció. El Sr. Christian Giménez deia, no, però podien haver
votat per acords. Com vostès saben si es voten uns acords sí i uns no, els trasllats i
en la moció aprovada queda tot el text de la part expositiva i els acords. I justament
el que nosaltres demanàvem era que es tragués el nom d’una entitat de la part
expositiva i vostès van decidir que no, perquè no volien que votéssim a favor.
La diferència és que jo i el grup socialista sí que volíem que tothom votés a favor, i
avui el senyor del PDCAT ens ha demanat que traguéssim un paràgraf que jo crec
que teníem un problema de lectura, d’interpretació de la lectura, però escolti’m, no
fem debat, aquest és el problema? El traiem. Per què? perquè jo vull que voti a
favor, perquè si no l’haguéssim tret, ell hagués votat en contra. I que, què fem? Ell
s’absté o vota en contra i jo a partir de demà vaig dient que el Sr. Jordi Monrós no
és antifeixista? Escolti’m, nosaltres estem una mica per sobre de tot això, vostès el
mes passat volien que nosaltres no votéssim a favor i com nosaltres som aquí per
donar-los satisfacció, ho vam fer. Vam votar en contra.
Però aquest mes el que nosaltres volíem era que tots votessin a favor i vostès han
votat tots a favor, perquè saben que el que diu aquí, estem tots d’acord i si hi havia
alguna cosa que podia molestar a algú, el que hem fet és treure-la. Perquè no ho
van fer vostès aquest esforç? perquè no els hi va donar la gana perquè el que
volien era que no votéssim a favor i ho van fer exclusivament amb aquesta intenció.
No hi havia cap tacticisme electoral. Escolti, el Partit dels Socialistes de Catalunya i
el Partido Socialista Obrero Español no han de demostrar a ningú que són
antifeixistes. I el Sr. Toni Garcia ho explicava en la seva exposició, nosaltres, els
nostres companys, han patit i molt i durant molts anys, el feixisme, a Catalunya i al
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conjunt d’Espanya. I ara, algú pretén dir que el Partit Socialista no està en la línia
antifeixista. No, no, no, nosaltres som tan antifeixistes com a mínim com el que
més, no banalitzem el feixisme, no diem feixista a tothom que no pensa com
nosaltres. El que no pensa com nosaltres l’anomenem, com a màxim, adversari
polític i el combatem amb democràcia i amb discurs. I esperem que els vots dels
ciutadans i les ciutadanes reforcin les nostres posicions. Els que ens van voler
excloure, els excloents, van ser qui va presentar la moció el mes passat i que, a la
petició de retirar el nom d’una entitat, van dir que no perquè no la votéssim a favor.
Aquesta era la seva victòria, doncs ja la tenen.
A continuació l’Alcaldessa-Presidenta, obre un segon torn d’intervencions en
el debat.
SR. MONRÓS IBÁÑEZ (CiU)
Bé, jo, Sr. Fran Belver, torno a repetir, aquest debat que estem tenint, crec que ho
he intentat explicar i jo crec que el mes passat també podien votar, però no he
volgut entrar en el fons de l’assumpte, ni dir el nom de ningú. Jo crec que el que
estem fent avui és un exercici de dir, podem votar-ho i malauradament el mes
passat no vam fer-ho.
I a vegades, el millor no és buscar culpables perquè no té massa sentit buscar
culpables. Al final, jo sempre he cregut que en política i en totes les coses de la
vida, el millor és buscar solucions a problemes que a vegades generes i que no ets
capaç de resoldre. Jo crec que aquí, en el tema aquest, ha quedat ben clar què
buscàvem. Jo no sé si vam buscar-ho bé o vam buscar-ho malament l’altra vegada.
Jo crec que podíem, entre tots, haver fet un exercici d’aprovar-ho i al final la
voluntat per part nostra, és d’estar-ho provant.
Quan jo li he fet, precisament, treure això, era perquè creia que es donava un
element en una frase concreta, que interpretativament podia donar equivocacions
sobre el procés actual i per tant, li he demanat això. No anava amb el nom de cap
grup ni res. Sinó senzillament, escolti’m, estem parlant de morts, potser no toca
perquè no és el procés que està passant ara. Potser és una cosa global en altres
situacions conjuntes o històricament arrossegades però no és el d’ara. I per això
creia que era millor no posar-ho, entenent perfectament que no era això.
I jo no hagués votat en contra, Sr. Belver, anava a votar abstenció, i no ho dic ara
per donar-li el sentit diferent, sinó senzillament perquè entenia que hi havia coses
que no podien ser i per això he volgut manifestar-ho des d’un principi.

SR. GARCIA ACERO (ERC-AM)
Jo crec que aquí hi ha forces polítiques que han patit el feixisme, és a dir, Esquerra
Republicana, la gent del Partit Comunista, la gent de l’esquerra independentista, el
PSC-PSOE i aquí no s’ha posat en qüestió en cap moment que no siguin forces,
que no sigui una ciutat que no estigui contra el feixisme.
Únicament manifestem el tema de Societat Civil Catalana, que en la seva fundació,
i que actualment, hi ha membres que venen de l’extrema dreta i de grups vinculats
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amb el feixisme i no estem dient que la gent que es manifesta en aquestes
convocatòries o sigui, tot el contrari, són persones que, segurament, la gran majoria
tenen una visió de l’estat espanyol i no són feixistes. I això no ho hem dit mai. No ho
hem dit mai que les persones que es manifestin siguin feixistes, són persones que
tenen tot el dret a manifestar-se. L’únic que posem sobre la taula, és que a Societat
Civil Catalana hi ha molts dels seus membres que venen de l’extrema dreta i
d’organitzacions vinculades al feixisme.
I Sr. Miguel García, jo mai a vostè li he dit que sigui vostè un feixista. Això mai li he
dit jo. Però també li dic que jo mai em faig fotos amb feixistes, com són la gent de
Plataforma per Catalunya o la gent de Vox.

SR. GARCÍA VALLE (CIUTADANS)
Ve usted como al final… si es que no puede ser. Mire que intento ser incluso
amable con usted y no tener acritud, se lo digo de verdad, pero es que usted
siempre está igual. Usted puso un día un tuit, identificándome a mí con gente de
Plataforma por Cataluña y con fascistas y usted se equivocó. Las cinco personas
que habíamos ahí eran cuatro compañeros de partido de aquí, de Cataluña,
diputados y otro de Extremadura. Ahí no aparecían para nada esos fascistas y
usted lo puso a tenor de que el Sr. M., que se pasa la vida rebuscando, lo había
hecho y usted cayó y lo retuiteó y tal.
Sí, sí, sí, efectivamente, fue el ínclito Sr. M. que se pasa la vida, que tendría que
estar trabajando y no fijándose en los cargos públicos de aquí, en vez de estar por
ahí haciendo daño, que es lo que hace, hacer daño con el twitter y usted cayó y no
estaba ahí, no estaba y lo puso y lo ha hecho. Y aquí me ha llamado usted a mí
carcelero y aquí usted me ha llamado a mí fascista. Usted me ha llamado, si está…
pero mire, usted no lo recordará porque son ya muchos debates, pero lo ha hecho.
En cualquier caso, oiga, si usted no lo piensa, pues yo se lo agradezco. Si usted no
lo piensa, está a tiempo de decírmelo, no pasa nada. Yo a usted lo trato, quiero
tratarlo con exquisitez, intento incluso darle la razón en lo que yo creo que la tiene,
yo no le hago a usted oposición por el hecho de que usted piense distinto a mí. Le
hago oposición en lo que creo que tengo que hacérsela. Es más, usted sabe que
cuando propone algo que yo considero que es bueno y que está bien, yo siempre le
he apoyado. No me duele como a ustedes. No me duele y no me aparto y no hago,
efectivamente, esas prácticas que hacen ustedes para que no votemos algunas
mociones, como ha dicho el Sr. Fran Belver. Está muy feo eso.
En definitiva, usted lo ha hecho, si usted dice que no considera que yo soy fascista,
yo se lo agradezco, pero no lo he oído. He oído lo contrario, incluso poner
fotografías que lo acaba usted de decir, que yo me mezclo con fascistas y que me
hago fotos con fascistas y no es verdad. Cuando quiera lo mira usted y lo ve y le
identifico las personas, una por una. No señor, no estaba fotografiándome con
fascistas, eran mis compañeros de partido, ¿los está usted llamando fascistas?

El Sr. Garcia Acero intervé sense micròfon.
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SRA. ALCALDESSA
Hi ha cap qüestió més? Rèplica, a veure, Sr. Garcia, deixem estar les rèpliques i les
contrarèpliques. Per part del grup socialista hi ha cap…? Molt bé.

La Sra. Alcaldessa-Presidenta, finalitzat el debat, declara aprovada la Moció
número 16, amb el resultat de la votació que es recull a continuació.
MOCIÓ 16.-

PER DECLARAR L’HOSPITALET CIUTAT ANTIFEIXISTA.

Aquesta moció que incorpora l’esmena “in voce” formulada pel Sr. Jordi Monrós i
Ibáñez, portaveu del grup polític municipal de CiU, i acceptada pel grup proponent,
ha estat aprovada íntegrament, per unanimitat dels assistents presents en el
moment de la votació, estant absent el Sr. José Castro Borrallo, regidor del grup
polític municipal del PSC-CP.
El text definitiu aprovat de la moció, és el següent:
L’Hospitalet al llarg de la seva historia s’ha caracteritzat per ser una ciutat d’acollida:
segles enrere, de ciutadans d’arreu de Catalunya que volien arribar a la capital;
durant el segle passat, de ciutadans d’arreu d’Espanya en busca de treball en una
terra industrialitzada; i durant aquest segle, de ciutadans d’arreu del món en busca
d’una oportunitat per millorar les seves condicions de vida.
Una ciutat no sempre construïda amb la planificació adequada i que ha necessitat
de molt d’esforç de tots els seus veïns i veïnes per deixar de ser una ciutat dormitori
i convertir-se en una ciutat orgullosa de si mateixa i dels seus orígens. Una ciutat de
lluita obrera i veïnal, associativa i participativa, integradora i plural, i molt
respectuosa amb la diversitat.
Com ja ho va ser la legislatura 2011-2015 amb l’entrada al consistori de la força
ultradretana Plataforma per Catalunya, la nostra ciutat ha de ser combativa contra
tot tipus de racisme i feixisme. Un combat que només pot ser efectiu des de la unitat
i consens de totes les forces demòcrates del nostre municipi.
En aquest context ha estat malauradament excusa per al reforçament electoral i/o
recolzament de partits i moviments ultradretans com Vox, Respeto, Somatemps,
Som Catalans, Lega Nord o Vlaams Belang.
Un fenomen que no és exclusiu del nostre territori com demostren els resultats
electorals de Bolsonaro al Brasil, Le Pen a França o Salvini a Italia entre molts
altres, però que ha trobat en la confrontació territorial una bona borsa de vots.
Per tots aquests motius, el Ple de l’Ajuntament, a proposta del Grup Municipal
Socialista, ACORDA
PRIMER.- Declarar L’Hospitalet com a “Ciutat Antifeixista”.
SEGON.- Condemnar totes les agressions feixistes a la nostra ciutat, així com totes
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les mostres de frivolització d’aquestes.
TERCER.- Mostrar el compromís dels grups municipals de no promoure o recolzar
el discursos populistes, feixistes i racistes que incentiven l’odi contra les persones
migrants, les víctimes de la violència masclista, la comunitat lgtbi+, la diversitat
religiosa i qualsevol altre diferencia cultural o ideològica.
QUART.- Traslladar d’aquests acords al Fòrum L'Hospitalet, a Unitat contra el
Feixisme i el Racisme de L’Hospitalet i als i les membres del Consell de Ciutat.
CIUTADANS
En relació amb les mocions presentades pel grup polític municipal de
Ciutadans, números 17 i 18, es produeixen les intervencions següents:
SR. GARCIA VALLE (CIUTADANS)
Muchas gracias. En cuanto a la moción 18 es para reforzar la prevención de las
plagas de la ciudad de L’Hospitalet. Mire, esta moción la ponemos porque hemos
visto que hay una cierta inquietud y por circunstancias que están pasando en la
ciudad, en cuanto a ratas y especialmente cucarachas, algunos chinches, también y
tal. Hemos tenido bastantes reclamaciones por parte de los vecinos y vecinas que
han venido incluso al grupo municipal y a nuestra propia entidad, como partido, a
comentarnos que estaban sufriendo una plaga de cucarachas especialmente.
Hombre, yo sé que esto no es quejarse en balde porque yo veo que es cierto
porque yo, en mi propia casa, he visto que salen cucarachas por los servicios.
Claro, el otro día, que por eso, porque dijimos, oye, vamos a poner una moción
porque a ver si el gobierno, pues toma un poco de conciencia y hace una actuación
especial o a ver de qué manera podemos solucionar eso, para que nuestros
vecinos pues no sufran estas plagas permanentemente que parece que son
períodos frecuentes, pero que cada vez son más frecuentes.
Estábamos en un restaurante que no diré el nombre, comiendo, hombre, y les
parecerá raro pero se paseaban las cucarachas por debajo de las sillas, claro, vino
el hombre y cuando vio las cucarachas, el dueño, dice, hombre esto es una
vergüenza, lo he dicho varias veces, me he quejado mucho, pero esto está
pasando. A veces es verdad, que hay plagas que son difíciles de controlar pero por
eso, nosotros decimos que los vecinos lo que quieren son respuestas, no
dificultades y que el ayuntamiento dé cumplida respuesta a estas cosas. Creo que
esta ciudad no se merece estas plagas que sufren los vecinos y vecinas, de
cucarachas, sobretodo, ratas y chinches, por tanto, espero que se ponga manos a
la obra y esto se solucione lo antes posible.
En cuanto a la otra moción, es una moción que habla de temas urbanísticos,
evidentemente y de la expansión urbanística y ahora que se ha superado la crisis,
aunque está por ver el alcance de la aceleración prevista, vuelven a aflorar los
proyectos urbanísticos que se quedaron aparcados de los tiempos de la burbuja
inmobiliaria, como si aquí no hubiera pasado nada y de estas cosas hay que
aprender.
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Miren, la transformación de la Rambla de la Marina, supondrá la construcción de
más de seiscientas viviendas, seiscientas veintidós. El plan del Camí de la Riereta,
que supondrá la construcción de trescientas y pico viviendas, la operación de la
antigua fábrica Cosme Toda, se va a poner en marcha un proyecto de cerca de
novecientas viviendas. Veníamos de un proyecto anterior que a nosotros nos
parecía mejor, que conservaba los espacios públicos y sobretodo porque hablaba
de trescientas y pico viviendas, es mucho. La política de expansión urbanística que
sigue realizando este gobierno, implica añadir presión demográfica a una ciudad
que es la más densa de Europa y fomenta la desigualdad de nuestra ciudad,
generando eso que yo digo, esa ciudad de dos velocidades que a usted no le gusta
que yo lo diga aquí, pero es que es lo que sentimos nosotros.
No creemos que sea sostenible aumentar la densidad de población en L’Hospitalet
y en algunos barrios, lo deseable sería reducir la presión, no tenemos que ignorar
que una excesiva presión demográfica es uno de los factores fundamentales de los
problemas de la convivencia, muchas veces, seguridad, degradación, desigualdad,
falta de equipamientos, esto es lo que padece nuestra ciudad y es cierto, por tanto,
estamos en el momento de cambiar esa política y ya no digo que no haya que
hacer viviendas, si es que no me entienden ustedes o no quieren entenderme,
estamos hablando de distintos modelos, teniendo la experiencia que ya tenemos,
habrá que hacer la vivienda que realmente haga falta. Mientras crece la ciudad en
torno al Distrito Cultural, entendemos nosotros y lo vemos como una operación para
revalorizar suelo industrial, no se nos va esa idea de que ustedes lo hacen aquí…,
ustedes dirán que no y a lo mejor pues no aceptamos al cien por cien, pero nos da
la sensación de que van los tiros por ahí señores del gobierno.
Mientras hacen eso, dejan que se degraden los barrios del norte, están muy
degradados los barrios del norte y no lo decimos nosotros están a la vista, se los
comen los grafitis, se los comen la porquería, se los comen las ratas y esto necesita
inversión. Pisos construidos en los años cincuenta, sesenta, al calor del
desarrollismo y que no cuentan con los estándares de confort del siglo XXI.
El propio colegio de arquitectos ha resaltado la necesidad de impulsar la
conservación y mejora de los parques de edificios y de los entornos urbanos,
siendo España el país de la Unión Europea que menos invierte en estas políticas y
hay que invertir más y este ayuntamiento tiene que hacer lo posible por invertir más
en esas políticas. Ya sabemos que los recursos son escasos, pero oigan señores
del gobierno no se trata de hablar, se trata de llegar a políticas que conformemos
entre todos, que escuchen a todo el mundo, que seguramente tendrán ustedes una
parte de razón en sus posiciones, que tienen experiencia como gobierno, pero no
es de recibo que no escuchen ustedes a la oposición, que no la escuchen nada,
que no podamos consensuar nada, que todo lo declinen, que cualquier cosa que
nosotros proponemos ustedes la vean como si vieran las orejas a un lobo, algo
tendremos de razón en esto o ¿es que las políticas sociales que también van
encaminadas a hacer con el tema de la vivienda, no estaríamos de acuerdo al
final?, sí estaríamos de acuerdo, pero hay que cambiar un poco los modelos y
entender que la oposición también tendrá razón, que representan a mucha gente
aquí.
Mire, yo creo que están haciendo una política de expansión que yo creo que ya está
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obsoleta. Los barrios del futuro no son los que tenemos ahí y hay que intentar
arreglar esos barrios, no dejarlo que se conviertan en barrios degradados, en
barrios que por otro lado florezca una ciudad, valga la redundancia, floreciente y en
el otro lado, se quede muy atrás, eso genera dos velocidades y hay poca inversión.
Mire, la renovación urbana son los criterios de la conferencia de Quito de 2016 que
han sido asumidos por España, por la Agencia Urbana Española y la Agencia
Urbana de Cataluña, se están elaborando proyectos en torno a eso, unámonos a
eso, vayamos a ver si de verdad podemos conformar…, pero claro, pero no nos
olvidemos que esta ciudad tiene lo que tiene y es verdad, tiene la conformación que
tiene, se hizo como se hizo y es más difícil si lo entendemos, todos sabemos que es
difícil, pero no imposible y hay que poner algún día, la proa hacía que en medio o
largo plazo, podamos hacer esas políticas, sobre todo, no quitarle las posibilidades
a la ciudad, metiendo cemento y vivienda en los barrios que debería de ser una
reserva para que en el futuro tuviéramos los equipamientos que hacen falta.
Miren, la renovación urbana pasa por rehabilitar los barrios, mejorar los entornos
urbanos existentes no dejar que se degraden los barrios mientras se construye un
nuevo L’Hospitalet, en los pocos espacios que tenemos disponibles que es lo que le
he dicho cuarenta mil veces, Sr. Fran Belver. Como el PDU de la Granvia, que
ustedes dicen, que no hay viviendas, pero hombre, pero es igual, al final, usted va a
poblar eso con un montón de oficinas y demás y además que ya veremos cómo
acaba y desde luego, ustedes no han tenido ni en cuenta la movilidad, lo que eso
mete de polución, y tal, una serie de cuestiones que nosotros entendemos que
afectan a nuestra ciudad, muy mucho, y que es pura especulación, la ciudad pura y
dura del negocio, de la especulación y lo vemos así y eso se podría mejorar mucho
si hicieran caso a la oposición que no la hacen caso. Ustedes cogen la línea y tiran,
aunque vayan a un precipicio y ustedes supongo que pensarán que no van pero
que nosotros vemos que sí, que van a un precipicio que es poner la ciudad en crisis
porque no se les olvide, que tenemos la mayor población de Europa y no
necesitamos meter treinta o cuarenta mil habitantes más, usted dice que no, que se
ha perdido, pero si al final, la vivienda se hace con la vocación que se ocupe, no?,
claro, por lo tanto, al final, es probable.., y sí, que se va gente de los barrios,
cuando se ve presionada, claro que sí, hay eso que se llama gentifricación, claro
que la hay, ¿por qué?, porque evidentemente la gente se siente presionada, ve que
su barrio no va adelante, que se degrada y ve que florecen otros barrios, en otros
sitios, o no, en ciudades del entorno, y acaba por marcharse. Yo tengo amigos que
se han ido de barrios de estos, porque dicen, oye yo tengo mis hijos y la verdad es
que no quiero que se críen ahí, saltando por las basuras, no quiero que se críen
llenos de grafitis, no quiero que se críen en un barrio que se va degradando poco a
poco, porque creo que se merecen una vida más digna, que no son los años
cincuenta, ni sesenta, eso es lo que le pedimos.
Por eso, creemos que ese modelo tiene que centrar sus inversiones en los barrios,
si cabe más que donde las están centrando, eso es lo que le pedimos, Sr. Belver y
cuando yo hablo de ciudad amable, hablo de ciudad, no de que nos demos la
mano, claro que sí, ¿por qué no nos vamos a dar la mano y abrazos los vecinos?,
claro, amable, pero veo mucho más allá. Es que se pueda circular, que la gente que
va en silla de ruedas pueda pasar; que la gente no encuentre dificultades
urbanísticas, una serie de cuestiones que usted sabe a lo que obedece mi concepto
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de amable, amable percibido con dignidad.
No crea usted que lo decimos, como usted se ríe de esa palabra, que lo decimos
con la mejor voluntad que sea amable para las personas que les gusta vivir en su
barrio y en su ciudad, eso es lo que pretendemos que se encuentren a gusto, que
no se piensen, que al final, la falta de inversiones en sus barrios hace que se
sientan, en cierto modo, expulsados del barrio y ustedes lo pueden hacer, porque
creo que pueden hacerlo, porque creo que tienen experiencia para hacerlo,
seguramente lo pueden hacer pero no quieren, porque han cambiado sus modelos,
eso es lo que yo veo, yo percibo.

Essent les 20:27 hores abandona la sessió la Sra. Núria Marín Martínez,
Alcaldessa-Presidenta, i a partir d’aquest moment assumeix la presidència el Sr.
José M. García Mompel, 2on Tinent d’Alcaldia.
Convénzame usted, Sr. Belver, con sus acciones de que estoy equivocado y
entonces, el más fiel colaborador de ustedes, será Miguel García y Ciudadanos,
pero tienen que convencernos y no nos convencen sus políticas. Convénzanos
porque nosotros queremos, me figuro que como usted, lo mejor para la ciudad, pero
no identificamos en su política lo mejor para la ciudad, ¿entiende? Y molesta mucho
que la Alcaldesa no esté aquí para que le llame la atención a los que están
haciendo mofa y cachondeo de lo que yo digo, y se están riendo y haciendo lo que
no tendrían que hacer.
Claro que si hiciera yo esto, pues claro, pues haga el favor, porque ya está bien,
hay unos señores ahí en esos bancos que se pasan la vida haciendo muecas,
haciendo guiños y mofándose de este orador. Tengan ustedes un poco más de
respeto, porque también representa gente, aunque no sea a la que ustedes
representan, al fin y al cabo son ciudadanos de L’Hospitalet, ya está bien, señores,
un poco de respeto.

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)
Primero, yo no interrumpo a nadie y cuando hablo con mis compañeros, a veces, yo
creo que a los que hay de enfrente, le tiene que importar más bien poco lo que yo
hablo o lo que dejo de hablar, pero en fin, yo intento no molestar y no interrumpir a
nadie.
Dicho esto, esta moción, la moción para revertir el modelo de ciudad de dos
velocidades, yo creo que es un monumento al arte de hablar mucho sin decir
absolutamente nada, rozando a veces la taquilalia incluso, ya que al final no dejan
de pedir algo que de cierta forma, cualquier gobierno de cualquier color político,
estará completamente seguro qué está haciendo, cualquier gobierno. Hablan de
regenerar, de orientar, evitar la expansión urbanística, que supongo que lo dirán por
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nuestros grandes espacios libres de urbanizar, renovar el tejido urbano, impulsar la
orientación del futuro plan, estudiar las vías legales y financieras que vinculen las
operaciones de recalificación, muchas palabras que lo único que hacen patente es
que ustedes, ni tienen, ni saben explicar un modelo urbanístico concreto.
Todos los milenials conocemos un video juego que se llamaba “Sin City”. Para
aquellos que no lo conozcan era un simulador urbanístico en el cual tú creabas una
ciudad, entonces cuando tú tenías un problema de densidad en una población,
pues cogías, derruías una manzana y por arte de magia, aparecían unas lindas
zonas residenciales al fondo con viviendas unifamiliares muy bonitas. Yo creo que
la realidad es muy distinta a eso y al final, todo aquello de lo que ustedes tantas
veces se quejan, son muchas veces la única vía para ofrecer una alternativa
habitacional a las zonas que están densamente pobladas, a las zonas del norte,
como usted dice, para en un futuro poder hacer aquello que ustedes tanto piden,
que es esponjar la zona norte.Tal y como antes hemos hablado de la moción de
vivienda, las soluciones para estos problemas nunca son soluciones a corto plazo y
ahora parafraseando lo que usted ha dicho sobre su modelo antes, hace un par de
horas, ha dicho, que su proyecto es trabajar para y por la ciudad. El proyecto es
trabajar, algunos estamos esperando que lo de trabajar deje de ser un proyecto y
empiece a ser una realidad. Voto en contra.
Y la moción número 18, a favor.

SRA. SANTÓN RAMIRO (REGIDORA NO ADSCRITA)
Gracias. La moción sobre su supuesto modelo urbanístico, en contra y la de las
plagas se la votaré a favor porque entiendo que hay una intención de seguir
colaborando en esa mejora continua del servicio de salud ambiental del
ayuntamiento, pero sí que quiero aclararle dos cosas que por lo que he leído en la
parte expositiva no han acabado de entender y es porque les faltan unas variables,
que no han tenido en cuenta.
Por un lado, como comentaba el Sr. Miguel García, se actúa sobre la plaga de
cucarachas efectivamente y existen en las ciudades dos tipos de cucarachas, una
es la de espacio público, sobre la cual actuamos directamente y que a veces, entra
en algunas comunidades y también actuamos, y otra la de domicilio privado. Para la
de domicilio privado, asesoramos, acompañamos, aconsejamos pero no tenemos
competencia para actuar, domicilio privado o comunidades, aclararlo por ese lado.
Por otro, comentan ustedes en su moción que no les cuadran los números del 2015
con la evolución hacia 2017, que como que el sistemático se ha reducido. No es
cierto, el sistemático ha cambiado en dos aspectos, uno y el principal, la
metodología. Anteriormente se trabajada únicamente actuando sobre los puntos
preceptivos de ser focos, con un gel que tiene una duración de un mes, mes y
medio, poco a poco con el paso de los años, en aquellos puntos que año tras año lo
veíamos que el sistemático debía hacer especial inciso se cambió el sistema a una
pintura insecticida que tiene una periodicidad de tres meses. De ahí, esa reducción
del número de actuaciones que ustedes han valorado como un aspecto negativo
que en realidad no lo es, si no que es un esfuerzo con una técnica nueva que se
está implementando, por un lado; y por otro, el tema de que hayamos incrementado
el número de llamadas ciudadanas haciendo peticiones de intervención, lo ve como
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un aspecto negativo, para nosotros no, para nosotros es positivo.
Hasta 2015 no se hacían campañas de comunicación específicas para este tipo de
insectos, a partir de 2016, este año 2018, ha sido el tercero, que hemos hecho
campañas específicas, buzoneo directo, carteles en portería, porque lo que
necesitamos, precisamente es eso, que el ciudadano nos llame. Porque el insecto,
este año, te aparece por una calle y al año siguiente, te aparece por otro lado,
completamente diferente de aquella acera que inicialmente había aparecido. Son
insectos, se trasladan y lo que necesitamos es eso, que muchos ojos, los de la
ciudadanía nos puedan facilitar esas ubicaciones exactas y en esas ubicaciones en
las que hay especial reincidencia, año tras año, aplicamos directamente el
sistemático, de forma preventiva para reducir y mitigar la población de estos
insectos.
En cuanto a la segunda parte de la moción en la que hablan de unos datos en la
página web que no están actualizados, les digo que se apruebe o no la moción, que
entiendo que sí que se podrá aprobar, se actualizarán igualmente. A favor.
Essent les 20:38 hores, s’incorpora a la sessió la Sra. Núria Marín Martínez,
Alcaldessa-Presidenta.
SR. MARTIN HERMOSÍN (REGIDOR NO ADSCRIT)
Gracias. Voto favorablemente tanto la 17 como la 18. Es cierto que la 17 se queda
corta en las propuestas porque no las define realmente con lo que es el título pero
estoy totalmente de acuerdo y comparto lo que es la filosofía y el sentimiento de
fondo de esta moción. El mensaje de fondo de esta moción es que ciertamente,
tenemos un modelo en esta ciudad, de dos velocidades.

SR. GIMÉNEZ MÁRQUEZ (CUP-PA)
Respecte a la moció sobre renovació urbana i contra la ciutat de dues velocitats que
planteja Ciutadans, avanço que votarem els acords per separat. I ho farem perquè,
de nou, una moció de Ciutadans apunta, al nostre entendre, cap a un problema
important per nosaltres, com és la necessitat del replantejament de l’urbanisme a la
nostra ciutat, i a més a més, ho fa vinculant el redactat de la moció a la necessitat
de resposta prioritària a les necessitats reals de les nostres veïnes, i des de la
realitat immobiliària que patim actualment a L’Hospitalet. Això seria positiu, per a
nosaltres, com a plantejament.
Tanmateix, ens trobem de nou com Ciutadans posa sobre la taula un problema
important, i en comptes d’abordar-lo des d’un anàlisi de la realitat del nostre
municipi, fent-hi partícips als actors socials de la ciutat, amb molt a dir al respecte, i
amb un estudi i diagnosi seriós de la concreció de L’Hospitalet, en relació a aquest
tema, en comptes de fer tot això, Ciutadans fa, ens presenta, tota una bateria de
documentació, pactes europeus, cartes i recomanacions de l’ONU, ministerials,
plans de la Generalitat, d’allà n’extreu conceptes, paraules i bones intencions, els
barreja, els barreja tots aquests conceptes, i proposa una moció plena de llocs
comuns i eixos elementals en matèria d’urbanisme, però buida de concreció, de
propostes en ferm, i ni tant sols, s’apunta la necessitat municipal de comptar amb
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un estudi global, de la problemàtica real a la nostra ciutat, en relació a aquestes
dues velocitats que presenten, o que ens expliquen. I és per aquest motiu que
trobem que la moció no es troba aterrada a la realitat de L’Hospitalet, i per tant, no
podem votar-la favorablement.
Ens abstindrem del primer punt perquè al nostre entendre no s’apliquen uns criteris
que expliquin en què consisteixen les millores que s’apunten i no s’explica quins
equipaments es creuen necessaris, quines infraestructures, no es concreta res.
Votarem a favor del segon, ens abstindrem del tercer, i en el quart per la total
delegació que fa a les institucions de la diagnosi, d’aquella diagnosi que nosaltres
creiem que és absolutament imprescindible, de les necessitats del nostre municipi
en matèria d’habitatge, també la delega en altres administracions, per tant, ens
abstindrem i votarem a favor el cinquè.
Votem a favor de la divuitena, també.

SR. MONROS IBAÑEZ (CiU)
En quant a la moció 17, la votarem a favor, però crec que els acords són poc
ambiciosos i quan dic poc ambiciosos, perquè no estan fent propostes específiques
del què volen fer i d’alguna manera crec que posen en mans de l’aprovació de la
moció tot el govern municipal perquè es faci el què, s’estudiï i està bé, però clar, si
volem ser anar més enllà, crec que això hauria de ser, com deia el company, una
proposta més concreta, més que rés per poder concretar el què volem fer
exactament per instar al govern, a que realment avanci en aquestes mesures.
Perquè, torno a repetir, la voto a favor perquè crec en el què diu, el que passa que
penso que falta el detall, perquè si no, el que aprovem aquí, posa en mans de qui
governi, l’estudi de tot això, sense concretar quines accions exactament volem per a
la ciutat. És a dir, jo entenc que aquesta ciutat de dos velocitats, per a mi, asfaltar el
carrer d’un barri, no és millorar el barri en sí mateix, a vegades és necessari que
aquesta actuació en un barri, asfaltar el carrer per arreglar-ho, però el barri són més
coses, són el comerç, són la feina, són la neteja, són la llum, són moltes coses, al
ser aquell barri està més massificat, o no està massificat, i per tant, som favorables
a aquest desenvolupament de la Plaça Europa però no és la prioritat de la ciutat de
L’Hospitalet, vull dir, això ja ho vam fer. Jo sempre dic el mateix, vull dir, fem places
d’Europa, fem PDUS, fem coses importants, que són una millora per a la ciutat, sí,
però clar, representa que els tretze barris que tenim en origen, els tenim de sempre
i no li hem donat, en aquests quaranta anys el necessari perquè la seva evolució
sigui paral·lela a la creació de, per exemple, la Plaça Europa i quan parlem de dos
velocitats, a vegades, jo intento que no sigui des d’un criteri per ofendre a ningú, si
no per una realitat, perquè el problema és que el què fem nou, lògicament és nou,
es fa en llocs que són més amples, més macos, amb més facilitat per actuar en
aquest urbanisme nou, però clar, torno a repetir, és en els tretze barris de la ciutat
on la gent viu des de fa molts anys, vull dir, des de que hi ha ajuntament
democràtic, aquests barris estan com estan, o sigui, ja estaven creats, per tant, hi
ha un abandonament que ara comencen a veure certes seccions, però clar, crec
que ha hagut manca de planificació i per això, jo deia que a aquesta moció li falta
aquesta concreció.
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I en quant a les plagues, és evident, que aquestes plagues, vull dir, es produeixen
plagues de rates a Bellvitge - El Gornal, des de fa molt de temps. Les plagues de la
panerola no són noves. S’actua sobre aquestes plagues, és evident, queda palès,
s’actua, però clar, quan passen els estius i passen els anys què veiem?, que són
insuficients, és a dir, que aquestes actuacions no solucionaran el problema, per
tant, el què manifesten els veïns i veïnes és que a pesar de que es porta a terme
aquesta actuació sobre les plagues, pel motiu que sigui, no és suficient i en alguns
casos, al revés, vull dir, hi ha moments punta de l’any, especialment a l’estiu quan
fa més calor que aquestes plagues són encara més grans que l’anterior anterior.
Alguna cosa falla i al final el què es demana és això, que es puguin esmenar, o
sigui que aquestes actuacions siguin més efectives del que estan sent i que
segurament és molt difícil, jo sempre dic el mateix, vull dir, és molt fàcil dir una cosa
i dir feu això i arregleu, no, jo el què dic és, voto a favor perquè crec que s’ha de fer
i el què s’ha d’estudiar és que a vegades aquestes coses no funcionen bé, i quan
no funcionen bé hem de posar mesures, i amb això sempre farem una oposició
constructiva.

SR. GARCIA MUÑOZ (ERC-AM)
Com a veí de La Florida crec que és possible fer una crítica a un model de ciutat de
dos velocitats o que agreuja les desigualtats sense caure en el classisme, sense
ofendre als veïns dels barris de la ciutat, parlant de “estos barrios”, en aquest to
despectiu, de “barrios empobrecidos”, i ho lamento profundament perquè no és el
primer cop que passa i generalment, el portaveu de Ciudadanos, sempre que es
refereix als que vivim a aquells barris, jo des de la crítica que faig, moltes vegades,
a aquest model de desenvolupament, ho trobo molt ofensiu pel to classista,
paternalista i ofensiu que té.
Des d’Esquerra sempre hem defensat una ciutat cohesionada que treballi per
corregir i revertir les desigualtats. Una ciutat que posi al centre de les polítiques
municipals les persones, els veïns i veïnes i els nostres barris i massa sovint sentim
que alguns volen més una ciutat parador d’esquenes a molts dels nostres barris,
centrada en titulars, en hotels, més centrada en això que en generar ocupació de
qualitat, oportunitats de futur i la millora del dia a dia de la ciutadania, dels joves, del
petit comerç o de la neteja de la ciutat.
En sap greu però, que aquesta moció que parla de les dues velocitats, en aquest to
classista, estigui exclusivament centrada en l’aspecte urbanístic, oblidant-se dels
aspectes més socials que cal impulsar per corregir aquestes desigualtats. Per tant,
nosaltres votarem a favor del primer punt, que no deixa de ser una mica un brindis
al sol, ens abstindrem del segon, votarem en contra del tercer punt perquè no
compartim el plantejament de continuar amb les requalificacions i l’especulació
immobiliària del model Corbacho, per seguir destruint teixit industrial i productiu, en
comptes d’impulsar una zona industrial com la que tenim que encara resisteix per
atreure noves oportunitats d’ocupació, per exemple, per potenciar economia verda,
social i cooperativa i donar suport a l’emprenedoria i el cooperativisme a
L’Hospitalet i amb això, també lluitar contra aquest model de ciutat de dues
velocitats sense caure, insisteixo, en aquest classisme ofensiu, respecte a tota la
gent que vivim als barris del nord de la ciutat, i abstenció en els punts 4 i 5. Moltes
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gràcies.
Sobre el tema de la prevenció de plagues, segur que sempre es pot millorar i es pot
fer més, pel que fa als mecanismes de control, campanyes de prevenció i
d’informació i tenir en compte sempre les dificultats que representa aquest
problema, en tant que influeix, i moltes vegades es veu determinat per factors aliens
com les condicions i els cicles naturals o reproductius, per tant, votarem a favor.
Moltes gràcies.

SR. ALONSO NAVARRO (PP)
A favor de les dues mocions.

SRA. GONZALEZ MONTES (ICV-EUiA-PIRATES-E)
Nosaltres ens abstindrem de la número 17. Hi ha coses en les que coincidim però hi
ha altres que no aprofundeixen en la realitat de la nostra ciutat. Nosaltres sempre
hem defensat que la ciutat està a diverses velocitats però no ens ha agradat massa
l’exposició que ha fet el Sr. García de com és la zona nord. Jo visc a la zona nord, a
molta gent l’agradaria venir a viure a la zona nord, hi ha moltíssimes entitats que
han treballat durant molt de temps dintre del que és la comissió d’entitats per
transformar el barri, jo parlo més de Collblanc-La Torrassa que és el barri on visc i
més conec i crec que no gens de favor a un barri l’estigmatització d’aquesta
manera.
Nosaltres fugim, sempre hem fugit, el moviment veïnal, sempre ha fugit d’aquestes
etiquetes, és molt perillós i no ens agrada aquest tipus de comentaris i a més a
més, considerem que la ciutat té, evidentment, una projecció que va més enllà del
que està dient aquesta moció, per això, ens abstenim i de la 18, votarem a favor.

SR. HUSILLOS GUTIERREZ (PSC-CP)
Yo posicionaré a nuestro grupo municipal respecto a la moción número 18, no sin
antes, Sr. García, hacerle un comentario, no tanto de esta moción en cuestión, si no
por un comentario que ha hecho en la otra. En esta ciudad, en ningún barrio, a
nadie se lo comen las ratas y esto es literal, en relación a lo que usted ha dicho. A
ningún ciudadano lo comen las ratas, dicho eso, votaremos a favor, siempre se
puede hacer mucho más y evidentemente, en una cuestión que sobretodo pues
genera malas sensaciones cuando lo podemos tener cerca en nuestra calle, en
nuestro entorno más cercano pero como aquí sea dicho también, yo creo que
conviene textualizar, cuál es el trabajo con el que los técnicos de salud ambiental
de nuestro ayuntamiento, se van encontrando día a día y en los últimos años,
especialmente.
Como bien saben y alguna vez también, se ha comentado en este Pleno, los
tratamientos cada vez son más dificultosos de aplicar porque cada vez son más
restrictivos en cuanto al uso de determinados componentes. Sr. García, no
interrumpa, no interrumpa, es eternamente maleducado, Sr. García, no sea
maleducado, por favor, ¿quiere escuchar?, bueno pues, por favor, escuche, por
favor.
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Le decía que los tratamientos, cada vez son más complejos, se pueden usar cada
vez menos componentes químicos, puesto que también hay otras consideraciones
relativas al medioambiente, a la afección que esos elementos pueden tener también
para la salud de las personas, por lo tanto, eso lógicamente complica. Luego
también, no podemos olvidar y también se apuntaba, el dinamismo que tienen
determinadas plagas, pues, usted ha hecho mención y en la propia moción así
aparece, algunos insectos que hace algunos años eran absolutamente
desconocidos. Evidentemente, para encontrar un tratamiento efectivo, también,
genera una dificultad y por supuesto, sin duda y también hace mención y por eso
votamos a favor, es clave la colaboración ciudadana, en dos vertientes, una en
identificar, pero dos, también, en poner todos los medios a nuestro alcance, cuando
esa plaga o ese elemento, ese insecto, ese roedor, nos llega a nuestra casa, a
nuestra propiedad o allí donde residimos o trabajamos.
Pero no quiero acabar la intervención sin también hacer mención y la Sra. Santón,
mi compañera de gobierno, ya ha dado explicaciones suficientes en cuanto, en fin,
a la cuestión de los datos que ustedes hacen relación en la moción, sin destacar
que no se habrá hecho tan mal en estos años, puesto que según la Federación
Catalana de Municipios y la Fundación Pi i Sunyer, el trabajo que se está haciendo
precisamente en este ámbito pues ha merecido la distinción y el reconocimiento de
esas dos entidades, especialmente, en cuanto al servicio de atención ciudadana, al
negociado de salud ambiental y en relación al tratamiento de plagas.
Pero también, otra reflexión, erradicar, solucionar del todo, esto no se va a
conseguir, es decir, estas plagas van inherentes a la actividad humana y el objetivo
ha de ser y entiendo, en todo caso, que cuando se dice solucionar, es en todo caso,
mantener bajo control. Gracias.

SR. BELVER VALLES (PSC-CP)
Gracias, Sra. Alcaldesa. Voy a intentar en el tiempo que tengo, decirle algunas
cuestiones que de entrada las voy tratar como inexactitudes en su moción, quiero
ser educado. Mire, ustedes dicen: “atendido que L’Hospitalet es la ciudad con
mayor densidad de población de toda la Unión Europea”, error. Por ejemplo, mire,
la densidad de L’Hospitalet, según sus datos y los datos de Eurostat, a los cuales
hacen mención, la densidad de población de L’Hospitalet es de 20.587 habitantes
por kilómetro cuadrado. París tiene 21.258, le digo una, hay más, pero le digo una
por comparar entre ciudades grandes, Hospitalet-París.
Ustedes siguen y además en el mismo párrafo dicen: “según los datos de Eurostat
con un entorno de 43.000 habitantes, con una densidad de población por encima de
casi todos los distritos de Manila, la ciudad más atestada del mundo”. Miren esto no
tiene nada que ver con L’Hospitalet y daría lo mismo, pero es que cuando se ponen
a escribir, hombre, ya que copian, copien bien. La ciudad con mayor densidad del
mundo es Dhaka en Bangladesh, no es Manila, con lo cual, si ustedes ponen una
cosa. Es que sabe qué pasa que cuando cometen estos errores de bulto, al final, la
moción, a lo mejor puede perder credibilidad. Y ustedes cuando siguen con esto,
hablando de la densidad, dicen: “lo cual es una de las fuentes fundamentales de los
problemas de convivencia, seguridad, degradación, desigualad y falta de
equipamientos”.
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El informe de Eurostat dice: “las ciudades ofrecen un potencial considerable para el
ahorro de energía y medio ambiente ya que en las áreas urbanas densamente
pobladas, permite formas de vivienda, transporte y prestación de servicios más
eficientes des del punto de vista energético. Para que se logren tales ahorros, los
desarrollos urbanos deben permanecer compactos en lugar de caracterizarse por la
expansión urbana”. Y ustedes establecen la causa-efecto de los problemas de
convivencia, seguridad, degradación, desigualdad, en la densidad, como hay
densidad, hay eso. Miren, ¿sabe cuál es el país más denso de Europa?, Mónaco y
no creo que destaque por los problemas de convivencia, de seguridad, de
degradación o de desigualdad, no lo creo y en el mundo el que tiene la densidad
más baja es China, si ese es el paradigma, ustedes verán. Miren, esto es en cuanto
a lo que ustedes han escrito en su propia moción porque han establecido, el Sr.
Coque les hacía referencia, una relación causa-efecto que yo creo que
independientemente de la posición que uno ocupe en el Consistorio, que lo diga un
concejal está feo, ahí lo dejo.
Como criterios generales, mire, nosotros como gobierno municipal y como
ayuntamiento, pero desde hace muchos años, lo que significa la agenda urbana de
Naciones Unidas que se aprobó en Quito, nosotros estamos absolutamente de
acuerdo con esos criterios y en la agenda urbana de la Unión Europea que está
fomentando las agendas urbanas de España y Cataluña con los criterios, pese que
aún está en fase de formulación, nosotros también los compartimos. Pero han dicho
algunas cosas curiosas. Dicen, esta ciudad es que no tiene planificación, oigan, de
verdad en serio, ¿ustedes creen que alguien que viviera en L’Hospitalet, en el año
1979 y que siga viviendo ahora, va a decir que en L’Hospitalet, no se ha planificado
y no se ha actuado?, ¿de verdad ustedes creen eso, de verdad alguien cree que
puede creer eso?
Ustedes hacen algunas afirmaciones que sencillamente es que no son ciertas. Mire,
la planificación en esta ciudad empezó a llegar con los ayuntamientos democráticos
y en referencia a lo que ustedes tanto les preocupa, parece que es el tema de la
vivienda y el tema de cómo luego eso se compensa con el tema de las zonas
verdes, de equipamientos y demás, miren, algunos datos y son datos que además
no son maleables, que no son exclusivamente del ayuntamiento de L’Hospitalet,
según el Plan General Metropolitano, cuando se aprobó el Plan General
Metropolitano en el año 1976 había un 1.640.326 metros cuadrados de zona verde.
En el año 2018, 2.176.646, 540.000 metros cuadrados más, con lo cual, eso
podemos estar de acuerdo o no, pero es una realidad.
Mire, en el plan de L’Hospitalet 2010, el futur de la ciutat, que se aprobó en 1996,
allí se establecía toda una serie de parámetros, entre otros, elementos de la
vivienda y se establecía un plan de desarrollo de vivienda de diez mil viviendas que
son las que ustedes hacen mención. Lo que ha ocurrido con ese plan es que se ha
demorado en el tiempo por el advenimiento de la crisis, luego seguimos.

SR. GARCIA VALLE (CIUTADANS)
Mire, vamos a ver, Sra. Santón, sí claro, evidentemente que hacen cosas, estaría
bueno que no hicieran nada, sí que es verdad, vamos que los insectos tendríamos
que quitarlos a manotazos, pero no funciona porque, no lo digo yo, lo dicen los
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vecinos, mire, en el año 2013, 2014, 2015, 2017, 2018, fíjese todo esto son
reclamaciones, firmas de comunidades enteras de vecinos, fíjese, Bellvitge, de
otros barrios y tal, aquí hay un montón. Bueno, ellos vienen a quejarse como
vecinos porque usted le podrá contar todas las milongas que usted quiera, pero lo
que quieren son resultados, no explique usted que si este producto, que si el otro...,
mire, a mí, usted, le pago para que me solucione el problema, déjese ya de contar
cosas que está muy bien pero que el ciudadano no entiende, más que se le llena la
casa de cucarachas y de chinches y que va por la calle y ve ratas saltando por la
basura esa que tenemos hacinada en los containers y quiere que usted le dé
soluciones que para eso le pagan y muy bien, por cierto y no venga usted aquí a
contarnos historias, porque claro, es que este producto no, es que tal..., habrá
otros, y si no mire, a mí me da igual, contrate usted al flautista de Hamelin para que
se lleve las ratas, si hace falta, pero que se las lleve, me da igual, soluciones quiere
la gente, no aquí buenas razones y mucha historia porque esto es lo que dicen los
vecinos y vecinas que venimos documentados, o sea que póngase manos a la obra
y procure que no tengamos que quitar las cucarachas a manotazos que para eso le
pagan y bueno aquí se han dicho tantas cosas, es que es complicado..., por eso a
final, no somos capaces de ponernos de acuerdo para llegar a acuerdos
consensuados. Pues claro que Ciudadanos proponen cosas que no les gustará a
unos o a otros; claro que seguramente no tenemos todos la misma idea pero
tampoco hacemos un esfuerzo por…, la propia oposición, eh, por ponernos de
acuerdo. El Sr. Monrós, si usted dice, mire yo es que a esto le falta chispa, le falta
algo, pero le voy a votar a favor, yo le agradezco, pero hombre, si usted ve y
entiende que puede mejorar la moción, se lo he dicho muchas veces, a mí no me
caben prendas en admitir cualquier cosa que se vea que yo no pueda ver o mi
grupo, estamos para eso, para entendernos, estamos condenados a entendernos
en beneficio de los vecinos, compañeros. Y lo mismo le digo al gobierno, claro que
el gobierno ve cosas que no le gustan de lo que nosotros ponemos en las
mociones, claro que ve Esquerra Republicana, claro que no podemos coincidir al
cien por cien porque si no sería hasta aburrido, porque claro cada uno tiene su
forma de ver una ciudad.
Lo que yo digo, es que esta ciudad y no hablo aquí de clasismo, me duele mucho
que me digan ustedes que yo hago clasismo porque simplemente defiendo los
barrios más deprimidos y a su gente, porque quiero defender que esa gente viva
exactamente igual que en otros barrios donde se invierte más, ¿eso es clasismo o
eso es ponerse en la piel de los más desfavorecidos porque no se invierte en sus
barrios? ¿Yo estoy haciendo algún agravio y estoy menospreciando a esos vecinos,
Sr. Coque?, ¿Sí?, pero que poca…, hay que tener morro para decir que yo quiero
decir eso, pero mucho. Yo estoy haciendo al contrario, intentando protegerlos
porque ellos pagan los mismos impuestos que otros y no se invierte tanto quizás o
habría que invertir más por el agravio comparativo que hay por estar la ciudad en
otra zona. Necesita más inversión, es lo que digo, ¿eso es clasismo?, sí que lo
tiene usted claro y luego cuando habla dice, es que claro Mónaco está la gente
más…, pero las mansiones que tienen en Mónaco, allí claro que no pisan, eh, no,
porque fíjese las casas en Mónaco valen treinta millones de euros, viven, pero qué
me compara usted, Sr. Fran Belver, Mónaco, oiga, no es una buena comparación,
seguramente usted no lo ha hecho con intención tampoco de minimizar a los que
vivimos aquí, claro, estoy seguro, pero cuando usted me pone esa comparación,
hombre.
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En definitiva, mire, nosotros hacemos las mociones con una visión que entendemos
que puede ser buena y estamos dispuestos a que ustedes aporten y veamos lo
mejor y lo que mejor puede ir a nuestra ciudad. Toda la oposición tendríamos que
hacer ese ejercicio, el ejercicio de reunirnos y seguramente yo, a veces, una
moción que presenta Esquerra Republicana, el señor de la CUP o cualquier otro
grupo, pues a lo mejor hay cosas en las que estoy de acuerdo, pero en el fondo
estoy de acuerdo y se pueden mejorar, pues hagamos ese ejercicio de entendernos
por el bien de nuestros vecinos. Oiga, yo no he dicho que todo lo han hecho mal.
Mire, en 40 años que usted me ha hablado, claro que ha cambiado la ciudad en 40
años, estaría bueno, que si ustedes llevan 40 años gobernando no hubieran hecho
nada; claro que hay más zonas verdes, claro que está la ciudad mejor, porque sería
impresentable que estuviera igual o hubiera avanzado muy poquito en 40 años,
claro que sí, pero oiga, los recursos de hoy no son los de antes y obviamente, en 40
años, algo se tiene que ver, la labor.
Yo no he dicho que ustedes lo hayan hecho todo mal, digo que a donde van, no me
gusta.

SR. BELVER VALLES (PSC-CP)
Continuando con lo que les explicaba, le explicaba al Sr. García del Plan 2010 y del
tema de vivienda. Pero mire, en el Plan de L’Hospitalet 2010 que como le insisto,
redactado en el 1996, se hablaba de la rehabilitación integral y para eso se
generaron los planes de barrio, planes de barrio que años más tarde se generaron
en los dos planes integrales el de Collblanc-La Torrassa y el de Pubilla CasesFlorida, que además con participación de la Generalitat de Cataluña se impulsaron
a través de la Llei de barris, lo cual permitió actuar sobre esas zonas que usted
habla de máxima densidad, que son barrios que hay densidad más alta que en
otros barrios de la ciudad pero que permitió actuar, no sólo en el parque de
viviendas, que también, si no en el conjunto del espacio público y de las viviendas.
Pero mire, en la ciudad, cuando ustedes hablan de las viviendas, la media desde el
año 2010, la media de nuevas viviendas en la ciudad que se acaban, que se
construyen son 250, teniendo en cuenta que tenemos un parque de 110 mil
viviendas, saquen ustedes el porcentaje porque a mí me ha quedado muy pequeño.
Entonces ¿ese es el problema?, ¿que se construyan 250 viviendas al año sobre un
parque de 110 mil?, ¿cómo queremos renovar el parque de la vivienda?, teniendo
en cuenta que la política fundamental debe ser la de la rehabilitación y esas son las
políticas que nosotros intentamos impulsar y continuar impulsando solos cuando no
tenemos ninguna competencia y mucho menos en las viviendas de carácter
privado.
Pero las actuaciones que se hicieron a través de los planes integrales en los cuatro
barrios o en los seis barrios porque el de Pubillas, Florida, también actuaba sobre
Can Serra y Las Planas y el de Collblanc-La Torrassa, con esos planes integrales,
con la aplicación de la Llei de barris, se mejoró y mucho esos barrios.
La moció 17, en contra i la 18, a favor.
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SRA. SANTON RAMIRO (REGIDORA NO ADSCRITA)
Sr. García, cuando su defensa son ataques personales, yo creo que mi trabajo, me
honra, por un lado; por otro, le pido un poquito de respeto y que sea menos
desagradecido con el trabajo de los técnicos, si esta unidad ha recibido un
reconocimiento de un organismo independiente que lo reconoce como buena
práctica y una práctica exportable para otros municipios, será por algo, algún buen
trabajo estará haciendo. Para mí excelente.
Por supuesto que es un problema que nunca se va a erradicar, nunca vamos a
acabar con ningún tipo de insecto, es imposible, lo que se hace es mitigar. Hay
estrategias para mitigar la población de esos insectos y en eso es en lo que se
trabaja y cuando hay un problema con un ciudadano, con una comunidad, le puedo
asegurar que los técnicos de salud ambiental jamás dejan tirados a nadie, las
propiedades privadas, aconsejamos y acompañamos. Gracias.

La Sra. Alcaldessa-Presidenta, finalitzat el debat, declara rebutjada la
Moció número 17 i aprovada la Moció número 18, amb el resultat de la votació
que es recull a continuació en cadascuna d’elles.
MOCIÓ 17.- PARA REVERTIR EL
VELOCIDADES DE L'HOSPITALET.

MODELO

DE

CIUDAD

DE

DOS

La votació d’aquesta moció s’ha produït de manera separada per cadascun dels
punts de la seva part dispositiva, essent rebutjada en la seva totalitat, segons el
detall següent:
a) Acord PRIMER: ha estat rebutjat 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 de la REGIDORA i REGIDOR
NO ADSCRITA/ADSCRIT, Sra./Sr. Cristina Santón Ramiro i Rafael Jiménez Ariza;
amb 10 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 del PP, Sr./Sra. Pedro Alonso
Navarro i Sonia Esplugas González; 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 REGIDOR NO ADSCRIT Sr. Francisco Javier Martín Hermosín 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 la CUP-PA, Sr. Christian Giménez Márquez; assistents presents en
el moment de la votació.
b) Acords SEGON I CINQUÈ: han estat rebutjats 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 de la REGIDORA i
REGIDOR NO ADSCRITA/ADSCRIT, Sra./Sr. Cristina Santón Ramiro i Rafael
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Jiménez Ariza; amb 9 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 del PP, Sr./Sra.
Pedro Alonso Navarro i Sonia Esplugas González; del representant de CiU, Sr.
Jordi Monrós i Ibáñez; del representant de la CUP-PA, Sr. Christian Giménez
Márquez i del REGIDOR NO ADSCRIT Sr. Francisco Javier Martín Hermosín i amb
5 vots d’abstenció; dels representants d’ICV-EUiA-PIRATES-E, Sres./Sr. Ana
González Montes, Juliana Carballeira Pascual i Iván Nieto Martínez i dels
representants d’ERC-AM, Srs. Antoni Garcia i Acero i Jorge García Muñoz;
assistents presents en el moment de la votació.
c) Acord TERCER: ha estat rebutjat amb 15 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 d’ERC-AM,
Srs. Antoni Garcia i Acero i Jorge García Muñoz i de la REGIDORA i REGIDOR NO
ADSCRITA/ADSCRIT, Sra./Sr. Cristina Santón Ramiro i Rafael Jiménez Ariza; amb
8 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 del PP, Sr./Sra. Pedro Alonso
Navarro i Sonia Esplugas González; del representant de CiU, Sr. Jordi Monrós i
Ibáñez i del REGIDOR NO ADSCRIT Sr. Francisco Javier Martín Hermosín 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 la CUP-PA, Sr. Christian Giménez Márquez; assistents presents en
el moment de la votació.
d) Acord QUART: ha estat rebutjat 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 de la REGIDORA i REGIDOR
NO ADSCRITA/ADSCRIT, Sra./Sr. Cristina Santón Ramiro i Rafael Jiménez Ariza;
amb 8 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 del PP, Sr./Sra. Pedro Alonso
Navarro i Sonia Esplugas González; del representant de CiU, Sr. Jordi Monrós i
Ibáñez i del REGIDOR NO ADSCRIT Sr. Francisco Javier Martín Hermosín i amb 6
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 i del
representant de la CUP-PA, Sr. Christian Giménez Márquez; assistents presents en
el moment de la votació.
MOCIÓ 18.- PARA
L’HOSPITALET.

REFORZAR

LA

PREVENCIÓN

DE

PLAGAS

EN

Aquesta moció ha estat aprovada per unanimitat dels assistents presents en el
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moment de la votació.
El text definitiu aprovat de la moció, és el següent:
ATENDIDO que este municipio, durante el verano de 2015, sufrió una importante
plaga de cucarachas que los ciudadanos denunciaron a través de una plataforma
ciudadana digital y, que compelió a este Gobierno municipal a adoptar las medidas
carácter especial (intensificar el tratamiento de los puntos más críticos en la red de
alcantarillado) para dar solución a un problema tan grave de salubridad pública.
ATENDIDO que, como manifiestan los especialistas, las cucarachas son
transmisoras por arrastre de virus, parásitos y patógenos, con la posibilidad de
transmisión de enfermedades. La proliferación de cucarachas en las alcantarillas y,
por ende, en las calles de la Ciudad, favorece su multiplicación en locales
comerciales y viviendas.
ATENDIDO que este Grupo municipal ha recibido quejas de vecinos y responsables
de actividades de restauración en nuestra Ciudad, en relación a la presencia de
cucarachas en las calles y edificios del municipio y la insuficiente actuación
municipal para darle solución al problema. Con independencia de que la presencia
de cucarachas, como parte del medio urbano de clima templado, es inevitable y su
erradicación un imposible; en aras a evitar la proliferación incontrolada, se han de
arbitrar las medidas preventivas necesarias para evitar la proliferación incontrolada
de estos insectos en nuestra Ciudad.
ATENDIDO que como se pone de manifiesto en la Memoria de 2017 del Servicio de
Salud, en dicho periodo se articularon actuaciones, desde el Negociado de Salud
Ambiental, que en relación al apartado: Desinsectación, desinfección y
desratización; supusieron el 46,8% de las solicitudes de inspección sanitaria.
En concreto en relación a los blátidos (familia de insectos del orden de las
cucarachas), el número de actuaciones fue:
Blàtids:
Plans especials desinsectació clavegueram sistemàtics
2.215
Plans de desinsectació clavegueram per demanda
374
Visites i/o inspeccions realitzades pels tècnics del Negociat
513
En el verano de 2015, cuando la alarma ciudadana ante la presencia de cucarachas
alcanzó la cota más alta, las cifras de actuaciones sistemáticas en arquetas del
alcantarillado fue superior a la del 2017 (de conformidad a los datos facilitados a los
medios de comunicación, en los 8 primeros meses del año 2015, se realizaron
2.117 actuaciones sistemáticas) y las demandas de actuaciones a solicitud de los
ciudadanos muy inferiores a las del año 2017 ( en el año 2015 fueron 176); es decir,
la actuaciones en el alcantarillado a demanda de los ciudadanos, por presencia de
cucarachas en las calles, es muy alta. De lo que se extrae el riesgo de futuras
plagas a corto y medio plazo si no se efectúan con rigor las medidas de prevención
convenientes.
Los datos de la Memoria citada, en relación con la proliferación de ratas en la
Ciudad, también son preocupantes. Estamos convencidos tanto de la voluntad del
Gobierno municipal por solucionar el problema como de la profesionalidad de los
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trabajadores del Departamento de Salud a la hora de desarrollar su labor; no
obstante, se han de implementar o incrementar las medidas preventivas de carácter
global (en ámbitos públicos y privados) necesarias para evitar la proliferación de
ratas y cucarachas y con ello su impacto o incidencia en la salubridad pública. Las
medidas de actuación en ámbitos públicos se han de complementar, como se viene
haciendo desde el Servicio de Salud de este Ayuntamiento, con campañas
divulgativas dirigidas a la ciudadanía para conseguir que el esfuerzo conjunto evite
la proliferación de plagas de cucarachas y roedores.
ATENDIDO que a las habituales plagas urbanas hay que sumar la reciente de
Halyomorpha halys (también conocida como chinche apestoso) que, si bien, en
principio no comporta riesgo para la salud pública, resulta molesto ya que se
introduce en los hogares y sobre las cuales se están multiplicando las quejas en la
ciudad y, que según respuesta del gobierno local a este grupo municipal de fecha 4
de abril del presente año, no disponían de ningún elemento para reducirlos.
VISTAS la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de Bases del Régimen Local
(art.25.2.j), la Ley 18/2009, de 22 de octubre, de Salud Pública (arts. 6 y 52.g) y la
Memoria de 2017 del Servicio de Salud de esta Corporación.
Por todo lo anterior, el Pleno del Ayuntamiento a propuesta del Grupo Municipal de
Ciutadans (Cs) del Ayuntamiento de l’Hospitalet,
ACUERDA:
PRIMERO. INSTAR al Gobierno municipal a implementar y/o mejorar los
mecanismos de control preventivo que eviten, con actuaciones tanto en el ámbito
de la vía pública y edificios públicos como a través de campañas dirigidas a la
ciudadanía, las plagas de cucarachas, roedores y chinches apestosos en nuestra
Ciudad.
SEGUNDO. INSTAR a la Tenencia de Alcaldía responsable del Área de Salud de
este Ayuntamiento, a que actualice los datos obrantes en la web municipal: “Carta
de servicios de vigilancia y lucha integrada contra las plagas urbanas”, donde los
indicadores del cumplimiento de los compromisos están referidos al año 2014. Este
dato sería esencial para que, tanto la ciudadanía como los Grupos municipales,
tuviéramos conocimiento del grado de cumplimiento de los compromisos asumidos
por el Departamento correspondiente.
TERCERO. TRASLADAR este acuerdo al Gobierno municipal, a la Federación de
Asociaciones de vecinos de l’Hospitalet de Llobregat, asociaciones de
profesionales, comerciantes y gremios de la ciudad y a los Grupos municipales de
esta Corporación.
INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS-ESQUERRA UNIDA I ALTERNATIVAPIRATES-E
En relació amb les mocions presentades pel grup polític municipal
d'Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra Unida i Alternativa-Pirates de Catalunya-
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Entesa, números 19 i 20, es produeixen les intervencions següents:
SRA. CARBALLERIA PASCUAL (ICV-EUiA-PIRATES-E)
En aquest moment la Sra. Carballeira, intervé i dóna lectura als aspectes essencials
de la moció 19.

SR. NIETO MARTÍNEZ(ICV-EUiA-PIRATES-E)
La següent moció, sembla que anem una mica compassats en aquest cas, en el
tema de les plagues. L’acceptarem en aquest cas en el tema del mosquit tigre,
nosaltres vam fer ja una pregunta fa uns mesos al respecte. El fet, els estudis
científics, com sabem el tema climàtic està afectant cada any d’una manera més
apressant al Mediterrani. Sabem i estem patint actualment aquesta allau de gota
freda i els darrers informes científics diuen que cada deu anys que passen
s’incrementa en una setmana la durada de les temperatures estiuenques. La calor i
la humitat sabem que són factors potenciadors de plagues que afecten també a la
salut humana, particularment a les persones més vulnerables, infants i gent gran.
Des del 2004 és present a Espanya el mosquit tigre, va entrar precisament pel port
de Barcelona i s’estan escampant per tot el Mediterrani i fins i tot, ja està començant
a colonitzar les zones del nord de la península. En sabem de les picadures
doloroses tots i totes, però lo important o lo preocupant són el que cada vegada
sembla que s’està estenent més, la transmissió de malalties perilloses.
La Unió Internacional per a la conservació de la naturalesa, l’ha inclòs entre les cent
espècies exòtiques més perjudicials del món. Darrerament ja s’estan donant, fins i
tot, casos a la península ibèrica, a Espanya, com s’està trametent malalties tropicals
emergents, com el virus de la febre del Nil, la febre groga, darrerament a Alacant,
dos casos de dengue, de zika i de chikunguña i avui ha sortit una notícia,
precisament d’un cavall de Vilanova i la Geltrú infectat pel virus de la febre del Nil,
s’ha aplicat un protocol per part de la Generalitat.
Sabem que aquest mosquit tigre troba el seu ecosistema idoni a jardins, a parcs,
estanys, fonts ornamentals, urbanitzacions, on pot quedar i expandir-se de manera
important i aquí també és un element clar, el sector privat, per dir-ho així, les
propietats privades també han de jugar un paper en el control i ajudar òbviament a
ser un factor contra l’expansió del mosquit tigre. I sabem i ho veiem cada any, el
mosquit tigre està guanyant la partida de l’espai públic, nens i nenes, gent gran,
adults, persones de qualsevol edat hem d’anar a parcs d’aquesta ciutat amb tot el
tipus de parafernàlia per evitar la picada d’aquest mosquit i ho veiem a les
papereres plenes d’antimosquits, per tant, demanem en aquest Ple, incrementar
substancialment la partida per combatre aquest tipus de plaga, de mosquit tigre en
particular. Fer un control permanent a fonts ornamentals, estanys, basses, etc., ja
sigui de titularitat pública o privada. Netejar aquests espais municipals i aplicar els
protocols adients a les instal·lacions i edificis municipals i d’altre administracions i/o
aquelles empreses susceptibles de que en la seva activitat o en les seves
instal·lacions permeti la reproducció del mosquit tigre, en particular, ho sabem la
gent que vivim a l’entorn de Plaça Europa, per exemple, si abans s’ha parlat de
Trias i Godó la fàbrica, allò és un focus obvi i evident de propagació del mosquit
tigre, de rates i qualsevol altre tipus d’insectes.
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Iniciar òbviament una campanya permanent al conjunt de la ciutadania sobre com
podem combatre des de la nostra llar, des del nostre espai privat també, aquestes
plagues i ajudar amb els nostres hàbits quotidians amb la finalitat de minimitzar al
màxim l’impacte sobre la salut de les persones i finalment, traslladar tota aquesta
moció, tot el desplegament, a les associacions de veïns, als sindicats, al Parc Agrari
del Baix Llobregat, etc. 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
representació.
SR. JIMENEZ ARIZA (RNA)
A favor de les dos.
SRA. SANTON RAMIRO (RNA)
Sobre la moció de coworking la votaré favorablement, sí que comentar-los que
trobo algunes afirmacions que fan vostès una mica injustes o que els hi manca
certa informació que suposo que desprès la regidora competent ja els hi explicarà
en profunditat.
Sobre l’eradicació del mosquit tigre, comentar-los que com cada any, aquest any
també, hem portat al Ple de l’ajuntament el conveni amb el servei de control de
mosquits amb el Consell Comarcal del Baix Llobregat, al qual no han inclòs vostès
els trasllats, però igualment els hi farem arribar la seva petició i els hi comento una
mica per sobre quina és la forma de treballar amb el Consell i com treballa el
Consell directament dins del municipi. Ells treballen amb mètodes de lluita
integrada. Que lluita integrada vol dir la vessant química com les modificacions
físiques al medi, la lluita biològica i també accions culturals, perquè moltes vegades,
com he comentat en alguna ocasió, els focus es troben a finques privades pels tolls
d’aigua. Comentar que no és un servei que treballa de forma aïllada, sinó que
treballa transversalment amb tots els organismes públics com el de Catalunya i
també de la resta de l’Estat i també treballa a nivell internacional, molt en temes de
recerca i estratègia de prevenció. De fet, l’estratègia de prevenció i control per
mitigar la població de mosquit tigre a Catalunya, aquest servei de control de
mosquits va ser un dels que va participar en aquesta estratègia de mitigació.
Sobre l’import de l’aportació econòmica que fem al Consell Comarcal per aquest
conveni, no és ni aleatòria ni l’escollim nosaltres, és una xifra que indica el propi
Consell en base al càlcul que fa sobre el criteris de superfície, població i presència
de focus i reincidència als diferents municipis, o sigui, ells fan la proposta
econòmica que necessiten per solucionar cada campanya anual.
El control sistemàtic dels embornals i dels punts de vigilància es fa durant els
mesos de maig a octubre i com a mínim, es tracta tres vegades cada embornal. El
sistemàtic contempla dos vessants, un són els llocs de vigilància especial que són
edificis públics, escoles, casals de gent gran, etc., de població susceptible a que
una picada pugui complicar-se més de lo degut, en aquests estan inclosos 53 punts
a la ciutat i aquesta darrera campanya 2018, s’han fet 8274 intervencions de

…/…

127

tractament d’herbicida; els embornals, dins de la infraestructura de via urbana s’han
fet més de 19844 tractaments, és a dir que el volum de treball que els hi comporta
L’Hospitalet és força notable i el sistemàtic preventiu és força notori.
En quant a les peticions ciutadanes d’aquests focus que s’escapen d’aquest
sistemàtic i acaben afectant hem rebut aquest any un total de 75 peticions, 44
d’elles sí que han acabat en una prospecció per part dels nostres tècnics
pròpiament, per acabar fent requeriment de diferents mesures correctores al servei
de control de mosquits, que en total han estat d’aquests 44, 17 requeriments. En
principi, els hi traslladarem la proposta d’ampliació del pressupost tant al Consell
Comarcal com al propi Servei de Salut, prenem nota i continuem. Gràcies.

SR. MARTÍN HERMOSÍN (PP)
Voto a favor de las dos mociones.
Sr. GIMENEZ MARQUEZ (CUP-PA)
Ens sap greu, a la moció 19, però no podem votar a favor d’aquesta moció sobre la
creació d’espais d’emprenedoria o coworking municipals, ens abstindrem, i és que,
tot i que hi ha paràgrafs a la moció, amb els quals hi estem totalment d’acord, per
exemple: “Atès que la prioritat de l'impuls municipal ha d'anar en la línia de
l'economia social i solidària, l'economia verda, la innovació social, el foment de
l'ocupació de qualitat i del cooperativisme”, n’hi ha altres expressions, altres
formulats, també dins dels acords que es voten, que motiven la nostra abstenció.
Ens sona al foment de l’individualisme i una economia neoliberal, on la precarietat
es camufla amb paraules com la innovació, l’autoocupació, generar riquesa,
empreses, teixit emprenedor, se’ns fa complicat votar a favor de tot aquest
imaginari, perquè no estem parlant de que tot això succeeixi o no a la nostra ciutat,
estem parlant de fomentar-ho amb recursos públics, amb recursos d’aquest
ajuntament. Des d’un plantejament anticapitalista, el nostre plantejament, i d’anàlisi
crític de la fase de capitalisme extractiu que vivim actualment, aquest grup
municipal no pot compartir una visió de la feina de qualitat lligada a la falsa idea del
concepte neoliberal de l’emprenedoria, en temps del coaching.
Darrera de les dades sobre treball autònom, existeix una realitat, especialment greu
per la gent més jove, els anomenats falsos autònoms, persones obligades a
treballar sota la fórmula legal de l’autònom, perquè el seu contractant no vol
regularitzar, amb un contracte del règim general, la seva relació contractual, tot i ser
estable i recurrent la fórmula i la contractació. L’empresa o el contractador s’estalvia
la seguretat social i el/la treballadora autònom perd capacitat adquisitiva o drets,
segons si el seu sou li permet pagar o no la quota de la seguretat social.
Aquesta és una realitat per les repartidores de Glovo o Deliveroo, però també de
dissenyadors gràfics, periodistes, arquitectes. Moltes d’aquestes persones, és
veritat, es podrien aprofitar dels recursos que proporcionarien aquests coworking
municipals que proposa la moció. Però és que la manca d’espais comuns és una
tònica general i una urgència en aquesta ciutat. Ho és per entitats, col·lectius,
associacions, moviments socials i també cooperatives i projecte d’economia social i
solidaria. Manquen espais on poder desenvolupar una vida veïnal i comunitat activa
a la nostra ciutat.
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Ens abstindrem de la 19 i votarem a favor de la número 20.

SR. MONROS IBAÑEZ (CiU)
En quant a la moció número 19, la moció per a la creació d’espais d’emprenedoria,
coworkings municipals a L’Hospitalet de Llobregat, ens hagués agradat, os sigui, en
el seu moment, ja a les comissions informatives vam demanar l’opció de poder-nos
adherir a aquesta moció, se’ns va dir que no perquè era una qüestió també de la
intervenció del temps en la moció i així ho vam entendre. Ens hagués agradat,
també que en aquesta moció que fa referència a concretament tres mocions que
havia presentat el nostre que concretament havia presentat jo, es va fer esment que
aquestes mocions tenien un grup proponent que érem nosaltres, és per una certa
elegància.
La votarem a favor perquè nosaltres creiem que precisament, tres mocions anaven
destinades a fer això, creiem que el centre d’activitats de La Farga, era un bon lloc
per fer això. Perquè també, en el seu moment, vam fer una altra moció en la qual
podia ser un altre lloc, teníem el Gornal Activa, és a dir, al final, el lloc en si, no era
el més important si teníem un lloc per fer-ho que reunís els requisits que necessiten
aquestes activitats sinó el fet de promocionar-ho i d’impulsar-ho.
Nosaltres sempre hem cregut que l’Ajuntament de L’Hospitalet ha d’acompanyar i
impulsar, participant en tot allò que pugui per donar, a través d’una crisis que ha
hagut, tot aquest impuls a la gent que té emprenedoria. Aquí cadascú ens parla de
professions liberals, la gent es pensa que perquè un, o sigui, quan un autònom
munta una professió liberal, això és la panacea i sortirà bé o malament, no, no, vull
dir, al final, una professió liberal, se li ha posat qualificatiu a una professió liberal, fer
de graduat social, d’advocat, moltes coses d’aquestes, però això no vol dir que et
vagi bé, vull dir, al final et va bé si tens clients i la persona que fa la feina és bona,
igual que si un treballador treballa en un empresa i va ascendint de categoria, a
vegades, és precisament perquè la persona que has contractat és bona, vull dir,
aquí no hi ha molts miracles en aquesta història. I per tant, nosaltres som ferms
defensors de que això es porti a terme, de que l’ajuntament impulsi aquestes coses
perquè al final hi ha molta gent emprenedora en aquesta ciutat que té idees, que té
capacitats i que a vegades necessita un lloc on poder-se trobar per portar a terme
això.
En quant a l’altre moció dels mosquits tigres, també la votarem a favor.

SR. GARCIA MUÑOZ (ERC-AM)
A l’abril d’enguany des d’Esquerra ja vam presentar una moció demanant, entre
d’altres, la moció era sobre la reindustrialització de la zona industrial de la carretera
del Mig, i allà ja plantejàvem impulsar la creació d’un viver d’empreses que facilités
als emprenedors la creació d’empreses i el seu inici d’activitat econòmica i un hub
de petites i mitjanes empreses de valor afegit i a cooperatives d’economia social.
Malauradament no es va aprovar aquesta moció pel vot en contra del PSC i
Ciutadans. Nosaltres votarem a favor perquè creiem que és positiu que l’ajuntament
impulsi una xarxa de coworking, que aposti de veritat per l’emprenedoria i l’ocupació
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de qualitat i seguirem defensant la necessitat d’impulsar el teixit productiu i les
oportunitats que representa per L’Hospitalet una zona industrial com la de la
carretera del Mig.
Respecte a la moció per l’eradicació del mosquit tigre a L’Hospitalet, votarem a
favor és important anar millorant i avançar en el control de plagues com ja hem vist
abans, també del mosquit tigre, en aquest cas, per minimitzar la densitat i la
dispersió de l’insecte tenint en compte que serà impossible l’eradicació total i només
es poden fer mesures per controlar i prevenir. Moltes gràcies.
SR. ALONSO NAVARRO (PP)
A favor de les dues.
SRA. ESTEBAN FERNANEZ (CIUTADANS)
A favor de les dues.
SRA. RAMIREZ PEREZ(PSC-CP)
Primero de todo y vaya por delante que el posicionamiento del grupo municipal
socialista en esta moción va a ser a votar a favor de la misma pero me van a
permitir que les haga unas consideraciones al respecto de esa exposición que han
hecho en esta moción.
La primera que en un momento donde una dura crisis económica hace que muchas
personas pierdan su empleo, este ayuntamiento no miró hacia un lado, lo que hizo
fue hacer o llevar a cabo políticas que se han traducido en acciones que van mucho
más allá de las competencias que son propias y las ha hecho básicamente en tres
líneas. Una, con políticas de mejora de ocupación en las personas; dos, con
políticas de ayuda a las empresas ya existentes para capear mejor la crisis y tres,
que es una tercera línea política de apoyo a aquellas personas que han decidido
emprender su propio negocio y en esta línea en concreto, a lo que a
emprendedores se refiere, esos servicios municipales se han concretado en el
Gornal Activa y le voy a dar unos datos que creo que son importantes que los
tengan, porque nos dan un sentido un poco de lo que es la emprenedoria.
En este último año, se han hecho 47 sesiones informativas de emprenedoria, que
se han traducido a su vez en 900 acciones personalizadas de emprendimiento, que
esto a su vez se ha traducido en la creación de 78 empresas, y también la creación
de más de 143 puestos de trabajo; pero hay un dato aun muchísimo más relevante,
este servicio que damos ha sido valorado con 9,91 sobre 10 por los usuarios, lo que
quiere decir que los emprendedores de L’Hospitalet valoran el servicio que su
ayuntamiento les presta con un 9,91 sobre 10.
También es importante que ustedes conozcan qué tipo de emprendedores
tenemos, mire el 50% son comercios de muchas índoles, todos asociados a una
tienda física y el otro 50% está dedicado a transportes, por lo tanto, según el
análisis de los técnicos de empresas que han hecho, dicen que solamente de los 78
empresas creadas el año pasado, solamente 8 son susceptibles de ser usuarios de
coworking, o sea, un 10% aproximadamente. Pero esto no quiere decir que en este
ayuntamiento renunciemos a promover un coworking; pero en una primera fase los
recursos municipales que como bien saben son finitos se han destinado a
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consolidar servicios, porque también entendemos que la viabilidad de un negocio
reside más en el cómo que en el donde.
Pero también, como he dicho antes, una vez que estos servicios están
consolidados en el Gornal-Activa, como ayuntamiento estamos siempre a
disposición de estudiar una viabilidad de una segunda fase que sería el estudio de
creación de un coworking municipal y la verdad, le tengo que decir que me alegra
mucho cuando veo en la exposición que ustedes pongan de ejemplo en un futuro
coworking municipal, caso de sitios como Citylab de Cornella o Almogàvers
Business Factory de Barcelona, porque ambas son colaboraciones público-privada,
donde se encuentra representado el sector público como el privado, que concuerda
con los proyectos que este ayuntamiento está realizando en diferentes, que le
puedo lanzar por ejemplo, explicar lanzaderas de empleabilidad, cursos de
microinformática que se han hecho en Bloques Florida, el curso de bitdata que
empezó la semana pasada, o la futura incubadora de desarrollo de negocios de
gaming. Todos estos proyectos, como digo, son nacidos de la colaboración públicoprivada, y que a veces según qué grupo tienden a demonizar esta situación, por
eso, la verdad que me alegra que ustedes pongan este ejemplo de éxito, casos de
coworking, como son los que he mencionado anteriormente.
Y ya para acabar, me veo en la obligación de decirles que esa afirmación que
ustedes hacen de que estamos expulsando a los emprendedores por firmar un
convenio de colaboración con un ayuntamiento de una ciudad vecina donde creo
que ya saben que compartimos servicios como una biblioteca, como un CAP, con
un auditorio e incluso un córner de un campo de fútbol de la ciudad, un córner que
depende de donde se tire pues el córner va a un sitio o a otro, me parece, cuanto
menos, sorprendente y más viniendo de una coalición política progresista formada
por diferentes grupos políticos, porque hacer el razonamiento de no dejemos que
nuestros emprendedores se vayan a la ciudad de al lado, la verdad, es que me
sorprende.
También le diré una cosa, este ayuntamiento tiene muy claro que las políticas
económicas y de ocupación son locales, pero sobretodo son metropolitanas, ¿o es
que cuando se abre una empresa en Viladecans o en el Prat no es una gran noticia
para L’Hospitalet?, ¿o no es una posibilidad que las personas puedan ser ocupadas
allí?, ¿o es que tan solo ocupan a las personas del municipio donde se instala la
empresa? Por tanto, yo, como ayuntamiento le digo que seguiremos sumando
esfuerzos con diferentes ayuntamientos para multiplicar los resultados, siempre en
beneficio de nuestros ciudadanos y de nuestras ciudadanas. Gracias.
Essent les 21.37 hores, s’incorpora a la sessió el regidor Sr. Jaume Graells.
SR. HUSILLOS GUTIERREZ (PSC-CP)
Posicionaré al grup socialista respecte de la moció número 20. Sr. Nieto, votarem
favorablement. Incrementarem de manera notable la partida destinada en això i bé,
per no insistir, la meva companya de govern que els hi ha explicat, jo crec de que
manera prou ajustada, la metodologia de tractament, simplement posar en valor el
treball conjunt que es fa al Consell Comarcal perquè d’aquesta manera ens permet
tractar de manera integral i abordar de manera integral aquest fenomen al conjunt
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de municipis de l’entorn i que conformen part de l’esmentat Consell Comarcal i
també ens permet, anar de la ma en l’observació de determinats canvis que es
poden produir i de fet, com abans, hem citat, estem davant de moviments, en
aquest cas, de plagues de mosquits, d’insectes que tenen un comportament molt
dinàmic que el fenomen que podem detectar un any no necessàriament ha de ser
exactament igual que l’any següent i per tant, continuar treballant d’aquesta manera
coordinada entenem que també és positiu i en tot cas, agrair el comentari, la
reflexió al voltant d’aprofundir i reforçar tot el què té a veure amb les campanyes de
sensibilització i conscienciació perquè, en definitiva, la ciutat té més privat que no
públic, per molt que l’espai públic sigui molt gran, la ciutat està plena de racons que
no pertanyen a l’àmbit públic i per tant, allà únicament podrà arribar el particular,
aquell que hi visqui, que hi treballi en aquell indret i en fi, no reiteraré més
comentaris, ni més reflexions que abans, ja crec que es podrien convalidar d’alguna
manera, també en aquest altre debat i reiterar el vot positiu. Gràcies.

SRA. CARBALLEIRA PASCUAL (ICV-EUiA-PIRATES-E)
Primer de tot, agrair a la regidora Sra. Ramírez per l’explicació que ens ha donat,
sobretot, totes les polítiques d’ocupació que es fan a la ciutat, que les coneixem
però sempre està bé que ens doni les dades actualitzades com a responsable
d’aquest àmbit.
Per això, nosaltres considerem que a banda de tot això que s’està fent a
l’ajuntament, considerem que una molt bona iniciativa és això, crear un coworking a
la ciutat, com ens has explicat, ja ho teniu també en ment i ho celebrem perquè
considerem que és una molt bona iniciativa per a la nostra ciutat, tenint en compte
totes aquestes actuacions que es fan des del govern per tal d’impulsar l’economia
dins de la ciutat, es a dir, que les empreses treballin, que hi hagin més, que els
emprenedors puguin trobar el seu lloc, per això, considerem que seria molt
interessant i molt important tenir un coworking a la nostra ciutat.
Entenem que el conveni amb altres administracions pot ser positiu però per a
nosaltres seria primordial tenir primer nosaltres aquest servei, poder oferir aquest
servei de coworking als nostres emprenedors i desprès complementar-ho amb
altres convenis entre altres ajuntaments, això seria positiu, però sí que considerem
que és necessari que una ciutat com L’Hospitalet amb el volum de negoci, també
que té, que és molt adient i molt necessari el tenir aquest coworking.
I com ens ha comentat experiències com el Citylab, per exemple, que nosaltres vam
visitar i que ens va agradar molt la manera de funcionar és una col·laboració com a
dit publico-privada que òbviament, nosaltres, de vegades, hi ha col·laboracions
público-privades que valorem positivament i en aquest cas, és una d’elles. N’hi ha
d’altres que no ens agraden tant però aquesta, en aquest cas, sí i per això és un
model que nosaltres considerem que podria ser positiu per a la nostra ciutat.
Desprès, el Sr. Monrós i el Sr. García, en aquest cas, d’Esquerra, si no hem
nomenat els seus grups en les propostes que han fet anteriorment i de mocions que
hem parlat, potser ha sigut un... ¿“despiste”?, realment sí que potser havíem
d’haver posat el nom del grup que proposava aquestes mocions, però en cap cas
serà la intenció invisibilitzar el seu grup.
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Posem de relleu que aquestes propostes que ens van fer anteriorment en aquest
Ple i que van ser aprovades eren una proposta del grup municipal de Convergència
i Unió i felicitem i agraïm a tots el regidors que han votat a favor aquesta proposta.

SR. NIETO MARTINEZ (ICV-EUiA-PIRATES-E)
Agrair la votació de l’altra moció contra el mosquit tigre. Gràcies.

La Sra. Alcaldessa-Presidenta, finalitzat el debat, declara aprovades les
Mocions números 19 i 20, amb el resultat de la votació que es recull a continuació,
en cadascuna d’elles.
MOCIÓ 19.- PER
LA
CREACIÓ
D'
ESPAIS
D'EMPRENEDORIA
(COWORKINGS) MUNICIPALS A L'HOSPITALET DE LLOBREGAT.
Aquesta moció ha estat aprovada per 25 vots a favor dels representants del PSCCP, Srs./Sres. Núria Marín Martínez, Francesc J. Belver Vallés, Cristian Alcázar
Esteban, José Castro Borrallo, Manuel Brinquis Pérez, José M. García Mompel,
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 del PP, Sr./Sra. Pedro Alonso Navarro i Sonia Esplugas González;
dels representants d’ERC-AM, Srs. Antoni Garcia i Acero i Jorge García Muñoz; del
representant de CiU, Sr. Jordi Monrós i Ibáñez i de la REGIDORA i REGIDORS NO
ADSCRITA/ADSCRITS, Sra./Srs. Cristina Santón Ramiro, Sr. Rafael Jiménez Ariza
i Sr. Francisco Javier Martín Hermosín i amb 1 vot d’abstenció del representant de
la CUP-PA, Sr. Christian Giménez Márquez; assistents presents en el moment de la
votació, estant absent el Sr. Jaume Graells Veguin, regidor del grup polític
municipal del PSC-CP.

El text definitiu aprovat de la moció, és el següent:
Atesa que la situació econòmica que vivim ha propiciat que, davant la manca de
sortides laborals, moltes persones hi hagin hagut o vulguin emprendre un negoci
propi.
Atès que no hi ha una cultura social ni institucional que doni suport a l'emprenedoria
al nostre país. És una realitat que iniciar un projecte emprenedor, empresarial,
associatiu o cooperatiu esdevé sovint una tasca titànica amb molts elements en
contra tant econòmics, com de manca de recursos inicials, com administratius. Cal
que els Ajuntaments, com a institució més propera a la ciutadania i més arrelada
territorialment, faciliti el camí d'aquestes iniciatives de generació d'ocupació des de
la base.
Atès que l'impuls a la creació de coworkings gestionats per entitats del món del
treball, la cultura i el lleure donarà suport i crearà sinergies amb emprenedors i
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emprenedores i startups a la ciutat. És necessari crear un espai per promoure una
comunitat innovadora, oberta, col·laborativa on s'impulsin i comparteixin les idees,
on es fomentin sinergies i on es plantegin projectes i noves empreses tot fent ús de
la potència de la cooperació i la cocreació. Aquest tipus d'espai té per objectiu
posar la innovació i la creativitat a l'abast i al servei d'un nou model de
desenvolupament econòmic a la nostra ciutat generant riquesa des de la base i
arrelada al territori.
Atès que la creació d'una xarxa municipal d'espais de coworking, incubadores i
acceleradores d'empreses fomenta el creixement de les noves indústries, en
especial les de base tecnològica i les que necessiten espais de compartició
d'infraestructures específiques com els fablabs, facilitant la conversió d'edificis i
locals infrautilitzats, tot optimitzant i compartint recursos i estalviant en el consum
d'energia, aigua, comunicacions, etc.
Atès que és necessari impulsar iniciatives d'economia en l'àmbit local i de foment de
l'autoocupació, d'impuls de les noves tecnologies, de foment de projectes
col·laboratius i de treball en xarxa.
Atès que la prioritat de l'impuls municipal ha d'anar en la línia de l'economia social i
solidària, l'economia verda, la innovació social, el foment de l'ocupació de qualitat i
del cooperativisme.
Donat que a la nostra ciutat no existeix un espai públic on els emprenedors puguin
trobar una infraestructura bàsica per a desenvolupar el seu projecte emprenedor ni
cap política global municipal que reguli l'ús per part del teixit emprenedor de
determinats equipaments i recursos municipals existents i futurs.
Atès que potenciar i arrelar al territori a les emprenedores i emprenedors i la petita i
mitjana empresa ha de ser una prioritat per fomentar la creació de llocs de treball i
la generació de riquesa des de la base a la ciutat.
Atès que aquest tipus d'espais, coneguts com a vivers d'empreses o centre de
negocis, s'estan convertint en un servei bàsic de molts municipis del nostre entorn.
Atès que els espais incubadors d’empreses (coworkings) municipals han demostrat,
en múltiples experiències que serveixen per incentivar l'economia del municipi,
generar dinàmiques conjuntes amb altres sectors, impulsar la creativitat i les idees
emprenedores i la creació d’ocupació innovadora i amb alt valor afegit. A Saragossa
existeixen avui cinc espais de coworking de titularitat pública. A Elda (Alacant) hi ha
un espai de coworking. En la mateixa línia, el Cabildo de Tenerife ha creat un "espai
per fomentar la col·laboració entre emprenedors o coworking" en la Dàrsena
Pesquera de Santa Creu. A diversos municipis de l’àrea metropolitana de
Barcelona, les institucions públiques han tingut la iniciativa de buscar utilitat a
alguns dels immobles municipals per allotjar aquests tipus d’espais de dinamització.
És el cas de l’Espai Coworking de la incubadora Almogàvers Business Factory, a
Barcelona, o del Citylab, a la ciutat de Cornellà.
Vist que el ple municipal de 26 de febrer del 2013 va aprovar, per unanimitat, una
moció que demanava “Primer: estudiar la possibilitat d’aprofitar una part de l’espai
de La Farga centre d’activitats, com a agència d’innovació de la tecnologia, el
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disseny i l’esperit empresarial, oferint programes educatius, espais i el recolzament
necessari per facilitar les pràctiques de col·laboració i oportunitats d’aprenentatge a
través d’una comunitat inspirada en l’excel·lència empresarial. Segon: estudiar la
possibilitat de posar a l’abast dels emprenedors tot el necessari per desenvolupar
una proposta empresarial innovadora de base tecnològica. Acollint tant a
emprenedors que tinguin una idea de negoci com a aquells que tenint empreses en
funcionament vulguin beneficiar-se d’un ecosistema on treballar, establir relacionals
i generar oportunitats. Tercer: estudiar la possibilitat de crear i potenciar un viver
d’empreses per a professionals que desenvolupin i facin créixer la seva empresa
per tal de generar activitat econòmica relacionada amb els entorns digitals, el
coneixement i les tecnologies de la informació i comunicació (TIC), centrant
l’atenció en els nínxols professionals relacionats amb la creació d’aplicacions
smartphones”.
Atès que el Ple Municipal del 24 d’octubre del 2015 va aprovar la “moció proposant
convertir la farga en un centre de negocis” que demananava “Primer.- Reconvertir
una part de l’espai de La Farga, centre d’activitats, o en el seu defecte un
equipament municipal, com a Centre de Negocis el qual disposi de diferents
despatxos i zones de treball i disposi de tots els elements (mobiliari, telefonia,
internet, servei recepció,...) necessaris per tal que els emprenedors i autònoms que
s’hi instal·lin puguin dur a terme la seva activitat empresarial.
Segon.- Elaborar un reglament normatiu que han de complir les persones que
vulguin instal·lar-se al Centre de Negocis. Aquest reglament normatiu hauria de
contemplar tant els requisits i les condicions d’accés com el temps de cessió de
l’espai i l’ús al qual pot ser destinat. Tercer.- Crear i potenciar un viver d’empreses
per a professionals que desenvolupin i facin créixer la seva empresa per tal de
generar activitat econòmica.”
Atès que el seguiment d’aquesta última moció es dóna per acabat a data del 15
d’octubre de 2016 i, literalment, diu que: “S’ha realitzat la tramitació administrativa
dels trasllats indicats a la moció. L’espai de La Farga està gestionat per la societat
municipal LA FARGA S.A., la qual és la que ha de valorar aquesta possibilitat, i fer
l’estudi de viabilitat de la mateixa. Per tant, traslladarem aquesta petició a LA
FARGA S.A. Si desprès de la valoració de la viabilitat de establir un centre
d’empreses a LA FARGA no es veu convenient, l’Ajuntament estudiarà la
possibilitat d’establir aquest centre en un altre equipament municipal que compleixi
amb les necessitats tècniques que requereix un centre d’aquestes característiques.
Tal com hem comentat al pacte anterior, si bé sigui des de LA FARGA S.A. o bé
des de un altre equipament es crea un Centre de Negocis, s’ elaboraria un
reglament normatiu que hauria de regir el funcionament d’ aquest centre. Dins de
les polítiques de desenvolupament econòmic de la ciutat, entenem que un centre de
empreses podria coexistir amb un viver d’ empreses dins d’ un mateix espai físic.
Per tant, traslladarem a LA FARGA S.A. la necessitat de valorar la creació tant del
centre d’empreses com del viver d’empreses, tenint en compte a més, noves formes
de centres empresarials com són els coworkings també destinats a professionals
liberals o microempreses, essent aquest sector el més nombrós al nostre municipi.
Estem treballant activament per habilitar espais per a l'emprenedoria, sent rellevant
el trasllat de la Cambra de Comerç a l'edifici del Gornal Activa amb l'intenció de
millorar l'oferta oferida per aquest equipament municipal.”
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Atès que no hi ha hagut cap pas visible en relació a la creació d'un veritable espai
per l'emprenedoria (coworking) municipal, ni s'ha desenvolupat cap reglament de
regulació d'aquests tipus d'ús.
Atès que l'emprenedoria i les petites i mitjanes empreses han de poder localitzar-se
més enllà dels polígons industrials o del recinte proposat de La Farga. Cal que els
espais municipals d'incubació d'emprenedores es fonamenti en un equilibri territorial
que doni cobertura a les necessitats del conjunt de barris de la ciutat.
Atès que el govern del PSC va anunciar la signatura d'un conveni per impulsar
iniciatives de suport a l'activitat econòmica i a l'ocupació entre l'Ajuntament de
L'Hospitalet de Llobregat i l'Ajuntament d'Esplugues.
Atès que la mesura acordada que més va destacar el govern en l'anunci de l'acord
va ser que el centre Esplugues Coworking podrà acollir persones emprenedores o
microempreses de L'Hospitalet sota el hashtag #DinamitzaciólocalLH
Atès que aquest anunci representa "de facto" l'abandonament i incompliment dels
acords plenaris previs i va a la contra del teixit emprenedor i de petites i mitjanes
empreses de la ciutat, representant una invitació a marxar, quan no directament
l'expulsió, cap a municipis veïns d'aquests col·lectius socials i professionals.
Atès que convidar a les microempreses i al teixit emprenedor de L'Hospitalet de
Llobregat a què marxin a espais de coworking d'altres municipis no és fomentar la
promoció econòmica ni la dinamització local de l'Hospitalet de Llobregat, 2a ciutat
de Catalunya.
Atès que necessitem les emprenedores i els emprenedors i les petites i mitjanes
empreses potenciant la nostra ciutat, ja que generen més ocupació i de més qualitat
que les grans multinacionals i a més de manera arrelada al territori.
Atès que l'Ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat disposa de nombrosos edificis i
locals de titularitat pública, alguns d'ells protegits patrimonialment i en desús com
poden ser la fàbrica germans Albert, la caseta modernista del CC Tecla Sala, Can
Trinxet, Godó i Tries, etcètera.
El Ple de l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat, a proposta del grup municipal
d’ICV-EUIA-PIRATES-E, acorda:
PRIMER.- Instar al govern municipal a la creació d'una xarxa municipal d'espais
d'emprenedoria (coworkings) municipals, incubadores i acceleradores donant ús a
equipaments i/o propietats municipals. Els espais d'emprenedoria (coworkings) han
de disposar de diferents despatxos i zones de treball i de tots els elements
(mobiliari, telefonia, internet, servei de recepció,...) necessaris perquè els
emprenedors i autònoms que s'hi instal·lin puguin dur a terme la seva activitat
empresarial.
SEGON.- Elaborar un reglament normatiu que han de complir les persones,
empreses, associacions i/o cooperatives que vulguin instal·lar-se temporalment o
fer ús dels recursos municipals per impulsar la creació de noves activitats o
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l'acceleració de les existents. Aquest reglament normatiu hauria de contemplar tant
els requisits i les condicions d'accés com el temps de cessió de l'espai i l'ús al qual
pot ser destinat.
TERCER.- Donar trasllat d'aquesta moció a les entitats empresarials de la ciutat, a
la OMIC, a l'AEBALL i a les associacions d'autònoms de la ciutat, a la FAVVLH i a
les associacions de veïns i veïnes de l'Hospitalet de Llobregat i al Servei públic
d'ocupació de Catalunya (SOC).

MOCIÓ 20.- PER A L'ERADICACIÓ DEL MOSQUIT TIGRE A L'HOSPITALET
DE LLOBREGAT.
Aquesta moció ha estat aprovada per unanimitat dels assistents presents en el
moment de la votació.
El text definitiu aprovat de la moció, és el següent:
Atès que segons tots els estudis científics, cada any que passa augmenta la
temperatura global del planeta; cada 10 anys es calcula que s’incrementa 1
setmana la durada de les temperatures de l’estiu. La calor i la humitat són factors
potenciadors del creixement de plagues i altre tipus d’afectacions per la salut dels
éssers humans, en particular per les persones més vulnerables, infants i gent gran.
Atès que des del 2004 és present a Espanya el mosquit tigre, específicament va
entrar per Catalunya, i des de llavors ha expandit la seva presència arribant fins i tot
a regions del nord de la península, com Aragó o País Basc.
Atès que les picades d'aquest mosquit són més doloroses, però aquest no és el
motiu per preocupar-se, sinó pel fet que provoca fortes reaccions al·lèrgiques i una
gran quantitat de malalties perilloses.
Aquest que el mosquit tigre segueix amb una tendència "colonitzadora" i, tot i que
prefereix la costa, ja s'han detectat nous focus de mosquit tigre a l'interior del país.
Els experts han declarat que la seva expansió és bastant imprevisible, per la qual
cosa és molt complicat fer models predictius del que pot succeir. Aquest mosquit
forma part de les 100 espècies exòtiques més perjudicials a tot el món, la qual ha
estat feta per la Unió Internacional per a la Conservació de la Naturalesa.
Atès que la perillositat del mosquit tigre la fonamenta per ser transmissor de
diverses malalties tropicals emergents, com el cas del virus del Nil, la febre groga,
dengue, Zika i Chikungunya.
Atès que a Itàlia es va donar un brot de chikungunya el 2007, mentre que a Grècia
van morir diverses persones pel Virus del Nil Occidental en 2010. I més recentment,
fa uns dies només, s'han detectat 2 casos de contagi de dengue per mosquit tigre a
Cadis.
Atès que els estudis indiquen que el mosquit tigre troba un ecosistema idoni en les
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urbanitzacions, en jardins, estanys i fonts ornamentals, i en general, qualsevol
recipient amb aigua per reproduir-se. Un simple cendrer o joguina, qualsevol cub,
gerro o plat de test sobre els quals caigui aigua de pluja o de reg, ofereixen una
oportunitat que no desaprofita aquesta molesta espècie invasora. Una espècie que
s'està convertint en paradigma del què ja es denomina globalització biològica.
Atès que és igualment important, situar que la ciutadania ha de ser factor clau en
l'eliminació i control d'aquesta plaga, recordant que en un percentatge molt
important, el mosquit tigre es reprodueix en espais privats.
Atès que la realitat és que any rere any aquest mosquit guanya la partida de l'espai
públic, on nens i nenes, gent gran i adults, opten moltes vegades per no gaudir de
parcs i jardins per la incomoditat i les fortes reaccions que provoca la seva picada.
El Ple de l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat, a proposta del grup municipal
d’ICV-EUIA-PIRATES-E, acorda:
PRIMER.- Incrementar substancialment la partida per combatre plagues d'insectes
en general, i en particular contra el mosquit tigre.
SEGON.- Fer un control permanent, no ja cada 4 mesos com es va informar en una
resposta del àrea de salut d'aquest ajuntament, a les zones com fonts ornamentals,
estanys, basses, etc. ja siguin de titularitat pública o privada.
TERCER.- Netejar els espais municipals i aplicar el protocols adients a les
instal·lacions i edificis municipals i d'altres administracions, així com d'aquelles
empreses susceptibles de que la seva activitat o les seves instal·lacions permetin la
reproducció del mosquit tigre.
QUART.- Iniciar una campanya permanent pel conjunt de la ciutadania sobre com
podem combatre aquesta plaga des de les nostres llars i/o hàbits quotidians i amb
la finalitat de minimitzar el seu impacte sobre la salut de les persones.
CINQUÈ.- Traslladar la present moció al Departament de Salut, al Parc Agrari del
Baix Llobregat, al ADEBALL, a CCOO, a UGT, a la FAVVLH, a les associacions de
veïns i veïnes de l’Hospitalet i a la Saboga.
PARTIT POPULAR
MOCIÓ 21.- PARA APOYAR LA MODIFICACIÓN DE LA LEY ORGÁNICA DE
RÉGIMEN ELECTORAL GENERAL PARA QUE LA LISTA MÁS VOTADA
GOBIERNE EN LOS AYUNTAMIENTOS.
El Sr. Pedro Alonso Navarro, portaveu del grup polític municipal del Partit
Popular deixa aquesta moció sobre la taula.
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ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA
En relació amb les mocions presentades pel grup polític municipal
d'Esquerra Republicana de Catalunya-Acord Municipal, números 22 i 23, es
produeixen les intervencions següents:
SRA. ALCALDESSA
Té la paraula... perdó. Sí, que aquí també hi havia una esmena de la CUP-PA.

SR. GIMÉNEZ MÁRQUEZ (CUP-PA)
Per proposar-li a Esquerra Republicana un parell d’esmenes d’adició, dos nous
acords a la moció número 22.
El primer seria: “Publicar a la web municipal el llistat o bé l‘enllaç al llistat, dels
habitatges d'ús turístic a la ciutat amb llicència, recollits a la web del departament
d'Economia i Empresa de la Generalitat i per tant de difusió pública”.
I un segon acord que seria: “Incloure a la web municipal un cercador de pisos
turístics amb llicència dins del municipi de fàcil consulta pública, adreçat a la
detecció d’habitatges d’ús turístic sense el permís d’activitat en regla”.

SR. GARCIA ACERO (ERC-AM)
Acceptem les dues esmenes.

SRA. ALCALDESSA
Doncs ja per a la seva presentació amb aquesta introducció i aquestes esmenes,
que tenen tots els grups polítics i la Sra. Secretària també, procedim al debat.

SR. GARCIA ACERO (ERC-AM)
Molt bé. Gràcies Alcaldessa. Presentem la moció 22, que és la moció proposant un
pla de xoc contra els habitatges turístics il·legals a la nostra ciutat.
Com bé saben tots els grups, en els darrers anys el número de pisos turístics a
L’Hospitalet de Llobregat ha crescut i això ha provocat, en primer lloc, l’augment
dels lloguers a zones de la nostra ciutat i també problemes de convivència,
d’incivisme i a les diferents comunitats de veïns. Davant d’aquesta problemàtica, el
nostre grup municipal, durant aquest mandat, va proposar una moratòria de
llicències de pisos turístics, que finalment es va aprovar i també que es
desenvolupés una reglamentació concreta envers aquests pisos turístics, una
reglamentació que es va aprovar ara fa uns quants Plens, que és la modificació del
pla general metropolità per regular les condicions dels habitatges turístics.
Tot i aquest avenç el nostre grup polític, amb aquesta modificació, trobava a faltar
dos elements, el primer, el de definir el número de pisos turístics que estem
disposats a tenir a la nostra ciutat de L’Hospitalet; hem de definir el número que
volem tenir, de pisos turístics. El govern ens va proposar, en aquest àmbit, a través
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també de la proposta d’Esquerra que li vam fer en aquell debat, que aquest tema es
pogués debatre dins d’un grup de treball en el Consell de Ciutat, amb les diferents
associacions de veïns i el nostre grup polític també ha manifestat la necessitat,
durant aquests anys, que hi hagués un pla de xoc contra els pisos il·legals, un pla
d’inspecció envers els pisos turístics il·legals.
Perquè com bé saben vostès des del govern, els pisos turístics il·legals han pujat
molt durant aquests anys. Actualment podem tenir, a nivell de la ciutat, amb
llicència, al voltant de 500 pisos turístics, però si mirem algun tipus de plataforma
existent a la nostra... que pot veure qualsevol ciutadà, els pisos turístics que
s’ofereixen, que hi ha en aquestes pàgines web, que hem fet nosaltres la recerca
durant aquests dies, arriben fins a 1.251 pisos turístics que estan en oferta.
Per tant, és urgent que hi hagi un pla de xoc, d’inspecció contra els habitatges
turístics il·legals. Un pla que, a parer del nostre grup municipal, hauria de tenir tres
aspectes. El primer, un aspecte important, que són mesures de detecció. Cal crear
un grup de visualitzadors per ser més eficaços a l’hora d’identificar l’activitat il·legal
dels pisos turístics, que els puguin detectar in situ, parlant amb les comunitats de
veïns amb la finalitat de poder obtenir adreces de possibles pisos que operen sense
llicència i també detectar aquells pisos a plataformes digitals, on s’anuncien
majoritàriament aquests pisos turístics il·legals. Una tasca que, per exemple, es
podria fer com està fent l’Ajuntament de Barcelona, a través dels plans d’ocupació.
Un altre element que considerem important per desenvolupar aquest pla de xoc,
són mesures d’inspecció i sanció. Ens calen inspectors, calen acords amb les
plataformes, cal fer pressió a les plataformes que no vulguin arribar a acords i cal
sancionar aquelles plataformes que operin amb pisos turístics il·legals, i sancionar
també aquells pisos turístics il·legals a la nostra ciutat.
I finalment, mesures de sensibilització i una de les esmenes que proposava la CUPPA va en aquesta direcció, una web on els ciutadans puguin comprovar si aquell pis
té llicència o no, i també campanyes de millora de la convivència amb especial
atenció als pisos turístics il·legals. I aquest pla de xoc, creiem que és un pla de xoc
urgent, perquè la situació va sent greu a nivell de la ciutat, dels pisos il·legals
turístics que existeixen i també demanem que aquest pla tingui un consens i que
tingui l’opinió de totes les parts implicades, sobretot les parts de les associacions de
veïns i entitats socials de la nostra ciutat.
En relació a la següent moció, sobre la zona taronja gratuïta amb límit de temps per
impulsar el comerç de la nostra ciutat, com vostès també saben, els comerciants, el
petit comerç, sempre ha manifestat que existeix un dèficit de places, per als seus
clients i les seves clientes, en les zones comercials de L’Hospitalet de Llobregat on
opera el petit comerç. Algunes ciutats catalanes han implementat zones especials
d’aparcament, que van més enllà de les conegudes zones blaves o verdes i la zona
taronja té com a objectiu, fomentar la rotació de vehicles i l’ús a determinats
col·lectius d’usuaris, durant curts períodes de temps.
Aquestes zones són diverses i cada municipi les adapta a la seves pròpies
necessitats i des del grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya, igual
que ens han expressat algunes entitats i comerciants d’aquesta ciutat, crec que
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seria important poder adaptar aquesta zona taronja a les necessitats i a les
demandes dels comerciants que demanen aparcaments per dinamitzar el petit
comerç. És per aquest motiu que presentem aquesta moció, amb l’objectiu que es
pugui fer una prova pilot en algun barri de la nostra ciutat, amb l’objectiu de crear
una zona taronja gratuïta amb temps limitat, per impulsar la promoció del comerç
local i que en aquesta prova pilot també hi participin en el seu disseny, en el seu
desenvolupament i en la seva avaluació, les diferents entitats i associacions de
comerciants de L’Hospitalet de Llobregat.

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)
Sí, gràcies Alcaldessa. Sobre la moció contra els habitatges d’ús turístic il·legals,
voto en contra, però no votaré en contra del títol, ni del fet, ni del cos de la moció,
sinó voto en contra de que al final els ajuntaments hagin de fer front constantment a
problemes que no són nostres. Al final, la Generalitat també té coresponsabilitat i
gran part, a més, de les competències per poder regular algunes activitats.
I també crec que la tasca d’inspecció no se’ls hi pot carregar només als
ajuntaments. Des d’aquí, des de Guàrdia Urbana, suposo que després el tinent
d’alcalde de Seguretat i Civisme ho podrà explicar, s’ha fet una tasca d’identificació
d’habitatges d’ús turístic, però nosaltres tenim una limitació de recursos, tenim una
limitació i per poder dotar-nos de més recursos, també ens hem de dotar de més
eines jurídiques i de més reglamentació i d’un fons pressupostari també que
acompanyés, per poder fer tota aquesta tasca de regulació i d’inspecció d’aquests
habitatges. En el fons estarem totalment d’acord, perquè al final són habitatges d’ús
turístic il·legals i nosaltres mai estarem a favor de res que sigui il·legal, però no
compartim les formes. Per tant, votaré en contra d’aquesta moció.
En la moció proposant una prova pilot de la zona taronja, jo crec que hi ha, ara
mateix, un procés participatiu, hi ha un pla local de comerç que està en marxa, que
jo crec que seria l’eina o el moment per debatre aquest tipus de proves pilot de
zones taronja, però des del nostre projecte de ciutat, el nostre pla de mobilitat
urbana sostenible, jo crec que xoca frontalment amb aquest tipus de prova pilot de
la zona taronja.
Té molt de sentit a Castellbisbal o a altres municipis que tenen zones residencials
molt allunyades de les zones comercials, que se’ls posi unes facilitats a la població,
per a què vagin a comprar i que accedeixin al petit comerç, però aquí a L’Hospitalet,
no tenim aquesta casuística. No hi ha zones poblades que estiguin molt lluny del
petit comerç. Al final, la ciutat té 12 quilòmetres quadrats i nosaltres el que volem
fomentar és, a través d’un transport públic de qualitat i de fer els nostres carrers
més amables, amb vies pacificades, on la gent pugui passejar o pugui anar en
bicicleta, que siguin aquests els mitjans amb els quals les persones puguin anar a
comprar i gaudir d’un comerç local que, evidentment, des d’aquest ajuntament es
promociona. Voto en contra d’aquesta moció també.
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SRA. SANTÓN RAMIRO (REGIDORA NO ADSCRITA)
Gràcies. Votaré en contra de las dos mociones y sobre esta última de las zonas
naranjas, me explico.
El servicio de salud y el ayuntamiento en su conjunto trabajan de forma activa en la
red de ciudades saludables, tanto la española como la europea, que depende
directamente de la organización mundial de la salud. Y en tanto a este trabajo
activo, intentamos implementar de forma transversal, ciertas medidas que
promocionen esos hábitos de vida saludables y determinantes en los entornos de
las personas, de los ciudadanos, de los vecinos de la ciudad, que les facilite el tener
una vida activa como parte de su día a día.
Entre las iniciativas que propone la propia OMS ya desde 2010, para reactivar a la
población y tener una sociedad activa y saludable, está precisamente esa, la
creación de políticas intersectoriales que promuevan la actividad física, sin ser
consciente a veces de ella, de forma en el día a día, en la forma cotidiana.
Tenemos la realidad en L’Hospitalet, de que tal y como vimos hace un año, año y
medio, en la encuesta de barrios, nuestros vecinos compran en sus barrios. Eso es
una ventaja para promover estos estilos de vida saludables.
Las formas activas de transporte como caminar o montar en bicicleta, son también
dos puntos necesarios, imprescindibles para esos entornos saludables y uno de los
ejemplos es el plan de más personas activas para un mundo más sano, que puso
en marcha la OMS en 2016. Ésta cuenta con una veintena de acciones políticas
muy claras y directas, centradas en cuatro ejes estratégicos, que son la creación de
la sociedad activa, la creación de entornos activos, personas activas y al final, todo
esto en sistemas activos.
Comentarles además que ha habido experiencias en otros países, que igual no
están tan acostumbrados a caminar, como puede ser, por ejemplo, la ciudad de
Copenhague, que por condiciones climatológicas no apetece demasiado, a esas
temperaturas, pasear y caminar. Han hecho pruebas piloto en zonas comerciales
que estaban transitadas por vehículos todos los días, han hecho la prueba piloto de
transformarla en zonas completamente peatonales y el impacto en el comercio, han
tenido un incremento de las ventas. Gracias.

SR. MARTÍN HERMOSÍN (REGIDOR NO ADSCRIT)
Gracias. Respecto a la 22, me abstendré porque sí que estoy de acuerdo que se
hagan más inspecciones, no solo con las viviendas de uso turístico, sino con otros
comercios en general, con toda actividad económica que no tenga licencia. Creo
que hay que reforzarlo.
Pero no veo claro el resto de medidas que propone la moción, por qué no creo que
el ayuntamiento sea el único que deba controlar esa actividad a través de las web,
etc. Creo que se ha de regular de otra manera, porque al final tenemos pisos
turísticos porque estamos cerca de Barcelona y al final es un problema global, no
es un problema solo de L’Hospitalet. Sí que es cierto que el gobierno municipal
tiene una responsabilidad clara en lo que son las inspecciones y eso sí que tiene
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que llevarlo a cabo con mayor intensidad.
Respecto a la 23, voto en contra porqué la verdad es que no estoy de acuerdo con
una nueva zona. Creo que hay que llegar a acuerdos con los comerciantes, para
darles facilidades y que los clientes puedan aparcar, pero no haciendo una nueva
zona en la ciudad.

SR. GIMÉNEZ MÁRQUEZ (CUP-PA)
Bé, nosaltres, havent acceptat les esmenes a la moció 22, pel pla de xoc pels
habitatges d’ús turístic, havíem pensat votar-la favorablement i no fer cap
comentari. El que passa és que sentint algunes argumentacions contràries a una
moció que no és nostra, que la votarem a favor però que nosaltres no l’haguéssim
redactat així, segurament no haguéssim posat aquests acords.
Però ens sembla que al final parla, més enllà de les mesures concretes que proposi
i més enllà de les que falten segurament per proposar, parla de si volem posar
recursos, o no, en evitar la proliferació d’habitatges d’ús turístic il·legals a la ciutat.
Si volem posar-hi recursos o no. Podem parlar d’exigir-li a d’altres que posin
recursos, estem d’acord. Podem parlar d’una millora en la legislació que ho controli,
estem d’acord. Podem parlar del que vulgueu, podem parlar del que vulgueu, però
aquest ajuntament vol posar recursos o no, per controlar la proliferació dels
habitatges d’ús turístic il·legals? És això. Si no ho vol, que ho digui clarament. No
volem posar més recursos dels que ja posem.
La moció crec que en cap moment, i no és nostra, sembla que l’estigui jo defensant
ara, però crec que en cap moment diu que no se’n posin, de recursos. El que
demana són recursos excepcionals per a una situació excepcional. És que és una
situació excepcional. És que la definició del propi ADU, la pròpia Agència de
Desenvolupament Urbà, quan parla de la proliferació és escandalós, la pròpia
Agència de Desenvolupament Urbà de l’ajuntament parla del creixement
exponencial, que ens fa arribar a la moratòria que es va aprovar l’any passat.
No parla d’això?, m’ho estic inventant. Doncs ja està. Estem en una situació normal.
AirBnb compleix la llei cada dia. Surt als diaris, Barcelona aprova una regulació,
entra en una discussió i en una negociació terrible amb AirBnb, però AirBnb, com a
empresa, és una empresa fenomenal, que segurament viu en el país de les
meravelles i compleix totes les lleis de tota Europa i que no anuncia pisos d’ús
turístic il·legals, mai, no ho fa mai això, aquest és el discurs?
Tenint en compte que els que anunciï i puguem veure nosaltres en el cas de
AirBnb, això ja ho hem parlat en una reunió, els pisos que anunciï AirBnb a la web
que puguem mirar nosaltres i veure des d’aquí amb una IP des d’aquí, siguin els
mateixos que ells estiguin anunciant des d’altres estats europeus, amb un altra IP
d’un altre estat. Tenint en compte que això sigui el mateix i que segurament no ho
és, perquè és molt fàcil de fer. És molt fàcil de fer que la teva web anunciï uns
habitatges d’ús turístic des d’Alemanya o el Regne Unit, diferent als que anuncia
des d’aquí i per tant, serien molts més els il·legals que no està anunciant l’empresa
des d’aquí, des de casa nostra i que es puguin visualitzar des d’aquí quan anem a
mirar-ho.
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Al final li fotrem mà o no, a AirBnb? És aquesta la pregunta. A AirBnb i sobretot als
habitatges d’ús turístic que ja tenim i que són il·legals. Volem posar-hi recursos per
acabar amb això o no? Jo crec que és bastant fàcil, com a mínim, de posicionar-se.
Després serà molt complex com desenvolupar-ho, però posicionar-se és bastant
fàcil. I seguim exigint a la resta d’administracions que facin el que han de fer,
absolutament, clar que sí.
En la segona, en l’altra, ens abstindrem. Nosaltres no estem a favor de promoure la
mobilitat en cotxe dins de les ciutats. I per tant, impulsar el comerç local des del
foment o facilitant la mobilitat en cotxe, ens genera certa contradicció amb la nostra
visió de com ha de ser la mobilitat a la ciutat. No obstant, no votem tampoc en
contra, donat que reconeixem la manca d’aparcament. És flagrant, i ho sabem
totes, la manca d’aparcament a molts barris d’aquesta ciutat i com aquesta
contribueix a potenciar les compres, també, a grans superfícies, que posen moltes
més facilitats per aparcar, en detriment del petit comerç local. Això és una realitat.
Segurament, no creiem que aquesta sigui la solució per a aquesta problemàtica o
aquesta realitat.
I per últim, aprofitem també per recordar que a prop dels mercats i de les zones
comercials, hi hauria d’haver també places d’aparcament reservades per a
conductors i conductores amb mobilitat reduïda i cotxes adaptats. Aquesta sí que és
una necessitat real de mobilitat actual de veïnes de la nostra ciutat.
I per últim, sentir en aquest Ple, que algú defensi que aquesta ciutat intenta ser
amable per a la bicicleta, de veritat que fa basarda, de veritat que fa plorar. Fa
plorera. Segurament, no tinc les dades de tota... i no conec totes les ciutats de
l’àrea metropolitana al detall, però probablement serà difícil trobar una ciutat que
sigui més agressiva contra l’ús de la bicicleta que aquesta ciutat, la ciutat de
L’Hospitalet de Llobregat. Per favor, no diguem xorrades, no diguem xorrades, com
que és una ciutat amable per a la bicicleta. Callem-les. Aquestes ens les callem,
perquè és molt més fàcil passar per sobre, ens ho callem. A més, és que no calia,
no calia dir-ho.

SR. MONRÓS IBÁÑEZ (CiU)
En quant a la moció número 22, la votarem a favor. Jo crec que quan tenim un
problema i els pisos d’ús turístic són un problema, i ho són perquè malauradament
en aquest país hi ha incivisme, hi ha picaresca, hi ha tramposos, que aprofiten buits
legals o situacions fàcils, per donar-li la volta a una legalitat que hi pugui haver.
Llavors, jo el que entenc que, més enllà de que puguin haver-hi altres actors que
participin d’aquesta història, l’Ajuntament de L’Hospitalet ha de participar-hi
directament, perquè al final més enllà de la il·legalitat del negoci, també poden
haver-hi problemes de convivència en aquells edificis on s’estiguin utilitzant, ja sigui
legal o il·legalment, aquests pisos d’ús turístic.
És a dir, al final l’Ajuntament de L’Hospitalet està directament implicat en aquest
tema i per tant, tota aquella feina de prevenció, de detecció, de situacions
anòmales, potser no les ha de fer sol, potser les ha de fer amb més gent, però sí
que les ha de fer i sí que ha de vetllar o com a mínim si detecta alguna cosa i dir-li a
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un organisme superior poder-ho dir, d’alguna manera ha d’estar implicat. No ser-hi,
seria absurd i seria un fracàs de la gestió, quan sabem que aquest problema
existeix i que va a més. Per tant, es tracta de trobar el mecanisme per impedir-ho.
Aquí s’han posat diferents possibles solucions i jo crec que al final un ajuntament és
responsable i més quan sabem que s’estan produint aquestes coses, donar-li
l’esquena a una situació com aquesta, dir que això ho han de fer uns altres, que jo
no dic que no ho hagin de fer uns altres també, és com absurd. És voler negar la
major.
En quant al tema de la zona taronja, hi votarem... ens abstindrem, perquè aquesta
moció considerem que les característiques de l’aparcament en superfície de
L’Hospitalet, no són compatibles amb la creació d’una nova zona d’aparcament.
L’Hospitalet és una ciutat amb molt poques places d’aparcament en superfície. El
veïnat té molts problemes per trobar aparcament i si destinem una part d’aquestes
places a un altre ús, del que no podran beneficiar-se els propis veïns i veïnes, el
que estem fent és empitjorar encara més el problema de la manca d’aparcament de
L’Hospitalet.
Sí que creiem que s’ha de facilitar l’aparcament en un punt clau per impulsar la
promoció del comerç local, però apostem més per altres fórmules, com, per
exemple, que els comerciants puguin donar tiquets de descompte per a les zones
blaves o verdes ja existents, que puguin aprofitar tiquets de la zona blava per posar
publicitat als seus comerços o que els usuaris puguin pagar telemàticament
l’estacionament.
Són situacions que ja inclús alguna vegada s’havien provat, però jo crec que
deslliurar zones amb tan poc aparcament com hi ha en superfície, no és la solució
que proposa Esquerra Republicana i per això ens abstindrem en aquesta moció.

SR. ALONSO NAVARRO (PP)
Nosaltres en la 22, ens abstindrem perquè això del pla de xoc... El que crec és que
el que hi hauria d’haver és una prohibició ja dels pisos turístics. I en la 23, votem en
contra.

SRA. GONZÁLEZ MONTES (ICV-EUiA-PIRATES-E)
Nosaltres a la 22, els pisos turístics, votarem a favor. Des de que va començar tot el
tema dels pisos turístics estàvem molt preocupats, precisament als barris on més
afluència o més pisos d’habitatge d’ús turístic hi ha. És precisament a la zona de
Collblanc-La Torrassa, Santa Eulàlia, que són fronterers amb la ciutat de Barcelona.
Nosaltres considerem ja que durant les ordenances, quan van estar treballant les
ordenances, vam comentar que era molt necessari de posar topalls, percentatges
per barri que no passessin perquè poden desvirtuar completament un barri i, a més
a més, tota la localització de pisos que eren il·legals, és fonamental que es faci tota
aquesta investigació i tot aquest treball de camp. Cada dia n’hi ha més, cada dia la
gent que vivim en aquests barris sabem que hi ha un continu passar de persones
amb maletes i que precisament no estan en pisos, que sospitem, que estan en
pisos que no estan legalitzats. Creiem que és importantíssim, hi ha administracions
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del voltant que ja ho estan fent. Evidentment s’han de sumar esforços amb altres
administracions de nivell metropolità i creiem que són mesures que s’haurien de
prendre.

SRA. CARBALLEIRA PASCUAL (ICV-EUiA-PIRATES-E)
Per la moció 23, moció proposant la realització d’una prova pilot de creació d’una
zona taronja gratuïta amb límit de temps, per impulsar la promoció del comerç local
de L’Hospitalet, des del grup municipal de Canviem L’Hospitalet considerem que
per impulsar la promoció del comerç local hi ha altres mesures i altres alternatives,
si parlem de mobilitat.
L’Hospitalet és una ciutat que es pot recórrer a peu i en transport públic i en
bicicleta i en altres eines que hem comentat aquí. Tenim algunes infraestructures
que ens limiten, com poden ser les vies del tren i és, en aquest sentit, en el que
hauríem de treballar per tal de salvar aquests obstacles i d’altres i que no sigui
necessària obligatòriament la necessitat del cotxe. Les alternatives de mobilitat que
ajudarien al comerç local i que per a nosaltres serien més adients, són els carrers
de plataforma única, els carrers de prioritat invertida, carrils bici, millora dels
transport públic que enllaci els eixos comercials de la ciutat.
Això només si parlem de mobilitat, si parlem d’impuls al comerç de proximitat el
millor impuls és el seu suport en recursos, no només amb literatura i la limitació de
les superfícies comercials, com centres comercials plens de multinacionals.
El comerç de proximitat, que és el nostre model, es fomenta a peu. I tenim
experiències de zona taronja en diferents ciutats per diferents motius. L’efecte que
tenen és l’augment de la rotació i el trànsit de cotxes per la limitació horària. I,
sincerament, crec que no necessitem més trànsit dins de la ciutat, si no volem
tornar a patir alertes de contaminació atmosfèrica, com patim en alguns moments.
Aquest és l’aire que respirem tots i sempre l’hem de tenir present a l’hora de
proposar qualsevol mesura en qualsevol actuació o proposta que fem aquí al Ple.
Les millors experiències per poder fomentar i donar impuls al comerç local passen
per la peatonalització i la pacificació del trànsit, en termes de mobilitat. Però el més
important és el canvi dels nostres hàbits de consum i la millora de les condicions de
les petites i mitjanes empreses, que no són objecte de debat en aquesta moció.
Nosaltres en aquest moció votarem en contra.

SRA. ESTEBAN FERNANDEZ (CIUTADANS)
Bona tarda a tothom. Respecte a la moció 22 del tema del pla de xoc, des d’aquest
grup municipal hem tingut bastant dubte sobre quin posicionament fer i finalment
ens abstindrem, perquè és veritat que hi ha un cert rum-rum amb el veïnat del
problema que poden ser els pisos turístics, però tampoc ens trobem amb la mateixa
situació que Barcelona i sí que pensem que s’ha de regular. S’ha fet aquesta
aprovació del pla d’usos i hi ha un bon nombre d’habitatges d’ús turístic, però com
també és molt recent tot el tema del pla d’usos i es va poder pensar que en un futur
a lo millor es pot regular d’una altra manera, de moment pensem en abstenir-nos.
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Respecte a la moció 23, la idea de fons de la moció, la veritat és que és bona. És el
tema de la dinamització del comerç, que és un tema en el que estem d’acord i ens
agrada molt el color taronja, però sí que pensem que el tema, només el tema de
dinamització amb un tema d’aparcament, no ho veiem del tot i sobretot no
constatem que sigui una demanda dels veïns i no sé, pensem que tampoc és que
sigui limitatiu.
Però sí que pensem que es poden fer accions adreçades a fomentar el comerç de
proximitat, i tot això i afavorir també el tema del pàrquing, però es poden fer sense
haver de fer més zones taronges o blaves, el que sigui. Sí que es poden fer
convenis tipus de l’ajuntament fomentar l’ús de targetes de pàrquing, que poden
donar els comerciants als clients, o sigui es poden arribar a solucions que no passin
per haver de fer un altre tipus de zona d’estacionament. Moltes gràcies. En contra.

SR. CASTRO BORRALLO (PSC-CP)
Gràcies Alcaldessa. Sobre la moció 22 votarem en contra i ens explicarem. El
govern municipal ja ha fet bona part dels deures, en relació a la regulació del control
dels habitatges d’ús turístic. Vostès ho saben en quant vam estar atents durant l’any
15, durant l’any 16 i en el moment, en el quart trimestre del 2016, que es va
començar a disparar el nombre de sol·licituds de llicències, vàrem aprovar
immediatament, a l’inici del 2017, una moratòria i fruit d’aquella moratòria, vàrem fer
un pla d’usos i una modificació del pla general metropolità, precisament per regular i
per controlar aquesta situació.
Per tant, hem fet bona part de la feina i aquest Ple va aprovar aquest document,
document que no és definitiu, perquè està en mans de la Generalitat de Catalunya i
aprofitem aquí per demanar que la Generalitat, com vam fer a la comissió, a l’última
comissió mixta, ho aprovi definitivament perquè serà la manera real de controlar
això, de controlar el nombre de llicències i de controlar els requisits i els criteris per
a la instal·lació dels pisos d’ús turístic.
La nostra realitat respecte al nombre d’habitatges és molt baixa, em sembla que
tots estem d’acord, no arriba a 450 i tenim 110.000 habitatges a la ciutat. No té res
a veure amb el problema de Barcelona, ja s’ha explicitat per part d’alguns grups i
amb aquesta nova regulació el que hem inclòs és, d’alguna manera, el control, el
control legal i sabem que també hi ha oferta il·legal i està actuant també l’àrea de
seguretat, convivència i civisme en aquesta qüestió. Ja actuem, no estem de braços
creuats.
Hi ha una part d’aquesta moció en la que no estem absolutament d’acord. Aquí
parlen de que el nou planejament que hem aprovat, no protegeix totalment el dret a
l’habitatge de la ciutadania. D’on treuen això?, on diu això?, què vol dir això? Hauria
estat bé que concretessin què vol dir, que nosaltres amb aquesta modificació del
pla general no estem preservant els drets d’accés a l’habitatge de la ciutadania. No
sé d’on ho treuen. Avui hem aprovat una moció sobre habitatge, crec que prou clara
en quant a posicionament. D’altra banda, ens demanen fer un pla de xoc. Un pla de
xoc, amb quins recursos afegits? Vostès continuadament ens demanen plans
d’actuació d’inspecció, ja ho van fer amb els pisos buits. Serem el primer municipi
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de Catalunya en tenir una delegació de competències inspectora de pisos buits
d’entitats financeres, per un acord que hem fet amb el govern de la Generalitat,
però serem el primer municipi.
Vostès s’han afartat aquí de dir que no inspeccionàvem, que no fèiem, que no
sancionàvem. No teníem competència, era una obvietat i en aquest cas, tenim
competència? En part, com a activitat econòmica, per suposat, però les
competències reals d’aquest tema, són del govern del que vostès, Esquerra
Republicana, formen part i tenen un decret sobre turisme i regulació de turisme fa
un any aturat, que ja ha passat tots les filtres, tots, d’informació pública i a partir de
l’article 631 en endavant, es regulen els usos turístics dels pisos i es diu com serà el
procediment sancionador i qui té la potestat i escolti’m, allà diu clarament qui té la
potestat, que és la Generalitat de Catalunya des del departament de Turisme.
Per tant, aprovin d’una vegada aquesta regulació i tots els ens locals tindrem,
d’alguna manera, millors eines, millors instruments per poder actuar. Per tant,
aprovin el reglament. Si volen, cedeixin les competències als ajuntaments, amb
recursos, amb diners i després tornin al Ple, si de veritat no complim, però primer
facin la feina. Gràcies.

SR. GARCIA MOMPEL (PSC-CP)
Miri, bàsicament per dir-li que a la moció que no, però entenem que és una moció
amable, que pretén resoldre el problema que a vegades hi hagi persones que
puguin anar en vehicle al centre, a les zones comercials, però per altra banda, i com
vostè sap, el que tractem d’evitar és que la gent es desplaci amb vehicle a les
zones comercials. L’Hospitalet, aquestes zones, les té inserides al mig de la ciutat.
Les té cobertes amb el transport públic pràcticament al cent per cent i aniria en
contra de totes les directrius del pla de mobilitat sostenible. El que crec que, en
aquest cas, s’ha de ressaltar i crec que valdria la pena dir-ho també, és que en la
pròxima reunió del Consell de Comerç, li plantegem el tema perquè crec que és una
qüestió que alguns dels comerciants tenen com prioritària, però que no respon a
una realitat del comerç de la ciutat.
El comerç de la ciutat és petit comerç, per sort és comerç de proximitat, com li deia,
i el que nosaltres hem parlat amb la regidoria de comerç, en aquest cas, és
d’informar bé de com està el desplegament de la zones blaves de la ciutat. Crec
que s’haurien d’augmentar en un futur, això sí que podria contribuir a un petit marge
de rotació en algunes d’aquestes zones comercials, però tot i així, apostem
decididament perquè no hi hagi vehicles a l’entorn d’aquests comerços de
proximitat.
No obstant, agafo el compromís de parlar-ho en el proper Consell de Comerç, que
crec que no trigarà a celebrar-se i podem... de totes maneres, les zones comercials
pràcticament totes tenen a l’abast una zona blava molt a prop.

SR. GARCIA ACERO (ERC-AM)
Diferents consideracions sobre el pla de xoc sobre els pisos turístics il·legals. Si
tenen propostes, ens les fan a la moció, tal com ha fet la CUP i l’hem acceptat, però
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això de tirar la pilota sempre fora a les altres administracions ja és un fet que vostès
fan de manera molt habitual.
També cal recordar que al 2016, va ser aquest grup que va plantejar la
problemàtica dels pisos turístics, no tant els que estaven legalitzats que són els que
són, però sobretot el tema dels pisos turístics il·legals i des del govern municipal, en
aquells moments, es manifestava que no hi havia cap tipus de problemàtica i es va
rebutjar. Al cap d’uns mesos, vam proposar fer una moratòria i el problema sí que
existia en aquell moment i mira si existia, que hem fet un pla nou per tal de poder
regular el tema dels pisos turístics que existeixen a la nostra ciutat, però en cap
moment hi ha cap mesura, cap mesura per desenvolupar un pla de xoc, per tal de
lluitar contra aquests pisos il·legals que són més de 1.200, tal com hem vist en una
plataforma, avui hem tret les dades.
Perquè l’únic que fan vostès, és rebre les denúncies que acaben posant els propis
veïns i així ens ho han manifestat més d’una vegada en les preguntes escrites. En
aquestes preguntes, quan els hi diem i els hi notifiquem llocs on hi ha pisos turístics
il·legals, la resposta és, els mecanismes que utilitzem per detectar i localitzar,
inspeccionar possibles pisos turístics sense llicència, són l’atenció de les denúncies
que puguin provenir de ciutadans. Això és el que van fent. Les denúncies que
venen dels ciutadans.
I el que sí demanem, és que davant d’aquesta realitat que hi ha més de 1.200 pisos
que no tenen llicència, que surten a les plataformes, que estan creant molts
problemes de civisme, de convivència, hi hagi un pla d’actuació, com hi ha a
l’ajuntament de Barcelona, com estan fent altres municipis i si fa falta la
col·laboració de la Generalitat de Catalunya, que es tiri endavant.
El tema de la zona taronja gratuïta de temps limitat per tal d’impulsar el comerç. Hi
ha algun tipus d’afirmacions. Es parla aquí de ciutats saludables, de que cal
rebaixar les emissions de CO2, i hi estem d’acord i una de les coses que estem
d’acord i si els hi preocupés tant rebaixar les emissions de CO2 d’aquesta ciutat, els
animo a replantejar el PDU, perquè un dels apartats que provocarà aquest PDU, és
l’augment de les emissions contaminants, que aquestes sí que afecten de manera
greu a la salut de les persones. I jo crec que tampoc algunes places, perquè aquí
no s’està demanant un mega-aparcament per a la gent que vingui a comprar, sinó
una sèrie de places que estiguin reservades. I presentem aquesta moció, perquè
des del petit comerç s’han plantejat moltes vegades alternatives que no s’han tingut
en compte. El Sr. Monrós plantejava el tema dels tiquets de descompte, no s’ha fet,
tampoc s’ha pogut potenciar el petit comerç, ajudar a que poguessin aparcar en els
aparcaments municipals que tenim als barris, tampoc s’ha fet i aquesta proposta és
una proposta que s’ha plantejat des d’associacions de comerciants, per a alguns
barris on hi ha aquesta problemàtica per tal de poder-hi donar una solució.
I sobre el tema del pacte del comerç, tenim propostes, tenim idees. Vam proposar al
2016 que aquesta ciutat tingués un pacte local de comerç, s’ha posat en marxa
aquest any bàsicament. Ha trigat un cert temps en posar-se en marxa i esperem
que aquestes demandes que estan plantejant els comerciants, sigui amb la zona
taronja o sigui amb una altra qüestió, es solucionin perquè és una demanda dels
propis comerciants, que veuen que no tenen llocs per aparcar i quan estem parlant
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d’aparcament, no estem demanant 50, 60 o 70 places, que potser estan demanant
que hi hagi 7, 8 o 10, que sigui de manera rotatòria i que, a més, les zones blaves
que hi ha del propi ajuntament, ja actuen en aquestes zones comercials. Per tant, el
que estem demanant és que es dinamitzi més amb aquesta zona taronja.
A continuació l’Alcaldessa-Presidenta, obre un segon torn d’intervencions en
el debat.
SR. JIMÉNEZ ARIZA (REGIDOR NO ADSCRIT)
Sí, gràcies. Respecte al comentari que feia el Sr. Christian Giménez, suposo que
quan el Sr. Christian Giménez emet un judici de valor i diu que alguna cosa és una
bajanada, no ho haurà consultat a la seva assemblea i llavors parlarà en nom de
Christian Giménez. Miri, jo no he dit que aquesta ciutat sigui Amsterdam, he dit que
aquest govern treballa perquè aquesta ciutat sigui més amable, tant per passejar
com per anar en bicicleta, per passejar.
I un cop dit això, aquesta ciutat avui és més amable per anar amb bicicleta que fa 5
anys i segurament d’aquí dos anys, serà molt més amable que avui perquè aquest
govern està treballant en pacificar carrers. Hem aixecat aquest any no sé quants
carrers, aixecarem potser 100, serà un número similar a 100 o superior a 100,
estem fent que la ciutat sigui, el 80 per cent de la ciutat els carrers siguin vies de 20
o 30, que siguin vies pacificades on la gent pugui circular. Treballem en aquest
sentit.

SR. CASTRO BORRALLO (PSC-CP)
Molt breument. Gràcies Alcaldessa. Miri Sr. Garcia, nosaltres no dimitirem de la
nostra funció inspectora, és la nostra obligació i és la nostra responsabilitat i la
mantindrem. El que no farem és muntar equips de treball amb recursos que no
tenim i jo crec que ja ho hem explicat moltes vegades.
Això que vostè diu que va coincidir en el temps amb la seva moció, miri, quan
vostès van fer la seva moció, nosaltres teníem una mitjana de 13 sol·licituds de
pisos turístics al trimestre, 13 de mitjana. En el moment que Barcelona aprova la
moratòria el 6 de març del 2017, a nosaltres ens arriben 90 sol·licituds en un mes i
mig i és quan, perquè teníem els elements i els estris preparats, aprovem la
moratòria i tirem endavant el pla d’usos, una cosa que des d’alcaldia se’ns havia
demanat.
És a dir, hem estat atents a veure què passava a l’entorn, abans de ficar-nos en
una regulació tan traumàtica com un pla d’usos, quan en veritat qui ha de fer això
és la Generalitat de Catalunya, que és la competent en els temes de turisme en
aquesta comunitat autònoma, res més. Gràcies.

SRA. SARIÑENA HIDALGO (PSC-CP)
Bona tarda. Molt breument. Evidentment estem treballant en el pacte local del
comerç. Ja portem un any treballant-hi. He de dir que ja portem set sessions i la
veritat que és un èxit de participació, que venen 30 o 40 persones a cada sessió
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que fem i evidentment, això portarà a un full de ruta d’on volem el comerç modern a
la nostra ciutat, en el qual hi haurà uns eixos, uns suggeriments que portarem a
terme a la nostra ciutat. A partir del moment que tinguem aquestes propostes,
començarem a treballar en els projectes i dintre dels projectes, una vessant és la
part de l’espai comercial. Justament allà es parla no només de l’aparcament,
evidentment, sinó de l’accessibilitat que també abans ho comentava un company
d’un altre grup polític, es parlarà de la senyalística també comercial als eixos
comercials de la nostra ciutat i, evidentment, donarem sortida a problemes
d’aparcament que tenim a la nostra ciutat.
Però no es pot dir que no s’ha fet res, perquè justament estem parlant
d’aparcaments a la nostra ciutat, que estem arribant a acords amb les associacions
de comerciants amb uns descomptes molt bons i justament en el barri Centre de
Sant Josep. Moltes gràcies.

SR. GARCIA ACERO (ERC-AM)
Sr. Pepe, la moció que vam presentar nosaltres va ser al 2016, al 2016 la vam
presentar i plantejàvem el problema de que la situació de Barcelona podria afectar
L’Hospitalet. Vostès van dir que aquest problema no existiria. Al cap de tres mesos,
en el Ple de debat de la ciutat, els hi proposem la moratòria i el problema sí que
existeix, amb una diferència únicament de tres mesos, entre la proposta que fem
que vostès rebutgen i l’aprovació que vostès diuen que s’ha de fer la moratòria.
I no hi ha mesures de detecció, no les fa l’ajuntament. Únicament el que està fent
és quan un veí denuncia alguna cosa va i s’inspecciona però no estan fent cap tipus
de mesura. I si tenen algun tipus de proposta, ja els hi hem dit, ens les fan, les
incorporem igual que hem incorporat les propostes de la CUP i és urgent
desenvolupar un pla de xoc envers els pisos turístics il·legals i l’ajuntament té
responsabilitat i si fa falta també la Generalitat, però no ho obviïn perquè al final
estan obviant un problema que està provocant problemes de convivència a diferents
comunitats de veïns.

La Sra. Alcaldessa-Presidenta, finalitzat el debat, declara rebutjades les
Mocions número 22 i 23, amb el resultat de la votació que es recull a continuació
en cadascuna d’elles.
MOCIÓ 22.- PROPOSANT UN PLA DE XOC CONTRA ELS HABITATGES D’ÚS
TURÍSITC (HUT) IL·LEGALS DE L’HOSPITALET.
Aquesta Moció que incorpora l’esmena “in voce” formulada pel Sr. Christian
Giménez Márquez, portaveu de la CUP-PA, i acceptada pel grup proposant, ha
estat rebutjada en la seva totalitat 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 de la REGIDORA i REGIDOR
NO ADSCRIT/A, Sra. Cristina Santón Ramiro i Sr. Rafael Jiménez Ariza; amb 7
vots a favor dels representants d’ICV-EUiA-PIRATES-E, Sres./Sr. Ana González
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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 i amb 7 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; dels representants del PP, Sr./Sra.
Pedro Alonso Navarro i Sonia Esplugas González i del REGIDOR NO ADSCRIT Sr.
Francisco Javier Martín Hermosín; assistents presents en el moment de la votació.
MOCIÓ 23.- PROPOSANT LA REALITZACIÓ D’UNA PROVA PILOT DE
CREACIÓ D’UNA ZONA TARONJA GRATUÏTA AMB LÍMIT DE TEMPS PER
IMPULSAR LA PROMOCIÓ DEL COMERÇ LOCAL DE L’HOSPITALET.
Aquesta Moció ha estat rebutjada en la seva totalitat amb 23 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; dels
representants d’ICV-EUiA-PIRATES-E, Sres./Sr. Ana González Montes, Juliana
Carballeira Pascual i Iván Nieto Martínez; dels representants del PP, Sr./Sra. Pedro
Alonso Navarro i Sonia Esplugas González i de la REGIDORA i REGIDORS NO
ADSCRITA/ADSCRITS, Sra./Srs. Cristina Santón Ramiro, Rafael Jiménez Ariza i
Francisco Javier Martín Hermosín; amb 2 vots a favor dels representants d’ERCAM, Srs. Antoni Garcia i Acero i Jorge García Muñoz i amb 2 vots d’abstenció 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.
CONVERGÈNCIA I UNIÓ
En relació amb les mocions presentades pel grup polític municipal de
Convergència i Unió, números 24, 25 i 26, es produeixen les intervencions
següents:
SRA. ALCALDESSA
Abans de donar la paraula al Sr. Monrós, hi havia dues, tres o quatre esmenes. La
primera formulada pel grup d’ICV-EUiA- Pirates, Sra. Carballeira.

SRA. CARBALLEIRA PASCUAL (ICV-EUiA–PIRATES-E)
Demanàvem una esmena a la moció 24, la moció per millorar el servei de recollida
de mobles a L’Hospitalet. El segon acord canviar aquest acord, substituir-lo pel
següent redactat: “Instaurar noves mesures per fomentar i donar a conèixer les
normes de civisme a tota la ciutadania per tal de garantir el seu compliment, així
com posar mesures contra l’incompliment dels dies i horaris de recollida i les
conductes incíviques que es detectin”.
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SR. MONROS IBAÑEZ (CIU)
Acceptem l’esmena en aquesta moció.
SR. CASTRO BORRALLO (PSC-CP)
Bàsicament plantegem un acord primer instant al govern de la Generalitat per tal de
que en el marc de les seves competències, pugui determinar la prohibició
d’aquestes modalitats d’habitatge que incompleixen les condicions establertes en
els decrets d’habitabilitat i el segon seria instar l’ajuntament a col·laborar amb la
Generalitat de Catalunya en la detecció d’infrahabitatges, habitatges rusc i
qualsevol tipus de modalitat allunyada de les condicions d’aquest decret. Gràcies.
SR. MONROS IBAÑEZ (CIU)
Acceptem la proposta de canvi d’acords de la moció 25.
SR. GIMÉNEZ MÁRQUEZ (CUP-PA)
Seria incorporar un nou acord al final de la moció, un tercer acord abans dels
trasllats, que seria, instal·lar eines accessibles als propis pipicans, per exemple, una
direcció de correu o plataforma on de manera telemàtica, advertir d’algun
desperfecte que aparegui al pipican, per tal de fer partícips a les veïnes de la
millora, el control i la gestió de les zones d’esbarjo per a gossos, així com destinar
els recursos necessaris per assegurar el bon estat de les instal·lacions.
SR. MONROS IBAÑEZ (CIU)
Acceptem l’esmena i es tractaria de que el tercer acord fos el quart. Les acceptem
totes.

SRA. ALCALDESSA
A veure, acceptades totes les esmenes. Tothom té clar en base al que ens estem
posicionant. Sr. Monrós les presenta.

SR. MONROS (CIU)
Passo a exposar-les breument. En quant al servei de recollida de mobles de
L’Hospitalet, quin és l’objectiu? L’objectiu és millorar aquest servei, un servei que
nosaltres valorem molt positivament, però que com moltes altres situacions que
estan passant a la ciutat, l’incivisme provoca el no respectar un servei, que 48 hores
abans tu pots via telefònica, via internet, però moltes vegades la gent no respecta
això i automàticament ho deixa al carrer quan li convé.
Què demanem? Reformular el tema en el sentit d’ampliar coses, com per exemple,
fer un dia específic per barri. Buscar alguna fórmula que millori o que complementi
l’actual sistema de recollida de mobles. I d’alguna manera el que diem no és això,
tot va unit a l’incivisme i per tant, que es promocioni també, que es doni publicitat de
quin seria el servei que donem, amb dies, hores, posant rètols amb el tema i també
alhora recordant que hi ha una ordenança de civisme que pot sancionar aquestes
conductes incíviques de no respectar les zones de recollida de mobles en temps i
forma.
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En quant a la prohibició dels pisos rusc, i d’aquí ve l’esmena que proposava el Partit
Socialista en això, al final el que estem veient és que la possibilitat de que hi hagi...
li diem pisos rusc a una cosa que les condicions que tenen, no reuneix cap tipus de
condició legal amb la llei de l’habitatge actual. Al final, el que demanem és que els
organismes competents posin les mesures legals oportunes per prohibir-ho, en
aquest cas, la Generalitat de Catalunya, el departament d’Habitatge i alhora crear
un conveni de col·laboració entre l’ajuntament i la Generalitat, un protocol, un
conveni de col·laboració per detectar i poder, immediatament, donar coneixement i
evitar que aquests pisos surtin a la llum i no es donin llicències o passi qualsevol
cosa d’aquestes.
I una tercera moció és perquè entenem que la ciutat de L’Hospitalet per poder tenir
aquesta homogeneïtat en tots aquests temes de les àrees d’esbarjo, pipicans, per a
gossos, hi hauria de haver-hi una per a cada barri, tenint en compte barris diferents.
Ja en tenim molts, que moltes vegades són totalment diferents i són totalment
diferents per la superfície que ocupen i pel lloc on poden ser posats. D’alguna
manera el que creiem és que posar això a disposició de cada barri, també és un
element per garantir aquesta bona convivència entre les mascotes i la ciutadania i
alhora també és una fórmula de poder combatre l’incivisme, és a dir, si posem
mesures, si posem aquestes zones d’esbarjo, pipicans, a cada barri, també estem
ajudant a que hi hagi aquesta convivència.
Però alhora també hem de ser conscients, com dèiem amb el tema de recollida de
mobles, aquesta ciutat ha de donar un pas endavant. Tenint unes ordenances,
aprovarem en un futur també unes ordenances sobre el tema dels animals de
companyia i al final ens hem de dotar d’unes normes, però també hem d’entendre
que hem de ser més inflexibles amb fer complir aquesta norma, perquè sinó tampoc
serveix habilitar més espais, fer normatives, si no les fem complir. O no les fem o si
les fem, hem de ser conscients que arribat l’any 2018 el grau d’incivisme en molts
casos en certs temes, és elevat i al final hem de fer servir i utilitzar aquestes
ordenances de les quals ens dotem per sancionar, però alhora també podem fer
campanyes de prevenció d’una manera clara perquè sàpiga la gent que hi ha zones
d’esbarjo, hi ha recollida de mobles, però que si no es compleixen les normes,
aquestes normes de les que ens hem dotat, s’ha de procedir a sancionar i a tirar-les
endavant.

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)
Sí gràcies Alcaldessa. Respecte a la moció per millorar el servei de recollida de
mobles, votaré en contra i votaré en contra perquè jo crec que el model, una altra
cosa és que després a l’hora de la gestió puguin haver-hi deficiències durant el
servei durant l’any, que hi hagi alguns dies que no es dóna bé el servei per diferents
coses; però el model porta per porta de recollida de mobles, jo crec que és
insuperable. I és una opinió meva, no crec que millorem aquest servei dient-li a la
gent que ha de baixar els mobles al carrer un dia puntual a una hora puntual, no
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crec que millori el servei. Jo he llegit la moció i és el que explica, és el que demana.
Demana que es posin uns horaris més restrictius que els que tenim, que és vostè
truca i ho demana i li venim a buscar. Vostè demana això a la moció, que posin
alguna hora, un dia concret als mobles al carrer. Crec que això generaria més
problemes i no milloraria el servei, per tant, voto en contra de la moció.
Les altres dues a favor.

SRA. SANTÓN RAMIRO (REGIDORA NO ADSCRITA)
Gràcies. En contra de la moció de la millora del servei de recollida de mobles. A
favor dels pisos rusc i sobre els espais per a gossos, la votaré favorablement. De
fet, portem ja uns mesos treballant per districtes, a cada un dels territoris, intentant
comprendre quins són els hàbits de les famílies amb gossos, per implementar nous
espais a la ciutat.
El planejament que fa aquest govern, és que cada districte tingui una zona de
correcan, que és el format gran i més natural i per districte i un espai per a gossos,
l’àrea d’esbarjo per a cada barri, per facilitar a aquests veïns amb família, aquestes
famílies amb animals que puguin fer ús d’aquests espais, independentment d’on
visquin. De fet, aquesta mateixa setmana ens reunim amb veïns de Santa Eulàlia
per diferents casuístiques, s’està treballant amb els diferents territoris de diferents
formes i en aquest sentit, tenim una reunió directament amb els propis veïns que
ens portaran propostes per fer. La instal·lació de totes aquestes àrees d’esbarjo
s’emmarca dins d’un conjunt d’actuacions, encaminades a tenir un espai públic molt
més amable amb tothom, on puguin tenir tots els usos, puguin estar endreçats i
tothom en pugui fer un bon ús de l’espai públic, que sigui respectuós i que convidi a
la convivència entre famílies amb animals o famílies sense animals.
L’acció de govern no només va encaminada a la creació d’aquests espais, sinó que,
com vostè ha dit, ara fa unes hores hem fet l’aprovació inicial de l’ordenança que en
breu, en uns dies, començarà el termini d’exposició pública i aquesta ordenança,
què suposa pel municipi?, què vol dir? Hem treballat sempre des de l’inici, des del
procés participatiu inicial que es va fer, on vam rebre més de 200 propostes de
millora i de canvi de l’ordenança, suposa una millora que camina cap a dos eixos
fonamentals que tenen molt clar els ciutadans, i com a administració i també ho
teníem des d’un inici, que és el benestar i la protecció dels nostres animals,
implementant mesures que ens donin més eines per poder regular i actuar en casos
on ho hagin de fer i d’altres casos corregir conductes inapropiades o inclús
sancionar-les.
L’altre eix primordial que també és molt actiu i hi ha molta demanda social és l’eix
de convivència i civisme, precisament el que planteja vostè. I en aquest sentit, totes
les mesures que es proposen en aquesta ordenança, per dur-les a terme, per
aprovar-les i que sigui l’aprovació definitiva, tenen una doble cara, tota mesura de
benestar també comporta uns deures de convivència i a l’inrevés, tota mesura de
convivència té també un perquè del benestar.
Llavors comentar-li que aquesta ordenança no serà paper mullat, com una mica ha
vingut a dir o a insinuar, que aprovem moltes ordenances, molts reglaments però
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després no els duem a terme. Precisament era una mica això el que faltava tant al
cos de Guàrdia Urbana, com als inspectors del negociat de salut. Hi ha molta llei
dins del món del benestar animal, però cap que a nivell municipal pugui dotar-te
dels recursos necessaris per implementar accions tan comuns com pot ser un gos
en un balcó durant tota una nit. Per corregir aquestes conductes necessitàvem fer
una nova ordenança, que mantingués aquestes prioritats de benestar i convivència.
Aquest equilibri que li deia, i ara amb aquesta tindrem noves eines per fer front a
aquests casos que, per suposat, ja s’estaven atenent. Gràcies.
SR. MARTÍN HERMOSÍN (REGIDOR NO ADSCRIT)
Gracias. A favor de las tres.
SR. GIMÉNEZ MÁRQUEZ (CUP-PA)
En relació a la primera, la 24, votarem per separat els acords. A favor del primer
acord, en contra del segon i a favor del tercer que són els trasllats.
La segona moció, per prohibir els pisos rusc a L’Hospitalet, primer de tot, deixem
d’anomenar-los pisos perquè no són pisos, comencem a dir-los d’una altra manera,
però deixem d’anomenar-los pisos perquè de tan repetir-ho al final ens acabarem
creient que aquella castanya que ens presenten com a proposta, aquest sarcòfag o
aquell taüt que ens presenten com a proposta habitacional, són pisos. Com a
proposta ho faig, no com a crítica. Nosaltres igual, totes.
Els pisos rusc, això que ens presenten com a pisos rusc, són un nou intent per
sondejar fins a on es poden vulnerar els nostres drets, és una simple forma més
amb la que s’expressa el capitalisme salvatge, emmascarat de modernitat a través
d’una APP suposadament col·laborativa. Mentre ens intenten colar aquests
suposats pisos ruscs, com una caricatura en sí mateixa, la realitat als barris és
l’expulsió de veïnes, pèrdua de poder adquisitiu, destrucció del teixit veïnal. Aquesta
última un enorme drama als nostres barris, que sobretot afecta a les persones més
vulnerables, que veuen com la seva xarxa de suport s’allunya, tornant-se encara
més vulnerable. En aquesta ciutat s’està comerciant amb un dret i el Govern
municipal, des de la seva inacció, ho està permetent i potenciant.
On és el parc d’habitatge públic? On és la xarxa d’habitatges per a emergències
habitacionals? A l’acord segon es parla de refermar el compromís de l’ajuntament
amb la lluita per garantir un habitatge digne. Creiem que aquest compromís, ara per
ara, no és més que paraules. Les polítiques d’habitatge públic a L’Hospitalet, són
com a mínim inexistents, sinó escandaloses.
L’increment desmesurat del preu del lloguer a barris com Collblanc, la Torrassa,
Santa Eulàlia, el Centre o Sant Josep ja ha expulsat a masses veïnes dels seus
habitatges, de les seves vides, de les seves comunitats i barris. La comunitat és un
gran capital per a tothom, en especial per a aquelles persones de classe
treballadora i precàries. L’atomització d’aquestes comunitats ha empobrit encara
més moltes de les nostres veïnes.
Aquesta moció, al nostre entendre, és insuficient per resoldre l’amenaça real i
constant que pateix el dret a l’habitatge, front l’especulació a la nostra ciutat i al
nostre entorn. Sabem fins a on arriben les mocions, també ho sabem. No ens hi
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oposarem a la seva aprovació, la votarem favorablement, entenem que la intenció
és bona tot i que no va a l’arrel del problema i és per això que hi votarem
favorablement, però no sense remarcar que són les polítiques públiques històriques
del PSC i també de Convergència i Unió i la seva visió especulativa del territori, les
que també ens han portat a aquesta desprotecció social i a aquestes vulneracions
tan flagrants i constants dels nostres drets més bàsics.
I l’última, la 26, votarem també els acords per separat. Compartim l’objectiu de la
moció, però no compartim certes fórmules del redactat. Sense cap mena de dubte
cal, com a mínim, un pipican o correcan a cada barri i adequar-los, per sobre de tot,
a les necessitats dels animals.
A continuació nosaltres volíem presentar vàries esmenes. Aquests canvis els hem
explicat a la Junta de Portaveus, alguns s’han acceptat, com l’últim dels acords que
hem llegit al principi, que hem presentat al principi. També demanàvem una nova
redacció del punt d’un dels acords que posava o posa el focus sobre les veïnes,
quan en realitat, al nostre entendre, la major part de la responsabilitat radica en el
propi ajuntament. Allà on diu, “Tot i que no ha de ser considerat com a cap excusa,
la realitat ens diu que els barris on no existeix cap zona per a gossos o animals de
companyia, són més propensos a presentar les conseqüències de l’incivisme
d’alguns propietaris com, per exemple, pudors de pixum als carrers o femtes sense
recollir.”
Nosaltres plantejàvem un nou text que anés per una fórmula que seria alguna cosa
semblant a: “Tal i com mostren les dades, els barris on el consistori ha instal·lat
alguna zona d’esbarjo per a gossos, el nombre de sancions imposades a partir de
l’ordenança de civisme i convivència és molt menor. Es fa evident doncs, que si les
veïnes tenim accés als recursos adients, tendim a fer-ne un ús adequat. Podem
concloure doncs, que gran part de la responsabilitat d’allò que anomenen incivisme
recau sobre el propi consistori i els recursos que posa el propi consistori per evitar
moltes d’aquestes pràctiques o moltes d’aquestes problemàtiques.”
Bé, votarem els acords per separat. El primer el votarem a favor, el segon el
votarem en contra, votarem a favor del tercer i a favor del quart, que l’hem proposat
nosaltres també. Gràcies.
SR. GARCIA MUÑOZ (ERC-AM)
Sí, votarem a favor de les tres.
SR. ALONSO NAVARRO (PP)
Sí, votarem a favor de les tres.
SRA. CARBALLEIRA PASCUAL (ICV-EUiA–PIRATES-E)
Per la moció 24, moció per la millora del servei de recollida de mobles a
L’Hospitalet. Primer donar les gràcies al Sr. Monrós per acceptar l’esmena que li
hem proposat i evidentment compartim que el sistema actual té coses a millorar,
com tots els sistemes i com tot a la vida, que tot es pot millorar i que aquesta moció
situa algunes opcions o propostes que poden ajudar a millorar aquest servei, si més
no, a reflexionar sobre les millores que podem introduir al servei de recollida de
mobles. Per tant, nosaltres votarem a favor de la moció.
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Defensaré també la moció 26, la moció, per a que cada barri tingui un pipican o un
àrea d’esbarjo per a gossos.
Des de Canviem L’Hospitalet valorem molt positivament aquesta proposta també.
Fa temps que diferents grups municipals demanem millores dels serveis i
equipaments dels que disposa la nostra ciutat per als gossos. La moció parla de
pipican o àrees d’esbarjo. Nosaltres considerem necessària una àrea d’esbarjo per
a gossos, mínim per barri. Encara que és insuficient, però seria un avenç. No
només la quantitat és important, sinó també la qualitat d’aquestes àrees d’esbarjo.
De vegades trobem pipicans o àrees d’esbarjo per a gossos, que no tenen el
manteniment necessari en quant a neteja i instal·lacions, com poden ser tanques
trencades, falta de papereres, bancs, fonts, tot el que sabem.
Quan dissenyem aquests espais hem de ser conscients que els faran servir animals
i persones. No posar segons quin materials al terra, perquè no van bé per als
animals, perquè fa mal als animals, posar una font per si és necessari hidratar
aquest animal o la persona. Hi ha fonts que tenen dos aixetes diferents. Posar
algun banc. Un mobiliari mínim per tal de poder fer servir aquests espais amb
seguretat i també amb qualitat. Hem de tenir en compte que les persones que tenen
gossos també poden tenir problemes de mobilitat o de moltes coses, no tots estem
en ple rendiment.
Hem d’aprendre de les experiències de municipis veïns i també de les nostres
mateixes. A la ciutat també hi ha espais per a gossos de qualitat i jo crec que és en
aquesta banda per on hem de treballar i veient les experiències que hem tingut,
aprofitar i anar cap aquesta banda. I aprofitant l’avinentesa volem fer un
suggeriment també. En el cas dels agents cívics seria bo que no es centressin
només en els pipicans o zones d’esbarjo per a gossos, on majoritàriament es
respecten les conductes cíviques, sinó que haurien de controlar o vigilar les
conductes incíviques que es duen a terme fora d’aquests espais, en zones
conflictives o zones on hi ha propietaris de gossos que mantenen conductes
incíviques de manera reiterada.
Per tot això, seria molt útil campanyes informatives i formatives per tal de
conscienciar a la ciutadania sobre la tinença responsable i respectuosa dels
animals, i sobre la importància del compliment de les normes de civisme per a la
convivència de tots.
Com hem reiterat en molts Plens és necessari avançar en una ciutat amable i
respectuosa amb els animals i, per tant, en la política animalista d’aquesta ciutat.
Donant la seva importància a la convivència entre persones i animals i és necessari
per això, conèixer sobretot un cens real d’animals, que és molt difícil de tenir-ho,
perquè ja sabem que hi ha gent que els censa i molta que no, igual que el tema del
xip, són qüestions que s’han d’avançar perquè no estan resoltes encara.
I equipar la ciutat per tal de fer un bon ús de l’espai públic entre tots. Es poden fer
moltes coses, però s’ha de fer tenint clar un objectiu, que és la millora de la
convivència entre les persones i els animals en aquesta ciutat per tal de no tenir
conflictes de cap tipus i que tots puguem gaudir de l’espai públic en les mateixes
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condicions.
SRA. GONZÁLEZ MONTES (ICV-EUiA–PIRATES-E)
Sí, respecto a la moción 25, sobre los habitáculos colmena, porque nosotros ya
desde el primer momento nos negamos a aceptar que esto se pudiera considerar
una sombra de lo que puede ser una vivienda.
Nosotros estamos a favor de esta moción, evidentemente. Esto tipo de propuestas,
por decirlo de alguna manera, es un claro indicador de las dificultades que tienen
muchísimas persones para acceder a una vivienda. En estos momentos la
problemática de la vivienda, en este mismo Pleno hemos votado una moción,
quedaba muy evidente que tenemos un problema de vivienda, no solamente en
nuestra ciudad, sino en toda el área metropolitana. Por lo tanto, es un indicador de
que la gente quiere meterse en cualquier sitio, porque no tiene donde caerse
muerta prácticamente.
El día que nos enteramos que se estaba haciendo una presentación en el barrio de
La Torrassa, generó una alarma social bastante intensa. La gente no daba crédito a
que eso se pudiera estar comercializando y yo creo que tenemos que combatirlo
desde todas las administraciones, tanto desde la Generalitat como también desde
el ayuntamiento, y no permitir ni tan siquiera ese tipo de exposiciones. Además, con
una falta de respeto absoluta por las ordenanzas, porque ya estaban diciendo que
preferían pagar la multa, que ellos no necesitaban permiso, como si pudieran llegar
aquí y hacer cualquier cosa por la brava. Entonces yo creo que ese tipo de
prácticas se tienen que combatir y nuestro grupo municipal, evidentemente, está en
esta labor.

SR. MARTÍN GONZÁLEZ (CIUTADANS)
Sí, muchísimas gracias. Desde Ciudadanos vamos a votar en contra de la moción
sobre la recogida de muebles y a favor del resto y me explicaré.
Sobre la recogida de muebles, hace unos meses ya trajimos aquí esa problemática
y más allá de decir que vamos a aplicar nuevos sistemas, yo creo que lo más
simple y lo que nos piden los vecinos, es que se cumpla la contrata de limpieza. Y
eso es lo que se debe hacer. Hubo un periodo en el que nosotros demostramos
aquí y presionamos al gobierno, para que, demostrando precisamente que esa
contrata no se cumplía, la contrata dice que el servicio de recogida de muebles
debe ser en menos de 48 horas, dos días, y demostramos aquí que había ejemplos
en los que eran 7 días, incluso más. Entonces nosotros presionamos e hicimos aquí
las instancias y las peticiones y, en este caso, yo quiero agradecer, no todo va a ser
malo en este consistorio, que el gobierno sí que las tuvo en consideración y
actualmente esa contrata sí que se está cumpliendo, entonces yo eso es lo que
quiero destacar.
A ver, sí es verdad que son pequeñas cosas, pero a ver si más a menudo nos
ponemos de acuerdo y mejoramos entre todos los servicios, como en este caso
hemos conseguido también sobre el servicio de recogida de muebles. Yo creo que
también hay que… es cierto que todo se puede mejorar y es cierto que es
necesario que los ciudadanos de esta ciudad, como hemos dicho muchas veces,
también conozcan el servicio y conozcan las prestaciones y conozcan los requisitos

…/…

159

que tiene, porque es un servicio que nosotros y, en este caso, muchas personas
también nos han dicho que valoran positivamente, entonces cuando tenemos un
servicio que puede funcionar bien y tenemos un servicio que la gente pueda valorar
positivamente y puede ayudar en esa cohesión y en esa limpieza de nuestras
calles, es necesario.
Y yo, desde aquí, también les apremio al gobierno, que informen y que hagan
campañas para que la gente lo conozca, pero me reivindico y creo que lo
importante es que se cumpla la contrata. Ahora mismo se está realizando, porque
también lo hemos seguido investigando y vemos que los días se siguen
cumpliendo. Antes no se hacía pero, bueno, gracias a la insistencia se ha
conseguido y yo reivindico un poquito este espíritu de diálogo, para ver si entre
todos seguimos mejorando lo que son los servicios públicos de esta ciudad.
Sobre la vivienda, sobre los mal llamados pisos quizás, yo quiero destacar en este
caso una contradicción, por parte del grupo que la presenta, pero se dice que hay
que reafirmar el compromiso de este gobierno con una vivienda digna. Entonces,
por una parte este gobierno ahí sí que les queremos presionar un poquito, por una
parte están diciendo que no tienen competencias y por otra parte, están diciendo
que sí que están haciendo cosas y que estamos entregando pisos de protección
oficial. Ya sabemos, los pisos de protección oficial, los precios y los altos requisitos
que muchos ciudadanos y muchos vecinos de esta ciudad no pueden acceder, pero
claro, estamos diciendo que estamos entregando muchas viviendas, en este caso
400 durante la legislatura, de protección oficial, pero no estamos poniendo en
marcha el plan de vivienda social y asequible que se aprobó en este Pleno a
propuesta de Ciudadanos.
Entonces nosotros les queremos presionar a que intentemos entre todos negociar y
a que pongamos la orientación de las políticas públicas de este ayuntamiento en
ese sentido. Hemos criticado aquí, y lo tenemos que hacer así, que estas políticas
ahora mismo no están dirigidas a que enfoquemos la ciudad en esas políticas de
vivienda social y asequible, que se aprobó aquí en este Pleno. El plan de vivienda
local y asequible que se hizo a propuesta de Ciudadanos, a día de hoy, todavía no
tenemos nada, aunque lo único que sabemos es que está incluido en los
presupuestos, pero vista la orientación de este gobierno, como ya se ha dicho aquí,
deberemos intentar ponernos de acuerdo entre todos para hacer de verdad que esa
vivienda sea social y sea asequible, porque es que de verdad que, claro, vienen
ejemplos como estos pisos, pueden venir otros ejemplos, hemos hablado también
de la vivienda ilegal y en este caso los pisos turísticos ilegales y los problemas que
pueden generar, pero claro, es que esto no es que sean problemas puntuales o que
debamos dar soluciones por parche, es que la orientación del gobierno debe ser
ese plan de orientación y ese plan de vivienda social y asequible.
Nosotros de verdad que se lo dijimos cuando presentamos la moción, que se
consiguió aprobar y se lo volvemos a repetir, que estamos a su disposición y
nosotros nos ponemos a su disposición para poder consensuar políticas, porque yo
creo que, en este sentido, nos podemos poner de acuerdo, porque al final, los
problemas que tienen los vecinos de acceso a la vivienda, son los mismos para
todos y el problema es real y debemos combatirlo entre todos. Entonces, vamos a
empezar a dialogar, pienso yo, a ver si ustedes lo ven así, vamos a empezar a
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ponernos de acuerdo, porque el día de mañana puede ser que tengamos otro
gobierno diferente y deberemos seguir esa línea, que nosotros creemos que es la
adecuada, fomentando esa vivienda social y esa vivienda asequible. Entonces, por
lo tanto, en esta moción vamos a votar a favor. En la otra moción también y la
recogida de muebles ya me he posicionado. Gracias.

SR. CASTRO BORRALLO (PSC-CP)
Sí, gràcies Alcaldessa. Sobre la moció 24 votarem en contra. Ja s’han donat alguns
arguments aquí al Ple. Com vostès saben, i ho vam explicar fins i tot el darrer Ple
del mes de setembre, s’ha fet una anàlisi de tots els serveis que tenim de
funcionament, tant de neteja viària com de recollida de residus. Fruit d’aquesta
anàlisi hem tingut algunes trobades amb els grups municipals i també, a partir de
mocions, hem anat integrant millores o canvis.
Una de les qüestions que es va valorar en el seu moment, és si podíem
compatibilitzar la recollida de mobles a domicili, que és un servei absolutament
valorat positivament per la ciutadania, amb aquesta recollida a l’exterior al carrer.
Vam veure tècnicament que això ens suposava massa problemes i que no acabava
de funcionar, i el que hem fet són tres coses, que ara el Sr. Jesús Martín deia una
d’elles, però hem fet dues més. Hem reforçat l’equip de recollida a domicili, amb la
qual cosa ja no hi ha demora i estem fent 90 domicilis pràcticament al dia, i hem
posat un equip de recollida també a la zona a l’entorn dels contenidors, per evitar
que els actes incívics ens deixin els trastos allà durant hores i hores. Per això hem
posat un equip i també està donant resultat, no és el que més ens agrada, anar a
recollir allò que llença la gent fora del contenidor, però ho hem complementat amb
una campanya, que si vostès han vist, la majoria de contenidors tenen una tarja
d’informació en la que s’explica què s’ha de llençar en aquests contenidors, que no
es pot deixar res a fora i que s’insta a la ciutadania a ser cívica.
Òbviament hi ha gent que no ho fa i per tant, també des de l’àrea de Seguretat
ciutadana, Convivència i Civisme s’ha posat en marxa una campanya, d’alguna
manera, contra els infractors d’aquesta ordenança bàsica de civisme, que és deixar
trastos al carrer i ja està en marxa també. Per tant, s’han fet les tres coses i estem
treballant en aquestes tres idees. D’aquí a uns anys hi haurà una nova contracta i
per tant, benvingudes siguin totes les idees i benvingut sigui qualsevol tipus
d’aportació per millorar el servei. Aquest brindis que vostè, que diferents grups
municipals fan, ja saben que no hi ha cap problema, es tracta de parlar-ho i de
veure quins canvis o quines modificacions es poden introduir, si és que són
raonables i la contracta ho permet, per tal de millorar l’eficiència i l’eficàcia de la
recollida.
Respecte a la moció 25 votarem a favor. Agrair que s’hagi integrat l’esmena. Ja s’ha
parlat també per part de diferents grups d’aquests habitacles rusc, no sabem,
nínxols, no sabem ben bé quina qualificació tenen. Això no són habitatges, és
evident. No és una llar compartida tampoc, és un espai físic on estirar-se a dormir.
Això no té una altra consideració i per tant, és un infrahabitatge absolut.
Què és el que nosaltres demanem?, què és el que hem fet des del primer dia que
vam tenir coneixement d’això? La Alcaldessa, a través dels mitjans, ho va
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expressar. En primer lloc, plantar-li cara a aquesta activitat il·legal. Van muntar una
exposició que no tenia llicència, per aquesta raó se’ls ha incoat un expedient als
promotors d’aquesta idea i per tant, tindran una sanció i hem demanat formalment a
qui correspon, i abans parlaven d’altres regulacions en l’àmbit turístic i ara parlem
en l’àmbit de l’habitatge, que es reguli això o es reforci d’alguna manera els decrets
d’habitabilitat, per tal de que mai a la vida això pugui considerar-se una llar ni un
habitatge, ni ningú no pugui viure en una situació com aquesta i menys en un local.
Això és un infrahabitatge clarament i per tant, si complim els decrets actuals i els
portem a l’extrem o si aquests decrets es poden complementar, evitarem la
proliferació d’aquestes situacions que són bàsicament injustes i que són
d’explotació, no tenen un altre nom. Ja sabem el què pensa el promotor de les
administracions locals i també jo crec que l’ajuntament ja ha expressat molt
clarament, a través de l’equip de govern, quin és el seu posicionament sobre
aquesta qüestió.
Per tant, insistim, la Generalitat, quan abans, ha d’intentar treure un decret que
paralitzi qualsevol tipus d’activitat d’aquesta mena, i des de l’ajuntament, òbviament,
brindarem tots els sistemes d’inspecció que puguem, per evitar que cap persona
pugui viure en aquestes condicions. Gràcies.

SR. HUSILLOS GUTIÉRREZ (PSC-CP)
Gràcies Sra. Alcaldessa. Jo posicionaré el grup respecte de la darrera moció, la
número 26. Votarem favorablement Sr. Monrós i de fet, compartim objectiu,
permeti’m abans de concloure sí que voldria també fer esment a l’esforç que
especialment en aquest mandat aquest govern ha fet a l’àmbit de creació d’àrees
d’esbarjo per a gossos i de correcans. Ara mateix, tenim vuit àrees d’esbarjo, cinc
correcans, és cert que d’una tipologia de dimensions, d’extensió diferents, amb
equipaments diversos, però amb un objectiu que és equilibrar i equiparar i que tots
aquests espais tinguin uns serveis que puguin ser assimilables entre uns i altres i
també l’objectiu és que com a mínim, com a la moció s’esmenta, com a mínim, n’hi
hagi un d’aquests dos equipaments a cada barri de la ciutat.
En fi, i després sí que m’agradaria també insistir una mica en la idea del que avui
també de manera inicial evidentment i encara li queda un cert recorregut però que
jo crec després d’un esforç notable del conjunt de la ciutadania, d’associacions
implicades en el món de la protecció animal i de veïns i veïnes i associacions de
tota índole preocupats per determinats comportaments, o sigui les dues vessants
que d’alguna manera abans els hi esmentava, jo crec que avui val la pena fer
alguna referència també al fil de la seva moció i és que ha iniciat el seu tràmit amb
la seva aprovació inicial l’ordenança que ens ha de permetre reequilibrar d’alguna
manera els eixos que ens han de poder garantir i millorar el benestar i la protecció
animal, però a la vegada també generar i incrementar encara més la convivència
responsable en una ciutat densa, complicada, com és la nostra.
Ens ha permès o això ens ha de permetre, millor dit, harmonitzar en l’àmbit
sancionador. Tenim un, i de fet aquest és un tema recurrent perquè tant en el Ple
com en les comissions informatives vostès saben que en fi, que portem una sèrie
de sancions, aquestes sancions, ja els hi avanço que amb aquesta ordenança
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continuaran venint perquè formen part d’una altra normativa, però sí que fins ara
cada cop que sobretot trobàvem una situació diferent a les habituals, i com abans
també en uns altres temes, també és important insistir que això ara ens ho estem
trobant cada cop més, cada cop ens trobem amb algun animal o amb alguna
espècie nova que se li ha de generar protecció, que s’han de practicar uns
determinats comisos quan aquella persona no té cap habilitació per tenir un animal
protegit i de fet, com abans deia la regidora Santón, ens estem trobant cada cop
més, tant Guàrdia Urbana com els nostres serveis, en dificultats per encabir-ho
dintre de la legalitat.
Amb aquesta ordenança, entenem que podem comptar amb un cos més sòlid que
ens permet tenir més garantia i més seguretat jurídica davant de les actuacions que
tenen més a veure amb l’àmbit del benestar i la protecció animal, però sobretot o
també igual d’important, és tot el que té a veure amb garantir la convivència entre
persones i animals, entre animals i animals, perquè també en determinats espais
també estem detectant determinades problemàtiques relacionades amb això i
també volem aprofitar l’aprovació quan toqui, per impulsar una campanya de
sensibilització, conscienciació, en tots els eixos del que acabi sent la nova
ordenança però sobretot tot impulsant un canvi de xip. Fins ara tothom té incorporat
excepte alguns, té incorporat que les deposicions, els excrements s’han de recollir,
però el que passa amb la micció que fins ara és una cosa com que no passa res i
en canvi i això segurament el Sr. Castro pot donar més explicacions que no pas jo,
en canvi el que ens genera més dificultat a l’hora del manteniment de la via pública i
dels carrers, són els orins i no els excrements.
En definitiva, volia també fer aquest comentari i tot aprofitant l’aprovació definitiva
quan això passi, encetarem una campanya en aquest sentit. Gràcies.

SR. MONRÓS IBÁÑEZ (CiU)
Jo, en quant a la dels mobles, lamento que potser no se m’ha interpretat bé. Jo, Sr.
Rafa Jiménez, entenc el que m’ha volgut dir, però tot és superable. Potser costa
més i trigues més a fer-ho, però tot és superable. Jo en aquesta moció, i ho he dit al
principi, la gent valora molt bé aquest sistema, però tornem a parlar sempre d’una
cosa que és que és recurrent i al final un no voldria, però que és d’incivisme i
l’incivisme es produeix en moltes coses.
El que dèiem era un estudi per millorar aquest sistema i una proposta podria ser
fixar, continuant amb el sistema actual, però fixar un dia per barri, un dia fix a part
del que puguis demanar tu en l’horari normal, perquè la gent prengui consciència de
certes coses. Per tant, la proposta no era dir que és un mal sistema, que és un
sistema que no funciona, sinó que és un sistema que funciona, però que, com tots
els sistemes, buscar-li una volta de clau per millorar-lo i per això, lamento que no
s’aprovi per estudiar precisament aquesta possible millora. Per res més.
En quant als habitacles... rusc. El Sr. Christian Giménez ha fet una al·lusió a
polítiques d’habitatge del Partit Socialista i de Convergència. Sí és evident, quan
governes i fas polítiques t’equivoques, o no les fas prou bé o les podries fer millor,
però jo li puc assegurar que barrejar això, precisament, amb el que estem parlant, jo
tinc molt clar que això no és... que la possible probabilitat de que algú intenti
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comercialitzar aquests habitacles, o digueu-li com vulgueu, no entra en cap possible
política d’habitatge del nostre partit, i suposo que del partit del govern tampoc i per
tant, home, no barregem les coses. No barregem les coses i aprofitem per treure el
nom i criticar polítiques, que una cosa no té a veure amb l’altra. Si hi ha uns senyors
que volen especular, fer trampes i vulnerar la llei, anem contra aquells senyors, que
és la finalitat d’aquesta moció.
I una altra cosa és parlar de si les polítiques que fan uns i aproven, agraden més o
agraden menys. Però jo li puc assegurar que no compartim gens aquest tema i per
tant, per això hem presentat aquesta moció.
I en quant als pipicans, sí, però, la Sra. Santón crec que m’ha dit en un moment que
jo havia dit que qüestionava el tema de l’aplicació. No, el que jo volia dir és que ja
que ens estem dotant d’aquesta eina i d’aquesta proposta, que quan arribem al final
de l’aprovació, no ens passi, el que volia dir, i com a cosa que ja ens ha passat en
altres coses, l’ordenança del civisme, que moltes vegades ens dotem d’una gran
eina o modifiquem aquesta eina, però que quan arriba l’hora de fer el que s’ha de
fer, que és dir, avaluar que tenim un problema i que aquest problema s’ha de
sancionar, aquí és on ens aturem.
I el que volia dir és que en aquesta, impulsem ara, no ens aturem des del principi, el
dia que l’aprovem no ens aturem amb el sancionar, no ens pot fer por haver
d’arribar a la conclusió de que hem de sancionar conductes incíviques, quan ens
hem dotat d’una eina que precisament marca i regula aquestes possibles sancions,
i si ens trobem davant d’aquests casos, hem d’aplicar aquestes sancions. Alhora
sempre he dit que el millor és no fer-ho, fent campanyes de prevenció o de
conscienciació de que no s’han de fer certes coses, però que no ens tremoli utilitzar
l’ordenança del civisme, que no ens tremoli utilitzar aquesta, quan estigui aprovada
perquè sinó, no serveix de res fer tota aquesta feinada, és a dir, posar què hem de
fer i després no fer-ho i no sancionar i no perseguir-ho, o no donar formació a la
gent i informació perquè rectifiqui, o no servirà per res.
Això és el que volia dir. No poso en dubte que el què farem ho farem bé. El que
poso en dubte que no fem bé, és allò que ja no estem fent bé, per exemple, amb
l’ordenança del civisme. És aquest el problema. Si ens dotem d’unes eines,
utilitzem-les fins al final.
A continuació l’Alcaldessa-Presidenta, obre un segon torn d’intervencions en
el debat.
SR. JIMÉNEZ ARIZA (REGIDOR NO ADSCRIT)
Tampoco es que tenga mucho tiempo. El tema és, jo quan he dit, el servei es pot
millorar, sí és veritat. El model de recollida, un model porta a porta, a demanda,
sense cap sobre cost, des de l’administració pública, no crec que sigui superable.
Podem entrar i desmuntar-li el moble i endur-nos-el, però jo no crec que sigui, o
sigui, no hi ha cap millor servei que un servei porta a porta, a demanda, gratis. No hi
ha cap.
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La Sra. Alcaldessa-Presidenta, finalitzat el debat, declara rebutjada la
Moció número 24 i aprovades la 25 i la 26, amb el resultat de la votació que es
recull a continuació en cadascuna d’elles.
MOCIÓ 24.- PER MILLORAR EL SERVEI DE RECOLLIDA DE MOBLES A
L’HOSPITALET.
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, essent rebutjada en la seva
totalitat, amb el resultat següent:
a) Acord PRIMER I TERCER: han estat rebutjats amb 17 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 i de la
REGIDORA i REGIDOR NO ADSCRITA/ADSCRIT, Sra./Sr. Cristina Santón
Ramiro i Rafael Jiménez Ariza i amb 10 vots a favor dels representants d’ICVEUiA-PIRATES-E, Sres./Sr. Ana González Montes, Juliana Carballeira Pascual i
Iván Nieto Martínez; dels representants del PP, Sr./Sra. Pedro Alonso Navarro i
Sonia Esplugas 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 NO
ADSCRIT Sr. Francisco Javier Martín Hermosín; assistents presents en el moment
de la votació.
b) Acord SEGON: ha estat rebutjat amb 18 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; del
representant de la CUP-PA, Sr. Christian Giménez Márquez i de la REGIDORA i
REGIDOR NO ADSCRITA/ADSCRIT, Sra./Sr. Cristina Santón Ramiro i Rafael
Jiménez Ariza i amb 9 vots a favor dels representants d’ICV-EUiA-PIRATES-E,
Sres./Sr. Ana González Montes, Juliana Carballeira Pascual i Iván Nieto Martínez;
dels representants del PP, Sr./Sra. Pedro Alonso Navarro i Sonia Esplugas
González; 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 REGIDOR NO
ADSCRIT Sr. Francisco Javier Martín Hermosín; assistents presents en el moment
de la votació.
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MOCIÓ 25.-

PER PROHIBIR ELS PISOS RUSC A L’HOSPITALET.

Aquesta moció que incorpora l’esmena “in voce” formulada pel Sr. José Castro
Borrallo, regidor del grup polític municipal del PSC-CP i acceptada pel grup
proponent, ha estat aprovada íntegrament, per unanimitat dels assistents
presents en el moment de la votació.

El text definitiu aprovat de la moció, és el següent:
Darrerament, i com a conseqüència de la problemàtica relacionada amb l’accés a
l’habitatge, hi ha empreses que han començat a explorar noves fórmules de negoci
en aquest àmbit com, per exemple, les empreses que es dediquen a construir i
llogar pisos rusc.
Els pisos rusc són habitacles tipus càpsula de 2,6 metres quadrats agrupats en un
mateix espai que comparteixen espais comuns com la cuina i la sala d'estar.
Segons informació oferta per la pròpia empresa a la seva pàgina web, aquests
habitacles poden ser llogats per persones que tinguin entre 25 i 45 anys (amb una
nòmina mínima de 450 euros i sense antecedents penals) a un preu de 200€ al mes
(que inclourien els subministres bàsics -aigua i llum-, Wifi, servei de neteja de les
zones comuns, aire condicionat, manteniment del rusc i despeses de seguretat).
És evident que les característiques bàsiques d’aquests habitacles entren en
contradicció directa amb el decret de la Generalitat de Catalunya que parla de les
condicions mínimes i dels requisits per obtenir la cèdula d’habitabilitat d’un immoble.
Segons aquest decret, es fixa un mínim de 40 metres quadrats per l’habitatge, que
ha de tenir 2,5 metres d'alçada com a mínim. A més, en funció de la grandària de
l'habitació hi ha un màxim de persones que s'hi poden encabir. Per exemple, si hi
viuen dues persones, ha de tenir un mínim de cinc metres i, si se n'han d'encabir
tres, el mínim passa a ser de dotze metres quadrats.
Aquests habitacles també entrarien en contradicció amb la Llei d'Habitatge de
Catalunya que estableix que totes les habitacions han de tenir ventilació i
il·luminació natural directa des de l'exterior i la porta d'entrada als habitacles ha de
ser d'una amplada mínima de 0,80 metres i amb alçada de dos metres.
A més, aquests habitacles també són contraris a la pròpia definició d’habitatge
digne i a la concepció ètica del que això suposa. El propi nom dels habitacles,
comparant els éssers humans i llurs necessitats amb les d’un insecte, ja evidencia
que les condicions que aquests habitacles ofereixen no són les condicions que
qualsevol ésser humà necessita i es mereix.
Tanmateix, i tot i el redactat legal existent a tal efecte i el posicionament contrari de
les administracions públiques (darrerament l’Ajuntament de Barcelona i el de
l’Hospitalet han mostrat la seva negativa de permetre l’existència d’habitatges rusc
a les seves ciutats), l’empresa que promou aquest tipus d’habitatge ha informat a
través dels mitjans de comunicació que continuarà endavant amb el seu projecte ja
que existeix un buit legal amb el que podran operar.
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Tenint en compte que la lluita per garantir un habitatge digne per a tothom és un
compromís compartit per totes les administracions públiques (des de la Generalitat
fins els ajuntaments) sembla evident que la solució a l’emergència en l’àmbit de
l’habitatge no pot ser mai el degradar a la persona tot reduint a la mínima expressió
les condicions bàsiques que ha de reunir un habitatge.
El Ple, a proposta del grup municipal CiU-PDeCAT, adopta els següents acords:
PRIMER.- Instar el Govern de la Generalitat de Catalunya per tal què en el marc de
les competències que li son pròpies impulsi, a la major brevetat, noves mesures
legislatives per tal de prohibir les modalitats d’habitatge que incompleixin les
condicions mínimes establertes en el Decret 141/2012 de 30 d’octubre; per exemple
els anomenats habitatges “Rusc”, establint també el règim disciplinari i sancionador
contra les iniciatives residencials que incompleixin les condicions mínimes
d’habitabilitat.
SEGON.- Instar a l’Ajuntament de L’Hospitalet a col·laborar amb la Generalitat de
Catalunya en la detecció d’infrahabitatges, habitatges Rusc i qualsevol tipus de
modalitat allunyada de les condicions establertes pel Decret 141/2012 de 30
d’octubre, mitjançant la celebració d’un conveni o protocol d’actuació entre
ambdues administracions.
TERCER.- Refermar el compromís de l’Ajuntament de L’Hospitalet en la lluita per
garantir un habitatge digne i per resoldre el problema de l’emergència en l’àmbit de
l’habitatge.
QUART.- Donar trasllat d’aquests acords a les associacions d’entitats de veïns de
L’Hospitalet, als Consells de Districte, al Consell de Ciutat, a la PAH de L’Hospitalet,
a la PAH Ciutat de L’Hospitalet i a les entitats socials de la ciutat.
MOCIÓ 26.- PERQUÈ CADA BARRI TINGUI UN PIPICAN O UNA ÀREA
D’ESBARJO PER A GOSSOS.
La votació d’aquesta moció que incorpora l’esmena “in voce” formulada pel Sr.
Christian Giménez Márquez, portaveu del grup polític municipal de la CUP-PA, 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, TERCER I QUART: han estat aprovats per unanimitat dels
assistents presents en el moment de la votació.
b) Acord SEGON: 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
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representants d’ICV-EUiA-PIRATES-E, Sres./Sr. Ana González Montes, Juliana
Carballeira Pascual i Iván Nieto Martínez; dels representants del PP, Sr./Sra. Pedro
Alonso Navarro i Sonia Esplugas González; dels representants d’ERC-AM, Srs.
Antoni Garcia i Acero i Jorge García Muñoz; del representant de CiU, Sr. Jordi
Monrós i Ibáñez; i de la REGIDORA i REGIDORS NO ADSCRITA/ADSCRITS,
Sra./Srs. Cristina Santón Ramiro, Rafael Jiménez Ariza i Francisco Javier Martín
Hermosín i amb 1 vot en contra 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:
Les àrees destinades a l’esbarjo dels gossos són un element molt important tant per
garantir la bona convivència entre mascotes i ciutadania com per fer possible que
els animals de companyia que viuen a la ciutat tinguin un espai adequat on puguin
córrer, jugar i fer les seves necessitats.
Si la ciutat aposta per fomentar el civisme i per instaurar una Ordenança municipal
sobre protecció, control i tinença d’animals on, entre d’altres mesures, s’endureixin
les sancions i el control dels actes incívics d’alguns propietaris, també cal, per una
altra banda, facilitar als propietaris el poder tenir de forma responsable les seves
mascotes i oferir-los-hi espais públics pensats en base a les seves necessitats.
Tanmateix, i tot i que durant els darrers anys s’ha incrementat l’existència d’aquests
tipus d’espais a la ciutat, encara hi ha barris que no disposen de cap pipican ni de
cap àrea d’esbarjo per a gossos.
Tot i que no ha de ser considerat com a cap excusa, la realitat ens diu que els barris
on no existeix cap zona per a gossos o animals de companyia són més propensos a
presentar les conseqüències de l’incivisme d’alguns propietaris com, per exemple,
pudors de pixum als carrers o femtes sense recollir.
Cal fer esment, a més, que la instal·lació d’aquests espais a la ciutat ha de garantir
la bona convivència i el respecte pel descans del veïnat de la zona així com que
aquests seran espais segurs i adaptats a les necessitats dels animals de companyia
i llurs propietaris.
El Ple, a proposta del grup municipal CiU-PDeCAT, adopta els següents acords:
PRIMER.- Estudiar les necessitats de cada barri i instaurar, mínim, una zona
d’esbarjo per a gossos o un pipican a tots els barris de la ciutat.
SEGON.- Dur a terme campanyes de control i foment del civisme a cadascun dels
espais destinats a animals de companyia de la ciutat per tal de garantir una bona
convivència i l’ús cívic d’aquestes instal·lacions.
TERCER.- Instal·lar eines accessibles als propis pipicans (per exemple, una
direcció de correu o plataforma on de manera telemàtica advertir d'algun
desperfecte que aparegui al pipican) per tal de fer partícips a les veïnes de la
millora, el control i la gestió de les zones d’esbarjo per a gossos; així com, destinar
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els recursos necessaris per assegurar el bon estat de les instal·lacions.
QUART.- Donar trasllat dels acords d’aquesta moció a les associacions de veïns,
AMPA’s, associacions de comerciants, Consells de Districte i Consell de Ciutat de
l’Hospitalet.
27.- PRECS I PREGUNTES

a) Respostes prorrogades a preguntes de Plens anteriors.

ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA
- 4823 En relació amb la pregunta formulada oralment en el Ple ordinari de
25 de setembre de 2018, pel grup polític municipal d’ERC, consta a la Secretaria
General còpia de la resposta per escrit, efectuada pel Tinent d’alcaldia de l’Àrea
d’Espai Públic, Habitatge, Urbanisme i Sostenibilitat, Sr. José Castro Borrallo, que
literalment diu:
“Respecte de la pregunta formulada al Ple del 25 de setembre de 2018, en relació a
la convocatòria de la comissió de redacció del PEPPA, l’informo que la reunió ha
estat convocada i se celebrarà el proper dia 31 d’octubre.
Atentament,”

CONVERGÈNCIA i UNIÓ
- 4824 En relació amb la pregunta formulada oralment en el Ple ordinari de
25 de setembre de 2018, pel grup polític municipal de CiU, consta a la Secretaria
General còpia de la resposta per escrit, efectuada pel Tinent d’alcaldia de l’Àrea de
Seguretat, Convivència i Civisme, Sr. José Maria García Mompel, que literalment
diu:
“Respecte a la pregunta oral realitzada en el darrer Ple del mes de setembre, i
segons el que disposa l’article 55 del Reglament Orgànic del Ple, a efectes sigui
contestada en el Ple Ordinari que se celebrarà el dia 23 d’octubre en relació a:
“grau de cobrament sancions propietaris de gossos i valoració equip de govern…”
He de comunicar-li que és necessari un ajornament per a poder recavar la
informació sol·licitada.
Atentament,”

CUP-POBLE ACTIU
- 4825 En relació amb la pregunta formulada oralment en el Ple ordinari de
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25 de setembre de 2018, pel grup polític municipal CUP-Poble Actiu, 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 formulada oralment en el darrer Ple del mes de setembre
en relació a la intervenció dels Mossos d’Esquadra a Rambla Catalana, 66, i segons
el que disposa l’article 55 del Reglament Orgànic del Ple li faig saber que:
Pregunta: Saber si l’Ajuntament te constància d’aquesta més que qüestionable
intervenció policial per part dels Mossos d’Esquadra. Volem saber si podria intentar
posar-se en contacte amb aqueta veïna, sobretot amb la dona, en el que nosaltres
creiem un clar abús de força i de poder per part dels agents dels Mossos
d’Esquadra, sis agents de Mossos d’Esquadra
Resposta: Aquest govern certament te coneixement del fet. Jo mateix he demanat
una reunió amb la Sra. afectada i resto pendent de concretar per la seva part un
moment per a poder parlar dels fets.
Pregunta: i si farà aquest ajuntament, aquesta institució una pregunta oficial al
departament d’interior i a Mossos per aquesta actuació als carrers de L’Hospitalet.
Resposta: En la taula de coordinació setmanal, que mantenen els diferents cossos
de seguretat que operen en aquesta Ciutat, ja ha estat comentat el tema.
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
disposa l’article 55.4 del Reglament Orgànic del Ple, s’han formulat en temps i
forma tres precs i una pregunta per escrit que han tingut entrada en el Registre
General els dies 28 de setembre i 4 i 15 d’octubre de 2018 i, per tant, amb més de 6
dies hàbils anteriors a la celebració del Ple.
Aquests precs i pregunta als efectes de constar a l’Acta de la sessió, es transcriuen
literalment:

1.- RGE núm. 72.994, de 28 de setembre de 2018.
“Rainaldo Ruiz Narváez, Portaveu Adjunto del Grup Municipal de Ciutadans a
l'Ajuntament de l'Hospitalet
EXPOSICIÓ DE FETS:
En relación a la reunión de la Comisión Mixta Generalidad de Cataluña -
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Ayuntamiento de l'Hospitalet de Llobregat, celebrada el 27/09/2018, tras la cual este
Ayuntamiento ha emitido nota de prensa informando que “Marín i Artadi acorden
una experiència pilot per detectar habitatges buits a L’Hospitalet” en la que “la
Generalitat delegarà en l’Ajuntament la capacitat inspectora en aquesta matèria, per
tal d’elaborar un cens d’habitatges buits que ajudi a abordar el fenomen de
l’ocupació i les actuacions de possibles màfies” a la vez que “ambdues
administracions han anunciat que destinaran la mateixa partida pressupostària a la
compra d’habitatges per cobrir les necessitats d’habitatge social al municipi”:
http://www.lh.cat/detallNoticia.aspx?1LthviuHeScXXDHvvDVY2PYoFVjGogyPqdUOlN68kTdcqa
zAgKeHtBA178VoqazCj4C0UGE
SOL·LICITUD:
¿Cuál es la relación y el detalle de los acuerdos alcanzados?
¿Cuál es el calendario establecido para desarrollar la experiencia piloto para
detectar viviendas vacías en L'Hospitalet de Llobregat?”
4826 En relació amb aquest prec presentat pel grup polític municipal de
Ciutadans, consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada
pel Tinent d’alcaldia de l’Àrea d’Espai Públic, Habitatge, Urbanisme i Sostenibilitat,
Sr. José Castro Borrallo, que literalment diu:
“Respecto de la pregunta presentada en el Registro de Entrada de este
Ayuntamiento, con número 72994 y fecha 28 de septiembre de 2018, según lo que
dispone el artículo 55 del Reglamento Orgánico del Pleno a efectos de que sea
contestada en el Pleno Ordinario que se celebrará el próximo día 23 de octubre de
2018, sobre la Comisión Mixta Generalitat de Catalunya-Ajuntament de L’Hospitalet
celebrada el 27/9/2018, para el acuerdo de una experiencia piloto para elaborar un
censo de viviendas vacías, le informo:
- Mediante la firma de un convenio interadministrativo se acuerda la cesión de
competencias y recursos para poder inspeccionar pisos presuntamente
vacíos.
- Está previsto que se empiece a desarrollar la experiencia piloto en
L’Hospitalet en el primer trimestre de 2019.
Atentamente,”
2.- RGE núm. 74.886, de 4 d’octubre de 2018.
“Jesús Amadeo Martín González. GRUP MUNICIPAL DE CIUTADANS A
L'AJUNTAMENT DE L'HOSPITALET
EXPOSICIÓ DE FETS:
ATENDIDO que la parietaria es una familia de malezas muy alergénica y es una de
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las principales fuentes de polen alergénico.
VISTA la proliferación en nuestra ciudad de este tipo de maleza, tal y como se
puede comprobar en las dos fotos que se adjuntan.
ATENDIDO que el Pleno municipal del 26/09/2017 el Pleno de L’Hospitalet aprobó
el tercer punto de la moción presentada por el grupo municipal de Ciudadanos
“MOCIÓN PARA LA MEJORA DE LAS CONDICIONES DE VIDA DE LAS
PERSONAS ALÉRGICAS AL POLEN DE L’HOSPITALET” que afirmaba “INSTAR
al gobierno municipal a reforzar los trabajos de limpieza de maleza en los espacios
públicos en los meses de febrero a noviembre, priorizando la eliminación de las
parietarias.
SOL·LICITUD:
SOLICITAMOS que el gobierno municipal tome las medidas necesarias para
garantizar el buen estado de estos árboles, así como el correcto mantenimiento de
este tipo de zonas para que no se vuelva a repetir una falta de mantenimiento como
la expuesta en las fotografías.

”
4827 En relació amb aquest prec presentat pel grup polític municipal de
Ciutadans, consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada
pel Tinent d’alcaldia de l’Àrea d’Espai Públic, Habitatge, Urbanisme i Sostenibilitat,
Sr. José Castro Borrallo, que literalment diu:
“Respecto de la pregunta presentada en el Registro de Entrada de este
Ayuntamiento, con número 74886 y fecha 4 de octubre de 2018, según lo que
dispone el artículo 55 del Reglamento Orgánico del Pleno a efectos de que sea
contestada en el Pleno Ordinario que se celebrará el próximo día 23 de octubre de
2018, sobre mantenimiento de los árboles de C/. Natzaret, frente a la entrada del
colegio Prat de la Manta, le informo:
Respecto del punto 2 de la moción a que hacen referencia, tal como aparece en el
seguimiento de mociones, se realiza periódicamente la limpieza de hierbas en los
alcorques, por planes de ocupación y los equipos de limpieza de la contrata de
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Saneamiento.
El buen estado de los árboles está garantizado, ya que este tipo de maleza no
afecta a la salud del árbol.
Este año las circunstancias climatológicas han propiciado una proliferación fuera de
lo habitual de maleza en alcorques y espacios abiertos no ajardinados, por lo que
en algún momento se ha podido producir la situación que ustedes manifiestan.
Los alcorques de C/. Natzaret frente al colegio Prat de la Manta se desbrozaron en
junio y está previsto un nuevo desbroce para la primera quincena de noviembre.
Atentamente,”
3.- RGE núm. 77.212, de 15 d’octubre de 2018.
“Jesús Amadeo Martín González. GRUP MUNICIPAL DE CIUTADANS A
L'AJUNTAMENT DE L'HOSPITALET
SOL·LICITUD:
Solicitamos al Gobierno Municipal que tome las medidas oportunas para limpiar las
pintadas del entorno de las calles Xipreret, Major y Sant Roc (se adjuntan tres
fotografías), a la mayor brevedad posible.

”
- 4828 En relació amb aquest prec presentat pel grup polític municipal de
Ciutadans, consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada
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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 77212 y fecha 15 de octubre de 2018, según lo que
dispone el artículo 55 del Reglamento Orgánico del Pleno a efectos de que sea
contestada en el Pleno Ordinario que se celebrará el próximo día 23 de octubre de
2018, sobre pintadas en el entorno de C. Xipreret, C. Major i C. Sant Roc, le informo
que ya se ha producido la limpieza de las pintadas por los servicios de limpieza de
grafitis.
Atentamente,”
4.- RGE núm. 77.219, de 15 d’octubre de 2018.
“Jesús Amadeo Martín González. GRUP MUNICIPAL DE CIUTADANS A
L'AJUNTAMENT DE L'HOSPITALET
SOL·LICITUD:
Solicitamos al Gobierno Municipal que tome las medidas oportunas para instalar
una marquesina en la parada de la línea L79 en la Calle Botánica con la calle
Miguel Hernández (se adjunta fotografía), a la mayor brevedad posible para
favorecer a los usuarios.

”
- 4829 En relació amb aquest prec presentat pel grup polític municipal de
Ciutadans, consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada
pel Tinent d’alcaldia de l’Àrea de Seguretat, Convivència i Civisme, Sr. José Maria
García Mompel, que literalment diu:
“Respecto al ruego realizado, según registro de entrada E/77218/2018, de fecha 15
de octubre, en relación a tomar las medidas oportunas para la instalación de una
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marquesina en la parada L79 en la calle Botánica, le informo que los servicios
técnicos municipales trabajan para dar solución a la petición formulada en su
instancia.
Atentamente,”
ERC
Per part dels regidors del grup polític municipal d’Esquerra Republicana de
Catalunya, d’acord amb el que disposa l’article 55.4 del Reglament Orgànic del Ple,
s’han formulat en temps i forma 7 preguntes per escrit que han tingut entrada en el
Registre General els dies 19 i 20 de setembre i 1, 8, 10 i 11 d’octubre de 2018 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. 70.637, de 19 de setembre de 2018
“Coque Garcia, regidor del Grup Polític d’Esquerra Republicana de Catalunya,
d’acord amb allò que disposa l’article 55 del Reglament del Ple de l’Ajuntament de
L’Hospitalet de Llobregat, presenta al Registre General la següent pregunta, a fi
efecte de que sigui contestada en el proper Ple ordinari.
El passat dimarts 18 de setembre es va posar en marxa una prova pilot d'un servei
de bicicletes compartides a l'Hospitalet, de l'empresa MOBIKE, amb la participació
de l’alcaldessa i el regidor de Mobilitat. A més, el dia abans, dilluns 17 de setembre,
el vicepresident de Mobilitat i Transport de l'Àrea Metropolitana de Barcelona,
Antoni Poveda, va anunciar la posada en marxa d'un servei públic de bicicleta d'ús
compartit a partir del gener a 12 municipis metropolitans, entre ells l'Hospitalet de
Llobregat.
El grup municipal d'ERC li pregunta al govern municipal:
1.
2.
3.
4.
5.

6.

Quin procediment s'ha seguit per acordar aquesta prova pilot amb l'empresa
privada MOBIKE?
Quin tipus de concurs o procediment s’ha fet servir per escollir l’empresa
MOBIKE per realitzar aquesta prova pilot?
Quina durada tindrà la prova pilot? Quin serà el desplegament i implantació del
servei?
Quan i com es traslladaran els resultats i les conclusions de la prova pilot?
Quin és el criteri per l'ocupació de l'espai públic d'aquest servei, sense mòdul
d'estacionament específic? Per què es permet aquesta ocupació, i es va instar
la retirada de patinets elèctrics d'una altra empresa que també feia ocupació de
l'espai públic per estacionar els vehicles?
Els usuaris de l’Hospitalet del servei de bicicletes de l’empresa MOBIKE podran
deixar aquestes bicis a Barcelona en els seus desplaçament cap a la ciutat
veïna?
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Quins són els motius perquè l’Ajuntament de l’Hospitalet no ha implementat el
bicing a l’Hospitalet tal com es va acordar en un punt d’una moció aprovada al
ple de l’Ajuntament de l’Hospitalet el juny de l'octubre del 2015?
8. Quina justificació hi ha per posar en marxa una prova pilot amb una empresa
privada que no amaga que “és una gran oportunitat començar a caminar a
Catalunya de la mà de la seva segona ciutat més poblada”, segons ha declarat
el director general de MOBIKE a Espanya durant la presentació, quan ja està
en marxa la implantació d'aquest servei, de caràcter públic, a través de l'AMB
(E-Bicibox)?
9. Quina és la finalitat de la prova pilot? Es vol implantar, a més del metropolità
(EBicibox), un sistema municipal de bicicletes compartides propi per
l'Hospitalet?
10. Quin cost suposarà per l'Ajuntament aquest servei municipal, un cop finalitzi la
prova pilot, si es decideix implantar-lo?
11. Perquè s’ha escollit l’empresa MOBIKE i no altres empreses que ofereixen el
mateix servei?
12. Per últim, aquest grup vol que ens facin arribar també de tota la informació que
es va exposar a les reunions dels passats 14 de juny i 19 de juliol.”
7.

- 4830 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/70637/2018, de data 9 de setembre, i segons el que disposa l’article 55 del
Reglament Orgànic del Ple, a efectes sigui contestada en el Ple Ordinari d’octubre
en relació a: “prova pilot d’un servei de bicicletes compartides a l’Hospitalet, de
l’empresa MOBIKE...“
El faig saber que:
Pregunta número 1: Quin procediment s’ha seguit per acordar aquesta prova
pilot amb l’empresa provada?
Resposta: S’ha concedit, durant el període de prova, una llicencia d’us de vehicles
compartits.
Pregunta número 2: Quin tipus de concurs o procediments s’ha fet servir per
escollir l’empresa MOBIKE per a realitzar aquesta prova pilot?
Resposta:. MOBIKE va ser l’única empresa que es va adreçar a aquesta
administració amb una proposta concreta, i tècnicament fiable, de bicicleta
compartida sense cost per a l’Ajuntament.
Pregunta número 3: Quina durada tindrà la prova pilot? Quin serà el
desplegament i implantació del servei?
Resposta: La durada de la proba pilot és de 12 mesos, ampliable sis mesos més.
El desplegament és progressiu, començant per 216 bicicletes amb 14 punts
referenciats i amb possibilitat d’ampliació, fins a un màxim de 1000 bicicletes, que
donin servei a tots els barris de la ciutat.
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Pregunta número 4: Quan i com es traslladaran els resultats i les conclusions
de la prova pilot?
Resposta: S’estima que als 9 mesos de l’inici de la prova pilot, quan les dades
agregades siguin suficients, es podran extreure conclusions i es valorarà, segons
els resultats, la conveniència de la seva aplicació definitiva al municipi.
Pregunta número 5: Quin és el criteri per l’ocupació de l’espai públic d’aquest
servei, sense mòdul d’estacionament específic? Per què es permet aquesta
ocupació, i es va instar la retirada de patinets elèctrics d’una altra empresa
que també feia ocupació de l’espai públic per estacionar els vehicles?
Resposta: L’Ordenança municipal de Mobilitat prohibeix expressament
l’aparcament de patinets elèctrics al carrer i a més la circulació d’aquest enginys
mecànics no està encara regulada per la DGT, per tant tècnicament es considera
que un sistema de patinets compartits, que actualment no tenen permesa la
circulació per calçada, incrementaria exponencialment riscos pels vianants. Per
contra, la DGT sí recull regulació de circulació de bicicletes per la calçada i
l’ordenança de mobilitat contempla aspectes relacionats amb l’estacionament
d’aquest tipus de vehicles.
Pregunta número 6: Els usuaris de l’Hospitalet del servei de bicicletes de
l’empresa MOBIKE podran deixar aquetes bicis a Barcelona en els seu
desplaçaments cap a la ciutat veïna?
Resposta: Actualment, al tractar-se d’una prova pilot que analitza l’ús d’aquest
servei al nostre municipi, les bicicletes hauran de estacionar-se, amb el seu
bloqueig, únicament a L’Hospitalet.
Pregunta número 7: quin són els motius perquè l’Ajuntament de l’Hospitalet
no ha implementat el bicing a l’Hospitalet tal com es va acordar en el punt
d’una moció aprovada al ple de l’ajuntament de l’hospitalet el juny de
l’octubre de 2015?
Resposta: El cost del servei bicing suposava 1.000.000 euros/any per a la Ciutat, a
més a més de la impossibilitat d’assegurar legalment, en un concurs, la
compatibilitat total i intercanviable dels sistemes de BCN i L’Hospitalet.
Pregunta número 8: Quina justificació hi ha per posar en marxa una prova
pilot amb una empresa privada que no amaga que “és una gran oportunitat
començar a caminar a Catalunya de la mà de la seva segona ciutat més
poblada”, segons ha declarar el director general de MOBIKE a Espanya
durant la presentació, quan ja està en marxa la implantació d’aquest servei,
de caràcter públic, a través de l’AMB (E-Bicibox)?
Resposta: Els sistemes de AMB i Mobike són complementaris. La AMB impulsa un
sistema de bicicletes elèctriques compartides amb uns emplaçaments concrets
referenciats pels mòduls de ebicibox i la proba pilot a l’Hospitalet es fa amb
bicicletes mecàniques i amb llibertat d’estacionament per facilitar els
desplaçaments porta a porta.
Pregunta número 9: Quina és la finalitat de la prova pilot? Es vol implantar, a
més del metropolità (EBicibox), un sistema municipal de bicicletes
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compartides propi per l’Hospitalet?
Resposta: L’AMB forma part del grup de seguiment tècnic de la proba pilot amb la
finalitat de valorar els resultats i estendre, si fon el cas, el servei de bicicleta
compartida a tota l’àrea metropolitana mitjançant un concurs específic.
Pregunta número 10: Quin cost suposarà per a l’ajuntament aquest servei
municipal, un cop finalitzi la prova pilot, si es decideix implantar-lo?
Resposta: El servei de bicicletes compartides amb free-floating no suposa ni ara ni
en el cas de fer un concurs per la seva implantació definitiva cap cost per
l’Ajuntament. És mes la empresa Mobike fa liquidació de taxes per la llicencia d’ús
d’aquestes bicicletes.
Pregunta número 11: Perquè s’ha escollit l’empresa MOBIKE i no altres
empreses que ofereixen el mateix servei?
Resposta: Tal i com s’ha respost a la pregunta 2 va ser l’única empresa que va
adreçar la seva proposta a aquest ajuntament.
Pregunta número 12: Per últim, aquests grup vol que ens facin arribar també
de tota la informació que es va exposar a les reunions dels passats 14 de juny
i 19 juliol.
Resposta: La informació els serà remesa en breu.
Atentament,”

2.- RGE núm. 71.042, de 20 de setembre de 2018
“Coque Garcia, regidor del Grup Polític d’Esquerra Republicana de Catalunya,
d’acord amb allò que disposa l’article 55 del Reglament del Ple de l’Ajuntament de
L’Hospitalet de Llobregat, presenta al Registre General la següent pregunta, a fi
efecte de que sigui contestada en el proper Ple ordinari.
Diferents veïns ens han fet arribar queixes per l'activitat desenvolupada als baixos
comercials de l'edifici situat al carrer de Santa Eulàlia, núm. 13 (part posterior que
dóna a l'illa interior). Segons denuncien, es tractaria en aparença d'un local dedicat
al lloguer temporal de despatxos i espai per la consultoria i assessorament legal
(sota el nom comercial de Lex & Ius), que en realitat acull o ha acollit una activitat
ben diferent des de fa mesos, com habitatges d'ús turístics provocant les molèsties
del veïnat.
El grup municipal d'ERC li pregunta al govern municipal:
1. Té coneixement el govern municipal dels problemes denunciats?
2. Hi ha alguna llicència d'habitatge d'ús turístic (HUT) vigent en l'esmentat local
comercial, o està operant de manera il·legal?
3. Disposa aquest local de la corresponent cèdula d'habitabilitat?
4. S'hi ha realitzat algun tipus d'inspecció? S'hi ha pres algun tipus de mesura?
5. Quins mecanismes té el govern i quines accions s'estan duent a terme per
detectar, localitzar i inspeccionar possibles HUT que operin de manera il·legal
sense llicència?
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6. Quants HUT operant sense llicència s'hi han detectat, a la ciutat i per districtes?
Quants s'han clausurat?”
- 4831 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 que vau presentar en el Registre General d’Entrada
d’aquest Ajuntament amb número 71042 i data 20 de setembre de 2018, en relació
a l’activitat que es desenvolupa a un local de C. Santa Eulàlia, 13, l’informo:
Als nostres sistemes no consta cap informació sobre l’ús com habitatge d’ús turístic
del local que esmenten.
En aquest local no hi ha cap llicència municipal d’habitatge d’ús turístic ni concedida
ni en tràmit.
Els locals comercials, si no és que canvien d’ús o es tracta de local+habitatge, no
poden disposar de cèdula d’habitabilitat. Per les dades de que disposem, no és el
cas.
Els mecanismes que utilitzem per detectar, localitzar i inspeccionar possibles HUT
sense llicència són l’atenció de les denúncies que puguin provenir de ciutadans,
tant les que ens arriben directament com a través de l’oficina de gestió d’incidències
de convivència.
Actualment no tenim cap expedient de disciplina d’activitats per HUT operant sense
llicència. No s’ha clausurat cap activitat d’aquest tipus des de la seva implantació.
Atentament,”
3.- RGE núm. 73.349, d’1 d’octubre de 2018
“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.
Ens han arribat algunes queixes de veïns del barri de Sanfeliu sobre l’estat de
deixadesa de l’espai ubicat en el carrer Sanfeliu entre c. Pompeu Fabra i c. Sant
Jordi. Tant en aquest espai com en els escocells dels arbres del carrer creixen les
herbes indiscriminadament sense que aparentment es tallin ni realitzi cap neteja.
(adjuntem foto)
El Grup Municipal d’ERC li pregunta al Govern Municipal:
1.

Coneix el Govern Municipal aquest problema?
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2.

3.

Amb quin criteri, periodicitat i calendari es realitza la revisió i el tallat d’herbes i
el manteniment d’aquests tipus espais? I en concret d’aquest espai i arbres
adjacents?
Quan té previst el govern municipal realitzar el tall d’aquestes herbes?

”
- 4832 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 73349 i data 1 d’octubre de 2018, 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 23 d’octubre de 2018, en relació a
l’existència d’herbes als escocells i a l’espai existent al C/. Sanfeliu entre C.
Pompeu Fabra i C. Sant Jordi, l’informo:
La neteja d’herbes als escocells i espais oberts no enjardinats es realitza
periòdicament pels plans d’ocupació i els equips de la contracta de Neteja.
La neteja d’herbes al C. Sanfeliu es va realitzar el passat dia 26 de setembre de
2018, pels equips de neteja de la contracta.
Atentament,”
4.- RGE núm. 73.526, d’1 d’octubre de 2018
“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.
Ens han arribat algunes queixes de veïns de l’entorn de l’Av. Catalunya, 150 sobre
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l’estat de l’enllumenat i d’alguns arbres sense esporgar que dificulten la visibilitat del
carrer.
El Grup Municipal d’ERC li pregunta al Govern Municipal:
1. Coneix el Govern Municipal aquest problema?
2. Que té previst fer el Govern Municipal per a resoldre aquest problema?”
- 4833 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 73526 i data 1 d’octubre de 2018, 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 23 d’octubre de 2018, en relació a
l’estat de l’enllumenat i d’alguns arbres a l’entorn de l’Av. Catalunya, 150, l’informo:
Atès que està previst, abans de final d’any, realitzar el canvi del sistema
d’il·luminació instal·lant leds, qualsevol intervenció prèvia es realitzarà en funció de
la corresponent inspecció (que es programarà) i per a garantir els nivells mínims
exigibles d’il·luminació abans de la instal·lació dels leds.
En quant al tema de l’arbrat, des de la Regidoria de Districte es va introduir una
incidència al mes d’abril, que es troba finalitzada. Es va revisar l’arbrat i no es va
considerar necessari realitzar cap actuació. La poda d’aquest arbrat es realitza
segons el pla establert.
Atentament,”
5.- RGE núm. 75.706, de 8 d’octubre de 2018
“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.
Ens han arribat algunes queixes de veïns i comerciants de l’entorn dels carrers
Rodés i Migdia sobre els contenidors de recollida d’escombraries.
Aquests contenidors es van retirar de la seva ubicació habitual a causa de les obres
que s’han realitzat recentment al carrer. El dia d’avui, setmanes desprès de
finalitzar les obres, aquests contenidors encara no s’han tornat a ubicar en el seu
lloc. Això segueix provocant molèsties innecessàries als veïns i establiments.
El Grup Municipal d’ERC li pregunta al Govern Municipal:
1.
2.

Coneix el Govern Municipal aquest problema?
Té previst el Govern municipal tornar a ubicar aquests contenidors en el seu
lloc habitual? Quan té previst fer-ho?”
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- 4834 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 75706 i data 8 d’octubre de 2018, 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 23 d’octubre de 2018, en relació a les
ubicacions de contenidors a l’entorn del C/. Rodés i C. Migdia, l’informo:
Amb motiu de les obres de reurbanització del C. Rodés, entre C. Migdia i C. Enric
Prat de la Riba, es va procedir a la retirada de les dues bateries de contenidors
ubicades en aquest tram.
Quan s’executen obres on cal aquesta actuació de retirada de contenidors, hem
establert la realització d’un estudi de l’entorn afectat, que ens permet comprovar la
necessitat de tornar a ubicar les bateries de contenidors o no, en funció de la
verificació de si les bateries que resten habilitades són suficients per cobrir les
necessitats de l’entorn, sempre d’acord amb el Districte i tenint en compte la
problemàtica anterior a les obres.
En aquest cas concret, hem comprovat que no s’han produït desbordaments al
voltant, per la qual cosa hem decidit no tornar a ubicar les bateries del C/. Rodés
amb Migdia i Rodés, a l’alçada del 20-22. Els veïns havien demanat reiteradament
la retirada d’aquests contenidors.
Atentament,”
6.- RGE núm. 76.220, de 10 d’octubre de 2018
“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.
Ens han arribat algunes queixes de veïns i comerciants de l’entorn del carrer
Libèl·lula núm. 1 del barri de Les Planes sobre l’estat dels embornals.
HI ha algun embornal trencat que mostra una obertura i pot ser perillós pels
vianants (adjuntem foto). Aquests veïns ja fa temps que ho reclamen sense cap
resultat.
El Grup Municipal d’ERC li pregunta al Govern Municipal:
1.
2.
3.

Coneix el Govern Municipal aquest problema?
Té previst el Govern municipal substituir aquests embornals? Quan té previst
fer-ho?
Es realitza alguna revisió periòdica de l’estat dels embornals de la ciutat?
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”
- 4835 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 76220 i data 10 d’octubre de 2018, 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 23 d’octubre de 2018, en relació als
embornals de l’entorn del C. Libèl·lula, 1, l’informo:
Tenim una incidència al nostre sistema de gestió, detectada els serveis d’inspecció,
per reparació de la reixa d’embornal existent al C/. Libèl·lula, a l’alçada del núm. 1.
No tenim constància de cap altra incidència als embornals de la zona.
Atentament,”
7.- RGE núm. 76.860, de 11 d’octubre de 2018
“Coque Garcia, Portaveu adjunt 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.
Amb la presentació de les obres del nou camp de futbol de la Torrassa, diferents
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grups de veïns i veïnes del barri i entitats patrimonialistes han manifestat el seu
neguit sobre les afectacions que aquesta intervenció pot tenir sobre el patrimoni de
la ciutat. El nou equipament s'erigirà als voltants del Castell de Bellvís, conegut com
la Torrassa. A més, hi consta a la presència de restes d'una sitja ibèrica i romana
en les proximitats.
El Grup Municipal d’ERC li pregunta al Govern Municipal:
1- S'ha realitzat algun tipus d'estudi d'expectativa arqueològica previ a l'inici de
les obres? S'han realitzat algun tipus de cates o prospeccions
arqueològiques? Amb quin resultat?
2- Quines han estat les indicacions dels responsables municipals de patrimoni
sobre aquest cas? Quin seguiment se'n farà?
3- Quines mesures o actuacions previstes hi ha, pel que fa a aquestes obres i
respecte a possibles troballes o restes d'interès?”
- 4839 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 76860 i data 11 d’octubre de 2018, 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 23 d’octubre de 2018, en relació a les
obres del nou camp de futbol de La Torrassa, l’informo que fins a dia d’avui no
disposem de cap informe en el sentit de què les obres del nou camp de futbol de La
Torrassa suposin cap afectació sobre el patrimoni de la Ciutat.
Atentament,”
CUP-PA
Per part del regidor del grup polític municipal de la CUP-Poble Actiu, d’acord amb el
que disposa l’article 55.4 del Reglament Orgànic del Ple, s’han formulat en temps i
forma 3 preguntes per escrit que han tingut entrada en el Registre General el dia 17
de setembre de 2018 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. 69.900, de 17 de setembre de 2018.
“Khristian Giménez Márquez, amb DNI: 38127943-F, com a regidor/portaveu del
grup municipal CUP-Poble Actiu l’Hospitalet de Llobregat, amb domicili a Carrer
Josep Prats, 2 l’Hospitalet de Llobregat i amb NIF G-66565102, presento al Registre
General la següent pregunta, a fi i efecte que sigui contestada en el proper Ple
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ordinari.
Exposem:
Donat l’anunci al PIM (2015-2019) de la instal·lació de la cabina de control de la
qualitat d’aire a l’Hospitalet, durant el primer trimestre de 2018
Volem conèixer:
Si aquesta cabina està ja en funcionament, a quina adreça i espai?
Quin és el recull dels mesuraments i mostres recollides fins ara per aquesta cabina
de control de la qualitat de l’aire, en cas que estigui en marxa ja?”
- 4836 En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup polític municipal
de la CUP-Poble Actiu, consta a la Secretaria General còpia de la resposta per
escrit, efectuada pel Tinent d’alcaldia de l’Àrea de Coordinació, Planificació,
Desenvolupament Econòmic i Ocupació, Sr. Francesc J. Belver i Vallès, que
literalment diu:
“Respecte a l‘escrit que heu presentat en el Registre General d’Entrada d’aquest
Ajuntament, amb codi E/69900/2018 i data 17/09/2018 en relació amb la instal·lació
de la cabina de control de la qualitat d’aire a l’Hospitalet, durant el primer trimestre
de 2018, i segons el que disposa l’article 55 (Precs i preguntes) del Reglament
Orgànic del Ple, a efectes de que sigui contestada en el Ple ordinari del dia 23
d’octubre de 2018, procedim a continuació a donar-vos resposta.
Pregunta número 1: “Si aquesta cabina està ja en funcionament, a quina adreça i
espai?”
Resposta: Està prevista la instal·lació de la cabina de control de l’aire durant aquest
mes d’octubre. La ubicació serà la cruïlla de l’avinguda Joan Carles I amb carrer
Botànica.
També s’instal·laran durant aquest octubre tres nodes de sensors de control de
partícules en suspensió i òxids de Nitrogen a Joan Carles I-Botànica (junt amb la
cabina i que servirà de calibrador en continu de la resta de sensors), a Gran ViaFísica i avinguda Fabregada-Carretera del Mig.
Pregunta número 2: “Quin és el recull dels mesuraments i mostres recollides fins
ara per aquesta cabina de control de la qualitat de l’aire, en cas que estigui en
marxa ja?
Resposta: Es preveu que s’iniciï la recollida de dades durant el primer trimestre de
2019.
Cordialment,”

2.- RGE núm. 69.895, de 17 de setembre de 2018.
“Khristian Giménez Márquez, amb DNI: 38127943-F, com a regidor/portaveu del
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grup municipal CUP-Poble Actiu l’Hospitalet de Llobregat, amb domicili a Carrer
Josep Prats, 2 l’Hospitalet de Llobregat i amb NIF G-66565102, presento al Registre
General la següent pregunta.
Exposem:
El passat dilluns 10 de setembre de 2018, durant la celebració de l’asseguda
solidària al monument de l’Acollidora, es va produir el llançament d’objectes contra
els i les veïnes allà concentrades, pacíficament. En aquest moment, es va trucar
d’immediat a la Guàrdia Urbana de l’Hospitalet de Llobregat que durant més de
mitja hora no es va presentar al lloc dels fets.

Consultem:






Va rebre la guàrdia urbana aquest avís el dilluns 10 de setembre a les 20:21
hores aproximadament?
Com es va gestionar aquest avís? Quin seguiment es va fer de la denúncia?
Per què no es va presentar cap agent de la guàrdia urbana davant la
denúncia del llançament d’objectes, susceptible de provocar lesions, entre
les 20:21 i les 21hores del 10/09/2018?
Quin comandament o responsable del servei va decidir que no calia que s’hi
personés cap agent de la guàrdia urbana, tot i l’avís del llançament
d’objectes?
Existeix un registre cronològic d’actuacions de la Guàrdia Urbana amb data i
hora? Si fos el cas, demanem tenir accés al detall d’aquest registre
corresponent al dia 10/09/2018 entre les 20 i les 22 hores de la nit.”

- 4837 En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup polític municipal
de la CUP-Poble Actiu, consta a la Secretaria General còpia de la resposta per
escrit, efectuada pel Tinent d’alcaldia de l’Àrea de Seguretat, Convivència i Civisme,
Sr. José Maria García Mompel, que literalment diu:
“Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre General d’entrada amb
codi número E/69895/2018 en data 17 de setembre, i segons el que disposa l’article
55 del Reglament Orgànic del Ple, en relació a: “llançament d’objectes conta els i
les veïnes concentrades, pacíficament, durant l’asseguda solidària al monument de
l’acollidora del 10 de setembre...”
Els faig saber que:
Pregunta número 1: Va rebre la guàrdia urbana aquest avís el dilluns 10 de
setembre a les 20:21 hores aproximadament?
Resposta: Consta trucada registrada a les 20:37 hores.
Pregunta número 2: Com es va gestionar aquest avís? Quin seguiment es va fer
de la denúncia?
Resposta: Com tots els avisos que es reben, la Guàrdia Urbana els gestiona
atenent les patrulles de servei i la valoració de la urgència. El seguiment dels
requeriments és continu fins al tancament definitiu de la incidència. En aquest cas a
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les 21:02 es va rebre trucada, a través de 112, comunicant que la incidència ja no
existia i es va procedir a l’anul·lació del requeriment.
Pregunta número 3: Per què no es va presentar cap agent de la guàrdia urbana
davant la denúncia del llançament d’objectes, susceptible de provocar lesions, entre
les 20:21 i les 21 hores del 10/09/2018?
Resposta: Totes les unitats de la Guàrdia urbana destinades a servei ordinari el dia
10 de setembre es trobaven realitzant serveis per requeriments previs a la Ciutat.
Pregunta número 4: Quin comandament o responsable del servei va decidir que
no calia que s’hi personés cap agent de la guàrdia urbana, tot i l’avís del llançament
d’objectes?
Resposta: No va haver cap ordre de cap comandament al respecte, els serveis
s’atenen, tal i com s’ha especificat anteriorment, atenent la disponibilitat d’agents
per a la prestació de serveis requerits.
Pregunta número 5: Existeix un registre cronològic d’actuacions de la Guàrdia
Urbana amb data i hora? Si fos el cas, demanem tenir accés al detall d’aquest
registre corresponent al dia 10/09/2018 entre les 20 i les 22 hores de la nit.
Resposta: Sí. Aquest registre existeix i està a la seva disposició per a consulta.
Atentament,”
3.- RGE núm. 69.879, de 17 de setembre de 2018.
“Khristian Giménez Márquez, amb DNI: 38127943-F, com a regidor/portaveu del
grup municipal CUP-Poble Actiu l’Hospitalet de Llobregat, amb domicili a Carrer
Josep Prats, 2 l’Hospitalet de Llobregat i amb NIF G-66565102, presento al Registre
General la següent pregunta.
Exposem:
Donada l’aprovació en el Ple de setembre de 2016 de la ‘Moció per a la instal·lació
de lavabos públics a l’Hospitalet de Llobregat’ que va incloure el següent
acord:
“Donar publicitat d’aquest servei bàsic i senyalitzar-lo a la via pública de
forma visible fent ruta de senyals des de la plaça, les parades de transport
públic o el carrer principal de referència fins als urinaris públics”.
Donada l’aprovació en el Ple de maig de 2018, de la Moció conjunta per a la
instal·lació de lavabos públics als parcs i espais verds de la ciutat, que tornava
a demanar el compliment de la moció sobre els lavabos públics de 2016.
I donat que a l’informe de seguiment de mocions corresponent, només es dóna
compte del compliment de l’acord relatiu a la tramitació dels trasllats d’aquesta
esmentada moció.

Consultem:
…/…
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Quants nous mòduls prefabricats que compten amb lavabos públics o
d’altres modalitats de lavabos a l’aire lliure, s’han instal·lat des del 2016 a la
ciutat?
Perquè no estan senyalitzats enlloc aquests nou mòduls instal·lats a parcs i
espais verds que incorporen lavabos públics? (com ara els mòduls cedits a
entitats esportives o lúdiques, per exemple als clubs de petanca).
Quins horaris i quina gestió se'n fan d’aquests equipaments, amb servei
públic de lavabo? Quina regulació, protocol o normativa, regula la gestió
d'aquests equipaments públics i de quina manera?
Té intenció l’Àrea competent de senyalitzar i visibilitzar aquest servei públic
a diferents espais i equipaments públics de la ciutat, per tal que veïns i
veïnes els coneguin i en puguin fer ús?

- 4838 En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup polític municipal
de la CUP-Poble Actiu, consta a la Secretaria General còpia de la resposta per
escrit, efectuada pel Tinent d’alcaldia de l’Àrea d’Espai Públic, Habitatge,
Urbanisme i Sostenibilitat, Sr. José Castro Borrallo, que literalment diu:
“Respecte de la pregunta presentada al Registre General d’Entrada d’aquest
Ajuntament amb el nombre 69879 i data 17 de setembre de 2018, 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 23 d’octubre de 2018, en relació a la
Moció per a la instal·lació de lavabos públics a l’Hospitalet de Llobregat de
setembre de 2016 i posterior de maig de 2018, demanant el compliment de la
primera, l’informo:
Actualment disposem de mòduls amb cambra higiènica, de caràcter fixe, al Parc de
Bellvitge, anterior a 2016.
Amb posterioritat al 2016 s’ha instal·lat un altre mòdul a la Pl. Puig Gairalt.
Actualment està en fase d’adjudicació el contracte pel subministrament i instal·lació
de 3 móduls de servei més, a la Pl. de les Palmeres, Parc de Can Buxeres i Parc de
la Remunta. Aquests mòduls, com els ja existents, a part del servei que ofereixen,
integren una cambra higiènica adaptada. Qui gestiona el mòdul es fa càrrec de la
neteja, apertura i tancament, i comunicació de possibles incidències de
manteniment de la cambra higiènica, per accedir a la qual no és necessari fer ús del
servei que ofereix el mòdul.
També comptem amb serveis higiènics al recinte del cementiri municipal.
En quant a la senyalització, estem estudiant que formi part de la informació general
dels serveis que es troben als parcs i places on s’ubiquen, per la qual cosa caldrà
encarregar al servei de comunicació la confecció d’un disseny.
Atentament,”
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c)

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

La Sra. Alcaldessa-President obre el torn d’intervencions per a la formulació de
precs i preguntes de forma oral.
SR. GARCIA I ACERO (ERC-AM)
El nostre grup ha presentat diferents preguntes sobre la prova pilot del servei de
bicicletes compartides de l’empresa Mobike. Nosaltres voldríem tenir l’acord per
escrit, és a dir, al que van arribar amb aquest tipus d’empresa i també manifestar la
preocupació, i s’ha manifestat des de diferents àmbits, que ens trobem aquestes
bicicletes a qualsevol lloc de la ciutat, en mig de les voreres o a llocs
inversemblants.
I ens preocupa perquè aquesta prova pilot durarà dotze mesos, en principi és el que
ens han dit en una de les respostes escrites, però la preocupació ve, si ja tenim
problemes amb 216 bicicletes que existeixen en aquest moment, amb la prova pilot
sembla que poden arribar a 1.000 bicicletes a nivell de la ciutat. Per tant, aquest
problema no me’l puc imaginar amb 1.000 bicicletes al mig de les voreres o que no
siguin als punts concrets on haurien de ser aquestes bicicletes.
I també, referent a aquest tema, les reunions del 14 i 19 de juliol que va realitzar el
govern per explicar als grups municipals aquest tema. Nosaltres vam demanar tota
la documentació que es va exposar. Som al mes d’octubre, a finals de mes i
aquesta documentació no la tenim a les nostres mans encara.

SRA. GONZÁLEZ MONTES (ICV-EUiA-PIRATES-E)
Nosaltres, respecte als pilons i panells de lliure expressió que es van treure ja fa
temps, hi ha entitats que ens han preguntat què passava amb aquests pilons
perquè els hi va bé per penjar els seus cartells de les festes majors, de les diferents
expressions que tinguin i volíem saber què passava amb aquests pilons.

SRA. CARBALLEIRA PASCUAL (ICV-EUiA-PIRATES-E)
L’altra pregunta és sobre el pas de vianants cap a Josep Janés, que ara no hi ha
cap pas de vianants al col·legi. S’està demanant aquest pas de vianants i la
reposició dels arbres que hi havia al pati i es van tallar quan es va renovar el carrer i
no s’han reposat. I els pares i mares del col·legi estan demanant això, primer el pas
de vianants que per seguretat és necessari i després la reposició dels arbres del
pati.

SR. GIMÉNEZ MARQUEZ (CUP-PA)
Essent coneixedors de la situació de desallotjament de l’ateneu on s’acollia a la
tancada migrant de L’Hospitalet el passat divendres i a les set persones que hi
vivien fins aquell mateix divendres. Què té pensat l’àrea corresponent i el govern
d’aquest ajuntament per atendre, quines mesures per atendre la situació d’aquestes
set persones? Quina solució habitacional els hi oferirà, esperem, per cobrir la
situació d’emergència habitacional d’aquestes, no oblidem, d’aquests set veïns de

…/…

189

la nostra ciutat? Gràcies.

SRA. ESTEBAN FERNANDEZ (CIUTADANS)
La obra de la calle Jacint Verdaguer está siendo un verdadero quebradero de
cabeza para los vecinos. Si antes del verano estaban preocupados y movilizándose
por todo el tema de los ruidos que provocaba, a parte de polvo y otros temas que
preguntamos en este Pleno y que han cesado no por…

SRA. ALCALDESSA
Perdón, ¿se refiere a la del parquin que está haciendo una empresa privada?

SRA. ESTEBAN FERNANDEZ (CIUTADANS)
Sí. Estos problemas que han cesado no tanto por la intervención de la gestión del
ayuntamiento, sino por la propia dinámica de la obra, pues ya se ha acabado de
taladrar, fin del problema.
Ahora hay otros problemas y realmente los vecinos están asustados y es que se
está continuamente moviendo runa, sacos de escombros, lo que es de hormigón,
sin parar el tráfico y realmente es que tengo una imagen, que es que para los que
trabajamos en la construcción, es que no… peligro peligrosísimo, o cuanto menos
inquieta a los vecinos.

La Sra. Esteban mostra una fotografia.
Entonces, parece ser que una vecina se puso en contacto con la Sra. Alcaldesa a
mediados de octubre, a través de twitter, que la gente anda un poco y queríamos
saber qué seguimiento se está realizando de este tema porque ya lo ha remitido,
parece ser, a espacio público. ¿Qué controles se realizan sobre la seguridad en la
vía pública de las diferentes obras? Porque ahora está proliferando mucha grúa y
entonces un poco esto y sobre todo qué protocolo se sigue cuando los vecinos
pasan avisos de seguridad. Gracias.

SR. MARTIN GONZÁLEZ (CIUTADANS)
Tengo dos pequeñas cuestiones. La primera sería sobre los alcorques. Hay unos
alcorques en calle Nazaret, al lado del colegio Prat de la Manta, que nosotros les
pedimos que desbrozaran, porque de verdad que la maleza llegaba a la altura de mi
rodilla. Entonces ustedes nos dicen que se desbrozaron en junio y que está previsto
un nuevo desbroce para la primera quincena de noviembre.
Nos han hecho llegar imágenes que creo que los han desbrozado ya, pero que hay
algunos que todavía no se han hecho, es decir que hay algunos que todavía no se
han hecho tal y como se debería hacer. Entonces nosotros les pedimos cuándo se
ha hecho y cuando se tiene pensado realizar el desbroce completo de esta calle.
Sobre la avenida Torrente Gornal, que ya les preguntamos en el pasado Pleno,
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ustedes nos dicen que la última poda, estamos hablando en este caso de podas, se
realizó en 2017 y la próxima que se prevé realizar es en 2019.
Entonces los vecinos, recuerden que también lo presentamos aquí, les presentaron
a ustedes recogidas de firmas, les presentaron instancias, nosotros también y a los
vecinos les decían que los habían podado durante este mes de junio de este año,
junio 2018. Entonces cuando nosotros, a parte de la solicitud que hicimos en el
Pleno, pedimos la información, ustedes mismos nos demostraban que no se habían
podado esos árboles. Igual que el vecino decía que podía tocar las ramas desde su
casa y que a veces las tenían que cortar porqué se les metían dentro, al final
ustedes decían y demostraban que la poda que habían dicho a los vecinos que
habían hecho, al final no la han hecho.
Yo pediría que aclararan esta cuestión y que realizaran la poda y que hablaran con
los vecinos que se han puesto en contacto con ustedes y han recogido firmas y han
hecho un esfuerzo para participar y ayudar a la cohesión de esta ciudad y a la
mejora de esta ciudad. Yo pediría también que se les tenga en consideración y que
hablen ustedes con ellos para mejorar esta situación. Gracias.

SR. MONRÓS IBÁÑEZ (CiU)
Són tres preguntes. Una és, es va fer la remodelació del carrer Santa Anna i en
aquests moments no sé si hauran acabat. Estaven aixecant l’entrada del pàrquing
perquè evidentment entenc que l’obra no es va acabar bé i degut a una sèrie de
pluges hi ha caigut aigua, filtracions a la tercera planta. Jo el que vindria a dir és
que quan en totes aquestes obres que s’estan produint a la ciutat, que n’hi ha
moltes ara, com per exemple a Príncep de Bergara, que els equips tècnics
d’urbanisme o els tècnics que tingui l’ajuntament en el moment d’entrega definitiva
de l’obra, vetllin perquè aquesta obra estigui ben acabada i que no es produeixin
casos com el del carrer Santa Anna, que provoquen situacions anòmales i que
després s’han de rectificar.
Després, també darrerament estem observant sobretot aquí, em comenten que a
altres barris, però aquí al barri Centre moltes situacions de talls de llum de carrers,
que en un moment puntual, la passada setmana el carrer Roselles es va quedar
sense llum tot el carrer. Aquest cap de setmana a part de l’ajuntament hi ha fanals
apagats; carrer Josep Mª Segarra en els quatre o cinc trams de carrer excepte un,
no hi havia llum; s’estan produint situacions d’apagada de llum de diferents trams
de carrer. Si es deuen a alguna avaria general o aprofitar per canviar les llums, no
ho sé, per donar resposta als veïns que ens ho pregunten.
I després també una tercera, que ens preocupa, és aquí davant de la plaça de
l’Ajuntament que s’està obrint tot això i ens està donant la impressió de que s’obre
un forat, es tapa un tros, es torna a obrir i com una sensació de disbauxa en l’obra
d’aquí a la plaça de l’Ajuntament, del tram que va cap a Enric Prat de la Riba, com
una mica de descontrol dels que estan fent les obres.
Fins i tot, jo l’altra dia a les 10, 11 del vespre, crec que va ser, no sé si d’ahir o
abans d’ahir, que estaven treballant en el tema i la sensació que em va... bé, la
sensació no, sense la sensació, perquè s’estaven esbroncant entre els propis que
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estaven fent l’obra, de que no tenien molt clar per on anaven. Anaven fent forats,
anaven suposo que buscant una avaria o reparant alguna cosa, però que no tenien
massa clar el què estaven fent.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé. Si han finalitzat les preguntes. No sé si hi ha alguna. Sr. Castro, Sr.
Mompel. Comencem pel Sr. Mompel. Sense temps, ho dic perquè contestarà
diferents... bé, no sé com està previst però... Sr. Mompel.

SR. GARCIA MOMPEL (PSC-CP)
El Sr. Toni em preguntava sobre la prova aquesta de les bicis de Mobike. La veritat
és que no sé d’on treu vostè les dades, jo tinc unes altres. De totes maneres és un
sistema que és diferent, és un sistema en el qual s’utilitza... sí, sí, ja sé que vostè
em pot portar trenta papers, però...

El Sr. Garcia Acero intervé sense micròfon.
No, no, la resposta que li he donat és aquesta que la tinc jo mateix i les dades que
vostè dóna aquí, no són les que jo li he donat. No, no, no, vostè em diu que veu
bicicletes per tot arreu. No, no, això no, això no, escolti’m, escolti’m. Vostè diu que
es troba bicicletes per tot arreu, jo li dic que això ho hem previst evidentment. Les
bicicletes en aquest sistema es poden aparcar, és un sistema porta a porta i es
poden aparcar ben aparcades on vulguis. Per tant, aquest sistema és una mica
diferent del que tenen altres ciutats, que jo mateix li dic aquí com funciona. No
obstant això, li aportarem la documentació, tal com li dic en la contesta, que és
bastant prolixa, li dono bastant informació i per tant, encara que hem trigat, ho sento
que haguem trigat, però li donarem aquesta mateixa setmana sense trigar gaire
més.
I respecte a l’avaluació, miri, jo tinc les dades que el 45 % dels comentaris i
reclamacions que tenim sobre això és de la cobertura del propi espai geogràfic, 45.
El 35 % sobre normes d’aparcament i ús del servei, el 10 % són comentaris sobre
l’espai públic i el 10 % són dubtes sobre els mitjans de pagament i els problemes de
registre de l’aplicació. No obstant, com jo haig de tenir reunions sovint amb vostès
pel tema de l’avaluació en el qual jo també em comprometo a portar-li les dades, no
hi ha problema. En parlarem més del tema.
Respecte al que preguntava la Sra. Ana li contestarem per escrit. Hi ha hagut
alguns problemes amb la contractació d’aquest sistema però li contestarem per
escrit.

SR. CASTRO BORRALLO (PSC-CP)
(4820) Gràcies. Per respondre en primer lloc al Sr. Monrós. Al carrer Santa Anna,
efectivament, es va fer l’obra i amb un seguiment molt acurat per part del districte i
també dels veïns, que en dos, tres ocasions han participat d’una forma, en fi,
moltíssima gent a la regidoria i s’ha anat valorant cadascuna de les situacions que
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han sortit.
Efectivament la finalització de l’obra no es va rematar bé perquè hem aixecat
l’alçada de la calçada i l’aigua de Santa Anna va derivar cap a l’entrada del
pàrquing de la cantonada de Provença. Ja s’està fent l’obra de restitució. S’està
instal·lant un embornal nou i una reixa per evitar que el pàrquing pugui tenir més
molèsties en el futur.
(4821) Respecte a les obres del carrer Major, no són pròpies de l’ajuntament, són
de serveis. Tenim tot el carrer Major i pràcticament tot Prat de la Riba fins a
l’avinguda Fabregada aixecada per diferents companyies, una d’aigua i una altra
d’electricitat. S’estan canviant les canonades d’aigua que són molt antigues. Volem
fer obra a sobre, obra de reurbanització i lògicament li demanem a les companyies
que facin aquesta feina important, perquè no té sentit que puguem fer carrers nous i
al final els haguem d’obrir perquè les canonades són antigues i acaben fent-se
malbé. I en el tema de l’enllumenat igual, estan fent un canvi de totes les
instal·lacions de la zona.
(4822) Respecte a l’enllumenat públic, no a la distribució del subministrament
elèctric d’Endesa, respecte a l’enllumenat públic, efectivament estem tenint algunes
nits episodis de tall perquè s’està fent un canvi massiu de làmpades. Suposo que
ho han vist en alguns barris, ja tenim els leds instal·lats a les avingudes i tenim llum
més blanca instal·lada en altres fanals. S’està fent una neteja de tots els fanals.
No sempre es rematen bé les coses i durant la nit, a vegades, hi ha aquests talls.
Llavors hem posat un sistema d’inspecció, també nocturn reforçat, per quan
succeeixin aquest tipus de talls puguem donar resposta immediata. També
demanem la màxima col·laboració, en aquest sentit hi ha un telèfon que vostès
coneixen, el 9282930 i el poden fer servir i ens anirà molt bé de cara a detectar
aquests possibles problemes de talls puntuals d’enllumenat públic.

El Sr. Monrós intervé sense micròfon.
SRA. ALCALDESSA
No, no. És que no hi ha rèpliques. Sr. Monrós, amb tot el carinyo, perquè és que
sinó obrim altres debats. Després quan acabem el Ple, poden parlar vostès. Sr.
Castro.

SR. CASTRO BORRALLO (PSC-CP)
(4818) Respecte al Sr. Martín, plantejava dos temes. Molt ràpidament. Los
alcorques de la calle Nazaret efectivamente tienen una periodicidad. Si en alguna
cosa nos hemos equivocado, lo revisaremos. Ya lo hemos comentado también, este
año con las lluvias hemos limpiado dos veces y sigue saliendo maleza. En ese
sentido si hay que hacer otra limpieza, pues se ejecutará.
(4819) En el tema de Torrente Gornal, se ha hecho una poda muy mínima porque
esos árboles empiezan a tener el porte desestabilizado. Son Celtis, ya lo dije en el
último Pleno y aquí habrá que empezar a pensar en un cambio, una sustitución de
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esos árboles. No es posible seguir podándolos solamente de un lado. Al final los
árboles acabarán en el suelo. Y es evidente que eso provoca muchas molestias a
los vecinos de la zona, somos conocedores y acabaremos buscando una solución
definitiva.
Respecto a las preguntas de la Sra. Mari Carmen Esteban, en la obra de Jacint
Verdaguer hay dos cuestiones. Una, todo el tema del ruido que se inició, hubo un
episodio bastante potente en los primeros días, hubo una actuación por parte de los
servicios de inspección. Lo digo porque el ruido no menguó solo, no se aminoró
solo. Se montó un doble equipo; se pusieron unos tabiques divisorios para evitar
contaminación acústica; se puso la lona en la fachada. En fin, se han puesto toda
una serie de requerimientos, pero es verdad que era una obra colosal. El hormigón
que había en ese edificio era muchísimo y ha costado mucho esfuerzo por parte del
promotor y mucha paciencia por parte de los vecinos.
Ahora estamos en otra fase que es el tema de las cargas y descargas de las grúas.
Esta semana ha ido en dos ocasiones una inspección, la semana pasada y esta,
perdón, una inspección de obras y se está controlando efectivamente, que el
trasiego del brazo de la grúa por encima de la calle, sea el correcto. Si los vecinos
consideran que es insuficiente, volveremos a reforzar el protocolo de seguridad.
(4817) Y respecto a la calle Batllori, está previsto el paso de peatones. Los árboles
también están previstos en el Josep Janés, en el patio y además hay una reunión
desde Educación con la escuela, por tal de definir la semana que viene, para definir
exactamente dónde van los árboles y el tema de las obras. Gracias.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé. Sr. Husillos. No? D’acord. Restarien pendents, per tant, les preguntes o les
qüestions que han plantejat el Sr. Garcia i la Sra. González, el Sr. Giménez de la
CUP també i l’únic a afegir és donar instruccions al Sr. Pepe Castro i també al Sr.
Mompel, que en el cas que comentava la regidora de Ciutadans, que prevalgui la
seguretat per sobre de tot. Sense res més, aixequem la sessió.

I no havent-hi més assumptes de què tractar, la Presidència aixeca la sessió
essent les vint-i-tres hores i trenta-tres minuts, del dia vint-i-tres d'octubre de dos mil
divuit, 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

