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Acta de l'Ajuntament Ple
Sessió ordinària en primera convocatòria
Número de la sessió: 5/2018
Data: vint-i-quatre d'abril de dos mil divuit
Hora: 17.05 hores fins 22.55 hores
Lloc: Casa Consistorial

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

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

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

Constatada l’existència del quòrum previst a l’article 46 de la Llei 7/1985 de
2 d’abril, en la seva redacció donada per la Llei 11/1999 de 21 d’abril; i oberta la
Sessió per la Sra. Alcaldessa, s’entra en l’examen i debat dels assumptes
relacionats a l’Ordre del Dia.
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LECTURA I APROVACIÓ DE L'ESBORRANY DE LES ACTES CORRESPONENTS
A LES SESSIONS: EXTRAORDINÀRIA DE 16 DE MARÇ DE 2018 I ORDINÀRIA
DE 23 DE MARÇ DE 2018.

Per la Sra. Alcaldessa, i en relació als esborranys de les Actes
corresponents a les sessions extraordinària del dia 16 de març de 2018 i ordinària
de 23 de març de 2018, es pregunta si existeix alguna objecció i no assenyalant-se
cap, s'aproven dites Actes per unanimitat. En compliment de l'article 111.1 del DL
2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim
Local de Catalunya, es transcriuran al Llibre d'Actes.

SRA. ALCALDESSA
Bé bona tarda. Comença el Ple ordinari d’aquest mes del mes d’abril, Sra.
Secretària, quan vulgui.

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

SR. BELVER VALLES (PSC-CP)
Gràcies Alcaldessa, molt breument, d’acord amb el punt número 3 de l’ordre del dia
en el que fem l’aprovació provisional, portem l’aprovació provisional del Pla de
concreció d’usos del que coneixem tots com la fàbrica Godó i Trias, dir que això és
producte, ja es va fer l’aprovació inicial en Junta de Govern que durant tota la seva
exposició pública no s’ha presentat ni cap al·legació ni reclamació, que els informes
emesos per la Generalitat han estat favorables i dir que tot ve diguéssim avançant
amb la concreció de l’acord que es va signar al mes de maig entre aquest
Ajuntament, la Generalitat de Catalunya, amb l’Ajuntament de Pekín i el Govern
xinés per l’establiment del centre de medicina tradicional xinesa a Europa.
Dir que avui donem una passa més en aquesta direcció i fer també esment al fet de
que entenem que és una bona oportunitat per a la ciutat i que a més a més, en
virtut de la voluntat evident i lògica de protecció del patrimoni també arquitectònic
de la fàbrica Godó i Trias, com saben està catalogada dins del nostre Catàleg de
protecció, es precisa per part de la Direcció General de Patrimoni que abans de tirar
endavant qualsevol tipus de reforma, d’adequació d’aquell espai, s’ha de fer l’estudi
històric, arquitectònic i constructiu de tot l’espai en el qual es concentrarà aquest
nou equipament, per tant, penso que avui és un dia rellevant, si avui fem aquesta
aprovació, a partir d’aquí ja serà l’aprovació definitiva per part de la Generalitat i
podrem concretar i començar, ja iniciar les activitats de reforma de rehabilitació de
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les naus perquè pugui tirar endavant aquest projecte que entenem de forta
importància per a la nostra ciutat.

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

SR. MARTIN HERMOSIN (REGIDOR NO ADSCRIT)
Sí gracias Sra. Alcaldesa. Votaré a favor del primero y el segundo. Enterado del
quinto y abstención de los demás, del resto.

SR. JIMÉNEZ ARIZA (REGIDOR NO ADSCRIT)
Gràcies Alcaldessa. Bona tarda a tots i totes. Em dono per assabentat del 5 i votaré
a favor de la resta de punts.

SRA. CRISTINA SANTON (REGIDORA NO ADSCRITA)
Gràcies, bona tarda. Assabentada de l’acord número 5 i a favor dels altres.

SR. GIMÉNEZ MARQUEZ (CUP-PA)
Bona tarda a tothom. Ens abstindrem del primer punt. Perdó, votarem a favor del
segon, votarem en contra del tercer, abstenció en el quart, ens donem per
assabentades del cinquè, votem a favor del sisè, ens abstenim en el setè i en el
vuitè i votem a favor dels dos últims del novè i del desè. I en el tercer punt, que ara
ens explicava el responsable de govern, per a nosaltres aquesta aprovació
provisional del Pla especial urbanístic de desenvolupament de concreció a tipus
sanitari i assistencial, docent i cultural d’un equipament a la fàbrica Godó i Trias, per
a nosaltres és una nova mostra i ja van unes quantes, de les quals hem parlat
repetidament en aquest Ple, de com aquest govern, el govern del PSC, al nostre
entendre està regalant, pràcticament, el patrimoni de totes les veïnes de la nostra
ciutat, a inversions i negocis privats.
En aquest cas, a sobre, el regal o la cessió com li diuen, és un immoble catalogat
dins del PEPPA ens explicaven, el Pla d’Especial Protecció del Patrimoni
Arquitectònic de la nostra ciutat. Un immoble modernista, de principis del segle XX,
testimoni també de la història obrera de la nostra ciutat.
Amb aquesta decisió, com ja va passar amb l’edifici regalat a Planeta o com passa
actualment amb al Complex Esportiu Municipal del Tennis a la nostra ciutat, o amb
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la reserva d’espai públic per al Cirque du Soleil, l’Ajuntament prefereix no liderar
cap tipus de política pública pel nostre municipi, ni per les seves veïnes. Al nostre
entendre, han posat l’Hospitalet en venda.
Per a nosaltres, que venim del carrer i que no som expertes en dret urbanístic ni
administratiu, de vegades semblaria que el llenguatge tingui significats diferents, un
altre tipus de significat. Per què?, perquè ens sembla impossible d’entendre, que
aquesta parcel·continuï essent, tal i com diu el planejament actual, un equipament
comunitari, tot i la concreció d’ús que ara volen aprovar, per a què una empresa
privada pugui fer la seva activitat privada, a un edifici i terreny públics.
És aquest centre mèdic i de divulgació un equipament comunitari?, ho serà? Saben
vostès o qui redacta aquestes normatives o els propis planejaments urbanístics,
què vol dir la paraula comunitat? Tenen la més remota idea del què significa que
una iniciativa, un equipament, una política determinada, un projecte, vagi
acompanyat del terme comunitari?.Tenen ni tant sols una certa idea del què
significa això?.
Diuen que serà docent i mèdic. Però per a qui? Per a qui de les comunitats, dels
barris de Santa Eulàlia on està ubicada la fàbrica o del barri del Gornal?
Hi haurà oficines, un centre mèdic amb 200 llits sense hospitalització que entenem
faran consultes privades, on entenem que es faran consultes privades. I un centre
de formació, entenem que privat també, per a fins a 1.000 alumnes.
És aquest centre el que necessiten els barris de la ciutat?, un centre d’aquest estil?.
No tenen mancances d’espais i equipaments comunitaris, els barris de Santa
Eulàlia i el barri veí del Gornal?. Com poden defensar que això sigui un equipament
comunitari?, com poden defensar-ho?
És a dir, legalment i normativament, la lletra ho aguanta tot, però com expliquen i
com explicaran a les veïnes de Santa Eulalia i del Gornal que l’Ajuntament disposa
d’un espai extraordinari, amb un gran valor arquitectònic i patrimonial, més d’un 1
milió d’euros segons el cadastre i que l’any passat l’Ajuntament va acumular un
superàvit pressupostari, llavors tenim recursos i que en canvi renuncia a impulsar
cap política municipal amb aquest patrimoni, amb el nostre patrimoni, i prefereix
cedir l’espai a canvi de les obres de rehabilitació valorades en 6.000.000 d’euros.
Durant quants anys durarà la hipoteca, aquesta hipoteca que ara ens deixen a
totes, amb aquesta decisió seva?
Qui assumirà els gairebé 2.000.000 euros de reurbanització de l’espai? Serà
l’Ajuntament? serem totes?
El resum ràpid del què ha passat, fins ara ha estat que al 2004 l’Ajuntament rebia
del Consorci de la Granvia, la titularitat de la fàbrica Godó i Trias, catalogada com a
equipament comunitari adreçat a espai públics i dotacions per a les veïnes.
Des de llavors, a banda de l’enderroc d’alguna de les parts, l’Ajuntament no ha
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liderat cap projecte que hagi prosperat en aquest espai. A principis de la dècada
passada es va pensar en ficar-hi un mercat, un espai de referència de la
gastronomia. El projecte no va tirar endavant.
Al 2016, el Beijing Administration of TCM (Tradicional Chines Medicine), depenent
del govern xinès, va signar un acord amb la Conselleria d’Empresa i Coneixement
de la Generalitat de Catalunya per a l’arribada a Europa d’aquesta disciplina. I un
any després, al 2017, l’Alcaldessa Núria Marín anunciava que la fàbrica Godó i
Trias seria ocupada per aquest centre. Un anunci que com sempre, s’avançava als
tràmits i es feia abans de canviar la normativa urbanística necessària per a fer-ho
possible legalment.
Així doncs, el govern municipal continua utilitzant aquesta fórmula del Pla Especial
Urbanístic, tal i com ha fet a Collblanc, per a permetre la construcció d’una
residència d’estudiants privada per tal de seguir amb una política de privatització de
l’espai i els sòls públics, tot i que a Collblanc el sòl és de titularitat privada, i de
malbaratament o destrucció del patrimoni arquitectònic de la ciutat.
Con dèiem abans, tenim masses antecedents: la cessió dels antics jutjats al grup
Planeta, la reserva d’espai públic al Cirque du Soleil, etc. Ara es vol gairebé regalar
Can Godó i Trias a una iniciativa privada, un grup empresarial de difusió de la
medicina tradicional xinesa.
Des d’aquest grup municipal pensem que Can Godó Trias ha de ser conservat com
a equipament cent per cent públic, lligat a les necessitats culturals i comunitàries
dels barris de Santa Eulàlia i del Gornal, com a mínim. Un nou equipament privat no
faria res més que sumar-se a l’activitat privada ja existent de les escoles de l’Opus
Dei just davant del Xaloc i Pineda, alhora que contribuiria al fort procés de
gentrificació que està patint ja, el barri de Santa Eulàlia.
No només votem en contra d’aquest pla, d’aquesta cessió i d’aquesta privatització
encoberta, sinó que humilment farem tot allò que estigui al nostre abast per a què
Can Godó i Trias, sigui realment un equipament comunitari, al servei del veïnat.
I votarem, ja ho hem dit el següent set i vuit, hem dit totes les votacions.

SR. MONRÓS IBÁÑEZ (CiU)
Bona tarda. Votarem a favor del punt 1 i del punt 2, del punt 3 també. Ens
abstindrem del punt quart. Ens donarem per assabentats del 5 i ens abstindrem del
punt 6 al 10.
Respecte al punt número 3, dir que votem a favor. Aquest equipament ubicat a la
fàbrica Godó i Trias, però també amb perspectiva de que significa una injecció
econòmica per a l’activitat econòmica de la ciutat, molt important per fer polítiques
socials; sempre hem defensat que també s’han de fer polítiques d’injecció i
d’activació econòmica, una cosa sense l’altra no té futur. Entenem també, que
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aquest vot és favorable perquè es potenciarà i es farà difusió del nom i de la marca
de la nostra ciutat i entenem també que a pesar de votar a favor estarem atents i
vigilarem perquè es conservin els elements patrimonials d’aquest edifici i que tot es
faci tal i com s’ha de fer.

SR. GARCIA I ACERO (ERC-AM)
Moltes gràcies. En primer lloc com fem cada Ple, doncs demanar la llibertat dels
presos polítics, l’Oriol Jonqueras, la Carme Forcadell, la Dolors Bassa, el Jordi
Sánchez, Jordi Cuixart, el Quim Forn, el Raül Romeva, el Josep Rull, el Jordi Turull,
nou persones honestes que es troben empresonades per les seves idees polítiques.
Referent als dictàmens doncs ens abstindrem del punt número 1, del número 3, del
número 4 i del número 7. Ens donem per assabentats del número 5 i votarem a
favor del 2, del 6, del 8, del 9, del 10 i del 14.
Envers al dictamen número 1, doncs, ens abstenim amb el tema del calendari de
festes perquè no compartim doncs que es celebri el dia de la hispanitat, una
festivitat imposada pel franquisme, per celebrar el genocidi, l’espoli de les pobles
indígenes i també demanaríem, doncs que el 23 d’abril fos la festivitat a nivell de la
ciutat de l’Hospitalet com a festa local.
Sobre el dictamen número 3, avui ens trobem, doncs sembla una execució però
hem vist que a la fàbrica tèxtil Godó i Trias ha hagut diferents projectes frustrats, el
darrer últim el que volia fer l’equip de govern i que va anunciar amb grans titulars
envers un centre gastronòmic del Ferran Adrià en aquesta ciutat. Esperem que
aquest tipus de projecte no sigui un altre anunci, doncs de grans titulars que queda
moltes vegades en paper mullat.
I referent també al dictamen número 6, hem vist també, doncs, que amb el tema del
camp.., avui es fa l’aportació de la Diputació de Barcelona, el tema de les
modificacions de crèdit envers als camps de futbol i vestuaris i del parc de la
Torrassa, del servei local de teleassistència i també de projecte executiu del
poliesportiu al carrer Gasòmetre. En aquest sentit, demanaríem el tema del
Gasòmetre, voldríem saber perquè l’equip de govern no ha complert, doncs, la
paraula que va adquirir amb l’associació de veïns de Cinc Carrers, a l’any 2005, en
el qual es manifestava que aquest poliesportiu hi havia que tindre, doncs una
piscina.
I també hem de lamentar que amb el tema del dictamen número 7 que és una
modificació de crèdit també per pagar les obres del carrers Leonardo Da Vinci,
doncs vostès no hi hagin complert, doncs, aquesta moció que ha aprovat el plenari
de l’Hospitalet, de buscar un consens entre els diferents veïns i les empreses
d’aquest carrer.
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SR. ALONSO NAVARRO (PP)
El punt número 1 i el 2 a favor. En el 5 ens donem per assabentats i la resta
abstenció.

SRA. GONZÁLEZ MONTES (ICV-EUiA-PIRATES-E)
Bona tarda. Nosaltres a favor de l’1 i del 2. En contra del número 3. Em sembla
molt criticable que la concreció d’ús sanitari assistencial es faci sense l’informe del
departament de salut de la Generalitat de Catalunya. Entenem que legalment s’ha
excedit el termini que la norma prescriu, però també som conscients de la situació
d’excepcionalitat institucional que estem patint amb l’aplicació del 155 que compta
amb el suport del seu partit. Creiem que s’hauria d’esperar sí o sí a la redacció
d’aquest informe.
A més, estem davant d’un nou cas d’entrega d’edifici públic a empreses privades,
com és el cas de l’edifici dels antics jutjats o de la fàbrica Germans Albert. El
Govern no té projecte ni cap intenció de pensar participativament quins són els
equipaments que necessitem o que podem potenciar millor a la ciutat. Continuïn
hipotecant el present i el futur de la ciutat a 30 anys vista i ho fan sense mirar a llarg
termini, pensant només en treure 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 i que prefereixen privatitzar-ho tot,
però els hi 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 els 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 dels 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-li 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.

SR. NIETO MARTÍNEZ (ICV-EUiA-PIRATES-E)
Respecte al 4 votarem a favor. Del 5 ens donem per assabentats. Volíem fer però
alguna pregunta al respecte sobre la informació que hi ha als expedients sobre el
superàvit del 2015 de tres milions i mig, hi ha una execució uns reconeixements
d’obligacions del 81% entre 2016-2017 i del superàvit del 2016 de 20 milions, una
execució un reconeixement d’obligacions per un 41%; volíem saber la previsió i el
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tancament de 2017 per 11 milions, volíem saber pel 2018 quin és el càlcul
d’execució que restarà pendent del superàvit del 2015-2016 i 2017 que es farà a
nivell d’inversió, tot està al capítol VI d’inversions. Fins a quan podem o estan
compromesos els recursos d’inversions financierament sostenibles, es a dir, fins a
quan aquest romanent del 2015 en concret fins quan estarà i desprès una altra
valoració perquè la nostra pregunta tot i el constrenyiment des de l’Àrea d’Hisenda
a nivell de govern de l’Estat, tot el superàvit va al capítol sisè, si no s’ha buscat,
tenint uns comptes tant sanejats altres fórmules d’inversió d’aquest superàvit que és
força important.
Sobre el sisè, votarem a favor. El setè ens abstindrem, tenim una oportunitat a la
zona de reparcel·lació de Leonardo Da Vinci, per fer un projecte d’una manera més
consensuada. Els fets han demostrat que no hi ha hagut aquesta voluntat, per tant,
votarem.., l’abstenció respecte de la reparcel·lació i el plantejament urbanístic
d’aquella zona.
Sobre el vuitè ens abstindrem. Estem d’acord en totes les partides però hi ha un
plantejament que no acabem d’entendre o que no està gens ben explicat per la cap
de servei de cultura, al respecte dels serveis de contracte.... dels serveis tècnics,
perdó, a l’empresa EULEN al Teatre Joventut. Creiem que hi ha un increment molt
important, massa important, més del 12% per aquests dos darrers anys o almenys
durant aquest any del contracte de serveis, pràcticament d’un servei per quatre
anys de 384 mil euros s’incrementa per aquest any en 47.400 euros, no és que
sigui un import, una barbaritat, però no trobem adient i tractarem d’estudiar més
aquesta situació, en el que hi ha aquest augment de més del 12% en aquesta
partida quan hi ha un conveni tancat.
I bueno i també “pasa de soslayo”, el remate és la situació del cap tècnic del Teatre
que segons posa allà al títol escrit, està de baixa i suposem és una situació una
mica d’excepcionalitat, no sé si l’explicació és l’adient, si hauria de ser una mica
més curosa sobre la situació de baixa d’aquesta persona que és un puntal, des del
punt de vista laboral i de l’organització del Teatre Joventut. Per tant, ens abstindrem
d’aquest punt.
Del novè votarem a favor, del desè votarem a favor i res més, gràcies.

SR. GARCÍA VALLE (CIUTADANS)
Muy bien, buenas tardes a todos y a todas, gracias. Miren en el punto número uno
votaremos a favor, el segundo también, el tercero votaremos en contra, cuarto a
favor, quinto nos damos por enterados, sexto, séptimo y octavo abstención, noveno
en contra y décimo abstención.
En cuanto al punto número 3 miren la verdad es que señores del gobierno, nos
preocupa, ustedes nos echan en cara a veces que hemos votado muchas mociones
a favor incluso de la CUP y los partidos tradicionalmente más de izquierdas pero
precisamente eso nos preocupa que nosotros, un partido que ustedes están
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enmarcando permanentemente como políticas de derechas, echen de menos que
un partido también, como el partido socialista que tiene y ha de tener esas
conciencias de las que hemos hablado aquí y siempre se ha caracterizado por
preocuparse y espero que siga haciéndolo en el futuro por los ciudadanos, al final,
observemos una falta de esas políticas aquí que se aproximen a lo que decimos
algunos partidos en cuanto a lo que es esa sociedad que queremos en Hospitalet
más justa y más solidaria y pues a veces me preocupa porque no sabemos si
somos nosotros los que nos hemos desviado mucho o son ustedes, pero de verdad
que echamos de menos esas políticas en el gobierno de esta ciudad.
Mire a nosotros nos parece muy bien que el gobierno de Pekín implante en nuestra
ciudad su centro europeo para el desarrollo y la promoción de la medicina
tradicional china, pero no a costa de los contados espacios públicos municipales de
Hospitalet.
Para Ciudadanos la antigua nave Godó i Trias, tiene que destinarse a
equipamientos para los vecinos de Hospitalet porque son muchas las necesidades
sociales que atender en esta ciudad como residencias para personas mayores o
centros de educación de 0 a 3 años, esto es lo que le venimos reclamando hace
tiempo. El centro tiene previsto ofrecer servicios de atención médica, pero no
olvidemos que de ninguna manera podemos entenderlo como sanidad pública y de
hecho nos inquieta que en todo el proceso participen el departamento de empresa y
conocimiento y el de cultura de al Generalitat, pero no tengamos ningún informe del
departamento de salud o el colegio de médicos, nos preocupa que este proyecto se
desarrolle de espaldas a nuestro sistema sanitario que es el que de verdad
tenemos que apoyar, el nuestro, el público, especialmente cuando hay muchas
dudas sobre la evidencia científica de estas terapias.
Según el inventario municipal, la antigua Fábrica Godó i Trias, está valorada en un
millón setenta y ocho mil quinientos cuarenta y ocho euros, patrimonio de todos los
hospitalenses, según el informe de la Agencia de Desarrollo Urbano, la ADU, el
coste aproximado de la rehabilitación es de seis millones ciento sesenta y ocho mil
novecientos diecisiete euros, las obras de urbanización de la zona libre de
edificación asciende a un millón doscientos sesenta y tres mil trescientos quince
euros. La urbanización de la acera de la calle Salmoneras son 85.800 euros.
Hablamos de un total de ocho millones quinientos noventa y seis mil euros. Se nos
dice que la Beijing Administration of TCM será quien deberá hacer cargo de los
costes necesarios para la puesta en funcionamiento del Centro de Medicina
Tradicional China, no faltaba más, pero todavía no se ha establecido el importe del
canon, la duración de la concesión, la forma de financiación del proyecto y sin
embargo ya se han comprometido ustedes a que las condiciones económicas que
se establezcan para el otorgamiento de la concesión sean, en todo caso, las más
favorables, teniendo en cuenta la inversión a realizar para la rehabilitación de los
edificios catalogados y el interés social de las actividades a realizar en sus
instalaciones, o sea, voluntad de lo de siempre, de ir regalando, eh?, de que cueste
poco, todo eso no lo hemos visto los expedientes.
Mire, nosotros no le vamos a dar un cheque en blanco porque ya conocemos cómo
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negocian ustedes, lo hemos visto y lo tenemos ahí como ha pasado con el edificio
Planeta, etc, etc, etc, y otros equipamientos: El Circo del Sol, Casa de la Música, en
fin, cómo negocian ustedes. Acaban siempre regalando el patrimonio de los
hospitalenses, ¿saben por qué?, porque en cuanto huelen a un titular, algo de
prensa que sea muy espectacular, venga, lo que haga falta porque esto vende,
vende para quien vende, que lo hemos dicho muchas veces no quiere hacerme
pesado con eso, pero es que no me queda más remedio porque traen una detrás
de otra ustedes aquí.
Para nosotros no es una prioridad destinar un equipamiento público para un centro
de medicina tradicional china que es privada y no cuenta con el aval de nuestro
sistema sanitario. Nosotros estamos encantados de que el gobierno de Pekín
quiera invertir en Hospitalet, pero creemos que nuestro Distrito Económico ha de
ser suficientemente atractivo como para que desde el Ayuntamiento de l’Hospitalet,
no tengamos que andar regalando el patrimonio. Debemos de tener políticas para
que vengan, inviertan en esta ciudad pero no a costa de los hospitalenses, porque
es muy fácil invertir cuando lo tenemos todo prácticamente regalado por el
ayuntamiento, así seguro que habrán buenos beneficios. Pero sabe qué?, que son
nuestros ciudadanos los que a medio y largo plazo, o ya están sufriendo esas
políticas, porque necesitamos equipamientos en la ciudad, estamos escasos de
suelo y ustedes lo regalan permanentemente, con la canción de que eso favorece a
la ciudad, habrá que ver cuando de verdad se haga un examen a conciencia todo lo
que ha aportado el Circo del Sol a la ciudad, habrá que verlo, esos doscientos
cincuenta puestos de trabajo que ustedes dicen, todas esas comidas que van a
vender, yo me paseo por ahí, por la zona y lo veo muerto, simplemente entra y sale
la gente y se marcha, pero nos ha costado un millón doscientos cincuenta mil
euros.
Mire, cambien ya de una vez, intenten optimizar el suelo que es escaso en esta
ciudad para ponerlo al servicio de los ciudadanos, no al servicio de la empresa
privada, del capitalismo de amiguetes, eso es lo que exigimos y por eso nos vemos
obligados a votar políticas que estando en mucha distancia en un modelo de
sociedad con la CUP, creo que tienen razón y denuncia aquí en el Pleno algo que
nosotros también sentimos como los señores que están defendiendo como son
Iniciativa, como son Piratas y este grupo que también propone políticas de este tipo
y estamos con ellos y quisiéramos estar con ustedes pero ustedes no hacen ese
tipo de políticas, las echamos de menos, pero somos críticos con ustedes.
Les pido que vayan replanteándose qué es lo que necesita nuestra ciudad, qué es
lo que nos falta, cuál es el suelo público que tenemos y cómo lo vamos a utilizar,
eso es un gobierno que piensa en sus ciudadanos, porque esto de favorecer la
economía de mercado que está muy bien y que nosotros no estamos en contra, al
contrario, saben que somos liberales en lo económico, pero no a costa de nuestros
ciudadanos y eso es lo que le retraemos siempre aquí en este Pleno, yo espero y
sin querer dar ninguna lección de sensibilidad, sí espero que tomen nota y que
vayan trayendo a este Pleno, políticas que no tengamos que hacer estos discursos
que veamos que de verdad nuestros ciudadanos.., que les faltan mucho
equipamiento a la ciudad y tenemos muy poco suelo público lo van a tener en el
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futuro porque estamos construyendo mucho pero estamos poniendo el carro
delante de los bueyes, no estamos poniendo los equipamientos primero, esto
parece los años sesenta ya y volvemos a la especulación inmobiliaria y no nos
acordamos de que hay que tener equipamientos en la ciudad, y los pocos, y lo
reitero otra vez, porque es que no me cansaré de repetirlo, los pocos solares que
tenemos en la ciudad, público y incluso privados que hay que hacer un esfuerzo en
eso, están pasando simplemente a la iniciativa privada para que hagan negocios en
esta ciudad, que está muy bien, pero hay que acordarse primero de una ciudad
amable, llena de equipamientos para nuestros vecinos y vecinas. Muchas gracias.

SR. ALCÁZAR ESTEBAN (PSC-CP)
Sí gràcies Alcaldessa. Per respondre a l’al·lusió que feia el portaveu d’Esquerra
Republicana al respecte de l’equipament de Gasòmetre. Ràpidament, dir que des
del 2005 han passat moltes coses, evidentment, jo li diré, com a mínim, dues, una
és que en el mandat 2011-2015, com a mínim, dos regidors d’aquest equip de
govern, ja li van anunciar a l’Associació de Veïns Cinc Carrers que l’equipament
esportiu que es faria al Gasòmetre, no seria del tipus que el què vostè feia
referència i això ho vam fer en sendes reunions, tant al responsable aquell moment
d’Urbanisme, el Sr. Fran Belver, com jo mateix, com a responsable d’Esports, per
tat, en el mandat anterior aquest tema ja ho vam anunciar. També va passar una
altra cosa que és que en el mandat anterior vam obrir al final del mandat un
poliesportiu que es diu Poliesportiu Municipal del Gornal però que està a un carrer
en el barri de Santa Eulàlia, i que el 60% dels abonats d’aquesta instal·lació avui
són del barri de Santa Eulàlia, sobretot en el percentatge d’afectació més elevat del
carrer Castelao cap al barri del Gornal, per tant, entenem que aquí hi ha una part de
la solució a les necessitats esportives del barri de Santa Eulàlia.
Per últim, en l’any 2015, nosaltres vam presentar un programa electoral que deia
que faríem un equipament esportiu a Gasòmetre i és el què estem fem, per tant,
estem complint el compromís que vam agafar amb els veïns i veïnes de Santa
Eulàlia i a més els hi vam explicar en un acte públic, al Centre Cultural de Santa
Eulàlia, i això, és així, El Sr. Manselgas, no va assistir a aquest acte, però és així i
aquest és el compromís que aquest Govern va agafar i és el què està fent i és el
què està complint i també dir-li que el solar on s’executarà aquest equipament no
permet més edificabilitat de la que executarem i per tant, seria molt difícil en que
haver-hi més espais dels que ja hi ha previstos, per tant, per aquests motius, aquest
és el compromís que el govern està complint amb els veïns i veïnes.

SR. BRINQUIS PÉREZ (PSC-CP)
Gràcies Sra. Alcaldessa. Respecte al punt cinquè ens han fet unes preguntes,
intentaré respondre ràpidament.
Sobre el pressupost 2015, l’execució..., bé, de superàvit hi havia tres i milions i mig,
llavors la llei el què diu, amb el pressupost, amb el sobrant, amb el superàvit,
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només pot ser per pagar deute. És el pressupost següent qui et valida per saber on
et pots gastar aquest pressupost, llavors fins que no s’aproven els pressupostos no
es poden tirar o no es poden executar els projectes i fer la demanda dels projectes.
Del 2015 hem executar el 81% del pressupost, jo crec que en l’informe queda prou
clar i prou reflectit i recordar que de l’any passat no es van aprovar els pressupostos
fins al mes de juliol, per tant, anem retrasats, llavors s’han acabat d’executar o de
licitar encara projectes i anem retrasats no per part nostra, si no perquè és la llei
general de pressupostos la que marca on es poden gastar aquests diners, i han de
ser inversions financerament sostenibles i et ve el llistat en el que tu pots gastar i en
el que no, o sigui, va tot molt marcat, però depenent molt del què faci el govern de
l’Estat.

SR. BELVER VALLES (PSC-CP)
Sí gràcies, Sra. Alcaldessa. Abans d’entrar en la qüestió del dictamen número 3,
només fer una acotació respecte del tema de les festivitats locals, el 12 d’octubre no
és una festivitat local, per tant, el dia de la Hispanitat, no té rés a veure que amb el
què avui aprovem que són les festivitats locals que coincideixen com és habitual per
un tema d’acord amb les famílies i amb el teixit comercial de la ciutat que ja es va
establir fa molt de temps, de fer-les coincidir amb les de Barcelona per intentar
distorsionar el menys possible a les famílies de la ciutat. Ja va haver-hi un moment
en que el 23 d’abril, el dia de Sant Jordi, es va posar com a festivitat local a
l’Hospitalet, això generava prou enrenou tant als comerciants com a les famílies i
van ser les associacions de comerciants i les pròpies associacions de veïns que
ens van demanar que les facin coincidir amb Barcelona.
Respecte del dictamen número 3, respecte de les moltes coses que s’han dit,
algunes qüestions. Una, estem amb un tràmit urbanístic i per tant, és bastant
habitual que el Departament de Salut no emeti el seu informe, és bastant habitual,
hem exhaurit en més del doble del temps per veure si l’emetien, no la ha emès, ni a
favor ni en contra, ells l’emetran en el moment que es desenvolupi el projecte, es
bastant habitual.
Respecte de que es regala el patrimoni, aquí no es regala res a ningú, de fet el
patrimoni continua sent municipal, estem parlant d’una edificació que continua sent
propietat municipal i per tant, aquí no es regala propietat a ningú. Estem parlant
d’una iniciativa privada, escolti’m, l’acord és amb el govern de Pekín i el govern de
Xina, hores d’ara, tenim la sensació de que aquests dos estaments són estaments
públics, xinesos, però públics i la seva política, la seva manera de fer, la seva és
que ells quan fan inversió fora del seu territori ho han a través de societats que
domicilien en el destí però que són de propietat i de cent per cent titularitat pública,
per tant, no estem fent una privatització, ni estem fent res de totes aquestes
qüestions que vostès han plantejat.
Respecte de la validesa, no validesa del què es farà o no es farà, dir-les que hores
d’ara, aquest projecte ja s’està desenvolupant amb la Universitat de Barcelona, ja fa
tot aquest curs que s’està fent un màster en la Universitat de Barcelona, en aquest
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sembla ser, que fins i tot has d’assistir perquè et puguin donar la titulació i està
avalat per la Universitat de Barcelona i per el Departament de Ensenyament de la
Generalitat de Catalunya, per tant, aquest és un projecte conjunt, Generalitat de
Catalunya amb l’Ajuntament de l’Hospitalet i amb l’Ajuntament de Pekín i el govern
xinès, totes institucions absolutament públiques.
Que no sabem negociar i que regalem, mirin, jo sé que cadascú està acostumat o
coneix el què coneix, els canons no es negocien, els marca la llei. Nosaltres no
podem decidir en comandita, dir com es calcula un cànon, no es pot fer així, vostè
digui el que vulgui, no es pot fer així, el cànon ve reglat i està a la norma com es
calcula el cànon d’un bé patrimonial o d’un bé demanial d’una administració pública
i el resultat d’una operació aritmètica és el que dóna el cànon, ni més ni menys, per
tant, no hi ha possibilitat de negociar. A partit d’aquí es fixa un cànon, quines són
les condicions.., en aquest moment el què estem fent és fer el procés d’adaptació
de concreció d’usos en l’àmbit urbanístic, per tant, aquí el que serà desprès
posteriorment el plec de condicions on es regularan tot el desenvolupament del que
serà la concessió, evidentment, ara no hi és, haurà de ser amb posterioritat, quan
es desenvolupi tota aquesta part que vostès plantejaven i nosaltres, Sr. Garcia, no
fem capitalisme d’amiguetes, vostè sabrà per què ho diu, nosaltres el que fa molt de
temps, el nostre model, és un model de col·laboració públic-privat, sí, i és el nostre
model i ho continuarem fent, perquè entenem que és el millor, és el millor model
que es pot tenir per desenvolupar una ciutat puntera i més a més en un àmbit com
és el nostre àmbit metropolità en l’entorn de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, és
un model que creiem que ha estat d’èxit, que és un model que ha estat d’èxit pel
conjunt de la ciutat i que ha permès que en aquesta ciutat puguem fer front a tota
l’època de crisi amb molt millors condicions de la que han fet altres ciutats, perquè
aquest model ha funcionat, perquè som creïbles davant de l’iniciativa privada i
perquè som responsables al davant de l’administració pública.
Per tot això, podem tirar endavant els projectes que podem tirar, podem fer front a
les necessitats socials que té aquesta ciutat i això és el que ens ha permès superar
tota aquesta època de crisi, no a l’Ajuntament, als ciutadans de l’Hospitalet els ha
permès superar en millors condicions que si haguessin estat sota altres models que
evidentment nosaltres no entrarem a jutjar. Aquest és el model de desenvolupament
i a més a més, en el cas de la fàbrica Godó i Trias, vostè feia esment, deia, això ve
de l’any 2004, sí, sí, de l’any 2004 de quan es va fer tot el desenvolupament de
Plaça Europa i en aquell conjunt, la fàbrica Godó i Trias era una càrrega que tenia
l’urbanisme, perquè allò era una fabrica privada i una de les càrregues que tenia
aquell urbanisme, aquell planejament, era fer la sessió i passar a ser pública a
l’ajuntament, ja en aquells moments creien en aquell model, en el 2004, jo li dic,
perquè vostè li agrada anar endavant i endarrere en el temps, en aquell moment ja
es va entendre que aquell era el millor model, continuem amb aquell model perquè
pensem que és un model d’èxit i persistirem, persistirem en el model, és un model
que s’ha declarat d’èxit, que tothom reconeix d’èxit a tot arreu, excepte en aquest
ajuntament, on els grups de l’oposició persisteixen en dir que tot és un desastre,
doncs, miri, els únics que diuen que tot és un desastre són vostès, perquè tota la
resta diuen tot el contrari.
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Mirin, només els hi diré una cosa, perquè vegin que no hi ha sospites, eh?. El
Colegio de Ingenieros de Puentes, Canales y Puertos de España, va entregar al
projecte de desenvolupament de la Plaça Europa i el Districte Econòmic el primer
premi Albert Serratosa a la millor actuació de tota Espanya, com a model de
desenvolupament social i comunitari, el primer premi a tota Espanya i els hi puc
assegurar que hi havia projectes francament molt, molt interessants, que s’havien
fet en el conjunt d’Espanya i aquell col·legi va decidir que el millor era el de
l’Hospitalet.

SR. GARCIA I ACERO (ERC-AM)
Bàsicament sobre el tema del Gasòmetre, vostès han trencat unilateralment un
acord i en aquest àmbit no ho han consensuat amb els veïns i les veïnes i
únicament deixi’m llegir, doncs, un “tuit” que feia ahir l’Associació de Veïns Cinc
Carrers, que a més no li han passat vostès ni la documentació, deia així: “El 22 de
febrer ens reuníem amb el regidor del Districte III, el Sr. David Quirós, aquell dia li
demanàvem el projecte del nou equipament esportiu Gasòmetre i ens adreçava a
sol·licitar-ho a l’àrea corresponent, és l’àrea d’Esport. El 20 del tres, registràvem la
sol·licitud, avui, es a dir, ahir, el 23 d’abril, encara no hem rebut cap tipus de
documentació”. Per tant, vostès no han consensuat cap tipus de projecte i una
informació, doncs, que és pública i que li han sol·licitat els veïns i les veïnes per
poder tractar aquest tema, vostès no les han fet arribar.

SRA. GONZÁLEZ MONTES (ICV-EUiA-PIRATES-E)
Home, Sr. Belver, si vostè diu, si aquí s’està fent referència a la concreció d’un ús
d’un centre sanitari assistencial i vostè diu que la Generalitat, el Departament de la
Generalitat de Salut, no té rés a veure i no té que dir rés, doncs, perdoni, però jo
crec que sí, i si no, no està l’informe per una qüestió que és el que estem plantejant
d’excepcionalitat institucional per l’aplicació de l’article 155 i no ha arribat aquest
informe, nosaltres creiem que és molt import que aquest informe estigui a sobre de
la taula per dir sí o no, si es correspon a això o no, creiem que ha de dir molt i a
mes a més, aquesta sessió de deu mil metres, perquè estem parlant de deu mil
metres de patrimoni que estem cedint aquí, sense que la ciutadania digui rés que
no ha passat per cap Consell de Districte, ni Consell de Ciutat, jo crec la ciutadania
té molt que dir, perquè el patrimoni és de tots i de totes les veïnes i veïns d’aquesta
ciutat, creiem, vaja.

SR. GARCIA VALLE (CIUTADANS)
Para decirle al Sr. Belver, que evidentemente los canon tienen…, bueno, pero usted
dice.., habla de canon. Mire, yo le diré cómo funcionan los canon aquí, o sea, por
ejemplo, en el edificio Planeta, usted, estaría hoy a coste real de lo que vale eso, el
alquiler de mercado, en un millón quinientos mil euros, le ponen la mitad de canon y
a partir de aquí, encima, se lo devuelven pues en bequitas y en estas cosas que
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ustedes la valoran mucho pero que no ingresan en el ayuntamiento, ese dinero. El
Circo del Sol?, más de lo mismo, ustedes invierten de entrada, un millón doscientos
cincuenta mil euros y en teoría lo que van a recibir por el canon en todo el tiempo
son ochocientos cincuenta mil, es una pérdida ya, asumida desde el principio.
Mire, en cuanto dice usted, es que los inversionistas están encantados con el
gobierno este, claro, no me extraña, usted lo ha dicho, eh?, porque generan
credibilidad, claro, les garantizan ya, los beneficios por adelantado, porque se lo
ponen todo muy fácil, que hay que poner difícil, lo que pasa que hay que ver, en
qué influye el que ustedes traigan aquí una inversión u otra, y qué va a ocupar y en
qué va a perjudicar a los ciudadanos, qué espacio va a ocupar, cómo y de qué
manera y eso lo hacen ustedes y lo hacen, a mi modo de ver, o al modo de ver no
solamente mío sino de otros grupos que hay aquí, lo hacen mal, lo regalan, lo
subastan y suelen coincidir con gente que tienen ustedes cierta relación, porque
también nos enteramos, que les conocen, que vienen, primero han hecho.., han
negociado ustedes, seguramente con la mejor voluntad, pero acaban por regalarles.
No hablo de en fin, de corrupción, estoy hablando de que quizás no son ustedes
capaces de hacerlo mejor, o no tienen esa sensibilidad que nosotros decimos,
anteponiendo por delante los intereses del ciudadano, ese negocio va a ser
rentable pero va a ser a costa de qué y de quién?, del ciudadano.
Mire, evidentemente, cuando no son ustedes amigos o por lo que sea, no les
interesa, no tienen ustedes empacho en expulsar a ese tejido productivo de la
ciudad, por ejemplo, véase lo de la calle Leonardo Da Vinci, que se han tenido que
ir de nuestra ciudad, a Cornellá, ¿por qué?, porque ustedes los maltrataron y así
nos lo dicen, cada vez que los vemos, esa es la verdad. Porque no costaba nada
acercarse un poco para que no se fueran y no lo hicieron. O sea, que miren, esto…,
plaza de Europa, sí hombre, en su momento creo que fue un empuje potente a esta
ciudad, la hizo este gobierno, bueno, no estaban exactamente los mismos, pero sí,
de este color y yo creo que eso es algo, sinceramente que ha funcionado, estuvo
bien, pero no podemos seguir siempre igual porque cada vez nos quedan menos
terrenos que ocupar y nos faltan equipamientos. Porque en su momento, había que
hacer cosas y se hicieron, no todo lo ha hecho mal el gobierno socialista, hombre,
estaría bueno que después de cuarenta años, no hubieran ustedes hecho nada
bien, algo habrán hecho bien, también.
Últimamente llevamos unos derroteros que es lo que digo, regalar, regalar la ciudad
y meternos en una vorágine grandilocuente de grandes proyectos luego se
quedaran en lo que se quede, pero de momento, los espacios que tenemos para
equipamientos que mucha falta le hace porque es una ciudad que tiene, bueno, la
población que tiene está apelotonada y necesitan equipaciones, no los tienen, eso
es lo que le estamos reprochando siempre.

SR. ALCÁZAR ESTEBAN (PSC-CP
Para el Sr. García, verificaré si realmente ha llegado esa petición y no ha sido
respondida, porque hace, creo, que tres o cuatro Juntas de Gobierno, se aprobó
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inicialmente el proyecto del polideportivo, con lo cual, es público y se puede
consultar sin ningún tipo de problema y se lo haremos llegar a la Asociación de
Vecinos Cinco Calles, pero me reitero en que nosotros estamos cumpliendo con el
compromiso electoral que adquirimos en mayo del 2015, a través de nuestro
programa, con los vecinos y vecinas de Santa Eulalia, un barrio en el que igual que
en el resto de la ciudad, también ganamos las elecciones.

SR. BELVER VALLES (PSC-CP)
Sí gracias, Sra. Alcaldesa. Sra. González, mire, el Departamento de Salud, no ha
informado porque estamos en un trámite urbanístico, se lo vuelvo a decir, no porque
no les interesa, o porque no sea importante y el artículo 155 no tiene nada que ver,
porque digo yo que la Dirección General de Patrimonio Cultural, debe ser de la
misma Generalitat que el otro y ese sí que ha informado porque le iba en la cosa.
Con lo cual, no hace falta que lo mezclemos todo porque no tiene nada que ver.
Respecto al tema del canon, ustedes insistan en lo que quieran, el canon no se
negocia, viene determinado y el canon será el que tenga que ser y nosotros ni
maltratamos a los que no son amigos ni hacemos favores a lo que son amigos y
tenga mucho cuidado, Sr. García, con lo dice, porque cuando dice que aquí
hacemos las cosas según cómo, cuidadito con lo dice porque está usted muy al
límite y en lugar de decirlo aquí a lo mejor lo tendría que ir a decir a otro sitio, lo que
pasa que allí, nos podemos encontrar hablando todos.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, hem finalitzat els punts de la primera Comissió, passem a la Comissió
Permanent de Drets i Territori.
ALCALDIA-PRESIDÈNCIA
ACORD 1.- RELATIU A LA DETERMINACIÓ DE LES FESTES LOCALS
D’AQUEST MUNICIPI PER A L’ANY 2019. (EXP. 7166/2018)
Es dóna compte de l’acord que es transcriu seguidament, i sotmès a votació
s'aprova amb 24 vots a favor dels representants del PSC-CP, Srs./Sres. Núria
Marín Martínez, Francesc J. Belver Vallés, Cristian Alcázar Esteban, José Castro
Borrallo, Manuel Brinquis Pérez, José M. García Mompel, Jaume Graells Veguin,
Jesús Husillos Gutiérrez, M. Ángeles Sariñena Hidalgo, Rocío Ramírez Pérez i
David Quirós Brito; dels representants de CIUTADANS, Srs./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;
del representant de CiU, Sr. Jordi Monrós i Ibáñez; i dels REGIDORS NO

…/…

17

ADSCRITS, Sra./Srs. Cristina Santón Ramiro, Rafael Jiménez Ariza i Francisco
Javier Martín Hermosín; i amb 3 vots d’abstenció dels representants d’ERC-AM,
Srs. Antoni Garcia i Acero i Jorge García Muñoz; i del representant de la CUP-PA,
Sr. Christian Giménez Márquez; assistents presents en el moment de la votació,
adoptant-se els acords que figuren en la seva part dispositiva:

VIST l’escrit del director dels Serveis Territorials a Barcelona del Departament de
Treball, Afers Socials i Famílies, de la Generalitat de Catalunya, de data 15 de març
de 2018, amb registre general d’entrada en aquest Ajuntament número 23.571 de
21 de març de 2018, pel qual es sol·licita que aquesta Corporació proposi amb
caràcter definitiu les festes locals del municipi per a l’any 2019, malgrat no haver-se
publicat la corresponent Ordre de festes laborals per a l’any 2019 a Catalunya.
VISTA la provisió de l’Alcaldia-Presidència, de data 5 d’abril de 2018, per la qual
resol que s’iniciï l’expedient administratiu adient per establir com a festes locals per
a l’any 2019, els dies 10 de juny i 24 de setembre.
VIST l’informe emès per la Secretària General del Ple de l’Ajuntament (L’H
11/2018), de 9 d’abril de 2018, que integra l’expedient.
El Ple, a proposta de l’Alcaldia-Presidència i amb el dictamen previ de la Comissió
Permanent de Presidència,
ACORDA:
PRIMER.- Establir com a festes locals de l’any 2019 per al terme municipal de
L’Hospitalet de Llobregat els dies 10 de juny i 24 de setembre.
SEGON.- Notificar aquest acord als Serveis Territorials a Barcelona del
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya, a
l’Alcaldia-Presidència, a la Gerència Municipal, a la ponència Coordinació,
Planificació, Desenvolupament Econòmic i Ocupació, a la ponència d’Hisenda i
Serveis Centrals, a la Secretaria del Ple, a la Intervenció i Tresoreria Generals
d’aquest ajuntament; i, mitjançant l’intranet municipal, posar-ho en coneixement de
la resta de ponències, regidories, serveis i treballadors/res d’aquest Ajuntament.
MODIFICACIÓ
D’ALGUNES
DE
LES
SECCIONS
ACORD 2.- DE
ELECTORALS DEL MUNICIPI DE L’HOSPITALET DE LLOBREGAT. (EXP
8361/2018)
Es dóna compte de l’acord que es transcriu seguidament, i sotmès a votació
s'aprova per unanimitat dels assistents presents en el moment de la votació,
adoptant-se els acords que figuren en la seva part dispositiva:

VIST que l’article 23 de la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, de règim electoral
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general, al seu apartat 1 disposa que les circumscripcions estan dividides en
seccions electorals i l’apartat 2 diu que cada secció inclou un màxim de dos mil
electors i un mínim de cinc cents
VIST que l’article 24.1 de la mateixa Llei faculta les Delegacions Provincials del
cens electoral per determinar el número i límits de les seccions electorals, escoltats
els Ajuntaments.
ATES que el 22 de febrer de 2018, s’ha rebut en aquest Ajuntament, registrada
d’entrada amb el número 16300, notificació, de 20 de febrer de 2018, de la
Delegació Provincial de Barcelona de l’oficina del cens electoral, relativa a les
seccions del municipi que a data 1 de gener de 2018 superen els 2000 electors,
(Seccions 01 i 04 del Districte 03) requerint l’Ajuntament per a l’enviament d’una
proposta raonada de fusió, partició o modificació del seccionat per donar
compliment als límits referits.
ATÈS que examinada la distribució electoral, segons dades que figuren en el llistat
adjunt a l’ofici de la Delegació provincial, es comprova que la Secció 01 del Districte
01, compta amb un número d’electors que se apropa als 2000 en concret 1963,
motiu pel qual es considera adient procedir, a efectuar també una proposta de
divisió d’aquesta secció electoral.
VISTA la resolució de 9 d’abril de 1997, de la Subsecretària del Ministeri de
Presidència, per la qual es disposa la publicació de la resolució d’1 d’abril de la
Presidenta de l’Institut Nacional d’Estadística i del Director General de Cooperació
Territorial, per la qual es dicten instruccions tècniques als Ajuntaments sobre la
gestió i revisió del Padró Municipal, i en concret l’apartat IV, que estableix les
normes bàsiques a les que s’han d’ajustar les seccions i la forma en que els
Ajuntaments poden dur a terme la revisió del seccionat del seu terme municipal.
VIST que s’han efectuat els treballs per a la adequació de la divisió de les seccions
electorals afectades que figuren a l’informe emès pel Cap de servei de sistemes
d’informació territorial, de data 9 d’abril de 2018, que conté la descripció dels nous
límits de les seccions electorals per a la proposta de modificació.
VISTOS els plànols annexes al present dictamen, en els que es defineixen les
modificacions de les seccions electorals Secció 01 Districte 01; Secció 01 Districte
03 i Secció 04 del Districte 03 del terme municipal de L’Hospitalet de Llobregat i els
límits de les seccions resultants, en relació a les que es troben vigents en l’actualitat
que resulten de les propostes dels acords del ple de l’ajuntament de 29 de gener de
2013 i 22 d’octubre de 2013.
El Ple, en exercici de les facultats de l’art. 128.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
Reguladora de les Bases de Règim Local, a proposta del Tinent d’Alcaldia de l’Àrea
d’Hisenda i Serveis Centrals, previ el dictamen de la Comissió Permanent de
Presidència,
ACORDA:
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PRIMER.- APROVAR la proposta de modificació de les seccions electorals en les
quals es divideixen els Districtes del terme municipal de L’Hospitalet de Llobregat,
segons figura en la cartografia i documentació annexa i que resumidament és la
següent:
1) Districte I:
− Modificar l’actual secció electoral D 01 S 01 amb la segregació d’una part
d’ella per configurar una nova secció: la D 01 S 041.
− La resta de les seccions electorals del Districte 01 es mantenen amb la
seva configuració actual.
2) Districte II:
− Les seccions d’aquest Districte 02 es mantenen amb la seva configuració
actual.
3) Districte III:
− Modificar l’actual secció electoral D 03 S 01 amb la segregació d’una part
d’ella per configurar una nova secció: la D 03 S 029.
− Modificar l’actual secció electoral D 03 S 04 amb la segregació d’una part
d’ella per configurar una nova secció: la D 03 S 028.
− La resta de les seccions electorals del Districte 03 es mantenen amb la seva
configuració actual.
4) Districte IV:
− Les seccions d’aquest Districte 04 es mantenen amb la seva configuració
actual.
5) Districte V:
− Les seccions d’aquest Districte 05 es mantenen amb la seva configuració
actual.
6) Districte VI:
− Les seccions d’aquest Districte 05 es mantenen amb la seva configuració
actual.
Les delimitacions geogràfiques de les seccions modificades resulten dels
planells annexes al present acord.
SEGON.- Trametre tota la documentació relativa a la proposta de modificació a la
Delegació Provincial de l’Institut Nacional d’Estadística als efectes de la seva
aprovació, i determinació de la data de l’efectivitat d’aquestes modificacions.
TERCER.- FACULTAR indistintament a l’Alcaldessa-Presidenta i al Tinent
d’Alcaldia Sr. Manuel Brinquis Pérez per a dur a terme tots els tràmits i la signatura
de tots els documents pertinents per tal de fer efectiva la modificació acordada, un
cop hagi estat aprovada.
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QUART.- TRASLLADAR el present acord a totes les àrees municipals, als grups
polítics municipals, al departament d’informàtica, al departament de cartografia, a la
unitat de gestió de la població, a la Secretaria General del Ple i a la Intervenció
General Municipal.
COORDINACIÓ, PLANIFICACIÓ, DESENVOLUPAMENT
ECONÒMIC I OCUPACIÓ
ACORD 3.- PER A L’APROVACIÓ PROVISIONAL DEL PLA ESPECIAL
URBANÍSTIC DE DESENVOLUPAMENT DE CONCRECIÓ A TIPUS SANITARIASSISTENCIAL, DOCENT I CULTURAL, D’UN EQUIPAMENT UBICAT A LA
FÀBRICA GODÓ I TRIAS A LA PLAÇA EUROPA, 58, DE L’HOSPITALET DE
LLOBREGAT. (EXP. 8155/2018)
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 dels
REGIDORS NO ADSCRITS, Sra./Sr. Cristina Santón Ramiro i 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 els acords
que figuren en la seva part dispositiva:

ATÈS que la Junta de Govern Local, en la sessió de data 12 de desembre de 2017,
va aprovar inicialment el Pla Especial urbanístic de desenvolupament de concreció
a tipus sanitari-assistencial, docent i cultural, d’un equipament ubicat a la Fàbrica
Godó i Trias a la Plaça Europa, 58, de l’Hospitalet de Llobregat, sotmetent-lo a
informació pública pel termini d’un mes.
ATÈS que l’aprovació inicial va ser publicada per edictes en el Butlletí Oficial de la
Província de Barcelona de data 4 de gener de 2018; al Diari Oficial de la Generalitat
de Catalunya nº 7526 de data 2 de gener de 2018; al diari “El Periódico de
Catalunya” en data 5 de gener de 2018, en el Tauler d’anuncis de l’Ajuntament de
l’Hospitalet i a la pàgina web municipal, obrint-se un termini d’un mes d’informació
pública per a la formulació d’al·legacions.
ATÈS que el vicesecretari-secretari tècnic accidental de la Junta de Govern Local,
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mitjançant certificació de data 7 de febrer de 2018, fa constar que, dins del termini
d’informació pública, no s’ha presentat cap escrit d’al·legacions.
ATÈS que de conformitat amb l’article 85.5 del Text Refós de la Llei d’urbanisme,
en data 19 de desembre de 2017, aquest Ajuntament va sol·licitar l’emissió
d’informe als següents departaments:
-

Direcció General de Salut de la Generalitat de Catalunya
Direcció General de Patrimoni Cultural

VIST l’informe favorable emès pel Departament de Cultura de la Generalitat de
Catalunya, que incorpora la necessitat de la redacció d’un estudi històric,
arquitectònic i constructiu previ a l’atorgament de la preceptiva concessió de la
llicència municipal d’obres.
VISTA la Provisió emesa pel Tinent d’Alcalde de Coordinació, Planificació,
Desenvolupament Econòmic i Ocupació, de data 4 d’abril de 2018 en el que
disposa prosseguir la tramitació del present Pla Especial, per haver transcorregut,
amb escreix, el termini assenyalat per l’emissió de l’informe sol·licitat a la Direcció
General de Salut.
VIST l’informe favorable dels serveis tècnics de l’Agència de Desenvolupament
Urbà de l’Ajuntament de l’Hospitalet.
VIST l’informe emès per la Cap de Servei de Gestió i Assessorament Jurídic de
l’Agència de Desenvolupament Urbà i el que disposa l’article 85 del Text Refós de
la Llei d’Urbanisme 1/2010, de 3 d’agost, en redacció donada per la Llei 3/2012, de
22 de febrer.
ATÈS que l’atribució per a l’adopció de l’acord d’aprovació provisional correspon al
Ple Municipal, de conformitat amb l’article 123.1.i) de la Llei 7/1985 de Bases de
Règim Jurídic Local.
El Ple, a proposta del Tinent/de la Tinenta d’Alcaldia, titular de l’Àrea de
Coordinació, Planificació, Desenvolupament Econòmic i Ocupació, i amb el
dictamen previ de la Comissió Permanent de Presidència,
ACORDA:
PRIMER.- APROVAR PROVISIONALMENT, amb el “quòrum” de la majoria simple,
el Pla Especial Urbanístic de desenvolupament de concreció a tipus sanitariassistencial, docent i cultural, d’un equipament ubicat a la fàbrica Godó i Trias a la
Plaça Europa, 58 de l’Hospitalet de Llobregat.
SEGON.- TRAMETRE el projecte aprovat en l’anterior acord per triplicat, amb
fotocòpia de l’expedient administratiu, a la Direcció General d’Ordenació i
Urbanisme del Departament de Territori i Sostenibilitat de Catalunya, per a la seva
aprovació definitiva.
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HISENDA I SERVEIS CENTRALS
ACORD 4.- RELATIU AL RECONEIXEMENT DE LA COMPATIBILITAT
SOL·LICITADA PEL FUNCIONARI N.M,I PER EXERCIR ACTIVITAT PRIVADA
(EXP. 3564/2018).
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 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 dels
REGIDORS NO ADSCRITS, Sra./Sr. Cristina Santón Ramiro i Rafael Jiménez
Ariza; i amb 7 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; 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, adoptant-se els acords que figuren en la seva part
dispositiva:

Atès que en data 30 de novembre de 2017 el Sr. Ivan Navarro Marsinyach, agent
de la Guàrdia Urbana, amb DNI 44183946 A, formula sol·licitud de compatibilitat de
l’ activitat de subministrament d’accessoris per a cotxes clàssics, de dilluns a
divendres de 15.30h a 18.30 hores per compte propi.
Atès que la directora de serveis de l’ Àrea de Seguretat, Convivència i Civisme emet
escrit, adjuntant informe de l’intendent Major Cap de la Guàrdia Urbana de data 24
de gener de 2018, en el que manifesta que les tasques que realitza el Sr. Navarro
són les pròpies assignades a un agent de policia operatiu de patrulla.
Atès que tanmateix, manifesta que actualment el Sr. Navarro està assignat a la
unitat motorista amb horari de matí de 6.00 h a 14.00 h, amb rotació de cap de
setmana, per cada dos caps de setmana festius, un cap de setmana treballat
(calendari general de Guàrdia Urbana).
Atès que, la cap de secció de Gestió de Personal, fa constar que el funcionari de
carrera Sr. Ivan Navarro Marsinyach presta els seus serveis en aquest Ajuntament
amb una jornada de 1.674 hores anuals, 40 hores setmanals, percebent el
complement salarial de factor d’ incompatibilitat.
Atès que la legislació d’ aplicació al règim d’ incompatibilitats a que es troben
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subjectes els cossos de la policia local de Catalunya ve determinada per l’ article
6.7 de la Llei orgànica 2/1986, de 13 de març, de forces i cossos de seguretat de l’
Estat (LOFCSE), segons el qual la pertinença a les Forces i Cossos de Seguretat
és causa d’ incompatibilitat per al desenvolupament de qualsevol altre activitat
pública o privada llevat d’ aquelles exceptuades de la legislació sobre
incompatibilitats i per l’ article 37 de la Llei 16/1991, de 10 de juliol, de policies
locals de Catalunya (LPLC) que estableix una regulació en el mateix sentit.
Atès que la jurisprudència del Tribunal Suprem en les sentències de 17 febrer de
2011, rec. 908/2010, de 5 de maig de 2011, rec 244/2010 i 16 febrer de 2012, rec.
6651/2010 ha manifestat que la remissió feta per la LOFCS s’ ha d’ entendre al
conjunt de la legislació sobre incompatibilitats.
Atès que en conseqüència, el règim jurídic aplicable a la policia local és la Llei
53/1984, de 26 de desembre, d’ incompatibilitats del personal al servei de les
administracions públiques (LI), com a llei bàsica, la Llei 21/1987, de 26 de
desembre, d’ incompatibilitats del personal al servei de les administració de la
Generalitat de Catalunya (LIPC), i el Reglament del personal al servei de les entitats
locals aprovat pel Decret 214/1990, de 30 de juliol, regula el règim d’
incompatibilitats (RPEL).
Atès que l’ article 11 LIPC estableix quines són les activitats que el personal
comprès en l’ àmbit d’ aplicació de la mateixa no podrà exercir, entre les quals no
es troba la de subministrament d’accessoris per a cotxes clàssics.
Atès que per altra banda, aquesta activitat tampoc es troba dins de les activitats
permeses i que no necessiten reconeixement de compatibilitat previstes a l’ article 2
de la LIPC ni a l’ article 322 del RPEL.
Atès que respecte de la limitació de la jornada horària l’ article 12 LIPC i l’ article
329.2 RPEL disposen que en cap cas la suma de jornades de l’ activitat pública i
privada no pot superar la jornada ordinària de l’ Administració incrementada un
50%.
Atès que per l’ exposat es pot atorgar la compatibilitat tenint en compte les
previsions dels articles 11 a 15 de la LI, 11 a 21 LIPC i 321 a 344 del RPEL, que
determinen que la compatibilitat amb la segona activitat no pot ser absoluta i que
s’ha de reconèixer, però atenent a les següents limitacions:
- Que no impedeixi o menyscabi l’ estricte compliment dels seus deures.
- Que no quedi compromès amb la seva imparcialitat i independència.
- No pot treballar en aquells assumptes relacionats amb la seva activitat a l’
Ajuntament.
- No pot modificar la jornada de treball i l’ horari i queda condicionada a l’estricte
compliment de la jornada i horari.
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- La compatibilitat quedarà sense efecte de forma automàtica en cas de que l’
interessada canvi de lloc de treball en el sector públic.
- L’ interessada no podrà invocar o fer ús de la seva condició pública per a l’ exercici
de l’ activitat privada.
- La dedicació de la jornada no pot ser superior al 50% de la jornada ordinària de l’
Administració.
- Qualsevol altre que derivi de la normativa que sigui d’ aplicació al règim d’
incompatibilitats.
Atès que els articles 14 LI, 17 LIPC i 339 RPEL determinen que l’ exercici d’ una
segona activitat requerirà previ reconeixement exprés de compatibilitat.
Atès que respecte a les limitacions en el règim retributiu, l’ article 14 de la LIPC
disposa que no es podrà reconèixer compatibilitat al personal que ocupi llocs de
treball que comportin la percepció d’un complement específic pel factor d’
incompatibilitat o per concepte equiparable.
Atès que la policia local d’ aquest Ajuntament percep dins del complement específic
el factor d’ incompatibilitat, motiu pel qual aquest no s’ haurà d’ abonar mentre es
mantingui vigent l’ autorització de compatibilitat.
Atès que degut a que ni la LI ni la LIPC regulen el sentit del silenci administratiu s’
ha d’ estar al que estableix l’ article 24 de la Llei 39/2015, d’ 1 d’ octubre del
procediment administratiu comú de les Administracions Públiques segons el qual en
els procediments iniciats a sol·licitud de persona interessada si en el termini màxim
establert pel procediment en qüestió no s’ ha notificat resolució expressa, legitima a
l’ interessat per entendre estimada la seva sol·licitud per silenci administratiu, llevat
de que una norma amb rang de llei o una norma de Dret Comunitari o de Dret
Internacional aplicable a Espanya estableixi el contrari.
Atès que l’ article 8.1 g) de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència,
accés a la informació pública i bon govern determina que les resolucions d’
autorització o reconeixement de compatibilitat que afectin als empleats públic s’ han
de fer públiques
Vist l’informe l’ Intendent Major, Cap de la Guàrdia Urbana.
Vist l’ informe de l’ assessora jurídica de Recursos Humans.
Vist l’ article 22.2 de la Llei 21/1987, de 26 de novembre d’ incompatibilitats del
personal al servei de l’ Administració de la Generalitat i l’ article 333 a) del
Reglament del personal al servei de l’ Administració local, aprovat per Decret
214/1990, de 30 de juliol atorga la competència per reconèixer la compatibilitat al
Ple de l’ Ajuntament.
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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.- RECONÈIXER, amb efectes 30 de novembre de 2017, al Sr. Iván
Navarro Marsinyach, la compatibilitat per exercir l’ activitat privada de
subministrament d’accessoris per a cotxes clàssics, de dilluns a divendres de
15.30h a 18.30 hores, per compte propi.
SEGON.- DEIXAR d’ abonar al Sr. Iván Navarro Marsinyach, el factor
d’incompatibilitat del complement específic per import de 42,75 euros mensuals,
mentre es mantingui vigent el reconeixement de compatibilitat.
TERCER.- L’exercici de l’activitat declarada compatible resta sotmesa a les
limitacions legals, i en concret, al compliment de les següents condicions:
a) L’activitat no pot incidir o estar relacionada amb serveis d’aquest Ajuntament, ni
comprometre la imparcialitat i independència del funcionari ni impedir o menyscabar
l’estricte compliment dels seus deures o perjudicar els interessos generals.
b) L’exercici de l’activitat declarada compatible no pot modificar la jornada de treball
ni l’horari del funcionari, restant condicionada la seva validesa a l’estricte
compliment de la jornada i l’horari del lloc de treball que ocupa en aquest
Ajuntament.
c) La compatibilitat quedarà sense efecte de forma automàtica si el funcionari
canvia de lloc de treball o es modifiquin les condicions del que ocupa actualment.
d) El funcionari no podrà invocar o fer ús de la seva condició pública per a l’exercici
de l’ activitat privada.
e) Qualsevol altre que es derivi del compliment de la normativa aplicable sobre
incompatibilitats del personal funcionari al servei d’aquesta administració.
QUART.- Fer públic aquest acord de conformitat amb el que preveu l’art. 8.1.g) de
la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i
bon govern.
CINQUÈ.- Notificar el present acord al funcionari interessat i a la Junta de Personal
Funcionari.
SISÈ.- Traslladar el present acord a l’Àrea de l’ Àrea de Seguretat, Convivència i
Civisme i al Servei de Recursos Humans (Nòmines).

ACORD 5.-

RELATIU

A

DONAR

COMPTE

AL

PLE

DEL

GRAU

DE
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COMPLIMENT DELS CRITERIS DEFINITS PER A LES INVERSIONS
FINANCERAMENT SOSTENIBLES DOTADES AL 2017 AMB EL ROMANENT DE
TRESORERIA PER A DESPESES GENERALS RESULTANT DE LA LIQUIDACIÓ
DEL PRESSUPOST DE L’EXERCICI 2016. (EXP.5822/2018)
Es dóna compte de l’acord que es transcriu seguidament, del qual se’n donen per
assabentats els assistents a la sessió, adoptant-se els acords que figuren en la
seva part dispositiva:

El Tinent d'Alcaldia, titular de l'Àrea d’Hisenda i Serveis Centrals, en exercici de les
facultats que li atorga els Decrets de l’alcaldia 6374 i 6375, de 26 de juliol de 2016,
aquest darrer publicat al BOPB de 5 d’agost de 2016, previ dictamen de la Comissió
Permanent de Presidència, dóna compte al Ple del grau de compliment dels criteris
definits a la disposició addicional 16a. punt 6. Del text refós de la Llei Reguladora de
les Hisendes Locals, de les inversions financerament sostenibles finançades amb el
romanents de tresoreria per a despeses generals resultants de les liquidacions del
pressupost dels exercicis 2015 i 2016.
Vist l’acord la Junta de Govern Local de data 28 de juny de 2016 d’aprovació, de
conformitat amb el disposa l’article 32, i la disposició addicional sisena de la Llei
orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera,
del destí del superàvit resultant de la liquidació del Pressupost Municipal de
l’exercici 2015, a les inversions financerament sostenibles, per import de
3.522.551,75 euros, següents:
Import
2.199.898,51

1

Actuació
Projecte de millora de la pavimentació a diferents carrers de la ciutat

2

Projecte millora pavimentació rambles centrals Rambla Marina i Av. Carmen Amaya

495.420,00

3

Projecte de millora de la plaça Sènia

153.705,01

4

Projecte de millora de la urbanització de la Rambla Catalana

422.690,59

5

Plantació d'arbrat de la ciutat-Pla Director Espais Verds i Arbrat Viari
Total

250.837,64
3.522.551,75

Atès que el ple municipal en sessió de data 28 de juny de 2016 aprovà l’expedient
modificació de crèdit en la modalitat de crèdit extraordinari del pressupost de
l’exercici 2016, pel finançament amb romanent de tresoreria per a despeses
generals de la liquidació de l’exercici 2015 de les inversions financerament
sostenibles relacionades a l’apartat anterior.
Vist l’acord la Junta de Govern Local de data 20 juny de 2017, d’aprovació, de
conformitat amb el disposa l’article 32, i la disposició addicional sisena de la Llei
orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera,
del destí del superàvit resultant de la liquidació del Pressupost Municipal de
l’exercici 2016, a les actuacions financerament sostenibles, per import de
20.144.519,48 euros, següents:
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Actuació
1 Treballs de plantació i/o substitució arbrat d'alienació i arrabasaments

Import
299.995,30

2 Millora i adequació mediambiental de les instal.lacions enllumenat exterior

5.447.643,12

3 Treballs de millora accesibilitat mitjançant cobriment escocells al municipi

299.903,34

4 Projecte adequació espai planta 1 C.Migdia 5 per a la sala de comandament guardia

365.350,39

5 Projecte renovació pavimentació diferents carrers de L'Hospitalet millora accessibilitat

6.008.212,84

6 Projecte remodelació C. Naranjos, ente C. Pere Pelegrí i C. Andorra

191.822,67

7 Projecte climatització edifici mitjans de comunicació

415.940,63

8 Remodelació c. Enginyer Moncunill entre Av. Miraflores i Av. Torrent Gornal

829.999,98

9 Adequació a la nova normativa ecològica de la climatització edifici biblioteca Bòbila

317.416,67

10 Urbanització espai públic Pl. Cirerers (Llosa Sanfeliu)
11 Adequació i millora pavimentació C. Estudi

1.536.722,22
137.199,40

12 Projecte de pavimentació ciutat (Asfaltat)

4.294.312,92

Total

20.144.519,48

Atès que el ple municipal en sessió de data 27 de juny de 2017 aprovà l’expedient
modificació de crèdit en la modalitat de crèdit extraordinari del pressupost de
l’exercici 2017, pel finançament amb romanent de tresoreria per a despeses
generals de la liquidació de l’exercici 2016 de les inversions financerament
sostenibles relacionades a l’apartat anterior.
Atès que d’acord amb el que disposa la Disposició addicional 16a. punt 6. del text
refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, anualment, juntament amb la
liquidació del pressupost, es donarà compte al ple de la Corporació Local del grau
de compliment dels criteris definits a l’esmentada disposició en relació a les
inversions financerament sostenibles, i se’n farà públic en el seu portal web.
VIST l’informe núm. 6/2018 de la intervenció General sobre la liquidació del
Pressupost General de l’exercici 2017.
VISTA la Memòria d’execució i del grau de compliment dels criteris definits per a les
Inversions Financerament Sostenibles finançades amb el romanent de tresoreria
per a despeses generals resultants de les liquidacions dels pressupost de l’exercici
2015 i 2016, de la Directora de Serveis de l’Àrea d’Espai Públic, Habitatge,
Urbanisme i Sostenibilitat i de la Cap de Servei de Programació i Pressupostos, de
data 8 de març de 2018.
VISTA la resolució núm. 1178/2018 de la liquidació del Pressupost General de
l’exercici 2017.
El Ple, a proposta del Tinent/de la Tinenta d’Alcaldia, titular de l’Àrea d’Hisenda i
Serveis Centrals, i amb el dictamen previ de la Comissió Permanent de Presidència
ACORDA:
PRIMER.- Es dóna per assabentat del grau de compliment dels criteris definits a la
disposició addicional 16a.punt 6. del text refós de la Llei Reguladora de les
Hisendes Locals, de les inversions financerament sostenibles dotades al 2016 amb
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el romanent de tresoreria per a despeses generals resultant de la liquidació del
pressupost de l’exercici 2015, d’acord amb la Memòria presentada per la Direcció
de Serveis d’Espai Públic, Habitatge, Urbanisme i Sostenibilitat i el Servei de
Programació i Pressupostos, de data 8 de març de 2018, que consta a l’expedient i
que es dona per reproduïda, i segons el resum següent:
SITUACIÓ DE LES INVERSIONS FINANCERAMENT SOSTENIBLES FINANÇADES AMB ROMANENT DE TRESORERIA PER A
DESPESES GENERALS DE LA LIQUIDACIÓ DEL 2015
EFECTES PRESSUPOSTÀRIS I
ECONÒMICS PREVISTOS

Nº PROJECTE
Millora de la pavimentació a diferents carrers de la
1
ciutat
Millora de la pavimentació de les rambles centrals de
2
la Rambla Marina i Av. Carmen Amaya

Import Inicial
Projecte

EFECTES PRESSUPOSTARIS I ECONÒMICS 2017

Reducció anual
despesa

Import
Adjudicat

Total
Obligacions
Reconegudes

Reducció
despesa
acumulada

2.199.898,51

-

45.524,88

1.848.794,69

1.784.844,92

495.420,00

-

16.320,24

320.948,71

320.948,60

5.744,93

Millora de la plaça Sènia

153.705,01

-

8.442,93

113.530,33

85.147,75

3.507,90

4

Millora de la urbanització de la Rambla Catalana

422.690,59

-

5.134,76

459.034,08

422.690,59

5

Plantació d'arbrat de la ciutat-Pla Director Espais
Verds i Arbrat Viari

250.837,64

-

43.200,00

250.837,64

250.765,04

5.520,00

- 118.622,81

2.993.145,45

2.864.396,90

14.772,83

3

3.522.551,75

-

-

SEGON.- Es dóna per assabentat del grau de compliment dels criteris definits a la
disposició addicional 16a.punt 6. del text refós de la Llei Reguladora de les
Hisendes Locals, de les inversions financerament sostenibles dotades al 2017 amb
el romanent de tresoreria per a despeses generals resultant de la liquidació del
pressupost de l’exercici 2016, d’acord amb la Memòria presentada per la Direcció
de Serveis d’Espai Públic, Habitatge, Urbanisme i Sostenibilitat i el Servei de
Programació i Pressupostos, de data 8 de març de 2018, que consta a l’expedient i
que es dona per reproduïda, i segons el resum següent:
SITUACIÓ DE LES INVERSIONS FINANCERAMENT SOSTENIBLES FINANÇADES AMB ROMANENT DE TRESORERIA PER A
DESPESES GENERALS DE LA LIQUIDACIÓ DEL 2016
EFECTES PRESSUPOSTÀRIS I
ECONÒMICS PREVISTOS

Nº PROJECTE
Treballs de plantació i/o substitució arbrat d'alienació i
1
arrabasaments
Millora i adequació mediambiental de les instal.lacions
2
enllumenat exterior
Treballs de millora accesibilitat mitjançant cobriment
3
escocells al municipi
Projecte adequació espai planta 1 C.Migdia 5 per a la
4
sala de comandament G.U.
Projecte de renovació pavimentació a diferents
5
carrers de L'Hospitalet per millora accessibilitat
Projecte remodelació C. Naranjos, ente C. Pere
6
Pelegrí i C. Andorra

Import Inicial
inversió

EFECTES PRESSUPOSTARIS I ECONÒMICS 2017

Total
Reducció anual
Obligacions
despesa
Import Adjudicat Reconegudes

Reducció
despesa
acumulada

299.995,30

-

43.200,00

299.995,30

-

-

5.447.643,12

-

560.166,00

3.301.816,49

-

-

299.903,34

-

63.492,00

299.903,34

-

-

293.011,01

-

-

365.350,39

-

Pendent
adjudicació

6.008.212,84

-

31.500,00

-

-

191.822,67

-

1.680,00

138.908,00

-

-

7 Projecte climatització edifici mitjans de comunicació

415.940,63

-

6.900,00

289.031,78

-

-

Remodelació c. Enginyer Moncunill entre Av.
8
Miraflores i Av. Torrent Gornal

829.999,98

-

3.570,00

567.636,99

-

-

Adequació a la nova normativa ecològica de la
9
climatització edifici biblioteca Bòbila

317.416,67

-

6.900,00

210.447,25

-

-

10 Urbanització espai públic Pl. Cirerers (Llosa Sanfeliu)
11 Adequació i millora pavimentació C. Estudi
12 Projecte de pavimentació ciutat (Asfaltat)

Pendent
adjudicació

1.536.722,22

-

630,00

137.199,40

-

630,00

111.218,80

-

-

726,61

-

4.294.312,92

-

25.200,00

20.144.519,48

-

743.868,00

3.573.735,00

-

-

9.085.703,96

726,61
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TERCER.- Publicar aquesta informació en el portal web de l’Ajuntament.
QUART.- NOTIFICAR l’acord a les àrees gestores interessades i a la intervenció
general.
ACORD 6.- RELATIU A L’APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ
DE CRÈDIT NÚM. 17 DEL PRESSUPOST DE L’AJUNTAMENT PER A
L’EXERCICI 2018, CORRESPONENT ALS EXPEDIENTS 82 I 84/2018 EN LA
MODALITAT DE BAIXA PER ANUL·LACIÓ. (EXP.6274/2018)
Es dóna compte de l’acord que es transcriu seguidament, i sotmès a votació
s'aprova amb 19 vots a favor dels representants del PSC-CP, Srs./Sres. Núria
Marín Martínez, Francesc J. Belver Vallés, Cristian Alcázar Esteban, José Castro
Borrallo, Manuel Brinquis Pérez, José M. García Mompel, Jaume Graells Veguin,
Jesús Husillos Gutiérrez, M. Ángeles Sariñena Hidalgo, Rocío Ramírez Pérez i
David Quirós Brito; dels representants d’ICV-EUiA-PIRATES-E, Sres./Sr. Ana
González Montes, Juliana Carballeira Pascual i Iván Nieto Martínez; dels
representants d’ERC-AM, Srs. Antoni Garcia i Acero i Jorge García Muñoz; del
representant de la CUP-PA, Sr. Christian Giménez Márquez; i dels REGIDORS NO
ADSCRITS, Sra./Sr. Cristina Santón Ramiro i Rafael Jiménez Ariza; i amb 8 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; 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 els acords que figuren en la seva part
dispositiva:

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 d’acord amb el que es
preveu a l’article 175 del Text refós de la llei reguladora de les Hisendes Locals,
aprovat per RD 2/2004, de 5 de març.
ATÈS que en la tramitació de la modificació de crèdits s’ha seguit el que disposa
l’article 5.2 de les Bases d’Execució del pressupost general per a l’exercici 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 16, de la Intervenció
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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 17 del pressupost de
l’ajuntament per a l’exercici 2018, corresponent als expedients 82 i 84/2018 en la
modalitat de Baixa per anul·lació (-4.259.541,78 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
980.777,67
0,00
5.680.665,35
0,00
0,00
0,00
1.526.058,84
0,00
11.783.717,37
-4.259.541,78
24.829.638,66
0,00
9.613.964,88
0,00
54.414.822,77
-4.259.541,78
MODIFICACIO MODIFICACIÓ
ANTERIOR
ACTUAL
4.786.317,34
0,00
1.965.876,50
0,00
0,00
0,00
671.121,52
0,00
0,00
0,00
45.191.549,36
-4.259.541,78
1.799.958,05
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
54.414.822,77
-4.259.541,78

DEFINITIU
108.308.700,44
10.604.664,49
26.652.671,31
86.276.977,77
2.329.350,00
1.526.058,84
21.263.254,60
24.829.638,66
18.763.964,88
300.555.280,99
DEFINITIU
88.587.600,92
105.597.044,92
3.017.000,00
16.270.330,79
500.000,00
63.821.086,59
7.912.217,77
0,00
14.850.000,00
300.555.280,99

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 7.- RELATIU A L’APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ
DE CRÈDIT NÚM. 21 DEL PRESSUPOST DE L’AJUNTAMENT PER A
L’EXERCICI 2018, CORRESPONENT ALS EXPEDIENTS 94 I 95/2018, EN LA
MODALITAT DE BAIXA PER ANUL·LACIÓ/CRÈDIT EXTRAORDINARI. (EXP.
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7959/2018)
Es dóna compte de l’acord que es transcriu seguidament, i sotmès a votació
s'aprova amb 13 vots a favor dels representants del PSC-CP, Srs./Sres. Núria
Marín Martínez, Francesc J. Belver Vallés, Cristian Alcázar Esteban, José Castro
Borrallo, Manuel Brinquis Pérez, José M. García Mompel, Jaume Graells Veguin,
Jesús Husillos Gutiérrez, M. Ángeles Sariñena Hidalgo, Rocío Ramírez Pérez i
David Quirós Brito; i dels REGIDORS NO ADSCRITS, Sra./Sr. Cristina Santón
Ramiro i Rafael Jiménez Ariza; i amb 14 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-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
del REGIDOR NO ADSCRIT Sr. Francisco Javier Martín Hermosín; assistents
presents en el moment de la votació, adoptant-se els acords que figuren en la seva
part dispositiva:

ATÈS el pressupost de l’Ajuntament per a l’exercici 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
d’acord amb el que es preveu a l’article 175 i 177 del Text refós de la llei reguladora
de les Hisendes Locals, aprovat per RD 2/2004, de 5 de març.
ATÈS que en la tramitació de la modificació de crèdits s’ha seguit el que disposa
l’article 5.2 de les Bases d’Execució del pressupost general per a l’exercici 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 18, 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 21 del pressupost de
l’ajuntament per a l’exercici 2018, corresponent als expedients 94 i 95/2018 en la
modalitat de Baixa per anul·lació/Crèdit extraordinari (817.484,26 euros) d’acord
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amb el detall que figura a l’expedient i amb el resum següent :
ESTAT D'INGRESSOS
CAP 1 - IMPOSTOS DIRECTES
CAP 2 - IMPOSTOS INDIRECTES
CAP 3 - TAXES, PP I ALTRES ING.
CAP 4 - TRANSFERÈNCIES CORRENTS
CAP 5 - INGRESSOS PATRIMONIALS
CAP 6 - ALIENACIÓ D'INVERSIONS REALS
CAP 7 - TRANSFERÈNCIES CAPITAL
CAP 8 - ACTIUS FINANCERS
CAP 9 - PASSIUS FINANCERS
TOTAL
ESTAT DE DESPESES

INICIAL
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

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

83.801.283,58
103.631.168,42
3.017.000,00
15.599.209,27
500.000,00
22.889.079,01

CAP 7 - TRANSFERÈNCIES CAPITAL
CAP 8 - ACTIUS FINANCERS
CAP 9 - PASSIUS FINANCERS
TOTAL

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
980.777,67
0,00
6.081.060,30
0,00
0,00
0,00
1.526.058,84
0,00
6.721.558,08
0,00
24.829.638,66
0,00
9.613.964,88
0,00
49.753.058,43
0,00
MODIFICACIO MODIFICACIÓ
ANTERIOR
ACTUAL
5.163.925,99
0,00
1.988.662,80
0,00
0,00
0,00
671.121,52
0,00
0,00
0,00
40.129.390,07
-817.484,26
817.484,26
1.799.958,05
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
49.753.058,43
0,00

DEFINITIU
108.308.700,44
10.604.664,49
26.652.671,31
86.677.372,72
2.329.350,00
1.526.058,84
20.460.637,09
24.829.638,66
18.763.964,88
300.153.058,43
DEFINITIU
88.965.209,57
105.619.831,22
3.017.000,00
16.270.330,79
500.000,00
63.018.469,08
7.912.217,77
0,00
14.850.000,00
300.153.058,43

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 8.- RELATIU A L’APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ
DE CRÈDIT NÚM. 22 DEL PRESSUPOST DE L’AJUNTAMENT PER A
L’EXERCICI 2018, CORRESPONENT ALS EXPEDIENTS 89 I 93/2018, EN LA
MODALITAT DE BAIXA PER ANUL·LACIÓ/CRÈDIT EXTRAORDINARI I 90/2018
EN LA MODALITAT DE BAIXA PER ANUL·LACIÓ/SUPLEMENT DE CRÈDIT.
(EXP.7965/2018)
Es dóna compte de l’acord que es transcriu seguidament, i sotmès a votació
s'aprova amb 15 vots a favor dels representants del PSC-CP, Srs./Sres. Núria
Marín Martínez, Francesc J. Belver 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
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García Muñoz; i dels REGIDORS NO ADSCRITS, Sra./Sr. Cristina Santón Ramiro i
Rafael Jiménez Ariza; i amb 12 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-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; 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, adoptant-se els acords que figuren en la seva
part dispositiva:

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 RD
2/2004, de 5 de març.
ATÈS que en la tramitació de la modificació de crèdits s’ha seguit el que disposa
l’article 5.2 de les Bases d’Execució del pressupost general per a l’exercici 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 19, 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 22 del pressupost de
l’ajuntament per a l’exercici 2018, corresponent als expedients 89 i 93/2018 en la
modalitat de Baixa per anul·lació/Crèdit extraordinari (375.618,54 euros) i 90/2018
en la modalitat de Baixa per anul·lació/Suplement de Crèdit (515.021,00 euros)
d’acord amb el detall que figura a l’expedient i amb el resum següent :
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ESTAT D'INGRESSOS
CAP 1 - IMPOSTOS DIRECTES
CAP 2 - IMPOSTOS INDIRECTES
CAP 3 - TAXES, PP I ALTRES ING.
CAP 4 - TRANSFERÈNCIES CORRENTS
CAP 5 - INGRESSOS PATRIMONIALS
CAP 6 - ALIENACIÓ D'INVERSIONS REALS
CAP 7 - TRANSFERÈNCIES CAPITAL
CAP 8 - ACTIUS FINANCERS
CAP 9 - PASSIUS FINANCERS
TOTAL
ESTAT DE DESPESES
CAP 1 - DESPESES PERSONAL
CAP 2 - DESP CORRENTS BENS I SERVEIS
CAP 3 - DESPESES FINANCERES
CAP 4 - TRANSFERÈNCIES CORRENTS
CAP 5 - FONS DE CONTINGÈNCIA
CAP 6 - INVERSIONS REALS
CAP 7 - TRANSFERÈNCIES CAPITAL
CAP 8 - ACTIUS FINANCERS
CAP 9 - PASSIUS FINANCERS
TOTAL

INICIAL
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
980.777,67
0,00
6.081.060,30
0,00
0,00
0,00
1.526.058,84
0,00
6.721.558,08
0,00
24.829.638,66
0,00
9.613.964,88
0,00
49.753.058,43
0,00
MODIFICACIO MODIFICACIÓ
ANTERIOR
ACTUAL
5.163.925,99
0,00
1.988.662,80
677.639,54
0,00
-680.639,54
671.121,52
3.000,00
0,00
0,00
40.129.390,07
0,00
1.799.958,05
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
49.753.058,43
0,00

DEFINITIU
108.308.700,44
10.604.664,49
26.652.671,31
86.677.372,72
2.329.350,00
1.526.058,84
20.460.637,09
24.829.638,66
18.763.964,88
300.153.058,43
DEFINITIU
88.965.209,57
106.297.470,76
2.336.360,46
16.273.330,79
500.000,00
63.018.469,08
7.912.217,77
0,00
14.850.000,00
300.153.058,43

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 9.- RELATIU A L’APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ
DE CRÈDIT NÚM. 23 DEL PRESSUPOST DE L’AJUNTAMENT PER A
L’EXERCICI 2018, CORRESPONENT ALS EXPEDIENTS 87- 97 I 98/2018, EN LA
MODALITAT DE BAIXA PER ANUL·LACIÓ/CRÈDIT EXTRAORDINARI.
(EXP.8035/2018)
Es dóna compte de l’acord que es transcriu seguidament, i sotmès a votació
s'aprova amb 19 vots a favor dels representants del PSC-CP, Srs./Sres. Núria
Marín Martínez, Francesc J. Belver Vallés, Cristian Alcázar Esteban, José Castro
Borrallo, Manuel Brinquis Pérez, José M. García Mompel, Jaume Graells Veguin,
Jesús Husillos Gutiérrez, M. Ángeles Sariñena Hidalgo, Rocío Ramírez Pérez i
David Quirós Brito; dels representants d’ICV-EUiA-PIRATES-E, Sres./Sr. Ana
González Montes, Juliana Carballeira Pascual i Iván Nieto Martínez; dels
representants d’ERC-AM, Srs. Antoni Garcia i Acero i Jorge García Muñoz; del
representant de la CUP-PA, Sr. Christian Giménez Márquez; i dels REGIDORS NO
ADSCRITS, Sra./Sr. Cristina Santón Ramiro i Rafael Jiménez Ariza; amb 4 vots en
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contra dels representants de CIUTADANS, Srs./Sres. Miguel Manuel García Valle,
M. Carmen Esteban Fernández, Rainaldo Ruiz Narváez i Jesús Amadeo Martín
González; i amb 4 vots d’abstenció 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; assistents presents en el moment de la votació, adoptant-se els acords
que figuren en la seva part dispositiva:

ATÈS el pressupost de l’Ajuntament per a l’exercici 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,
d’acord amb el que es preveu a l’article 175 i 177 del Text refós de la llei reguladora
de les Hisendes Locals, aprovat per RD 2/2004, de 5 de març.

ATÈS que en la tramitació de la modificació de crèdits s’ha seguit el que disposa
l’article 5.2 de les Bases d’Execució del pressupost general per a l’exercici 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 20, 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 23 del pressupost de
l’ajuntament per a l’exercici 2018, corresponent als expedients 87-97 i 98/2018 en la
modalitat de Baixa per anul·lació/ Crèdit Extraordinari (30.205,00 euros) d’acord
amb el detall que figura a l’expedient i amb el resum següent :
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ESTAT D'INGRESSOS
CAP 1 - IMPOSTOS DIRECTES
CAP 2 - IMPOSTOS INDIRECTES
CAP 3 - TAXES, PP I ALTRES ING.
CAP 4 - TRANSFERÈNCIES CORRENTS
CAP 5 - INGRESSOS PATRIMONIALS
CAP 6 - ALIENACIÓ D'INVERSIONS REALS
CAP 7 - TRANSFERÈNCIES CAPITAL
CAP 8 - ACTIUS FINANCERS
CAP 9 - PASSIUS FINANCERS
TOTAL
ESTAT DE DESPESES
CAP 1 - DESPESES PERSONAL
CAP 2 - DESP CORRENTS BENS I SERVEIS
CAP 3 - DESPESES FINANCERES
CAP 4 - TRANSFERÈNCIES CORRENTS
CAP 5 - FONS DE CONTINGÈNCIA
CAP 6 - INVERSIONS REALS
CAP 7 - TRANSFERÈNCIES CAPITAL
CAP 8 - ACTIUS FINANCERS
CAP 9 - PASSIUS FINANCERS
TOTAL

INICIAL
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
980.777,67
0,00
6.081.060,30
0,00
0,00
0,00
1.526.058,84
0,00
6.721.558,08
0,00
24.829.638,66
0,00
9.613.964,88
0,00
49.753.058,43
0,00
MODIFICACIO MODIFICACIÓ
ANTERIOR
ACTUAL
5.163.925,99
0,00
2.666.302,34
-30.205,00
-680.639,54
0,00
674.121,52
30.205,00
0,00
0,00
40.129.390,07
0,00
1.799.958,05
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
49.753.058,43
0,00

DEFINITIU
108.308.700,44
10.604.664,49
26.652.671,31
86.677.372,72
2.329.350,00
1.526.058,84
20.460.637,09
24.829.638,66
18.763.964,88
300.153.058,43
DEFINITIU
88.965.209,57
106.267.265,76
2.336.360,46
16.303.535,79
500.000,00
63.018.469,08
7.912.217,77
0,00
14.850.000,00
300.153.058,43

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 10.- RELATIU A L’APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ
DE CRÈDIT NÚM. 26 DEL PRESSUPOST DE L’AJUNTAMENT PER A
L’EXERCICI 2018, CORRESPONENT ALS EXPEDIENTS 96/2018, EN LA
MODALITAT DE BAIXA PER ANUL·LACIÓ/CRÈDIT EXTRAORDINARI.
(EXP.8791/2018)
Es dóna compte de l’acord que es transcriu seguidament, i sotmès a votació
s'aprova amb 19 vots a favor dels representants del PSC-CP, Srs./Sres. Núria
Marín Martínez, Francesc J. Belver Vallés, Cristian Alcázar Esteban, José Castro
Borrallo, Manuel Brinquis Pérez, José M. García Mompel, Jaume Graells Veguin,
Jesús Husillos Gutiérrez, M. Ángeles Sariñena Hidalgo, Rocío Ramírez Pérez i
David Quirós Brito; dels representants d’ICV-EUiA-PIRATES-E, Sres./Sr. Ana
González Montes, Juliana Carballeira Pascual i Iván Nieto Martínez; dels
representants d’ERC-AM, Srs. Antoni Garcia i Acero i Jorge García Muñoz; del
representant de la CUP-PA, Sr. Christian Giménez Márquez; i dels REGIDORS NO
ADSCRITS, Sra./Sr. Cristina Santón Ramiro i Rafael Jiménez Ariza; i amb 8 vots
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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; 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 els acords que figuren en la seva part
dispositiva:

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
d’acord amb el que es preveu a l’article 175 i 177 del Text refós de la llei reguladora
de les Hisendes Locals, aprovat per RD 2/2004, de 5 de març.

ATÈS que en la tramitació de la modificació de crèdits s’ha seguit el que disposa
l’article 5.2 de les Bases d’Execució del pressupost general per a l’exercici 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 26/2018, 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 26 del pressupost de
l’ajuntament per a l’exercici 2018, corresponent a l’expedient 96/2018 en la
modalitat de Baixa per anul·lació/Crèdit extraordinari (53.252,10 euros) d’acord amb
el detall que figura a l’expedient i amb el resum següent :
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ESTAT D'INGRESSOS
CAP 1 - IMPOSTOS DIRECTES
CAP 2 - IMPOSTOS INDIRECTES
CAP 3 - TAXES, PP I ALTRES ING.
CAP 4 - TRANSFERÈNCIES CORRENTS
CAP 5 - INGRESSOS PATRIMONIALS
CAP 6 - ALIENACIÓ D'INVERSIONS REALS
CAP 7 - TRANSFERÈNCIES CAPITAL
CAP 8 - ACTIUS FINANCERS
CAP 9 - PASSIUS FINANCERS
TOTAL
ESTAT DE DESPESES

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

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

83.801.283,58
103.631.168,42
3.017.000,00
15.599.209,27
500.000,00
22.889.079,01

CAP 7 - TRANSFERÈNCIES CAPITAL
CAP 8 - ACTIUS FINANCERS
CAP 9 - PASSIUS FINANCERS
TOTAL

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
980.777,67
0,00
6.110.519,25
0,00
0,00
0,00
1.526.058,84
0,00
6.721.558,08
0,00
24.829.638,66
0,00
9.613.964,88
0,00
49.782.517,38
0,00
MODIFICACIO MODIFICACIÓ
ANTERIOR
ACTUAL
5.193.384,94
0,00
2.631.697,34
0,00
-680.639,54
0,00
708.726,52
0,00
0,00
0,00
40.129.390,07
-53.252,10
53.252,10
1.799.958,05
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
49.782.517,38
0,00

DEFINITIU
108.308.700,44
10.604.664,49
26.652.671,31
86.706.831,67
2.329.350,00
1.526.058,84
20.460.637,09
24.829.638,66
18.763.964,88
300.182.517,38
DEFINITIU
88.994.668,52
106.262.865,76
2.336.360,46
16.307.935,79
500.000,00
63.018.469,08
7.912.217,77
0,00
14.850.000,00
300.182.517,38

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).
COMISSIÓ PERMANENT DE DRETS I TERRITORI
En relació amb els dictàmens que han estat informats per la Comissió
Permanent de Drets i Territori, es produeixen les intervencions següents:

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

SR. MARTIN HERMOSIN (REGIDOR NO ADSCRIT)
Gracias. A favor de todas.
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SR. JIMÉNEZ ARIZA (REGIDOR NO ADSCRIT)
Gràcies Alcaldessa, a favor de tots els punts.

SRA. CRISTINA SANTON (REGIDORA NO ADSCRITA)
Gràcies, a favor dels quatre.

SR. GIMÉNEZ MARQUEZ (CUP-PA)
Abstenció de l’11 al 13 i a favor del 14.

SR. MONRÓS IBÁÑEZ (CiU)
A favor de l’11 al 14.

SR. GARCIA I ACERO (ERC-AM)
A favor de tots.

SR. ALONSO NAVARRO (PP)
Tots a favor.
SR. NIETO MARTÍNEZ (ICV-EUiA-PIRATES-E)
A favor també de l’11 al 14. En el punt 14, que és l’encomana que cada any amb el
Consell Comarcal sobre el tema de la campanya en contra dels mosquits, ja ho vam
comentar l’any passat i ho tornem a repetir, és un pressupost insuficient per a la
realitat que hi ha, als nostres parcs i jardins de la nostra ciutat, ho diem i ho repetim.
Els nostres infants i la nostra gent gran pateix, cada any, i des de ja, l’impacta del
mosquit tigre i d’altres tipus d’insectes que afecten a la salut pública, per tant,
demanem que s’atingui d’una manera prioritària les zones enjardinades, parcs,
portal d’escoles, etc, d’acord?. Gràcies.

SR. GARCIA VALLE (CIUTADANS)
A favor del 11,12,13 y en cuanto al 14, estamos también favor, pero sí que
tendríamos que ir un poco más allá, seguramente no sé si…, ahí están los técnicos,
pero la sensación que uno tiene y se está viendo, es que cada año nos afectan más
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estas plagas de mosquitos y más peligrosos, no?. No sé si es que se han
acostumbrado ya, estos bichos a que esos tratamientos que se les dan, ya se han
hecho inmunes y parece ser que bueno, que está afectando mucho porque cada
vez hay más casos de gente que se siente más perjudicada por las picaduras de
estos mosquitos, yo creo que habría que ir un poco más allá e intentar, supongo
que los técnicos lo tendrán en cuenta, pero vamos que habría que abundar en esas
políticas para que de una vez por todas nos causen menos perjuicio porque
observamos que año tras año estas plagas proliferan mucho más y habría que
intentar medidas quizás.., no lo sé, los técnicos están ahí, lo reitero otra vez, más
drásticas para ver si podemos de una manera…, más o menos radicarlos.

SRA. CRISTINA SANTON (REGIDORA NO ADSCRITA
Gràcies. Per aclarir un parell de comentaris que s’han fet aquí sobre els mosquits.
Per una banda, la quantitat econòmica, l’import econòmic el dictamina el propi
Consell Comarcal en base als metros quadrats, de clavegueram, zones verdes,
agràries, etc, per municipi i són, bueno, suficients per fer el control de plagues
durant tot el 2018.
Per altra banda, sobre el tema de que cada vegada, bueno, crec que s’ha posat una
mica en dubte la capacitat del Consell Comarcal per dur a terme aquesta feina a la
realitat, no?, parlant de que les plagues que no són suficients, que surten nous
mosquits que.., en fi.., comentar-les que el Consell Comarcal del Baix és un plaer i
un gust dir que, treballa amb el principals centres d’investigació d’Europa, tot el que
és la plaga dels mosquits i tots els insectes vectorials i que a nivell tècnic té la tota
la maquinaria necessària per fer front a totes les plagues urbanes que poden arribar
a la nostra ciutat. Gràcies.

SR. NIETO MARTÍNEZ (ICV-EUiA-PIRATES-E)
Yo creo que la concejala delegada de salud no se pasea por los parques de esta
ciudad porque no tiene, vamos, yo creo que no tiene gaire coneixement de com
està la situació als parcs i jardins de la nostra ciutat. Farem una ruta, si vols, un dia i
anem als parcs i veiem si és suficient o no és suficient el pressupost que hi ha.
Perquè és una pena que els nens i grans, ja sigui per la calor perquè no hi ha
ombra o pels mosquits, al final, quan comença la calor no poden gaudir dels parcs
de la nostra ciutat, aquesta és la realitat, desprès podem fer cuentos chinos.

SRA. CRISTINA SANTON (REGIDORA NO ADSCRITA
Sí breument. Les plagues urbanes, siguin mosquits, rosegadors o paneroles són
una realitat a la ciutat, als pobles i a tot arreu on hi ha civilització, llavors, amb
aquests mai acabarem, s’han de fer els tractaments amb productes que Europa
permet fer-ho, amb lo qual no serien potser lo més potents del món, i en base del
què comentava dels mosquits, al parc n’hi ha tolls, als jardins privats i finques
privades n’hi ha tolls d’aigua i on hi ha aigua estancada, a l’estiu, hi ha mosquits.
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SRA. ALCALDESSA
Hem acabat el punt, passem a la segona part de control i fiscalització.
BENESTAR I DRETS SOCIALS
REGIDORIA DE GOVERN DE BENESTAR SOCIAL
ACORD 11.- RELATIU A LA IMPOSICIÓ DE SANCIÓ AL SR. B.E.B.V. PER
INFRACCIÓ DE LA LLEI 50/99 SOBRE TINENÇA DE GOSSOS CONSIDERATS
POTENCIALMENT PERILLOSOS, PER UN IMPORT DE 2.404,06 EUROS.
SA23/17. (EXP. 10954/2017)
Es dóna compte de l’acord que es transcriu seguidament, i sotmès a votació
s'aprova amb 26 vots a favor dels representants del PSC-CP, Srs./Sres. Núria
Marín Martínez, Francesc J. Belver 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 dels REGIDORS NO ADSCRITS,
Sra./Srs. Cristina Santón Ramiro, Rafael Jiménez Ariza i 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, adoptant-se els
acords que figuren en la seva part dispositiva:

VIST que mitjançant Resolució núm. 8530/2017, de 8 de novembre, es va iniciar
procediment sancionador contra el Sr./la Sra. Bryan Steven Bravo Villamar, amb
DNI 49950677-J i domicili al carrer Calderon de la Barca, núm. 5, entl. 1a de
l’Hospitalet.
VIST que l’esmentada resolució va ser objecte d’infructuosos intents de notificació
els dies 29.11.2017 i 9.12.2017; raó per la qual, i als efectes de l’art 44 de la llei
39/2015, d’1 d’octubre LPACAP, es va publicar al BOE del dia 18.1.2018.
VIST que no consta la presentació de cap al·legació ni la proposició de cap mitjà de
prova per part de l’interessat/da en el termini de deu dies atorgat a tal efecte.
VIST que en la substanciació del procediment s’han observat tots els requisits
procedimentals establerts en la llei 39/2015, d’1 d’octubre de 2015, LPACAP.
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ATÈS que la proposta definitiva de qualificació de les infraccions, així com la
proposta definitiva de sanció de la Sra. Instructora, s’ajusten a la legalitat vigent.
VISTA la proposta de resolució de la Sra. instructora del procediment de
08/02/2018.
VIST l’informe de l’Assessoria Jurídica del Servei de Salut de data 09/02/2018.
El Ple, a proposta del Regidor de Govern de Benestar Social i amb el dictamen
previ de la Comissió Permanent de Drets i Territori.
ACORDA,
PRIMER.- FETS PROVATS: Declarar provats els fets següents, referits en la
denúncia del Servei de la Guàrdia Urbana de l’Hospitalet de data 01.08.2016, a la
que es fa referència en la resolució d’iniciació del procediment:
L’interessat/da no disposava de la preceptiva llicència per a la tinença de
gossos considerats potencialment perillosos.
SEGON.- TIPIFICACIÓ I QUALIFICACIÓ: Els fets infringeixen el què disposa l’art.
13.1.b) de la Llei 50/1999, de 23 de desembre, sobre la tinença d’animals
considerats potencialment perillosos, qualificació definitiva: MOLT GREU, segons
l’art. 13.1.b) de la Llei 50/1999 de 23 de desembre, sobre la tinença d’animals
considerats potencialment perillosos.
TERCER-. RESPONSABILITAT: Considerar responsable de la comissió dels
esmentats fets, a títol d’autor el Sr./la Sra. Bryan Steven Bravo Villamar, amb DNI
49950677-J i domicili al carrer Calderon de la Barca, núm. 5, entl. 1a de l’Hospitalet.
QUART.- SANCIÓ: Imposar a la persona declarada responsable, el Sr./la Sra.
Bryan Steven Bravo Villamar, amb DNI 49950677-J, una sanció de 2.404,06.euros, quantia mínima a imposar per a les infraccions molt greus, segons l’article
13.5 de la Llei 50/1999 de 23 de desembre.
CINQUÈ.- COMUNICAR els presents acords a les persones interessades

ACORD 12.- RELATIU A LA IMPOSICIÓ DE SANCIÓ AL SR. R.S.M.S. PER
INFRACCIÓ DE LA LLEI 50/99 SOBRE TINENÇA DE GOSSOS CONSIDERATS
POTENCIALMENT PERILLOSOS, PER UN IMPORT DE 2.404,06.- EUROS.
SA25/17. (EXP. 11043/2017)
Es dóna compte de l’acord que es transcriu seguidament, i sotmès a votació
s'aprova amb 26 vots a favor dels representants del PSC-CP, Srs./Sres. Núria
Marín Martínez, Francesc J. Belver Vallés, Cristian Alcázar Esteban, José Castro
Borrallo, Manuel Brinquis Pérez, José M. García Mompel, Jaume Graells Veguin,
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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 dels REGIDORS NO ADSCRITS,
Sra./Srs. Cristina Santón Ramiro, Rafael Jiménez Ariza i 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, adoptant-se els
acords que figuren en la seva part dispositiva:

VIST que mitjançant Resolució núm. 8527/2017, de 8 de novembre, es va iniciar
procediment sancionador contra el Sr./la Sra. Robert S. Manzo Santana, amb NIE
X-4660388-J i domicili al carrer Andorra, núm. 6, 3r 2a de l’Hospitalet.
VIST que l’esmentada resolució va ser objecte d’infructuosos intents de notificació
els dies 28.11.2017 i 30.11.2017; raó per la qual, i als efectes de l’art 44 de la llei
39/2015, d’1 d’octubre LPACAP, es va publicar al BOE del dia 20.12.2017.
ATÈS que a l’esmentada resolució s’advertia a l’interessat/da que, de no efectuar
al·legacions en el termini de deu dies, aquella podria ser considerada proposta de
resolució si conté un pronunciament precís sobre la responsabilitat de la persona
imputada.
VIST que no consta la presentació de cap al·legació ni la proposició de cap mitjà de
prova per part de l’interessat/da en el termini de deu dies atorgat a tal efecte.
VIST que en la substanciació del procediment s’han observat tots els requisits
procedimentals establerts en la llei 39/2015, d’1 d’octubre de 2015, LPACAP.
VISTA la proposta de resolució de la Sra. instructora del procediment de
08/02/2018.
VIST l’informe de l’Assessoria Jurídica del Servei de Salut de data 09/02/2018.
El Ple, a proposta del Regidor de Govern de Benestar Social i amb el dictamen
previ de la Comissió Permanent de Drets i Territori.
ACORDA,
PRIMER.- FETS PROVATS: Declarar provats els fets següents, referits en la
denúncia del Servei de la Guàrdia Urbana de l’Hospitalet de data 19/07/2016, a la
que es fa referència en la resolució d’iniciació del procediment:
L’interessat/da no disposava de la preceptiva llicència per a la tinença de
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gossos considerats potencialment perillosos.
SEGON.- TIPIFICACIÓ I QUALIFICACIÓ: Els fets infringeixen el què disposa l’art.
13.1.b) de la Llei 50/1999, de 23 de desembre, sobre la tinença d’animals
considerats potencialment perillosos, qualificació definitiva: MOLT GREU, segons
l’art. 13.1.b) de la Llei 50/1999 de 23 de desembre, sobre la tinença d’animals
considerats potencialment perillosos.
TERCER-. RESPONSABILITAT: Considerar responsable de la comissió dels
esmentats fets, a títol d’autor el Sr./la Sra. Robert S. Manzo Santana, amb NIE X4660388-J i domicili al carrer Andorra, núm. 6, 3r 2a de l’Hospitalet.
QUART.- SANCIÓ: Imposar a la persona declarada responsable, el Sr./la Sra.
Robert S. Manzo Santana, amb NIE X-4660388-J, una sanció de 2.404,06.-euros,
quantia mínima a imposar per a les infraccions molt greus, segons l’article 13.5 de
la Llei 50/1999 de 23 de desembre.
CINQUÈ.- COMUNICAR els presents acords a les persones interessades.

ACORD 13.- RELATIU A LA IMPOSICIÓ DE SANCIÓ A LA SRA. Y.F.L.P. PER
INFRACCIÓ DE LA LLEI 50/99 SOBRE TINENÇA DE GOSSOS CONSIDERATS
POTENCIALMENT PERILLOSOS, PER UN IMPORT DE 2.404,06 EUROS.
SA372/17. (EXP. 2314/2018)
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 dels REGIDORS NO ADSCRITS,
Sra./Srs. Cristina Santón Ramiro, Rafael Jiménez Ariza i 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, adoptant-se els
acords que figuren en la seva part dispositiva:

VIST que mitjançant Resolució núm. 703/2018, de 2 de febrer, es va iniciar el
present procediment sancionador contra el Sr./la Sra. Yiesli F. Leyva Pinedo, amb
DNI/NIE X-7205248-S i domicili al carrer Aigües de Llobregat, núm. 112, 1r 1a de
l’Hospitalet, per una infracció greu contra la normativa de tinença de gossos
considerats potencialment perillosos (no disposar de la corresponent llicència
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municipal).
VIST que l’esmentada resolució va ser notificada a l’interessat/da amb data
7.2.2018, com així consta en la corresponent diligència de notificació.
VIST que no consta la presentació d’al·legacions ni la sol·licitud de pràctica de
prova per part de l’interessat/da, dintre del termini atorgat a l’efecte.
ATÈS què a l’esmentada resolució s’advertia a l’imputat que, de no efectuar
al·legacions en el termini de deu dies, aquella podria ser considerada proposta de
resolució si conté un pronunciament precís sobre la responsabilitat imputada
VIST que en la substanciació del procediment s’han observat tots els requisits
procedimentals establerts en la llei 39/2015, d’1 d’octubre de 2015, LPACAP.
ATÈS que la proposta definitiva de qualificació de les infraccions, així com la
proposta definitiva de sanció de la Sra. Instructora, s’ajusten a la legalitat vigent.
VISTA la proposta de resolució de la Sra. instructora del procediment de
02/03/2018.
VIST l’informe de l’Assessor Jurídic del Servei de Salut de data 05/03/2018.
El Ple, a proposta del Regidor de Govern de Benestar Social i amb el dictamen
previ de la Comissió Permanent de Drets i Territori.
ACORDA,
PRIMER.- FETS PROVATS: Declarar provats els fets següents, relacionats en la
resolució d’iniciació del procediment:
L’interessat/da no disposava de la preceptiva llicència per a la tinença de
gossos considerats potencialment perillosos.
SEGON.- TIPIFICACIÓ I QUALIFICACIÓ Els fets infringeixen el què disposa l’art.
13.1.b) de la Llei 50/1999, de 23 de desembre, sobre la tinença d’animals
considerats potencialment perillosos, qualificació definitiva: MOLT GREU, segons
l’art. 13.1.b) de la Llei 50/1999 de 23 de desembre, sobre la tinença d’animals
considerats potencialment perillosos
TERCER-. RESPONSABILITAT: Considerar responsable de la comissió dels
esmentats fets, a títol el Sr./la Sra. Yiesli F. Leyva Pinedo, amb DNI/NIE X7205248-S i domicili al carrer Aigües de Llobregat, núm. 112, 1r 1a de l’Hospitalet.
QUART.- SANCIÓ DEFINITIVA: Imposar a la persona declarada responsable, el
Sr./la Sra. Yiesli F. Leyva Pinedo, amb DNI/NIE X-7205248-S, una sanció de
2.404,06.-euros, quantia mínima a imposar per a les infraccions molt greus, segons
l’article 13.5 de la Llei 50/1999 de 23 de desembre.
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CINQUÈ.- COMUNICAR els presents acords a les persones interessades

ACORD 14.- RELATIU A L’APROVACIÓ DE L’ENCOMANA DE GESTIÓ AMB
EL CONSELL COMARCAL DEL BAIX LLOBREGAT, PER DUR A TERME LA
CAMPANYA DE CONTROL DE MOSQUITS DE L’ANY 2018, PER UN IMPORT
DE 17.711,51 €. (EXP.8555/2018)
Es dóna compte de l’acord que es transcriu seguidament, i sotmès a votació
s'aprova per unanimitat dels assistents presents en el moment de la votació, i per
tant, va ésser adoptat pel quòrum de majoria absoluta exigit en l’article 123.2 de la
llei 7/1985 de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, adoptant-se els
acords que figuren en la seva part dispositiva:
VIST que l’art. 25.2.j) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de
Règim Local, -en la redacció donada per l’art. 8 de la llei 27/2013, de 27 de
desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’Administració Local -, estableix com
a competència pròpia del municipi la protecció de la salubritat pública, previsió
competencial que també es recull a l’art. 66.3.h) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28
d’abril, que aprova el Text refós de la Lli Municipal i de Règim Local de Catalunya.
VIST que l’art. 52.g) de la Llei 18/2009, de Salut pública, diu que, dintre del marc
competencial que estableix la normativa de règim local i la sectorial aplicable, els
ajuntaments són competents per a prestar el servei mínim de “La gestió del risc per
a salut derivat de (...) les plagues”.
VIST que l’art. 25.1.c) del Decret Legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, que aprova
el Text refós de la Llei d’organització comarcal de Catalunya, disposa que
correspon a la comarca l’exercici de les competències que deleguin o encarreguin
(...) els municipis”.
VIST l’acord de la Junta de Govern del Consell Comarcal del Baix Llobregat, de 4
de desembre de 2017, que aprova la subscripció del conveni de col·laboració amb
diversos ajuntaments i entitats per a la realització de les activitats de la campanya
anual de desinsectació i control de mosquits del Servei de Control de Mosquits del
Consell Comarcal per l’any 2018, així com les quotes de participació en el cost de la
campanya de les diferents entitats que participen.
VISTA la minuta del Conveni, tramesa pel Consell Comarcal del Baix Llobregat el
dia 22/02/18, en la qual es fa constar els compromisos recíprocs i es determina que
el servei de control de mosquits del Consell Comarcal, és l’organisme especialitzat i
encarregat del desenvolupament de la campanya.
VIST que, de conformitat amb l’article 10 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim
jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, la realització
d’activitats de caràcter material, tècnic o de serveis competència de les entitats
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públiques pot ser encomanada a altres òrgans, organismes o entitats públiques de
la mateixa administració o d’una altra diferent. Així com l’art. 11 de la Llei 40/2015,
de 10 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic.
ATÈS que, el conveni s’ha qualificat jurídicament com a encàrrec de gestió de
l’Ajuntament de L’Hospitalet al Consell Comarcal del Baix Llobregat, motiu pel qual
correspon al Ple de l’Ajuntament l’aprovació del conveni de conformitat amb el que
preveu l’article 123.1.j) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril reguladora de les bases de
règim local, amb el quòrum de la majoria absoluta del nombre legal dels membres
de la corporació, que preveu l’apartat 2 del mateix precepte.
VIST que l’article 122.5.e.2º de la Llei 7/1985 i l’article 179 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, determinen que serà necessari l’informe de la Secretaria
General del Ple, i si s’escau, de la Intervenció Municipal, quan l’acord s’hagi
d’aprovar amb el quòrum de la majoria absoluta.
VIST l’informe favorable de la Cap de la Unitat de Salut Ambiental i Laboratori.
VIST l’informe de l’Assessoria Jurídica del Servei de Salut .
ATÈS que consta a l’expedient documentació comptable acreditativa de l’existència
de crèdit suficient.
VISTOS els informes preceptius de Secretaria General i Intervenció.
El Ple, a proposta del Regidor de Govern de Benestar Social i amb el dictamen
previ de la Comissió Permanent de Drets i Territori.
ACORDA,
PRIMER.- APROVAR la minuta del conveni que formalitza l’encomana de gestió al
Consell Comarcal del Baix Llobregat, per tal que el seu servei especialitzat de
control porti a terme les activitats de desinsectació i control de mosquits durant l’any
2018, el qual es transcriu literalment en la part que interessa:
CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL CONSELL COMARCAL DEL
BAIX LLOBREGAT I L’AJUNTAMENT DE L’HOSPITALET DE
LLOBREGAT PER A LA REALITZACIÓ DE LES ACTIVITATS DE
CONTROL DE MOSQUITS DURANT L’ANY 2018.
A la ciutat de Sant Feliu de Llobregat........./.....
MANIFESTEN
PRIMER.- Que des de fa anys, es té clar que la lluita contra els mosquits ha
deixat de ser una actuació puntual en el territori (districte/municipi) i en el
temps (primavera/estiu), per convertir-se en una política pública que abasta
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mesures d’informació, prevenció i actuació directa que es desenvolupen
sense solució de continuïtat durant tot l’any. I aquesta reflexió és més vàlida,
si cap, per territoris que, amb independència de la seva configuració
administrativa, comparteixen elements comuns de risc, com són en el nostre
cas el riu Llobregat, la Zona Agrària del Baix Llobregat o les llacunes del
Delta del Llobregat.
SEGON.- Que a més, per tal que aquesta lluita sigui efectiva, no pot limitarse a una suma d’actuacions individuals per part de les diverses entitats que
puguin veure’s afectades, sinó que s’ha d’integrar dintre d’un programa
comú i amb una direcció única que disposi del personal i dels mitjans
materials suficients, amb l’objectiu de coordinar esforços i aconseguir un
estalvi de costos (economia d’escala).
TERCER.- Que per això, ja des de l’any 1983, la denominada aleshores
Corporació Metropolitana de Barcelona va iniciar la subscripció de convenis
de col·laboració amb municipis de la zona del Baix Llobregat i de la seva
àrea d’influència; aquesta tasca va ser encomanada al Consell Comarcal del
Baix Llobregat a partir de l’any 1989 i des d’aleshores aquesta col·laboració
es formalitza mitjançant un conveni que es va anant prorrogant fins l’any
2016 amb actualització, en el seu cas, de les aportacions econòmiques de
les diverses entitats que participen. L’any 2017 es va signar un nou conveni
de duració anual.
QUART.- Que per l’any 2018, el Consell Comarcal del Baix Llobregat
proposa la signatura d’un nou conveni que empari les activitats de control de
mosquits durant aquest any.
CINQUÈ.- Que respecte de l’import de l’aportació econòmica, s’estableix per
tot l’any 2017 en 17.711,51.-€ i, com expressament s’indica en el conveni,
està calculada en base a criteris de superfície, població i presència de focus
de cria de mosquits del total de municipis participants.
Aquesta xifra resulta raonable en funció dels paràmetres mencionats,
-sobre tot, el poblacional-, i és molt inferior a la que resultaria si aquestes
activitats fossin realitzades directament o indirectament per l’ajuntament de
l’Hospitalet en solitari.
SISÈ.- Que l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat té interès d’acollir-se a
les activitats de la campanya de control de mosquits i d’encomanar la gestió
de les mateixes dins del seu terme municipal al Servei de Control de
Mosquits del Consell Comarcal del Baix Llobregat.
Per tot això, ambdues parts concerten subscriure el conveni de col·laboració
temporal per a la realització de les activitats de control de mosquits, amb
subjecció als següents:
COMPROMISOS
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PRIMER.- l ‘ objecte d’aquest conveni és establir els termes de compromís
entre el Consell Comarcal del Baix Llobregat i l’Ajuntament de l’Hospitalet de
Llobregat en virtut del present document a col·laborar en les activitats de la
campanya de control de mosquits a realitzar durant l’any 2018.
SEGON.- El contingut de la campanya (calendari, actuacions, prioritats,
pressupost i demés característiques) serà determinat pel Servei de Control
de Mosquits del Consell Comarcal del Baix Llobregat, en quant que
organisme especialitzat i encarregat del desenvolupament de la mateixa.
TERCER.- L’Ajuntament es compromet a aportar com a participació en
l’esmentada campanya durant el present exercici la quantitat de 17.711,51
euros. Aquesta quantitat es refereix al contingut mínim de la campanya
segons es recull en el projecte de la mateixa i està calculada en base a
criteris de població, superfície i presència de focus de cria de mosquits del
total de municipis participants.
Aquesta aportació anirà a càrrec de la partida pressupostària d’ingressos
(46200- Tranferència Municipis del Servei de Control de Mosquits) de l’any
2018 del Consell Comarcal del Baix Llobregat . Haurà de fer-se efectiva en
dos parts iguals, la primera de les quals haurà de fer-se efectiva abans del
30 d’abril de cada any i la segona abans del 30 de setembre.
QUART.- Les activitats es duran a terme per personal contractat pel Consell
Comarcal del Baix Llobregat que disposarà de les qualificacions
necessàries per a cadascuna de les seves actuacions. Tot i que actuin en el
terme municipal i per encomana de l’Ajuntament, aquest personal es troba
subjecte únicament al comandament dels responsables tècnics del Servei de
Control de Mosquits.
En situacions excepcionals i de manera justificada, el Consell Comarcal del
Baix Llobregat podrà optar per l’externalització d’alguna de les activitats, si
resulta necessari per donar compliment a les previsions de les mateixes.
CINQUÈ.- En el cas de que es proposin o sol·licitin actuacions específiques
per a noves espècies de mosquits o altres tipus de plagues, aquestes
podran realitzar-se però hauran de ser prèviament objecte d’un conveni
regulador igualment específic o annex al present conveni on es recullin els
detalls i formes de finançament.
SISÈ.- El Servei de Control de Mosquits entregarà als tècnics municipals
durant el primer trimestre de l’any 2019 una memòria tècnica amb els
resultats de la campanya i les previsions per l’any vinent. En qualsevol
moment es podrà demanar la informació necessària i raonable des de l ‘
Ajuntament.
SETÈ.- Ambdues parts fan constar , de manera expressa, que compliran
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amb el que disposa la normativa vigent en matèria de protecció de dades de
caràcter personal abstenint-se de fer cap mena de tractament de les dades
personals de que disposin com a conseqüència de l’ aplicació d’aquest
Conveni. De la mateixa manera es comprometen a no cedir a tercers les
dades esmentades o els arxius que les contenen, així com a guardar estricta
confidencialitat sobre les mateixes d’acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de
13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, el Reial Decret
1720/2007, de 21 de desembre , pel qual s’aprova el Reglament de
desenvolupament de la Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter
Personal i resta de normativa concordant.
Aixi mateix, s’obliguen a guardar sigil respecte de les dades de caràcter
personal de les quals tingui coneixement per raó de la prestació objecte del
present conveni, obligació que subsistirà encara després de la finalització
d’aquest conveni, de conformitat amb el que disposa la normativa vigent en
matèria de protecció de dades de caràcter personal .
VUITÈ.- L’incompliment del present conveni per qualsevol de les parts
signatàries pot donar lloc a la seva resolució.La resolució del conveni i
iqualsevol altre litigi o controvèrsia que se susciti, requereix que la part
interessada o que es consideri lesionada formuli una sol·licitud en aquest
sentit davant l’altra part. La desestimació expressa o presumpta d’aquesta
sol·licitud serà susceptible de recurs contenciós administratiu.
El present conveni es podrà extingir per les causes següents:
-

Per resolució, d’acord amb el pacte anterior
Per mutu acord de les parts signatàries.

NOVÈ.- En cas que sorgeixen discrepàncies en la interpretació o execució
del present conveni seran resoltes pels òrgans de govern de les parts
signatàries , i en darrera instància, atesa la naturalesa administrativa del
present conveni , seran resoltes pels Jutjat de l’ordre jurisdiccional
administratiu que correspongui.
DESÈ La vigència inicial d’aquest conveni abasta la totalitat de l’any 2018.
Es podrà prorrogar per períodes d’un any mitjançant acord exprés de les
parts, en que haurà de constar tant la proposta d’aportació municipal i
l’acceptació de la mateixa. En cas de pròrroga, la quota establerta en aquest
conveni s’actualitzarà d’acord amb el IPC de l’any anterior, excepte en el cas
que hi hagi acord previ o una modificació substancial de les activitats
previstes, cas en el qual s’haurà d’especificar el nou càlcul amb el qual s’ha
obtingut.
I perquè així consti, i en prova de conformitat, el signen i ratifiquen ambdues
parts per duplicat exemplar i a un sol efecte, en el lloc i data indicats a
l’encapçalament. “

…/…

51

SEGON.- CONVALIDAR, en el seu cas, tots els actes realitzats en execució de l’
esmentat conveni, des del dia 1 de gener de 2018 fins a la data de la seva
aprovació.
TERCER.- FACULTAR al Regidor de Govern de Benestar Social d’aquest
ajuntament per a la signatura de quants documents siguin necessaris per a
formalitzar aquest conveni.
QUART.- APROVAR l’aportació econòmica de 17.711,51.-euros (Disset mil setcents onze amb cinquanta un cèntims) prevista com a prestació econòmica per a
l’exercici 2018, la qual es farà efectiva amb càrrec a la partida 04.3110.465.01.00
del pressupost general de l’ajuntament per a l’exercici 2018, segons consta al RC
núm.180011749 emès per la Intervenció General el 30/01/2018.
CINQUÈ.- PUBLICAR integrament el present conveni, que formalitza l’encàrrec de
gestió al BOP en compliment del que disposen els articles 10.3 de la Llei 26/2010,
de 3 d’agost, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques de Catalunya, i
11.3.b) de la Llei 40/2015 d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic.
SISÈ.- FER PÚBLIC el conveni al portal de transparència en compliment de l’art.
14.1 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació
pública i bon govern.
SETÈ.- NOTIFICAR el present acord al Consell Comarcal del Baix Llobregat.
VUITÈ.- TRASLLADAR aquest acord, a la Gerència municipal, a la Intervenció i a
la Tresoreria municipal, així com a la Cap de la Unitat Salut Ambiental i Laboratori
d’aquest ajuntament.
DESPATX OFICIAL DE DECRETS I RESOLUCIONS
ACORD 15.- DONAR COMPTE DELS DECRETS DE L’ALCALDIA I LES
RESOLUCIONS DICTADES PER DELEGACIÓ, CORRESPONENTS AL PERÍODE
DEL 14 DE MARÇ AL 17 D’ABRIL DE 2018, QUE COMPRENEN ELS NÚMEROS
DEL 1668 AL 2616. (EXP. 1234/2018).
Es dóna compte de l’acord que es transcriu seguidament, del qual se’n donen per
assabentats els assistents a la sessió, adoptant-se els acords que figuren en la
seva part dispositiva:

En compliment del que determina l’article 52.1 del Reglament Orgànic del Ple de
l’Ajuntament de l’Hospitalet, aprovat en sessió de 20 de desembre de 2011 i
publicat en el Butlletí Oficial de la Província de 12 de gener de 2012, es dóna
compte dels decrets dictats per l’alcaldia i les resolucions dictades pels tinents
d’alcaldia i regidors de govern en l’exercici de les competències delegades que
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comprenen del núm. 1668 de data 14 de març al núm. 2616 de data 17 d’abril de
2018.
Les relacions dels decrets i resolucions corresponents han estat tramesos als
diferents grups polítics municipals.
DESPATX OFICIAL JUNTA DE GOVERN LOCAL
ACORD 16.- DONAR COMPTE DELS ACORDS ADOPTATS PER LA JUNTA DE
GOVERN LOCAL A LES SESSIONS NÚMEROS 13, 14, 15, 16 I 17 DEL 20 I 27
DE MARÇ I 3, 10 I 17 D’ABRIL DE 2018, RESPECTIVAMENT. (EXP. 1227/2018)
Es dóna compte de l’acord que es transcriu seguidament, del qual se’n donen per
assabentats els assistents a la sessió, adoptant-se els acords que figuren en la
seva part dispositiva:

En compliment del que determina l’article 52.2 del Reglament Orgànic del Ple de
l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat, aprovat en sessió de 20 de desembre de
2011 i publicat en el Butlletí Oficial de la Província de 12 de gener de 2012, es dóna
compte dels acords adoptats per la Junta de Govern Local des de l’últim Ple
ordinari. Les actes corresponents han estat trameses als diferents grups polítics
municipals.
Les sessions són les corresponents als números 13, 14, 15, 16 i 17 de 20 i 27 de
març i de 3, 10 i 17 d’abril de 2018, respectivament.
PARTICIPACIÓ CIUTADANA
PUNT 17.PETICIÓ DE PARAULA DE L’ENTITAT ASOCIACIÓN MUJERES
PALANTE, PER APORTAR LA VISIÓ DE L’ENTITAT SOBRE LES CONDICIONS
LABORALS DE LES TREBALLADORES DE LA LLAR (EXP. 8485/2018).
En relació a la petició de paraula sol·licitada per l’entitat Asociación Mujeres
Palante, es produeixen les intervencions següents:
SRA. NORMA VELIZ
Hola bona tarda a totes i a tots, gràcies per convidar-nos al Ple, som de “Mujeres
Palante”, una entitat de la nostra ciutat de l’Hospitalet, treballem fa onze anys aquí
per als drets de les treballadores de la llar i de les persones en general.
Volem presentar una moció, aquesta tarda, a través d’alguns grups polítics i volem
presentar el per què d’aquesta moció.
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SRA. LILIANA REYES
Hola buenas tardes, venimos sobre todo a exponer y visibilizar las condiciones
laborales y la falta de derechos en las que se encuentran las mujeres que
atendemos que en su gran mayoría son inmigrantes de origen latinoamericano y
hemos identificado que en general, pues eso, viven en condiciones muy precarias,
tienen una falta de derechos muy aguda y queremos venir a exponer casos que
están ganando por debajo del salario legal, llegan a cobrar por hora hasta cuatro
euros, viven en unas condiciones en las que, sobre todo las internas, las que están
en el régimen interno, no tienen descanso, ni una vez a la semana, están los siete
días de la semana a disposición de la familia, las veinticuatro horas, no gozan
tampoco de ninguna hora de descanso durante el día y bueno, se quejan de no
poder salir, de tener una sobrexplotación, no tienen un contrato, en términos
generales, eso. Tenemos conocimiento también de que hay familias a las que se
les complica el emplear y el gestionar el cuidado de las personas dependientes y
otras tareas relacionadas con la gestión de la vida familiar, bueno, tenemos casos
en los que incluso no sólo no les dan de comer a ellas sino que ellas, la mayoría de
las que trabajan por horas, incluso llegan a llevarle comida a la yaya, porque las
familias tampoco llegan. Entonces, venimos a exponer sobre todo esa situación de
precariedad y vulnerabilidad extrema.
Otro tema que también queríamos comentar es que hemos identificado mucho
abuso de las agencias de colocación, les cobran.., hay agencias que funcionan
como intermediarias, que les cobran por hacerles el currículum, por colocarlas e
incluso les llegan a cobrar hasta 150 euros por conseguirles tres entrevistas de
trabajo.
Entonces, lo queríamos exponer para dejarlo aquí sobre la mesa y mi compañera
también continuará.

SRA. NORMA VELIZ
Bueno, sobre todo apelar a vuestra sensibilidad, ya que muchos de los que
estamos aquí, hemos sido criados, educados y somos hijos de mujeres que han
trabajo en el hogar mucho tiempo, en una invisibilidad total, rozando la esclavitud y
eso, que no queremos olvidar de dónde venimos. Muchas gracias por la atención,
apelamos a vuestra sensibilidad, al apoyo a la moción, como habéis hecho con la
moción de ratificación del convenio de la OIT. Gracias.

SRA. ALCALDESSA
A ver, gracias. Tal como hemos quedado en la Junta de Portavoces y dado que,
bueno, vuestra palabra va a colación de una de las mociones que se presentan que
además en el orden del día aparece como la primera, todos los grupos políticos se
posicionaran ahora cuando se haya dado explicación a la moción.

…/…

54

Passem per tant, a les mocions dels grups polítics. Sí? Perdó.

SR. RAINALDO RUIZ (CIUTADANS)
Querría plantear primero una cuestión de orden reglamentario que parece ser que
se ha decidido ampliar a doce minutos, o sea, dos minutos más de intervención en
las conjuntas. En principio me gustaría saber, en principio todos sabemos que el
Reglamento establece un término máximo, un término máximo de intervención de
diez minutos, en las conjuntas, lo pone el artículo, exactamente, 46.

SRA. ALCALDESSA
Sr. Rainaldo, si va al grano?, lo digo porque vamos a perder más de dos minutos en
su intervención. Cuando la Sra. Secretaria ha estado presente y ha dado por bueno
el acuerdo, lo digo para que vayamos a lo práctico.
SR. RAINALDO RUIZ (CIUTADANS)
Me voy a dar prisa, no hay ningún problema. El punto siete establece: “el régimen
de intervenciones, regulado en los apartados anteriores, se podrá flexibilizar en
atención a la importancia y transcendencia de los asuntos a tratar”. ¿Se ha tratado
de importancia en atención a los asuntos?, o ¿se ha decido porque sí?. Porque es
importante, es la única posibilidad de modificar los tiempos, de acuerdo con el
Reglamento.
SRA. ALCALDESSA
Muy bien, está muy bien su observación. Hemos acordado en la Junta de
Portavoces que se haría de esta forma.

SR. RAINALDO RUIZ (CIUTADANS)
O sea, prescindiendo de lo que diga el Reglamento.

SRA. ALCALDESSA
Atendiendo, también, la opinión de la Sra. Secretaria que es la que, en todo caso,
vela por la legalidad de los actos de la Junta de Portavoces de este Pleno y de los
actos de este Ayuntamiento. Sra. Secretaria.

SRA. SECRETARIA
Sra. Alcaldesa, la definición de la Real Academia Española de importancia, es: “la
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cualidad de lo que es importante, de lo que es conveniente o interesante o de
mucha entidad y consecuencia”.
Esta Secretaria interpreta que el articulo 46.b) del Reglamento, cuando habla de
importancia o trascendencia, esta importancia se aprecia cuando se obtiene la
mayoría de los miembros de la Junta de Portavoces.

SRA. ALCALDESSA
Muy bien, Sra. Secretaria, si puede proceder a dar lectura de las mociones.

MOCIONS DELS GRUPS POLÍTICS MUNICIPALS
MOCIONS CONJUNTES
En relació amb la moció número 18 presentada pels grups polítics
municipals del ERC i CUP-PA, amb l’adhesió d’ICV-EUiA-PIRATES; amb la moció
número 19 d’ICV-EUiA-PIRATES, amb l’adhesió de la CUP-PA; amb la moció
número 20, presentada pels grups polítics municipals de la CUP-PA, amb adhesió
ICV-EUiA-PIRATES i d’ERC; amb les mocions número 21 i 22 presentades pels
grups polítics municipals d’ERC, CiU i CUP-PA; i amb la moció número 23
presentada pels grups polítics municipals d’ERC i la CUP-PA, amb l’adhesió de
CiU, es produeixen les intervencions següents:

SRA. ALCALDESSA
Hem acordat donar dos minuts per cada una de les mocions, comencem per la 18 i
la presenta el representant de la CUP-Poble Actiu.

SR. GIMÉNEZ MARQUEZ (CUP-PA)
El contingut d’aquesta moció que surt de la feina de l’associació Mujeres Pa’lante,
avui present al Ple i d’altres col·lectius i entitats que treballen el tema, considerem
què, marca i apunta cap on cal posar l’accent per a poder garantir els plens drets
laborals de les persones que treballen al sector de la llar i la neteja. Sempre, amb
una mirada de gènere, donat que l’immensa majoria de les treballadores del sector
són dones. Un factor aquest, el de la feminització del sector, que travessa les seves
condicions i la manca de reconeixement al pes econòmic d’un sector vital i
menysvalorat.
Per tant, aquesta moció va adreçada a fer partícips a totes les administracions de
les responsabilitats que tenen davant aquestes treballadores que, en massa
ocasions, veuen vulnerats els seus drets o són sotmeses a tot tipus d’abusos.
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En aquest sentit, demanem en primer lloc a la moció, que hi hagi més control sobre
les agencies de col·lació i/o entitats privades, com ara també les parròquies,
fundacions o associacions, que fan d’intermediació laboral mitjançant més
inspeccions de Treball i del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya, per tal de
garantir el compliment de la normativa laboral i sancionar quan es detectin
irregularitats.
Igualment, posem el focus en les dificultats que provoca la llei d’Estrangeria per a
moltes d’aquestes treballadores. I mentre recordem que cap ésser humà és il·legal i
exigim la derogació d’aquesta llei xenòfoba i injusta, en aquesta moció instem a que
es promogui des de les administracions, també des de la local, la facilitació i
l’acompanyament dels tràmits adients per a que la regulació arribi de la mà d’una
contractació digna dins del sector de les cures o la neteja.
Des de l’àmbit local, volem comptar amb una diagnosi de la situació de les
persones que treballen en aquest sector a l’Hospitalet de Llobregat i amb les dades
poder analitzar com aquesta feminització i aquest origen migrant de la majoria de
les treballadores, està connectat amb la precarietat laboral i amb la manca de
visibilització també dels abusos laborals, i fins i tot dels possibles abusos sexuals a
l’àmbit laboral, o l’exposició a riscos laborals, malalties laborals no reconegudes,
etc.
I tanmateix, com ja hem reivindicat en moltes ocasions, volem clàusules i indicadors
socials dins dels plecs de condicions de l’adjudicació municipal.

SRA. ALCALDESSA
Gràcies Sr. Christian. Té la paraula la Sra. Juliana Carballeira.

SRA. CARBALLEIRA PASCUAL (ICV-EUiA-PIRATES-E)
És que volíem afegir els trasllats a l’Associació Sumem.

SRA. ALCALDESSA
Està vostè dins del seu temps, expliqui tot el què vulgui.

SRA. CARBALLEIRA PASCUAL (ICV-EUiA-PIRATES-E)
Moció per la millora dels accessos al transport públic, la moció la presentem el grup
de Canviem l’Hospitalet i la CUP-Poble Actiu, dins de l’interès dels grups municipals
que presentem aquesta moció i entenc que tot el consistori, el foment del transport
públic, de la millora de la qualitat de l’aire i la mobilitat dels nostres veïns i veïnes
entre els barris de la ciutat i fora d’aquesta.
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L’accessibilitat ha de ser una prioritat en les estacions de transport públic i l’accés
de les persones ha de ser el més confortable possible assegurant el seu ús.
Gràcies a les reivindicacions veïnals, totes les estacions de metro de la ciutat tenen
ascensors que garanteixen l’accessibilitat al servei del transport públic.
Les escales mecàniques, tot i no ser elements que garanteixen l’accessibilitat sí que
milloren molt la comoditat i milloren el cabdal d’usuaris que poden accedir o sortir
d’aquestes estacions.
Actualment a la ciutat hi ha diverses estacions de metro on tot i haver-hi espai, no
conten amb escales mecàniques de pujada o baixada, com és la línea 1 de Rambla
Just Oliveras o la línea 1 d’Hospital de Bellvitge. L’ascensor d’accés a l’estació de la
Rambla també presenta problemàtiques de ventilació i temperatura sobretot a
l’estiu. L’estació de metro de la línea 1 de l’Hospitalet de Bellvitge presenta una
problemàtica en la comoditat de l’ús d’aquestes escales perquè en ocasions els
trens fan el seu recorregut per l’andana contrària.
Les associacions de veïns i veïnes de l’Hospitalet, reivindiquen les millores que
exposo ara. Primer millorar l’ascensor de l’exterior de l’estació del metro de la L1 de
la Rambla Just Oliveras, instal·lant un sistema de ventilació natural mecànica o mixt
i d’un sistema de protecció contra sol; la millora dels accessos de l’estació de metro
de la línea 1 de la Rambla Just Oliveras, instal·lant escales mecàniques de com a
mínim pujada als accessos de Can Serra i rodalies; la millora de l’accés de l’estació
de metro línea 1 de l’Hospital de Bellvitge, instal·lant escales mecàniques i estudiar
i implementar solucions a la problemàtica del sentit de baixada de les escales
mecàniques de l’andana d’inici del recorregut de l’Hospital de Bellvitge.
I volíem afegir els trasllats a l’acord cinquè, a l’Associació Sumem.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, passem a la moció número 20, Sr. Christian de la CUP.
SR. GIMÉNEZ MARQUEZ (CUP-PA)
Presentem aquesta moció davant la indignant i vergonyosa decisió de la justícia
italiana, concretament de la fiscalia de Catania, d’investigar judicialment a la
Fundació Proactiva Open Arms per un suposat i incomprensible delicte de promoció
de la migració il·legal, després d’un incident amb els guardacostes de Líbia. Això va
passar el passat 19 de març i va suposar l’embargament del vaixell de l’ONG,
durant setmanes, a un port italià, aturant completament la valuosa tasca de rescat
de persones al Mediterrani, realitzada per aquesta fundació badalonina.
Bé, ara fa uns dies el vaixell va quedar lliure, però el processament tant del capità,
com de la cap de la missió, encara estan oberts, en un intent de criminalització de la
feina incommensurable de Proactiva Open Arms, que fa que la gestió europea dels
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fluxos migratoris i de refugiats/des de la fam, la guerra, les violacions o la violència,
sigui una mica menys vergonyosa, que la que fins ara s’ha fet des de les
institucions.
Perquè cal recordar que tot aquest èxode a través del mar, des de l’Àfrica o l’Àsia
cap a Europa, i els centenars de morts a la Mediterrània, passen com a
conseqüència d’una política migratòria criminal de la UE que tanca les seves
fronteres i els visats a les persones que busquen una vida millor a Europa. Aquesta
política europea, que molts dels seus partits, han avalat i defensat públicament,
envia a la desesperació de les pasteres i qualsevol altra via de transport, a milers
de persones cada any. A nens, nenes, mares, adolescents, persones grans que es
juguen la vida i paguen molts calés per a aconseguir una oportunitat d’arribar a
Europa.
Especialment, cal destacar els acords amb països com Marroc, Líbia o Turquia que
s’han convertit en dics de contenció de la migració, a qualsevol preu. Hem vist
imatges de mercats d’esclaus a Líbia, sabem de les pallisses i morts a mans de la
policia i l’exèrcit marroquins, al mont Gurugú; o la mà dura del règim turc d’Erdogan
també. La Unió Europea, i totes nosaltres en la mesura que formen part d’aquesta
estructura, està externalitzant la repressió, la mort i l’explotació sexual i violacions
constants de les persones migrades. Estem pagant per la contenció i els estats es
tapen els ulls amb les conseqüències doloroses d’aquest encàrrec criminal.
I aquí no podem obviar la responsabilitat de l’Estat espanyol, amb la mort, per
exemple, de persones al Tarajal...
SRA. ALCALDESSA
Gràcies Sr. Giménez, passem a la moció que presentarà el Sr. Monrós.

SR. MONRÓS IBÁÑEZ (CiU)
Presentem una moció conjunta amb Esquerra Republicana i la CUP-Poble Actiu i el
Partit Demòcrata, una moció per resoldre els problemes ocasionats pels plataners
situats a l’entorn del Club Atlètico Hospitalense.
És una moció que neix d’un grup de pares i mares que presenten una instància en
el seu dia, motivat perquè el camp està envoltant de plataners en el recinte propi del
camp, plataners que provoquen altíssimes quantitats de pol·linització que
desemboquen en al·lèrgies i que afecten tant als nens i als jugadors que estan
practicant el futbol en aquell camp, com també els assistents, inclús, en algun
moment als àrbitres que estaven desenvolupant la seva tasca en els partits.
Què demanem?.Demanem la substitució d’aquests arbres per uns altres que no
ocasionin tants problemes de salut i que la vegada s’asseguri la compensació
prèvia a la zona de la mateixa cobertura verda que ha de desaparèixer. Això ha
sigut una moció que també s’ha consensuat amb els pares, mares, els membres del
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club i també amb l’ajuntament, amb l’equip de govern perquè el què intentem és
que hi hagi aquesta millora i una substitució real d’aquests arbres per uns altres que
no provoquin això.
Mentre no es produeixi això, demanem que es produeixi la poda, quan convingui,
per mitigar la situació de pol·linització que en aquests moments està en fase
màxima i que es doni trasllat a tots els consells esportius de l’Hospitalet, a la
Federació Catalana de Futbol i a les associacions de veïns de la ciutat.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, si vol continuar amb la moció 22?

SR. MONRÓS IBÁÑEZ (CiU)
Continuem amb la moció per donar suport als CDR. Presentem aquesta moció
conjunta amb l’Esquerra Republicana, CUP-Poble Actiu i el Partit Demòcrata.
Presentem aquesta moció amb el clar objectiu de demanar a l’ajuntament que com
institució més propera es posicioni en defensa dels drets i llibertats de les seves
veïnes davant la criminalització i atacs de les forces de seguretat de l’Estat
espanyol i del sistema judicial cap als CDR.
El text de la moció política destaca el reconeixement de la protesta, les
mobilitzacions, la desobediència i la resistència civil activa i no violenta com a
formes d’acció política absolutament legítimes. Tanmateix denuncia la
criminalització dels CDR, als que aquests tres grups municipals donen ple suport,
reconeixent les seves accions de desobediència i resistència civil activa i no
violenta com expressions de la seva llibertat d’opinió i ideològica per a la
construcció d’un país millor des de baix i per a totes en forma de república.
Considerem molt greu la banalització dels delictes de terrorisme que ha dut a terme
el govern central de Madrid, els cossos policials i les instàncies judicials de l’Estat,
motiu pel qual, instem igualment a que l’ajuntament manifesti el seu desacord i
rebuig vers aquesta banalització.
Esquera Republicana, Pdecat, Convergència i Unió i CUP-Poble Actiu, demanem
l’acord d’aquest ajuntament, per manifestar el suport de l’ajuntament als CDR; instar
a l’Ajuntament de l’Hospitalet a denunciar i posicionar-se clarament en contra de les
operacions d’Estat que utilitzen diferents cossos policials i instàncies judicials contra
les actuacions dels CDR.

SRA. ALCALDESSA
Passem a la última moció, la número 23, Sr. Garcia.
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SR. GARCIA I ACERO (ERC-AM)
Sí Moltes gràcies. El passat diumenge 15 d’abril, Barcelona una vegada més,
convocats per diferents entitats socials, sindicals, ONG, veïnals i polítiques, va viure
una nova mobilització històrica per la llibertat dels presos polítics en defensa de les
institucions catalanes, en defensa de la democràcia, dels drets i llibertats que estan
sent vulnerats pel bloc del 155.
El govern del Partit Popular amb el PSC i Ciutadans continuen exercint una
ofensiva retallada de drets civils, polítics i humans, empresonant persones honestes
i de pau per les seves idees politiques. El front del 155 encara no ha paït que les
eleccions del 21 de desembre va haver una millora a favor de la república catalana i
a favor del dret a decidir i l’Estat en lloc d’actuar com una democràcia madura a
seure a dialogar i respectar la voluntat del poble de Catalunya, continua la seva
estratègica d’oferir cops de porres, amenaces i empresonar persones per les seves
idees polítiques.
Un Estat on no hi ha separació de poders, si no un repartiment del poder, un poder
judicial espanyol que s’inventa delictes, proves i que fa el ridícul a Alemanya,
Bèlgica, Escòcia i Suïssa i no respecta tampoc les resolucions del comissionat de
les Nacions Unides pels drets humans que qüestiona l’empresonament de polítics
catalans.
Per aquest motiu demanem a l’ajuntament, doncs que es sumi a la majori social que
reclama la llibertat dels presos polítics, que s’adhereixi a la plataforma “Espai,
Democràcia i Convivència”, formada per diferents forces sindicals, polítiques i
socials del nostre país i que es pengi una pancarta, com fan altres municipis a la
façana de l’ajuntament, per demanar la llibertat dels presos polítics i el llaç groc.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, doncs hem finalitzat la presentació, ara farem un torn per al posicionament
de tots els regidors, Sr. Martín Hermosín. Sí señor Fran Belver.

SR. BELVER VALLES (PSC-CP)
Si em permet Sra. Alcaldessa, només una qüestió d’ordre. Respecte a la moció
número 20 que és la moció en suport a la Fundació Pro Activa Open Arms, tal i com
hem parlat a la Junta de Portaveus, demanaria als grups proposants que en l’acord
segon i quart, diguéssim, canviessin el verb inicial per seguir també la lògica del
conjunt de la moció, i en lloc de posar “exigir”, posem “instar”, si acceptessin?.

SR. GIMÉNEZ MARQUEZ (CUP-PA)
L’acceptem.
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La Sra. Alcaldessa, pel posicionament dels regidors no adscrits i dels grups polítics
municipals, de menor a major representació, dóna la paraula al Sr. Francisco Javier
Martín Hermosín, al Sr. Rafael Jiménez Ariza I a la Sra. Cristina Santón Ramiro i a
continuació a la resta de representants dels grups.

SR. MARTIN HERMOSIN (REGIDOR NO ADSCRIT)
Gracias Sra. Alcaldesa. En primer lugar pues agradecer la presencia hoy de
“Mujeres Palante” y el problema que nos plantean, están moción la número 18 si
leo su contenido, los puntos de acuerdo que son más una opinión que unos puntos
de acuerdo pues la no aprobaría pero entrando en el fondo de la cuestión en la
problemática, pues la voy a votar a favor.
Pienso que es un tema más de la Generalitat que tiene que ser la Generalitat quien
tome medidas
y que dote presupuestariamente sobretodo la Ley de la
Dependencia. Hay muchas familias y muchas empresas que se aprovechan de la
situación de estos trabajadores y de estas trabajadoras pero también hay muchas
familias que no pueden, que necesitan de éstas trabajadores y no pueden pagarlas
ni pueden permitirse sus servicios. Por tanto, es un problema social tanto para los
usuarios como para las trabajadores y creo que supera las competencias de este
ayuntamiento.
Respecto a la 19, también la votaré a favor. La 20 la votaré en contra y la 21 la
votaré a favor. Respecto a la 22 y a la 23 pues no entraré en el debate pero
obviamente la votaré en contra.

SR. JIMÉNEZ ARIZA (REGIDOR NO ADSCRIT)
Sí gràcies Alcaldessa. Respecte a la moció 18 sí que m’agradaria fer una
puntualització. Compartim totalment el fons de la moció, ja en aquest ple ha vingut
la moció de la OIT que també vam recolzar però sí que el segon acord com hi ha
moltes coses barrejades i hi ha alguns d’aquests punts que inclouen el segon acord
que com administració no es poden votar a favor perquè són il·legals, com per
exemple, la contractació per part d’empreses públiques de persones en situació
administrativa irregular. No la podem aprovar perquè encara que l’aprovéssim no
podríem fer-ho, no hi podríem portar-la endavant perquè no ens deixaria fer-ho
tampoc. I també algun punt també que la mateixa llei entenc que és discriminatori
com afavorir la contractació d’uns col·lectius abans que uns altres. Sí que
compartim el fons de la moció, votaré a favor del primer i tercer acord i en contra del
segon acord.
Respecte a la moció 19, la votaré a favor. La moció número 20 votaré a favor
excepte el punt cinquè que el votaré en contra. La moció 21 a favor, la moció 22
que és la de donar suport als comitès de defensa de la república, no serè gens
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ambigu, no puc recolzar la moció perquè l’objectiu d’aquests comitès no el
comparteixo, no comparteixo la defensa de la república catalana o almenys de la
mateixa república catalana que defensa els comitès; sí que podria compartir moltes
de les coses que s’inclouen dintre de la moció o podria inclús defensar també certes
pràctiques que no considero oportunes per part del govern de l’Estat però no puc
recolzar aquesta moció, la votaré en contra i en contra també de la moció 23.

SRA. CRISTINA SANTON (REGIDORA NO ADSCRITA)
Gràcies. La moció 18, com comentava el meu company, malauradament no la
podem votar íntegra a favor. L’estructura de la moció em sembla una
irresponsabilitat per part dels grups proponents, proposar 11 acords diferents en un
mateix punt d’acord suposa jugar-se-la tot al “todo o nada” i en aquest cas, com
deia el company Rafa Jiménez hi ha coses que la llei no ens permet fer i per tant,
no podem votar favorablement, sí que ho farem a l’acord 1 i a l’acord tercer.
De la moció 19 la votarem a favor, la 20 a favor a excepció del cinquè acord que en
contra. La 21 a favor, la 22 en contra i la 23 en contra. Gràcies.

SR. MONRÓS IBÁÑEZ (CiU)
Ens posicionarem sobre la 18,19 i la 20. Votarem a favor de les tres i centraré la
meva intervenció en la número 18.
Més enllà de donar suport a aquesta moció i de tot el què s’explica, jo crec que aquí
tenim una problemàtica que va molt més enllà. A l’any 2012, es canvia la regulació
del sistema d’un règim especial dels empleats de la llar a un sistema especial en el
qual comencem les coses malament, comencem les coses malament quan
identifiquem d’una manera clara i concisa que un cap de família és una unitat
productiva, que no es diferencia els treballs específics que es fan dintre d’aquest
sistema especial de la llar, les tasques domèstiques per les quals havia nascut en el
seu moment amb les que s’estan diguéssim aprofitant en aquest moments dels
cuidadors i cuidadores de persones grans i això significa que aquest sistema que va
néixer en un teòrica bona voluntat, va néixer malament, malament perquè la seva
regulació especifica que el seu salari regulador és, com a mínim, el salari mínim
interprofessional, això vol dir, que quan el salari mínim interprofessional és la
sortida base de qualsevol negociació ja pots fer trampes i no pagar el salari que
realment s’hauria de pagar adequat en aquesta feina i això és una realitat, des del
2012 que volia controvertir amb la intervenció del Sr. Hermosin, dient que això era
una cosa de la Generalitat. No, miri, la regulació del reglament aquest, de la llei que
regula això és estatal i, per tant, neix al 2012 i és competència del Partit Popular
que governava i continua governant aquest país i la va posar en pràctica.
Desprès quan parlàvem de prevenció de riscos laborals, és evident que aquesta llei
no regula el tema de la prevenció de riscos laborals o sigui l’omet. És a dir, tracta
per un costat el cap de família com un empresari i una unitat productiva, el fa
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cotitzar, li fa pagar i tal, li fa pagar unes normes sota un salari però resulta que és la
única activitat laboral, la única regulació que hi ha en el món laboral de l’Estat
espanyol, en què es desregula el tema de prevenció de riscos. Clar un es pregunta
per què, per què no hi ha rés sobre aquest tema, quan en canvi, sí que en aquesta
regulació va incloure una cosa que abans no existia, que era l’accident de treball, es
a dir, unes coses sí, unes coses no. I a més a més no regula la prestació d’atur
perquè evidentment no es paga per aquesta contingència i suposo que això es va
fer perquè no s’encarís la cotització, es va fer amb alguna finalitat.
Però llavors clar, estem parlant de que les persones que treballen sota aquest
sistema de la Seguretat Social, treballen igual o fent una jornada laboral igual,
evidentment, amb una feina diferent que altres, tenen unes cobertures sí o unes
cobertures no, és a dir, un sistema que no equipara els altres sistemes.
Evidentment, si equiparéssim aquest sistema especial de la Seguretat Social al
règim general o a altres, s’encariria la cotització i aquí és on neix que hi ha hagin
bonificacions en aquest sistema de cotització com ja ho permet la llei i que les
administracions puguin fer front, depèn de la situació en cada cas, de bonificacions
o d’ajudes a les famílies per contractar, però són coses diferents que van molt
unides, però que són diferents.
El què potser haurien d’establir és si aquest sistema especial de la Seguretat Social
ha de continuar com estem o no, jo sóc dels que pensem que no, que s’ha de
regularitzar bé i a partir d’aquí, contrastar-lo amb totes les ajudes socials que
s’hagin de donar envers d’aquest sistema. El que no pot ser, és que a l’any 2018,
les feines que fan aquestes persones, normalment o majoritàriament dones, puguin
ser de sortida, no estem parlant de 800 euros o de 1000 euros, no, no, estem
parlant del salari mínim interprofessional que amb pagues extres sí que arriben a
vuit-cents i pico euros, però com aquí es deia, hi ha també un problema, quantes
hores treballen realment al mes?, es casi impossible de saber, bueno, és possible
de saber per les persones que treballen, però a ulls de fora, és difícil de saber
aquella persona que pernocta i treballa i cuida una persona a casa seva, quines
hores de permanència són laborals i quines no ho són, és molt difícil i evidentment
amb el sistema actual encara és més difícil perquè no ho defineix.
Jo crec que estem davant d’una situació en que hauríem de mirar amb una mirada
molt més àmplia i també hi ha una altra moció sobre una reforma laboral, jo crec
d’una vegada per totes, ens hauríem de posar no a definir cadascú com volem
aquests models, si no assentant-se i dir que, en aquest moments, aquest país
necessita una reforma laboral complerta, assentar-se sobre la taula tots els agents
per mirar i revisar tot el què tenim, i quan dic de fer una reforma laboral, no és fer el
què hem fet sempre des de l’any 66 que és fer una reforma, un text refós i anar
reformulant i anar fent coses i anar posant parches a les coses. Crec que potser ja
d’una santa vegada, ens hauríem de reunir per a bé o per mal tots per fer una
reforma laboral complerta per veure el què necessitem i perquè les persones, vull
dir, aquestes diguéssim distorsions salarials amb tants temes, diguéssim quedessin
minimitzades. És una feina molt complexa i requereix de que primer, tots els agents
s’hi posin i d’un estudi que no pot ser en un curt temps.

…/…

64

Torno a repetir, donem suport a aquest moció, també en el bé entès, com havia
comentat aquest matí, de que evidentment quan aquí es parlava de les irregularitats
que hi ha a l’hora de contractar aquestes persones, es poden solucionar també,
modificant les lleis de contractació, es a dir, si accelerem la possibilitat de que
tinguin permisos de treball i no posem tantes traves perquè tinguin permisos de
treball, si és que realment, el què es vol és tenir a persones no en situació irregular.
El què és absurd és que es permeti tenir persones en un estat o en un país
irregularment, perquè per alguna via hauran entrat i a l’hora de regularitzar la seva
situació, els estem dient que són il·legals. Si són il·legals ho seran sempre, i en tot
cas, si aquestes persones tenen el dret d’estar aquí, evidentment s’ha de buscar la
fórmula de legalitzar la situació de la manera més fàcil i còmoda possible, fent-ho
bé, no permetent qualsevol cosa, però fent-ho bé i això tampoc ho estem fent. Però
això ja ho portem fent els darrers vint anys, perquè el procés d’immigració en
aquest país no ve de fa quatre dies, si no de que estem parlant de que a finals dels
anys 90, ja va començar a haver-hi un gran moviment en aquest aspecte que s’ha
anat accentuant, i per tant, si no fem reformes de veritat en les quals ens estudiem
les coses per què les fem, el què és absurd que hi hagi gent que tingui que
contractar gent irregularment i que pugui caure tant en delictes penals o en delictes
de la Seguretat Social o en infracotitzacions, quan el que realment és voler donar
feina a persones que per un costat la necessiten i per un altre costat saben fer
aquesta feina. És una contradicció molt gran i que a l’any 2018 en ple segle XXI ja
avançat, doncs, possiblement el què deia, això es solucionaria amb una reforma
laboral de veritat però començant de cero.

SR. GARCIA MUÑOZ (ERC)
Primer de tot saludar als veïns que ens acompanyen. Jo em posicionaré sobre la
moció 19 que és la única en la que no participem, d’una manera u altra. Molt breu,
la votarem a favor, creiem que és molt positiu seguir avançant en la millora i
ampliació de les opcions d’accessibilitat i mobilitat a la ciutat i especialment, en
estacions com la de Just Oliveras o la de l’Hospital de Bellvitge on hi ha un
equipament important com l’Hospital o que actuen com un important nodul de
transbordament com és l’estació de rodalies de l’Hospitalet, llavors la votarem a
favor. Moltes gràcies.

SR. ALONSO NAVARRO (PP)
Nosaltres la moció 18,19 i 21 les votarem a favor. La 20, 22 i 23 en contra i la nostra
solidaritat a les “Mujeres Palante”. Gràcies.

SRA. GONZÁLEZ MONTES (ICV-EUiA-PIRATES-E)
Hola muy buenas tardes. Agradecer a las “Mujeres Palante” que nos acompañan
esta tarde, nosotros somos adheridos a esta moción y agradecer sobre todo, la
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enorme dedicación por la igualdad de las mujeres y por esa lucha enorme que
estáis realizando, muchísimas gracias, sobre todo, por todo ello.
Luego después me toca posicionar sobre la 21, es sobre el tema de los problemas
ocasionados por los plataners situats a l’entorn del AT hospitalenc. A nosotros nos
cuesta que se talen árboles evidentemente, pero entendemos también digamos que
cuando producen alergias, cuando producen situaciones de esa gravedad, también
entendemos que eso es necesario, lo que pasa es que siempre pedimos que haya
una compensación previa de la misma masa arbórea, la misma masa, digamos, que
se va a perder, porque son plataneros que son muy grandes, son árboles muy
frondosos y lo que no quisiéramos que se plantaran árboles pequeñitos que
costarían muchísimos años de volver a tener la misma masa verde. Entendemos la
situación y por lo tanto, votaremos a favor de esta moción.
Votaremos también a favor de la 22 y de la 23.

SR. GARCÍA VALLE (CIUTADANS)
Muchas gracias. Mire la número 18, moción para mejorar las condiciones laborales
y vitales de las trabajadoras del hogar y de la limpieza, pues mire, vamos a votar a
favor y vamos a votar si pudiéramos con las dos manos, pero sólo vale un voto,
como ustedes saben, por persona. Porque creemos que es un colectivo
especialmente vulnerable porque aquí empezamos a darle vueltas a la peonza, que
si la culpa de aquél, que si es del otro, que si de la Generalitat, que si del gobierno
central, que si el partido tal, que si el partido cual, pero al final, las que tienen que
bailar con el tema son ustedes y nadie les resuelve el problema.
Es necesario que de una vez por todas se aborde algo definitivo para este colectivo
al que tanto le debemos y que tanto hemos puesto en sus manos como son
nuestros mayores y que tanto queremos, que al final, no se les pague
decentemente, dignamente cuando están haciendo una labor encomiable de estas
personas mayores, a parte de la limpieza de quitarnos, y lo digo mal dicho,
perdóneme la palabra soez, la mierda a los demás y están ahí y no se les tienen en
cuenta, por lo tanto, yo votaré a favor y espero que las administraciones públicas
tomen nota para que se aprete de verdad y no se aprete en plenos y demás y eso
se quede en típico postureo, que de verdad se lleve a efecto. Estamos hartos de
llevar esto a los plenos y no pasa nada.
Por otro lado, miren, yo me posicionaré en la 22 y la 23, Carmen en la 19 y Jesús
en la 21.
Miren, en cuanto a la 22, moción para dar apoyo a los comités de defensa de la
república y resistencia civil activa y no violenta. No entendemos cómo se atreven
ustedes a predicar la no violencia cuando se niegan a votar en el Parlamento en
contra de los actos de violencia. No es la primera vez que se ponen ahí y claro,
según quién sean y cómo sean, ya para usted no son violencia. Ustedes hablan de
no violencia pero no hacen más que alentar la confrontación, sus excesos verbales
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no alientan un clima de concordia y convivencia. Llegar a hablar en un acuerdo de
una moción institucional de razia represiva del Estado español?. Razia significa
incursión, correría en un país enemigo y sin más objeto que el botín, yo creo que
eso no está pasando aquí. En cambio ustedes hablan de eso, en las mociones.
Miren para restituir la convivencia en Cataluña, que ustedes se empeñan en
dinamitar va a ser necesario reconstruir consensos en cosas muy básicas, como el
concepto de violencia que hay que saber cuál es. ¿Es violencia quemar
contenedores?, agredir policías?, ¿señalar, insultar, amenazar personas?,
¿bloquear carreteras y vías férreas?, eso es violencia o es lucha de resistencia que
la llevan al extremo que quieren, ¿resistencia a qué?, ¿a un Estado democrático?.
Es verdad que es bueno que hayan reivindicaciones, es verdad que los pueblos
reivindiquen y salgan a la calle, está en la Constitución el derecho de expresión y
de libertad de decir lo que uno piensa, pero hasta cierto punto, porque cuando se
habla de violencia hay que tener muy en cuenta las acciones que se hacen.
Miren, no banalicen la desobediencia civil, si pretenden estar llevando a cabo actos
de desobediencia civil, asuman sus implicaciones, la desobediencia civil representa
hacer pública y notoriamente actos ilegales de forma consciente, hay que asumir e
ir asumiendo sus consecuencias y no, no es algo propio de una democracia
madura. En una democracia madura no se trata de imponer tu proyecto político
saltándote las leyes a toda costa y en contra de toda de la opinión del resto de los
ciudadanos que hay muchas que piensan en contra de esa otra alternativa, si no
construyendo las mayorías necesarias para conseguirlo.
Asúmanlo, ustedes no tienen mayorías y se empeñan en ejercer como si fueran la
gran mayoría “d’això que vostès diuen el poble català”, y que a nosotros no nos
consideran “poble català”, hablamos de otro tipo de políticas. Miren, de una vez por
todas, el independentismo no es mayoría en Cataluña, asúmanlo de una vez, que
ese es el problema que tienen.
En cuanto a la otra moción, contra la liberación de los presos políticos y demás y
poner aquí escaparate en el ayuntamiento de lazos amarillos y demás. Mire es
paradójico denunciar la evidente falta de separación de poderes del Estado español
en la misma moción en la que le exigen ustedes a un juez, desde su poder político,
las medidas procesales que ha de adoptar. De verdad quieren que haya separación
de poderes, en cambio quieren poner los jueces y decirles lo que han de hacer.
Porque no se olviden y se lo voy a explicar al final, deberían darse cuenta de que el
poder judicial español ha actuado contra políticos de todo el espectro ideológico y
ha metido en la presión a políticos del PP, preventivos y eso no lo han criticado
ustedes y ha actuado el poder judicial en función de la Constitución y las leyes que
emanan del Parlamento español y de la soberanía que representa de los
ciudadanos y ciudadanas de toda la nación española.
Ustedes no se dan cuenta que eso ha pasado y no lo han criticado, como ahora no
es de los suyos, ahora la cosa cambia, ya no valen las leyes igual, para unos que
para otros.
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Miren, ustedes se han atrevido a proponer resoluciones jurídicas a los jueces, lo
están haciendo cada día, lo que tienen que hacer y lo que no tienen que hacer, lo
que les gusta y lo que no les gusta. No se dan cuenta que hay leyes que están ahí y
que hay que cumplirlas y que son las que tenemos y mientras no las cambiemos,
todos, vamos a tener que cumplirlas. Y está muy bien que ustedes reivindiquen,
tienen todo el derecho del mundo a reivindicar pero respeten la justicia y las leyes
que nos hemos dado todos con la máxima soberanía del pueblo español que somos
todos, del conjunto del pueblo español, no de una parte, como ustedes quieren.
La idea de democracia que tienen ustedes los independentistas, es aterradora,
pretenden imponer su proyecto político y que se lo vuelvo a decir sin tener
mayorías, es una forma de dictadura. Ignoran ustedes a más de la mitad de los
catalanes. Que tengo que ser reiterativo, que se lo hemos dicho mil veces y vuelven
otra vez ustedes a hacer el pleno tedioso, a discutir siempre lo mismo, lo que
interesa una parte nada más de los ciudadanos de l’Hospitalet y lo que queremos
es traer mociones aquí que no aburramos al personal ya con lo mismo, que si lazos
amarillos, que si libertad presos políticos. Que no existen presos políticos en este
país, entiéndanlo de una vez, que hay políticos presos porque se han saltado la ley
y están ahí porque la justicia tiene potestad para encerrarlos previamente a un juicio
porque no se fían de ellos, porque ya ha visto lo que ha hecho el señor que tienen
ustedes por ahí, el prófugo y una serie de cuestiones que vienen tipificadas y que
es la ley y los que la ejecutan que son los jueces los que las dictan, no ustedes que
quieren dictarles a los jueces.
Nadie está por encima de la ley, se lo recalco otra vez, se lo he dicho muchas
veces señores de Esquerra Republicana, señores del Pdecat, nadie está por
encima de la ley, sin ley no ha democracia, siempre tengo que hacer el mismo
discurso, estoy cansado ya, va a llegar el día en que votemos en contra y punto,
pero es que hay que, de una vez por todas, a ver si ustedes van asumiendo que
nadie está por encima de la ley y ustedes pretenden saltársela y que nos quedemos
impasibles.
Mientras que haya ley y haya quien la aplique que son los jueces, hay que asumirla
y eso no quiere decir que ustedes no quieran cambiar las leyes, pero mientras que
existen hay que observarlas, si no esto sería una jungla, una torre de babel, no nos
entenderíamos, cada uno diría esta me gusta, esta no me gusta, esta quito, pito,
pito colorito, aquí me quedo y aquí me voy. No señor, la ley es para todos y está
escrita y se ha promulgado desde los poderes que la soberanía de este pueblo, que
son todos los españoles, le ha dado a esas personas, no lo han hecho a capricho.
Yo sé que no les gusta a ustedes este discurso pero es el mío, y yo estoy sin
ninguna duda, y el de mucha gente, no solamente mío, el de la mayoría de los
catalanes y catalanas, no se equivoque, ese es el error que ustedes cometen. Que
no es un discurso único de ustedes, porque esto nos interesa a todos; Cataluña es
de todos los catalanes y de todos los españoles, no de una parte y eso es lo que
tienen que asimilar de una vez por todas.
Me duele tener que volver al monotema pero en fin, lo vamos a dejar ahí, vamos a
votar en contra de las dos mociones porque ya está bien y por supuesto, ¿vamos a
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poner en una institución que represente a todos los ciudadanos, un lazo amarillo?,
que a mí no me representa, porque usted lo diga, y porque lo digan ustedes los
separatistas, eso no debían ni de pedirlo, pónganlo ustedes donde pueda, que ya lo
están haciendo, pero un edificio público, hombre, que nos representa a todos, por
favor, hagan el favor de moderarse y vamos de verdad a hablar, formen gobierno
de una vez, hombre, que es lo que hay que hacer. Gracias.

SRA. ESTEBAN FERNANDEZ (CIUTADANS)
Yo defenderé la moción número 20. Bueno, un poco en la línea, no hay pleno que
nosotros no recordemos que Ciudadanos y Ciutadans, cree en la separación de
poderes. Respetamos siempre la independencia de los jueces, cómo no vamos a
respetar la independencia de los jueces y encima de otros países.
Lo que sí que nos sorprende muchísimo es que partidos tan celosos de la
soberanía, como son los que suscriben esta moción conjunta, se atrevan a exigir
nada menos que, o instar, como en esta última modificación, nada menos que al
primer ministro y al presidente de la república de otro país, lo que tiene que hacer.
Deberían tener más presente el concepto de diplomacia en todos sus aspectos, no
en los aspectos que ya sabemos que consideran la diplomacia.
Bueno, en cualquier caso, estamos muy de acuerdo en expresar el apoyo de este
ayuntamiento a una entidad….

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, ha finalitzat el temps, no sé si voten en contra de la moció?.

SRA. ESTEBAN FERNANDEZ (CIUTADANS)
No. Votarem a favor del punt quart i en contra de la resta. Gràcies.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, a favor del punt quart i en la resta que no i quedava alguna moció més, o ja
s’havien posicionat de totes?, sí?. Faltaba una pero se ha posicionado, no?. El voto
no lo han posicionado?. Pueden decir si votan a favor o en contra, o se abstienen?.

SR. MARTIN GONZÁLEZ (CIUTADANS)
Sí de las que quedan, a favor de las dos, y posteriormente comentar el
posicionamiento.
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SRA. ALCALDESSA
Muy bien, si hay otro turno, si no, no. Sí hay otro turno, sí, si no, no. Pero vamos,
seguro que lo hay, esto lo podemos poner por anticipado. Falta el grup del PSC, per
posicionar-se a les mocions conjuntes. Sr. Fran Belver.

SR. BELVER VALLES (PSC-CP)
Gràcies Sra. Alcaldessa. Començant saludant molt especialment a les integrants de
“Mujeres Palante” que han vingut avui, han fet ús de la seva paraula en el ple i a la
resta de veïns i veïnes que avui ens acompanyen en aquest ple.
Començarem per la moció número 18, la de moció per la millora de les condicions
laborals i vitals de les treballadores de la llar i la neteja. Nosaltres evidentment, i tal
com es diu en el primer acord de la moció, estem absolutament d’acord en
reconèixer aquesta feina, donar suport a totes aquelles accions i aquelles
modificacions legals que s’haurien de dur a terme per tal que aquest treball sigui
reconegut realment com el que és, que és una feina, que és un treball i que per
tant, no potser motiu ni d’esclavatge, ni ha d’estar al marge del què ha de ser la
legislació.
Però ens trobem en una conformació de la moció que ens fa molt difícil poder votarla complertament a favor. Té dos acords i uns trasllats però tal com està
instrumentada o tal com està presentada, ens veiem obligats a votar només
favorablement en el primer acord, votar en contra del segon i votar a favor del
tercer.
Votem en contra del segon i aquesta és la diferència, segurament entre grups que
han d’exercir el govern de la ciutat i que per tant, tenen responsabilitats i els altres,
o d’altres que el què poden fer és posicionar-se i quedar bé amb uns i amb els
contraris, perquè no tenen cap responsabilitat i el populisme és la seva senya
d’identitat.
Respecte de la moció número 19, on és la moció per la millora dels accessos al
transport públic, la votarem favorablement, és una moció que insta sobretot a dos
estacions o a dos punts molt rellevants de la nostra xarxa de transport que és el
metro de Just Oliveras amb les seves sortides i el seu enllaç amb el barri de Can
Serra i amb l’Hospital de Bellvitge, per tant, allà el què es planteja és una millora
d’aquesta, com la explicava la Sra. Julia, no tant de l’accessibilitat total perquè
l’escala mecànica, això no ho garanteix, però sí, de la millora de la mobilitat amb
persones amb dificultats, i per tant, votarem favorablement i els animem a que
portin aquesta moció i aquests requeriments i aquestes sol·licituds tant a l’Àrea
Metropolitana i a Transports Metropolitans de Barcelona, com a la ATM que és qui
tenen aquesta responsabilitat.
La moció número 20, que és de suport a la Fundació Pro Activa Open Arms, agraïm
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als proposants que hagin modificat els verbs aquests de...que plantejaven exigir per
una banda al primer ministre i president de la República Italiana, com al Parlament,
perdó, als òrgans corresponents de la Unió Europea, per el d’instar, ens sembla
molt més adequat.
Dit això, només fer-los una reflexió, ja els hi avanço que nosaltres votarem
favorablement a tota la moció, excepte el punt cinquè, i ara els hi explicarem per
què, però ara es feia referència, parlem recurrentment d’allò que és fonamental en
una democràcia que és la separació de poders, però no tenim cap empatx en instar
al jutjat que instrueix el cas aquest d’OPEN ARMS, que nosaltres estem
absolutament a favor de que estigui sobresegut, a què arxivi, a permetre que
aquesta desenvolupi la seva activitat, que tinguin en compte el suport a aquesta
institució..., però nosaltres li direm a un jutge i desprès li donem moltes voltes a la
separació de poders.
I no entenc de cap de les maneres què fa aquí el punt cinquè que diu: “Instar al
Parlament de Catalunya, que en el marc de la política exterior que està
desenvolupant des de Valònia...”, ¿què ens volen instar a què fem cursos de
geografia de Bèlgica, per saber que Valònia té com a capital Waterloo? Home,
barrejar la defensa d’OPEN ARMS, d’una ONG, intentar aquí “colar de rondón” amb
un acord, que la política exterior de Catalunya es fa des de Valònia, perquè se
suposa que és on tenia la seva residència Carles Puigdemont, em sembla que és
desmerèixer molt la seva intenció del que se suposa que pretenen, que és defensar
OPEN ARMS, una ONG que està fent una tasca absolutament encomiable, vostès
ho volen aprofitar tot i els hi asseguro que tot no s’hi val.
Respecte de la moció número 21, que és la moció per resoldre els problemes
ocasionats pels plataners a l’entorn de l’ATC Hospitalense, nosaltres votarem
favorablement, aquesta moció ve del Ple anterior que va quedar sobre la taula,
s’han mantingut reunions amb les famílies, amb el club, hem tingut, fins i tot,
adaptació, s’ha fet alguna adaptació a la moció i, com els hi dic, votarem
favorablement amb aquest nou redactat. Benvinguts a tots i totes a la realitat,
gestionar una ciutat és això, no sempre es pot triar el que ens sembla magnífic, a
vegades s’ha de triar entre el que és millor i el que és bo, hem de triar entre
mantenir uns arbres adults, tal i com explicava la Sra. González, que són uns arbres
adults que estan al voltant del camp, però que estan donant problemes als
ciutadans, què fem? ¿mantenim els arbres encara que donin problemes? Vostès
han vist clar que per sobre d’això hem de resoldre els problemes de la gent, doncs
benvinguts, i això espero que els hi serveixi per analitzar més d’una vegada, més de
dos i més de tres, el que és l’acció de govern que moltes vegades, per millorar
l’accessibilitat en uns carrers, per millorar la salut de la gent i canviar espècies molt
al·lergèniques per d’altres que no ho són, ens veiem obligats a substituir arbres.
Benvinguts a la realitat i nosaltres els hi donarem suport en aquesta moció.
Respecte de la moció 22, moció per donar suport als comitès en defensa de la
república i la resistència activa i no violenta. Des del grup socialista, però no només
des d’aquest grup municipal, sinó com a PSC, com Partit dels Socialistes de
Catalunya, nosaltres també pensem que l’acció dels CDR no han de ser considerats
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terrorisme, estem absolutament d’acord, és de les poques coses amb les que estem
d’acord, en tota la resta de la seva moció i amb els acords que ens proposen, no
estem en absolut d’acord i votarem contràriament en el conjunt de la moció. No
podem donar suport als comitès en defensa de la república, més que res perquè la
república no existeix, la voluntat, quan vostès parlen de la voluntat popular a favor
del dret d’autodeterminació, jo aquesta voluntat popular o al menys si entenem per
popular el conjunt del poble no l’he vist per enlloc i el que sí, com els hi deia, estem
d’acord, però ja s’han encarregat de barrejar-ho, amb el rebuig respecte de la
banalització dels delictes de terrorisme.
Nosaltres tenim molt clar que la exageració d’uns no eximeix del delicte dels altres,
perquè a vostès els hi sembla, i no vull comparar, però ¿els hi sembla que és
adequat els més de 100 atacs que han patit les seus del PSC o abans d’ahir que al
Secretari d’organització del nostre partit va patir, a casa seva, aquest assetjament o
ahir, el dia de Sant Jordi, de la concòrdia, on tots ens hem de trobar al carrer,
l’encerclament de casetes del PSC per part d’aquests CDR? Amb això estem
d’acord? I no vull comparar i no vull dir que sigui el mateix fer una plantada que
estar a la presó, no estic dient això, només els hi pregunto si això els hi sembla bé,
perquè això, suposadament, ho fan els CDR. Per tant, nosaltres no defensarem
l’acció d’aquests comitès de defensa de la república, perquè ni la república existeix,
ni estem d’acord amb el que ells fan, amb el que ells diuen de actitud reivindicativa i
no violenta, la violència segurament serà molt difícil posar-li límits.
I respecte de la moció número 23, que diu per l’alliberament dels presos polítics, el
retorn dels exiliats i penjar una pancarta i un llaç groc al balcó de l’Ajuntament.
Nosaltres aquesta moció també la votarem contràriament, perquè continuem dientlos el mateix, l’única solució al problema que hi ha a Catalunya, que és un problema
polític, és retornar a la política, per tant, tenen a les seves mans fer una cosa molt
simple, perquè tenen l’aritmètica per fer-ho, formar govern, formar un govern que
governi, un govern que pugui governar, amb gent que estigui en situació de poder
governar, i que d’una vegada per totes es pugui acabar amb la vigència del 155,
perquè tinguem un govern a Catalunya sorgit de les urnes, que pugui governar i
dedicar-se a gestionar les institucions catalanes i les moltes competències que té la
Generalitat de Catalunya i donar sortida a les esperances, als anhels i a les
necessitats que tenen els ciutadans i ciutadanes de Catalunya i no ens passem tot
el dia marejant la perdiu, sumant i restant, si delego el vot, si m’accepten, si puc
venir, si no em deixen venir, si tu pots votar per mi, si ara aquests m’estimen, si no
m’estimen, si jo sumo amb aquests. Deixin de marejar la perdiu, formin un govern,
que és pel que se suposa es van presentar a unes eleccions.
I ja per acabar i no per dir-ho mil vegades crec que vostès ho entenguin, no són
presos polítics, són polítics presos.

SRA. ALCALDESSA
Gràcies Sr. Belver. A veure, hem finalitzat, perquè ens entenguem, la presentació i
el posicionament de tots els grups, passaríem ara a un altre torn, si és que així ho
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estimen els que han proposat la moció, per...en fi, per obrir un segon debat sobre
les mocions. Sr. Christian, Sr. Monrós, sobre les que han presentat, vostè també,
són tres, quant temps hi ha per aquesta...molt bé, doncs vinga...

SR. GIMÉNEZ MÁRQUEZ (CUP-PA)
Sí, en primer lloc, en la moció 18, la moció per millorar les condicions laborals i
vitals de les treballadores de la llar i la neteja, un petit aclariment, diversos...

SRA. ALCALDESSA
Un segon, un segon Sr. Giménez, podem parar un moment? Deixem que surti el
públic i quan estiguem una mica més en silenci continuem.
Bé, jo crec que ara ja sí.

SR. GIMÉNEZ MÁRQUEZ (CUP-PA)
Sí. Bé, un petit aclariment en relació a la moció 18, per alguns comentaris que han
fet alguns dels regidors que han intervingut votant en contra del segon dels acords,
recordar-los, si no anem errats, perquè crec que ha passat en d’altres plens, que els
subapartats inclosos a cada acord es poden votar per separat. Els subapartats els
hem votat per separat...

SRA. ALCALDESSA
Senyor...jo li dic que no...

SR. GIMÉNEZ MÁRQUEZ (CUP-PA)
Els hem votat per separat...

SRA. ALCALDESSA
Aturem. Els subapartats si els haguéssim pogut votar separadament, ho haguéssim
fet, perquè no estàvem d’acord amb un d’ells i això ha implicat votar en contra. Bé,
Sra. Secretària, vaja...

La Sra. Secretària parla sense micròfon. (Mai hem votat els subapartats d’un acord)
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SR. GIMÉNEZ MÁRQUEZ (CUP-PA)
Bé, vamos, diria que sí, estic pràcticament convençut, però bé, és igual, ja ho
buscarem, estic pràcticament convençut, si haguéssim pensat el contrari
l’haguéssim formulat d’una altra manera, són onze propostes, per una que no
estiguin...bé, és que és...llavors o ens hem equivocat nosaltres i hem posat deu
propostes que haguéssim votat tots d’acord, amb una que no...bé, no té cap sentit,
ja ho buscarem, creiem que ha passat en d’altres plens.
Bé. Un parell de comentaris també, sí que és cert que els dos acords estaven
separats per mesures que s’instaven a d’altres administracions en el primer dels
acords i mesures que anaven encaminades a què assumís el propi Ajuntament,
casualment el govern, tant el partit de govern com els dos regidors que donen
suport al govern, han decidit que el segon punt, per un dels acords que no els hi
semblava adient i creien que...no? i que totes les propostes que se li feien al propi
Ajuntament, al propi govern, en el segon dels acords, no les podien...no les havien
de votar a favor. Bé, han votat a favor de demanar-li a d’altres administracions que
facin, en comptes de intentar o poder assumir alguna de les propostes, hem fet
onze en un acord, ho redactarem d’una altra manera si cal, la portarem un altre cop
en un altre moment, però fèiem onze propostes i per una de sola han tirat enrere les
altres deu propostes que li fèiem a aquest Ajuntament.
Bé, ens hem deixat un parell d’apunts sobre aquesta moció, que ens agradaria que
quedessin clares també, com hem reivindicat en d’altres moltes ocasions, creiem
que és molt important, que són molt importants clàusules com indicadors socials
dins dels plecs de condicions de l’adjudicació municipal, tant en el Servei d’Atenció
Domiciliaria, com en els serveis de neteja dels equipaments municipals. Clàusules
socials perquè l’adjudicació no es faci des de la prioritat econòmica o d’estalvi per a
aquest Ajuntament, i sí mirant el millor servei per a les usuàries i amb les millors
condicions per a les treballadores subrogades, per la concessionària del servei.
Com vam assenyalar a d’altres plens, l’Ajuntament té una responsabilitat amb les
condicions laborals i del servei a les persones que va més allà del control econòmic
o numèric del compliment dels plecs de condicions de l’adjudicació.
Bé, i en relació amb la moció 20, simplement destacar que de manera
desinteressada la tasca de la Fundació Proactiva Open Arms, des del setembre del
2015 i fins el març d’enguany, ha salvat la vida, ha salvat la vida de més de 59.000
persones a la Mediterrània. És per això que demanem el màxim suport a la seva
activitat i a la seva defensa davant les acusacions de la justícia italiana, amb el vot
favorable a aquesta moció, recordant a tots els grups la campanya i l’esperit de la
campanya del “Casa Nostra, Casa Vostra”, que ens va unir suposadament sota una
mateixa prioritat: acollir a totes les persones aquelles que fugen de la guerra, la
gana i la violència i intenten arribar a Europa, 59.000 persones les que ha salvat
aquesta fundació, a la qual ara acusen de tràfic de persones.
I res més, gràcies.
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SRA. ALCALDESSA
Molt bé, Sr. Monrós.

SR. MONRÓS IBÁÑEZ (CiU)
Sí, aquí han hagut una sèrie de manifestacions sobre el tema de presos polítics, bé,
certes coses que crec que s’haurien de matisar. Quan diuen que el poble i no hi ha
un clamor popular i tal, aquí hi ha un problema molt bàsic i és no voler reconèixer
els procediments democràtics que pot tenir un país, com són fer un referèndum. Un
referèndum legal ho pot permetre perfectament qui està governant, pactant amb
l’Estat que vol demanar-ho, no? Ni sacrosanta Constitució, a mi la frase aquella que
la Constitució diu, la Constitució no diu res, la Constitució s’interpreta i quan la
obres no parla.
La Cort Suprema del Canadà ha dit clarament que un referèndum es guanya amb el
50% dels vots favorables més un, què vol dir, que possiblement del que té por
l’Estat Espanyol o aquells que creuen que portar la democràcia al poble és lesiu als
seus interessos, perquè poden perdre, que és el que pot passar en democràcia, o
sigui, en democràcia pots guanyar o pots perdre votacions, o pot ser que no surti
exactament el resultat que vulguis, però en tot tipus d’eleccions.
Per tant, si se sotmetés a un referèndum, potser algú es portaria la sorpresa que
aquest resultat del 50 % més u es donaria, el que passa és que sempre, si això
passés, l’Estat Espanyol ja es preocuparia de posar que el 50 més un no és el
resultat bo, hauria de ser el 60, el 65 o el 70, perquè evidentment no, no... o sigui, si
la seva teoria ells tenen el 50 més u per a ells és bona, però si la tenen els de l’altre
banda no serà bona no? Aquesta és la forma que té la gent que defensa la unitat
d’Espanya, d’entendre el que és la democràcia per a tothom.

SRA. ALCALDESSA
Sí, bé, no sé, dos. Esquerra Republicana.

SR. GARCÍA I ACERO (ERC-AM)
Sí, molt ràpid. Jo crec que hi ha grups polítics que veuen que el procés a nivell de
Catalunya, les mobilitzacions ciutadanes són mobilitzacions pacífiques enfront
d’aquells que cridaven “a por ellos”, envers a persones que volien exercir el seu dret
a vot. Els números són els que són i alguns no saben comptar i hem vist com
portaven la comptabilitat de l'Hospitalet, en aquesta ciutat, en aquest país, doncs hi
ha una majoria social a favor del dret a decidir, a favor de la república catalana i així
s’ha expressat a nivell del Parlament de Catalunya, facin números, comptin d’una
vegada per totes i sàpiguen sumar, que em sembla que no saben.
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I aquest grup polític portarà les mocions que cregui convenients i nosaltres portem
mocions sobre habitatge, urbanisme, petit comerç i fem propostes per millorar els
barris i també parlem d’altres temes que afecten als ciutadans i les ciutadanes
d’aquesta ciutat, com és la retallada de drets i llibertats. Però a vostès no els hi
agrada que es parli d’alguna sèrie de temes, com són per exemple les pensions,
perquè vostès donen suport als senyors del Partit Popular quan retallen les
pensions i, per tant, no garanteixen aquest dret o vostès tampoc volen que es parli
sobre el tema de l’habitatge, perquè vostès donen suport, no donen suport, perdó, a
propostes com ha presentat la PAH al Congrés dels diputats i les han rebutjades
vostès amb el suport del PP.
I sobre el tema dels presos polítics, estem patint persones que estan a la presó per
les seves idees polítiques i, fins i tot, alguns delictes que vostès, doncs consideren
que han comés algun tipus de persones, veiem el ministre que diu que no existeix ni
malversació de fons públics per fer, doncs el referèndum. I el Partit dels Socialistes i
el PP, tant que defensen, doncs la justícia i la independència judicial, doncs ens
podrien explicar per què s’indulta a més de 2.000 persones en els seus respectius
mandats a nivell del govern, persones condemnades per corrupció, per diversos
casos de corrupció a les administracions públiques, perquè tant el Partit Popular,
com els socialistes, han indultat a persones.

SRA. ALCALDESSA
Gràcies Sr. García. Qui més havia demanat la paraula? Per part d’Iniciativa? No?
Per part de Ciutadans?

SR. GARCÍA VALLE (CIUTADANS)
Muy breve.

SRA. ALCALDESSA
Su compañero también pide la palabra, lo digo Sr. García, no, no está corriendo el
tiempo, tranquilo, lo digo porque también un compañero suyo quiere hablar, que
usted lo estime.

SR. GARCÍA VALLE (CIUTADANS)
Sí, si hay tiempo, hay tiempo.

SRA. ALCALDESSA
Bien, bien.
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SR. GARCÍA VALLE (CIUTADANS)
Si hay muchas mociones más. En cualquier caso, mire, Sr. Monrós, es que no se
les mete en la cabeza, derecho de autodeterminación aquí no existe en este país,
sólo hay un par de países, por ejemplo Etiopía, esto no es Etiopía, ni es una
colonia, o sea, que no hay derecho de autodeterminación y ya se ha dicho mil
veces, pero usted erre que erre, no existe ese derecho, a pesar de que aquí el
Partido Socialista se lo ha votado a favor eso, o sea que… hubo un momento en
que aquí votaron a favor de ese…sí señor, no hagan ustedes así, que están ahí
que…pedimos las actas ¡eh!, ustedes han votado a favor de eso, bien, bien, pero lo
respeto, nada que decir.
Miren, y en cuanto a pacífico ¿pacífico? mire, ayer mismo vino un señor de estos
que en teoría…el perfil ya sabemos cuál es, además lo dijo él, lo dijo él, a nuestra
carpa a agredirnos, nos pateó la carpa, nos patearon a nosotros, sí, sí, ayer, ayer
mismo en esta ciudad, eso son esos señores pacíficos, porque llevaba también lo
de libertad presos políticos etc, hay fotos, y lo detuvieron por cierto, tuvimos la
suerte que lo detuvieran. Anteanoche ustedes nos inundaron, los que fueren,
seguramente son de su ideología, porque ya lo dicen y lo ponen allí, en las señales
que nos ponen, porque mire, si nos pusieran una pintada, tira que te va, la pintas, la
quitas, oye, no pasa nada, es verdad que todos los partidos están sufriendo eso, es
lamentable, pero mire usted, lo que sufrimos nosotros aquí, el escarnio que
sufrimos, tirarnos purines, mierda pura y dura de cerdo ahí, doce veces ya,
degradarnos a eso ¿es que no tenemos derecho nosotros a convivir y a estar aquí?
¿no tenemos derecho a defender nuestras ideas políticas? ¿por qué nos tiran eso
estos señores que piensan distinto a nosotros? ¿por qué?
Miren, ustedes son violentos muchas veces, es verdad que hay mucha gente
pacífica en su movimiento, pero ustedes ya no controlan, han lanzado a la gente a
una cuesta abajo hacia Ítaca y ya no saben cómo parar ese adoctrinamiento de
algunas personas, muchas de buena fe y que yo aprecio y cuento entre mis amigos,
por ejemplo, si tú me lo permites, yo te he considerado siempre un amigo Jordi, y
hemos hablado a nivel de personas sin ninguna diferencia, pero en lo otro sabes
que estamos enfrentados.

SRA. ALCALDESSA
Gracias Sr. García. Un moment, un moment, tranquil·litat, per part del grup
socialista no hi ha intervencions, han intervingut tots els grups polítics, per
al·lusions.

SR. GARCÍA I ACERO (ERC-AM)
Una rectificació al portaveu de Ciutadans, que acusi a Esquerra Republicana de fer
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els atacs, quan aquesta formació política també rep atacs i no acusem a ningú i
aquest moviment és un moviment pacífic, nosaltres condemnem qualsevol tipus
d’atac, per tant, demano que rectifiqui que els independentistes i aquesta formació
política fa els atacs a la seva seu.

SRA. ALCALDESSA
Sr. Monrós.

SR. MONRÓS IBÁÑEZ (CiU)
Sí, jo...

SRA. ALCALDESSA
Per al·lusions s’entén.

SR. MONRÓS IBÁÑEZ (CiU)
Sí, sí, per al·lusions, el tema és molt senzill, bé, jo aquí he interpretat, d’això, mai a
la vida li diré a ningú que faci res en contra de ningú, a mi..., el nostre local ens
l’han pintat 25 vegades i ho he manifestat i ho han tret. Mai defensaré cap cosa que
porti a la violència, però de la mateixa manera que això no ho he fet mai i ni m’heu
sentit mai dir-ho, sempre que he intervingut he demanat democràcia, referèndum,
votar, i entendre que això és una cosa que demanen com a mínim, com a mínim, si
algú vol ser una mica honest a l’hora de votar i sumar escons, que és l’única
fórmula que tenim en aquest moment de sumar, hi ha dos milions i mig de persones
que voldrien una cosa i que el que demanen no és imposar-la, és que es voti. Però
clar, evidentment, i abans ho he dit, el 50 més un no els hi agrada a alguns.

SRA. ALCALDESSA
Sr. Monrós, ja està. A ver, Sr. García por...

SR. GARCÍA VALLE (CIUTADANS)
Porque ha dicho que rectifique y por alusiones y tal.

SRA. ALCALDESSA
Por alusión y pero más que por alusión, por...
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SR. GARCÍA VALLE (CIUTADANS)
No sé si usted me ha oído bien, yo no he criminalizado a todo el movimiento
independentista, he dicho que los identifico con gente de su ideología porque llevan
los lazos amarillos, porque lo he visto yo con mis ojos, vienen a agredirnos a la
carpa y nos dicen palabras, esto de nacis y toda esta historia ¿no? y los identifico
con su ideología, no he dicho…y además he dicho que no todos son igual, lo he
dicho, o sea que no rectifico en absolutamente nada, no rectifico absolutamente
nada, ustedes tienen, como hay en todos los sitios, violentos, pero por el camino
que van esto va a acabar muy mal, les decimos que vamos a la concordia, a hablar,
formen gobierno, dediquémonos a Cataluña, dejémonos ya de pelearnos con esto
que no les interesa a nuestros ciudadanos, que les interesa la cola del paro, el
problema de estas mujeres de van palante que no tienen trabajo, eso es lo que hay
que hablar aquí. Y yo les he votado a ustedes, yo les he votado a ustedes, por
favor, respeto, les he votado a ustedes muchas mociones que estoy de acuerdo con
ustedes, no me ciega la pasión, de temas que ustedes lo saben, si mira usted en
las actas seguramente le he votado muchas más a favor que en contra ¿sabe por
qué?, porqué no podemos estar divorciados en todo, sino en lo que estamos
divorciados y usted lo sabe.

SRA. ALCALDESSA
Muy bien Sr. García, yo creo que han quedado muy claras las posiciones de tots els
grups,. Per informació del públic i de nosaltres mateixos, perquè crec que després
d’aquestes sis mocions és complicat seguir amb la votació, ha quedat aprovada la
moció número 18, de condicions laborals i vitals de les treballadores de la llar i de la
neteja; ha quedat aprovada la moció número 19 d’accessos al transport públic; ha
quedat aprovada, a excepció del punt cinquè, la moció de la Fundació Proactiva
Open Arms, ha quedat aprovada la moció número 21, que era la del tema dels
problemes que generen els plataners a l’entorn de l’ATC Hospitalense i han quedat
rebutjades la número 22 en defensa de la república i de la resistència civil activa i la
número 23 també ha quedat rebutjada, sobre l’alliberament dels presos polítics, etc.
Per tant, quedaria així les mocions.
Passaríem ja...

SR. GIMÉNEZ MÁRQUEZ (CUP-PA)
Una pregunta, la 18 ha quedat aprovada sencera?

SRA. ALCALDESSA
Aprovada, sí.
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SR. GIMÉNEZ MÁRQUEZ (CUP-PA)
Vale.

SRA. ALCALDESSA
Sí, per això, jo crec que val la pena..., sí, sí, no m’estranya que s’hagi descomptat,
perquè amb tants grups i tantes intervencions és complicat. Per tant, totes
aprovades a excepció de les dues últimes mocions, la 22 i 23, i la 20 a excepció de
l’apartat cinquè.
Passem ara ja a les mocions individuals i la primera és la del Partit dels Socialistes
de Catalunya.
Tancat el debat se sotmeten a votació les mocions números 18, 19, 20, 21, 22 i 23;
adoptant-se els següents acords:
ERC, CUP-PA
Amb adhesió ICV-EUiA-PIRATES
MOCIÓ 18.- PER A MILLORAR LES CONDICIONS LABORALS I VITALS DE
LES TREBALLADORES DE LA LLAR I LA NETEJA.
L’èxit històric de la Vaga Feminista i del conjunt de mobilitzacions al voltant del 8 de
març del 2018, a tota Catalunya i al món, llença un missatge i un mandat
democràtic molt clars: és el moment que cada administració pública, institució,
col·lectiu o entitat, concreti i afermi el seu compromís amb les múltiples i variades
demandes dels moviments feministes. La concreció de polítiques públiques,
mesures concretes a posar en marxa des de cadascun dels agents esmentats, per
tal de revertir qualsevol discriminació per raó de gènere, orientació i/o identitat
sexual.
D’igual manera, els moviments feministes i les entitats de dones han certificat que
no és possible implementar polítiques públiques de gènere, sense les aportacions,
coneixement i casuístiques expressades per les pròpies dones.
Donada l’aprovació el passat mes de febrer de 2018 de la ‘MOCIÓ PEL
RECONEIXEMENT DEL TREBALL A LA LLAR’, al Ple Municipal de l’Hospitalet i
donat el suport expressat per gairebé tots els grups municipals a la millora de les
condicions laborals i vitals, dins del sector del treball a la llar, en aquest cas, amb un
posicionament clar per a demanar la subscripció per part de l’Estat, del conveni 189
de l’OIT (Organització Internacional del Treball).
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Donada la feina d’entitats de dones i sindicats a la ciutat de l’Hospitalet i al nostre
entorn comarcal, que treballen diàriament amb les problemàtiques de dones
treballadores del sector de la llar i donades les seves pròpies reivindicacions i
prioritats per a garantir els plens drets i fer-ho aplicant una visió d’àmbit municipal.
Essent la feina del treball a la llar (tant les cures de persones dependents o infants,
com el manteniment domèstic necessari) cabdal per a l’economia, per a garantir la
conciliació professional, familiar i personal d’altres dones i famílies, per a garantir el
benestar social, entre d’altres.
Donat que l’excepcionalitat del règim laboral d’aquest col·lectiu professional pot
exposar a les treballadores (majoritàriament dones) a situacions de gran
vulnerabilitat davant l’explotació laboral, l’assetjament sexual, les malalties laborals
no reconegudes, i d’altres situacions administratives i documentals.
Donat que hi ha un gran nombre de dones treballadores del sector que viuen a
l’Hospitalet, però que malauradament no podem quantificar ni valorar exactament
les seves condicions laborals, per l’especial informalitat amb la qual es contracten
habitualment aquestes feines.
Per tot allò esmentat anteriorment, considerem urgent i necessari abordar aquesta
qüestió des de l’àmbit municipal de l’Hospitalet i posar en marxa diferents propostes
que puguin ser útils per tal de garantir els plens drets laborals i la millora de les
condicions laborals i personals de les treballadores de la llar.
Per tots aquests motius, el Ple, a proposta dels grups polítics municipals ERC i
CUP-Poble Actiu, amb l’adhesió d’ICV-EUiA-Pirates de L’Hospitalet, acorda:
Havent estat sotmesa la proposta d’acord a votació per separat de cadascun dels
punts de la seva part dispositiva, els resultats són els següents:
a) S’aprova per unanimitat l’acord PRIMER, que literalment diu:
PRIMER.- Instar al Congrés, al Govern de l’Estat Espanyol i al Govern de la
Generalitat a:
a) Reconèixer la feina de la llar com una part de l’economia de les cures creant
un departament sobre l’economia de les cures.
b) Promoure un major control del compliment de la normativa laboral,
especialment per part de les agències de col·locació i de les entitats
privades, com ara les parròquies o associacions, on es fan intermediacions
per a treballs de la llar i les cures, instant actuacions de la Inspecció de
Treball i del SOC (Servei Públic d'Ocupació de Catalunya) que té entre les
seves funcions la intermediació laboral i el control, l’auditoria i les sancions
relatives al compliment de les obligacions de les entitats que presten serveis
ocupacionals.
c) Promoure els canvis normatius necessaris en els àmbits d'estrangeria, de la
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seguretat social, de les reformes laborals i de la contractació pública per
assolir la contractació en condicions dignes de les treballadores del sector.
b) Ha estat aprovat l’acord SEGON amb 14 vots a favor dels representants de
CIUTADANS, Srs./Sres. Miguel Manuel García Valle, M. Carmen Esteban
Fernández, Rainaldo Ruiz Narváez i Jesús Amadeo Martín González; dels
representants d’ICV-EUiA-PIRATES-E, Sres./Sr. Ana González Montes, Juliana
Carballeira Pascual i Iván Nieto Martínez; dels representants del PP, Sr./Sra.
Pedro Alonso Navarro i Sonia Esplugas González; dels representants d’ERCAM, 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; i amb 13 vots en contra dels representants del PSC-CP, Srs./Sres.
Núria Marín Martínez, Francesc J. Belver Vallés, Cristian Alcázar Esteban, José
Castro Borrallo, Manuel Brinquis Pérez, José M. García Mompel, Jaume Graells
Veguin, Jesús Husillos Gutiérrez, M. Ángeles Sariñena Hidalgo, Rocío Ramírez
Pérez i David Quirós Brito;i dels REGIDORS NO ADSCRITS, Sra./Sr. Cristina
Santón Ramiro i Rafael Jiménez Ariza; assistents presents en el moment de la
votació i que literalment diu:
SEGON. Des de l’àmbit municipal de l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat,
manifestar el compromís per a:
a) Impulsar l’elaboració d’un diagnòstic local de la situació del sector i de les
condicions laborals de les persones treballadores de la llar i les cures,
incloent el règim d’internes, i instar al SOC per fer-ho conjuntament . Un
diagnòstic a realitzar de forma participativa i transversal, amb les
aportacions i experiències d’entitats, treballadores i sindicats, i amb el
desglossament estadístic necessari per tal de donar visibilitat al repartiment
d’aquesta feina per gènere, origen nacional, condicions salarials i situació
administrativa de les persones treballadores a la llar.
b) Promoure la contractació de les persones treballadores de la llar i de cures
per part de famílies i empreses contractants.
c) Promoure en el sector privat de les empleades de la llar la constitució
d’empreses, a partir de l’agrupació de persones treballadores de la llar,
preferentment en el marc de l’economia social i solidària, com ara des d’un
model de cooperatives, que a més a més possibilitin la regulació de la
situació administrativa d’aquestes treballadores.
d) Promoure la contractació per part d’empreses públiques i privades, de
treballadores del sector en situació administrativa irregular, mitjançant
l’acompanyament i la mediació d’entitats socials i l’administració local.
e) Implementar indicadors socials a la contractació pública, amb perspectiva
intercultural i de gènere, per a garantir que les clàusules de la contractació
pública promoguin la contractació en condicions dignes, de persones
treballadores de la llar o la neteja.
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f) Promoure la creació d’un punt informatiu i d’assessorament en drets
laborals, especialment adreçat als col·lectius més vulnerables i incloent-hi
assessorament per a persones que treballen dins l’economia informal.
g) Difondre i desenvolupar campanyes de sensibilització i conscienciació sobre
la dignificació de les feines a la llar, sobre els drets laborals i contra els
abusos de qualsevol tipus amb aquestes treballadores. Aquestes
campanyes estarien adreçades tant a les famílies contractants, com a les
empreses de treball temporal, agències de contractació o entitats que fan
d’intermediació laboral al sector.
h) Promoure mesures de prevenció, denúncia i sanció de la violència masclista
al treball de la llar, amb èmfasi als abusos sexuals, investigant i posant
especial atenció en la incidència del tràfic i explotació laboral de persones,
donant a conèixer des de l’administració local les eines de control, denúncia
i inspeccions, relatives al treball dins la llar, per part de la Generalitat de
Catalunya.
i)

Promoure la sensibilització i formació sobre riscos laborals, incloent-hi l’ús
de productes químics, així com altres formacions per a millorar la preparació
per a la seva tasca i la qualificació, per a la promoció professional.

j)

Promoure el treball conjunt de les diferents administracions, el Col·legi
Oficial de Metges de Barcelona i el Col·legi Oficial de Psicologia de
Catalunya, i també amb entitats i cooperatives locals dins de la Xarxa
d’Economia Social i Solidària, per tal d’elaborar instruments adients per a
atendre la salut de les treballadores de la llar i les cures, tant física com
psicològica, donat que les seves condicions de vulnerabilitat poden generar
malalties associades i accidents de treball. Com a resultat, instar a que el
SOC editi una guia de salut laboral del sector.

k) Adoptar una visió integral i planificada de les tasques de cures al municipi,
que inclogui residències de gent gran, el servei d’atenció domiciliària i la
regularització del sector privat d’empleades de la llar. La perspectiva és la
municipalització i ampliació del servei públic amb la subrogació del personal
i la dignificació salarial i de condicions laborals de totes les treballadores.
c) S’aprova per unanimitat l’acord TERCER, que literalment diu:
TERCER.- Traslladar aquest acord al Congrés, al govern de la Generalitat i al
Govern de l’Estat Espanyol, a l’Associació Feminista Bruixes, al grup Feminisme
Revolucionari L’H, al Col·lectiu Mujeres Pa’lante, a Ca la Dona, a l’Associació
de Dones Llatinoamericanes, al sindicat Sindillar, a las Kellys Barcelona, a la
Magrana (espai Brotes) a Comissions Obreres de l’Hospitalet, UGT de
l’Hospitalet, CNT l’Hospitalet, a CGT Catalunya, a CGT Baix Llobregat, a les
seccions sindicals de l’Ajuntament de l’Hospitalet, al Comitè Unitari de
l’Ajuntament, als grups polítics de l’Ajuntament, a les associacions de dones de
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l’Hospitalet i a totes les entitats que treballen amb persones treballadores de la
llar i de les cures.
No obstant la votació per separat dels acords, aquesta moció HA ESTAT
APROVADA pel Ple de l’Ajuntament.
ICV-EUiA-PIRATES
Amb adhesió CUP-PA
MOCIÓ 19.-

PER LA MILLORA DELS ACCESSOS AL TRANSPORT PÚBLIC.

Es dóna compte de la moció que es transcriu seguidament, amb una esmena “in
voce”, ja incorporada, a petició de la Sra. Carballeira Pascual, regidora del grup
polític municipal proponent de la moció, i sotmesa a votació s'aprova per
unanimitat dels assistents presents en el moment de la votació, adoptant-se els
acords que figuren en la seva part dispositiva:

Atès l’interès del nostre grup municipal, i entenem de tot el Consistori, pel foment
del transport públic, que millora la qualitat de l’aire i la mobilitat dels nostres
veïns/es entre barris de la ciutat i amb la resta de l’àrea metropolitana i els seus
centres d’interès.
Atès que el transport públic és una prioritat per garantir la mobilitat sostenible de les
nostres ciutats.
Atès que l’accessibilitat ha de ser prioritària en les estacions de transport públic i
que l’accés de les persones ha de ser el més confortable possible per assegurar
que tothom pugui gaudir dels serveis públics.
Atès que gràcies a les reivindicacions veïnals totes les estacions de metro de la
ciutat tenen ascensors que garanteixen l’accessibilitat al servei de transport públic.
Les escales mecàniques, tot i no ser elements que garanteixin l’accessibilitat, sí que
milloren molt la comoditat i milloren el caudal d’usuàries que poden accedir o sortir
de les estacions. Les escales mecàniques aporten més comoditat i més fluïdesa.
Atès que actualment a la ciutat hi ha diverses estacions de metro on, tot i haver-hi
espai, no compten amb escales mecàniques de pujada i/o baixada. Trobem el cas
de l’estació de metro de la L1 de Rambla Just Oliveras amb 3 accessos amb
escales, dos dels quals (Can Serra i Rodalies) són viables d’incorporar escales
mecàniques en un o dos sentits. També trobem el cas de l’estació de metro de la L1
d’Hospital de Bellvitge.
Atès que l’ascensor d’accés a l’estació de rambla presenta problemàtiques de
ventilació i temperatura, sobretot a l’estiu. L’actual ascensor és una capsa de vidre,
sense proteccions contra el sol ni ventilació. La insolació de tot el dia fa que el
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trajecte, encara que curt, es faci en condicions poc saludables per la ciutadania.
Atès que l’estació de metro de la L1 de l’Hospitalet de Bellvitge presenta una
problemàtica en la comoditat de l’ús de les escales mecàniques. En moltes
ocasions els trens finalitzen el seu recorregut en l’andana d’inici i no de final. Les
escales mecàniques d’aquesta andana són de baixada, obligant als passatgers a
pujar a peu per les escales, força estretes, generant aglomeracions en ser una
estació de final de trajecte molt concorreguda.
Atès que associacions de veïns i veïnes de l’Hospitalet reivindiquen les millores
aquí exposades per ser d’interès general per la ciutadania.
El Ple, a proposta del grup polític municipal d’ICV-EUiA-PIRATES-E, amb l’adhesió
del grup polític municipal CUP-POBLE ACTIU acorda:
PRIMER.- Instar a l’ATM, i quina administració pública pertoqui, a millorar
l’ascensor exterior de l’estació de metro de la L1 de Rambla Just Oliveras instal·lant
un sistema de ventilació natural, mecànica o mixt i d’un sistema de protecció contra
el sol per garantir la salubritat i comoditat dels usuaris i usuàries, sobretot a l’estiu.
SEGON.- Instar a Instar a l’ATM, i quina administració pública pertoqui, a la millora
dels accessos de l’estació de metro de la L1 de Rambla Just Oliveras instal·lant
escales mecàniques de, com a mínim pujada, als accessos de Can serra i Rodalies
de dita estació.
TERCER.- Instar a l’ATM, i quina administració pública pertoqui, a la millora de
l’accés de l’estació de metro de la L1 de Hospital de Bellvitge instal·lant escales
mecàniques de, com a mínim, pujada.
QUART.- Instar a l’ATM, i quina administració pública pertoqui, a estudiar i
implementar solucions a la problemàtica del sentit de baixada de l’escales
mecàniques de l’andana d’inici de recorregut de l’estació hospital Bellvitge.
CINQUÈ.- Donar trasllat a la federació d’AAVV de L’Hospitalet de Llobregat, a l’AVV
del Centre, a l’AVV de Can Serra, a l’AVV de Bellvitge, a la Saboga, a l’Associació
SUMEM, a l’ Associació per a la Promoció del Transport Públic PTP, al
Departament de Territori i Sostenibilitat del Govern de la Generalitat, a l’ATM i a
l’AMB.
CUP-PA
Adhesió ICV-EUiA-PIRATES, ERC
MOCIÓ 20.-

EN SUPORT A LA FUNDACIÓ PROACTIVA OPEN ARMS.

La Fundació Proactiva Open Arms va néixer amb l’objectiu d’evitar la mort de les
persones exiliades que intenten arribar al continent europeu que fugen de l’Àfrica, ja
sigui per qüestions econòmiques, polítiques o bèl·liques, davant de la política de
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tancament de fronteres promoguda per la Unió Europea.
Cal recordar que aquesta política comunitària, amb l’aliança imprescindible de
Turquia, membre de l’OTAN, va causar aproximadament 5.000 morts només l’any
2016, segons xifres de la pròpia Organització de les Nacions Unides.
En contraposició a aquesta política criminal, que a dia d’avui no sols perdura sinó
que s’incrementa, la societat civil catalana va protagonitzar la manifestació més
massiva a nivell continental per tal d’exigir a les institucions responsables aturar
aquest genocidi.
Com a resposta, la Generalitat de Catalunya ha intentat engegar diferents iniciatives
per tal de revertir aquestes polítiques que, un cop més, han topat amb l’oposició de
l’Estat espanyol, que és qui en té les competències actualment.
Tanmateix, diumenge 18 de març, la República Italiana va decidir immobilitzar un
vaixell d’aquesta Fundació i investigar judicialment membres d’aquesta organització
no governamental per uns suposats delictes de foment de la immigració irregular i
associació criminal.
Aquesta decisió implica que mentre les membres d’aquesta organització no puguin
continuar la seva tasca, la llista de morts a la Mediterrània es farà cada dia més
llarga.
Per tots aquests motius el Ple, a proposta del grup polític municipal CUP-Poble
Actiu, amb les adhesions d’ICV-EUiA-Pirates-E i ERC, acorda:
Havent estat sotmesa la proposta d’acord a votació per separat de cadascun dels
punts de la seva part dispositiva, els resultats són els següents:
a) Ha estat aprovat l’acord PRIMER amb 20 vots a favor dels representants del
PSC-CP, Srs./Sres. Núria Marín Martínez, Francesc J. Belver Vallés, Cristian
Alcázar Esteban, José Castro Borrallo, Manuel Brinquis Pérez, José M. García
Mompel, Jaume Graells Veguin, Jesús Husillos Gutiérrez, M. Ángeles Sariñena
Hidalgo, Rocío Ramírez Pérez i David Quirós Brito; dels representants d’ICVEUiA-PIRATES-E, Sres./Sr. Ana González Montes, Juliana Carballeira Pascual
i Iván Nieto Martínez; dels representants d’ERC-AM, Srs. Antoni Garcia i Acero i
Jorge García Muñoz; del representant de CiU, Sr. Jordi Monrós i Ibáñez; del
representant de la CUP-PA, Sr. Christian Giménez Márquez; i dels REGIDORS
NO ADSCRITS, Sra./Sr. Cristina Santón Ramiro i Rafael Jiménez Ariza; i amb 7
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 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 i que literalment diu:
PRIMER.- Expressar el suport de l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat amb
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la Fundació Proactiva Open Arms i l’activitat que desenvolupa i col·laborar
econòmicament mitjançant la via més adient amb la major celeritat possible.
b) Ha estat aprovat l’acord SEGON, que incorpora una esmena “in voce”, ja
incorporada, a petició del Sr. Belver Valles, regidor del grup polític municipal del
PSC, amb 20 vots a favor dels representants del PSC-CP, Srs./Sres. Núria
Marín Martínez, Francesc J. Belver Vallés, Cristian Alcázar Esteban, José
Castro Borrallo, Manuel Brinquis Pérez, José M. García Mompel, Jaume Graells
Veguin, Jesús Husillos Gutiérrez, M. Ángeles Sariñena Hidalgo, Rocío Ramírez
Pérez i David Quirós Brito; dels representants d’ICV-EUiA-PIRATES-E,
Sres./Sr. Ana González Montes, Juliana Carballeira Pascual i Iván Nieto
Martínez; dels representants d’ERC-AM, Srs. Antoni Garcia i Acero i Jorge
García Muñoz; del representant de CiU, Sr. Jordi Monrós i Ibáñez; del
representant de la CUP-PA, Sr. Christian Giménez Márquez; i dels REGIDORS
NO ADSCRITS, Sra./Sr. Cristina Santón Ramiro i Rafael Jiménez Ariza; i amb 7
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 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 i que literalment diu:
SEGON.- Instar al Primer Ministre i al President de la República Italiana que
prengui les mesures oportunes per resoldre aquest conflicte i faciliti a la
Fundació Proactiva Open Arms, així com a qualsevol altra ONG que realitzi la
mateixa funció, el desenvolupament de les seves activitats.
c) Ha estat aprovat l’acord TERCER 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’ICVEUiA-PIRATES-E, Sres./Sr. Ana González Montes, Juliana Carballeira Pascual
i Iván Nieto Martínez; dels representants d’ERC-AM, Srs. Antoni Garcia i Acero i
Jorge García Muñoz; del representant de CiU, Sr. Jordi Monrós i Ibáñez; del
representant de la CUP-PA, Sr. Christian Giménez Márquez; i dels REGIDORS
NO ADSCRITS, Sra./Sr. Cristina Santón Ramiro i Rafael Jiménez Ariza; i amb 7
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 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 i que literalment diu:
TERCER.- Instar al jutjat que instrueix el cas d’investigació de la Fundació
Proactiva Open Arms a arxivar el més ràpid possible aquesta causa, i permetre
que aquesta Fundació pugui desenvolupar la seva activitat, així com que tingui
en compte els suport d’aquesta institució a aquesta Fundació.
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d) Ha estat aprovat l’acord QUART, que incorpora una esmena “in voce”, ja
incorporada, a petició del Sr. Belver Valles, regidor del grup polític municipal del
PSC, amb 24 vots a favor dels representants del PSC-CP, Srs./Sres. Núria
Marín Martínez, Francesc J. Belver Vallés, Cristian Alcázar Esteban, José
Castro Borrallo, Manuel Brinquis Pérez, José M. García Mompel, Jaume Graells
Veguin, Jesús Husillos Gutiérrez, M. Ángeles Sariñena Hidalgo, Rocío Ramírez
Pérez i David Quirós Brito; dels representants de CIUTADANS, Srs./Sres.
Miguel Manuel García Valle, M. Carmen Esteban Fernández, Rainaldo Ruiz
Narváez i Jesús Amadeo Martín González; dels representants d’ICV-EUiAPIRATES-E, Sres./Sr. Ana González Montes, Juliana Carballeira Pascual i Iván
Nieto Martínez; dels representants d’ERC-AM, Srs. Antoni Garcia i Acero i Jorge
García Muñoz; del representant de CiU, Sr. Jordi Monrós i Ibáñez; del
representant de la CUP-PA, Sr. Christian Giménez Márquez; i dels REGIDORS
NO ADSCRITS, Sra./Sr. Cristina Santón Ramiro i Rafael Jiménez Ariza; i 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; assistents presents en el moment de la votació i que
literalment diu:
QUART.- Instar als òrgans corresponents de la Unió Europea que afrontin el
conflicte de l’exili de milers de persones de l’Àfrica i l’Àsia al nostre continent, tot
promovent unes polítiques d’acolliment que garanteixin la subsistència i els
drets més bàsics a les persones que fugen de la misèria i de la guerra.
e) Ha estat rebutjat l’acord CINQUÈ amb 20 vots en contra dels representants
del PSC-CP, Srs./Sres. Núria Marín Martínez, Francesc J. Belver Vallés,
Cristian Alcázar Esteban, José Castro Borrallo, Manuel Brinquis Pérez, José M.
García Mompel, Jaume Graells Veguin, Jesús Husillos Gutiérrez, M. Ángeles
Sariñena Hidalgo, Rocío Ramírez Pérez i David Quirós Brito; dels representants
de CIUTADANS, Srs./Sres. Miguel Manuel García Valle, M. Carmen Esteban
Fernández, Rainaldo Ruiz Narváez i Jesús Amadeo Martín González; dels
representants del PP, Sr./Sra. Pedro Alonso Navarro i Sonia Esplugas
González; i dels REGIDORS NO ADSCRITS, Sra./Srs. Cristina Santón Ramiro,
Rafael Jiménez Ariza i Francisco Javier Martín Hermosín; i amb 7 vots a favor
dels representants d’ICV-EUiA-PIRATES-E, Sres./Sr. Ana González Montes,
Juliana Carballeira Pascual i Iván Nieto Martínez; dels representants d’ERC-AM,
Srs. Antoni Garcia i Acero i Jorge García Muñoz; del representant de CiU, Sr.
Jordi Monrós i Ibáñez; i del representant de la CUP-PA, Sr. Christian Giménez
Márquez; assistents presents en el moment de la votació i que literalment diu:
CINQUÈ.- Instar el Parlament de Catalunya, que en el marc de la política
exterior que està desenvolupant des de Valònia, prengui les mesures
necessàries per tal de defensar els interessos i l’activitat que està
desenvolupant aquesta ONG catalana.
f)

Ha estat aprovat l’acord SISÈ amb 20 vots a favor dels representants del
PSC-CP, Srs./Sres. Núria Marín Martínez, Francesc J. Belver Vallés, Cristian
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Alcázar Esteban, José Castro Borrallo, Manuel Brinquis Pérez, José M. García
Mompel, Jaume Graells Veguin, Jesús Husillos Gutiérrez, M. Ángeles Sariñena
Hidalgo, Rocío Ramírez Pérez i David Quirós Brito; dels representants d’ICVEUiA-PIRATES-E, Sres./Sr. Ana González Montes, Juliana Carballeira Pascual
i Iván Nieto Martínez; dels representants d’ERC-AM, Srs. Antoni Garcia i Acero i
Jorge García Muñoz; del representant de CiU, Sr. Jordi Monrós i Ibáñez; del
representant de la CUP-PA, Sr. Christian Giménez Márquez; i dels REGIDORS
NO ADSCRITS, Sra./Sr. Cristina Santón Ramiro i Rafael Jiménez Ariza; i amb 7
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 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 i que literalment diu:
SISÈ.- Traslladar aquests acords a la Fundació Proactiva Open Arms, al Primer
Ministre de la República Italiana, al President de la República Italiana, al jutjat
que instrueix aquesta causa, als òrgans de govern de la Unió Europea i al
Parlament de Catalunya.
No obstant la votació per separat dels acords, aquesta moció HA ESTAT
APROVADA EN PART pel Ple de l’Ajuntament, i renumerats els acords, queda
amb el següent text literal:
La Fundació Proactiva Open Arms va néixer amb l’objectiu d’evitar la mort de les
persones exiliades que intenten arribar al continent europeu que fugen de l’Àfrica, ja
sigui per qüestions econòmiques, polítiques o bèl•liques, davant de la política de
tancament de fronteres promoguda per la Unió Europea.
Cal recordar que aquesta política comunitària, amb l’aliança imprescindible de
Turquia, membre de l’OTAN, va causar aproximadament 5.000 morts només l’any
2016, segons xifres de la pròpia Organització de les Nacions Unides.
En contraposició a aquesta política criminal, que a dia d’avui no sols perdura sinó
que s’incrementa, la societat civil catalana va protagonitzar la manifestació més
massiva a nivell continental per tal d’exigir a les institucions responsables aturar
aquest genocidi.
Com a resposta, la Generalitat de Catalunya ha intentat engegar diferents iniciatives
per tal de revertir aquestes polítiques que, un cop més, han topat amb l’oposició de
l’Estat espanyol, que és qui en té les competències actualment.
Tanmateix, diumenge 18 de març, la República Italiana va decidir immobilitzar un
vaixell d’aquesta Fundació i investigar judicialment membres d’aquesta organització
no governamental per uns suposats delictes de foment de la immigració irregular i
associació criminal.
Aquesta decisió implica que mentre les membres d’aquesta organització no puguin
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continuar la seva tasca, la llista de morts a la Mediterrània es farà cada dia més
llarga.
Per tots aquests motius el Ple, a proposta del grup polític municipal CUP-Poble
Actiu, amb les adhesions d’ICV-EUiA-Pirates-E i ERC, acorda:
PRIMER.- Expressar el suport de l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat amb la
Fundació Proactiva Open Arms i l’activitat que desenvolupa i col•laborar
econòmicament mitjançant la via més adient amb la major celeritat possible.
SEGON.- Instar al Primer Ministre i al President de la República Italiana que prengui
les mesures oportunes per resoldre aquest conflicte i faciliti a la Fundació Proactiva
Open Arms, així com a qualsevol altra ONG que realitzi la mateixa funció, el
desenvolupament de les seves activitats.
TERCER.- Instar al jutjat que instrueix el cas d’investigació de la Fundació Proactiva
Open Arms a arxivar el més ràpid possible aquesta causa, i permetre que aquesta
Fundació pugui desenvolupar la seva activitat, així com que tingui en compte els
suport d’aquesta institució a aquesta Fundació.
QUART.- Instar als òrgans corresponents de la Unió Europea que afrontin el
conflicte de l’exili de milers de persones de l’Àfrica i l’Àsia al nostre continent, tot
promovent unes polítiques d’acolliment que garanteixin la subsistència i els drets
més bàsics a les persones que fugen de la misèria i de la guerra.
CINQUÈ.- Traslladar aquests acords a la Fundació Proactiva Open Arms, al Primer
Ministre de la República Italiana, al President de la República Italiana, al jutjat que
instrueix aquesta causa, als òrgans de govern de la Unió Europea i al Parlament de
Catalunya.
ERC-CiU-CUP-PA
MOCIÓ 21.- PER RESOLDRE ELS PROBLEMES OCASIONATS
PLATANERS SITUATS A L’ENTORN DEL ATC HOSPITALENSE.

PELS

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

El 15 de maig del 2017 l’ATC Hospitalense i un grup de pares i mares de van
presentar una instància, sotasignada per 305 persones, en aquest ajuntament
demanant la poda anual dels arbres de tipus plataners situats a l’interior de les
instal·lacions esportives de l’ATC Hospitalense.
Aquesta demanda neix de la gran preocupació que tenen aquests pares i mares i el
club vers la greu problemàtica que provoca aquest tipus d’arbre durant la seva
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floració i fructificació, especialment en aquells infants i adults amb problemes
d’al·lèrgia.
Els plataners produeixen altíssimes quantitats de pol·len que poden desembocar
en: rinitis, atacas d’esternuts, picor de nas i ulls, rinoconjuntivitis, dolor de gola,
atacs forts de tos, picor de paladar i malestar generalitzat i irratibilitat.
El pol·len que genera aquest tipus d’arbre no és ni sa ni segur. Aquesta ja seria, de
per si, una raó per poder dur a terme actuacions sobre aquest tipus d’arbrat però és
que, a més, es dóna la particularitat que aquests arbres estan situats a l’interior i en
les immediacions d’una zona esportiva amb nens practicant esport durant el qual, el
cos incrementa la demanda d’oxigen, augmenta la freqüència respiratòria i es
posen en marxa tots els músculs respiratoris, augmentant així molt més la inhalació
del pol·len i, per conseqüència, augmentant els símptomes d’aquesta al·lèrgia
abans descrits.
En alguns casos, algun infant s’ha vist obligat a abandonar el terreny de joc donat
que aquests símptomes, en especial el dolor de gola, l’ofec i la tos no li han permès
continuar amb l’activitat, inclús algun àrbitre ha fet constar la impracticabilitat del joc
en aquestes condicions en el seu acta del partit.
Davant d’això, cal posar en valor la gran importància que té vetllar per la salut de la
ciutadania (especialment els més petits) i intentar solucionar aquesta problemàtica
abans que alguns dels problemes que hem descrit es pugui agreujar i haguem de
lamentar que algun d’aquests infants pugui ofegar-se o se li produeixi un problema
de salut greu.
A més, els problemes ocasionats per la floració i fructificació dels plataners no
només afecta als infants que van a practicar esport si no que també afecten als
assistents i demés persones que passegen pel seu entorn.
A hores d’ara, i tot i la instància presentada, aquesta problemàtica persisteix sense
que s’hagi fet cap actuació per solucionar-la.
El ple a proposta dels grups polítics municipals d’ERC, CiU-PDeCAT i CUP-Poble
Actiu adopta els següents acods:
PRIMER.- Instar l’Ajuntament de l’Hospitalet a dur a terme la substitució d’aquest
tipus d’arbre per uns altres que no ocasionin tants problemes per la salut de la
ciutadania, assegurant la compensació prèvia a la zona de la mateixa cobertura
verda que ha de desaparèixer.
SEGON.- Instar l’Ajuntament de l’Hospitalet a, mentre no es dugui a terme la
substitució dels plataners, fer la poda dels arbres plataners del camp de l’Atlètico
Centro Hospitalense per tal d’evitar els nombrosos problemes de salut que
provoquen durant la seva època de floració i fructificació.
TERCER.- Donar trasllat dels acords d’aquesta moció a l’ATC Hospitalense així
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com a les associacions de veïns de la ciutat, al Consell Esportiu de l’Hospitalet i a la
Federació Catalana de Futbol.
MOCIÓ 22.- PER DONAR SUPORT ALS COMITÈS EN DEFENSA DE LA
REPÚBLICA I LA RESISTÈNCIA CIVIL ACTIVA I NO VIOLENTA.
Ha estat rebutjada amb 20 vots en contra dels representants del PSC-CP,
Srs./Sres. Núria Marín Martínez, Francesc J. Belver Vallés, Cristian Alcázar
Esteban, José Castro Borrallo, Manuel Brinquis Pérez, José M. García Mompel,
Jaume Graells Veguin, Jesús Husillos Gutiérrez, M. Ángeles Sariñena Hidalgo,
Rocío Ramírez Pérez i David Quirós Brito; dels representants de CIUTADANS,
Srs./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 dels REGIDORS NO
ADSCRITS, Sra./Srs. Cristina Santón Ramiro, Rafael Jiménez Ariza i Francisco
Javier Martín Hermosín; i amb 7 vots a favor dels representants d’ICV-EUiAPIRATES-E, Sres./Sr. Ana González Montes, Juliana Carballeira Pascual i Iván
Nieto Martínez; dels representants d’ERC-AM, Srs. Antoni Garcia i Acero i Jorge
García Muñoz; del representant de CiU, Sr. Jordi Monrós i Ibáñez; del representant
de la CUP-PA, Sr. Christian Giménez Márquez; assistents presents en el moment
de la votació.

ERC, CUP-PA
Amb adhesió CiU

MOCIÓ 23.- PER L’ALLIBERAMENT DELS PRESOS POLÍTICS, EL RETORN
DELS EXILIATS I PER PENJAR UNA PANCARTA DE LLIBERTAT DE PRESOS
POLÍTICS I UN LLAÇ GROC AL BALCÓ DE L’AJUNTAMENT.
Ha estat rebutjada amb 20 vots en contra dels representants del PSC-CP,
Srs./Sres. Núria Marín Martínez, Francesc J. Belver Vallés, Cristian Alcázar
Esteban, José Castro Borrallo, Manuel Brinquis Pérez, José M. García Mompel,
Jaume Graells Veguin, Jesús Husillos Gutiérrez, M. Ángeles Sariñena Hidalgo,
Rocío Ramírez Pérez i David Quirós Brito; dels representants de CIUTADANS,
Srs./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 dels REGIDORS NO
ADSCRITS, Sra./Srs. Cristina Santón Ramiro, Rafael Jiménez Ariza i Francisco
Javier Martín Hermosín; i amb 7 vots a favor dels representants d’ICV-EUiAPIRATES-E, Sres./Sr. Ana González Montes, Juliana Carballeira Pascual i Iván
Nieto Martínez; dels representants d’ERC-AM, Srs. Antoni Garcia i Acero i Jorge
García Muñoz; del representant de CiU, Sr. Jordi Monrós i Ibáñez; del representant
de la CUP-PA, Sr. Christian Giménez Márquez; assistents presents en el moment
de la votació.
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MOCIONS INDIVIDUALS
PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA
En relació amb la moció presentada pel grup polític municipal del Partit dels
Socialistes de Catalunya, número 24, es produeixen les intervencions següents:

SR. BELVER VALLES (PSC-CP)
Gràcies, Sra. Alcaldessa. Espanya amb 10,2 milions de persones amb una renda
per sota del llindar de la pobresa, és el tercer país europeu en desigualtat per
darrera de Romania i Bulgària i empatat amb Lituània.
La productivitat per hora treballada ha augmentat un 6% des del 2012, el cost
salarial de cadascuna amb prou feines ha augmentat el 0,6, és a dir, deu vegades
menys. Els joves tenen un sou anual promig, el 33% inferior al que rebien a l’any
2008 i set de cada deu persones que reben els salaris més baixos són dones.
Mentre, el 83% de la recaptació fiscal al 2016 va provenir de l’IVA, de l’IRPF i
d’altres impostos pagats per les famílies. El de societats va aportar el 12% de la
recaptació, per tant, derogar la reforma laboral i els seus succedanis com
l’anomenat contracte únic que continuen amb la pretensió de abaratir encara més
l’acomiadament, entenem que es fa una necessitat. El pes dels salaris sobre el PIB
està al nivell més baix des de l’any 1989, dins del PIB, en aquests moments, els
salaris representen el 47,3%.
Fa quatre anys que l’economia espanyola creix i creix, teòricament d’una manera
sostinguda, concretament a l’any 2017 el creixement va ser d’un 3,1%, però
curiosament en aquesta època de creixement de l’economia, resulta que tenir
treball, avui en dia, ja no és garantia de rés. Sembla que aquest creixement s’està
produint a costa dels treballadors i només alguns exemples: nou de cada deu
contractes laborals són temporals, un de cada quatre contractes dura menys d’una
setmana; el 74% dels contractes a temps parcial està ocupat per dones; el 50%
dels aturats ho són de llarga durada, es a dir, de més d’un any i el 50% dels aturats
no rep cap tipus de prestació.
Per tant, entenem que és imprescindible i per tant, per això demanem, la derogació
de la reforma laboral, recuperant la negociació col·lectiva i els convenis sectorials.
Cal un canvi de model productiu amb una reforma laboral que sigui producte de la
concertació amb els agents socials i amb els sindicats. Cal denunciar que
Ciutadans i PP, tenen bloquejada la posada en marxa de la prestació d’ingressos
mínims que va recollir més de set-centes mil signatures i va entrar en el Congrés
dels Diputats i tant PP com Ciutadans la mantenen, impedeixen la seva tramitació
en el Congrés. Cal denunciar que Ciutadans i PP recorreixen constantment a la
rebaixa fiscal com un caramel per intentar guanyar vots. Abans en aquest mateix
Ple ho vèiem, com intenten contactar amb uns i amb els contraris, amb uns
arguments i amb els contraris, el que busquen és l’aplaudiment fàcil, és el vot i no
tenim cap problema en defensar una cosa i la contraria si això és el què cal.
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Per cada euro que li rebaixem a una treballadora de la llar a través de la seva
cotització li estem rebaixant deu mil euros a una gran multinacional, aquesta és la
rebaixa fiscal que estan promovent que una darrera l’altra van aprovant Ciutadans
amb el PP. No existeix millor política social que l’ocupació, si tothom té un treball
digne amb salaris dignes i condicions dignes, podrem tots plegats, rebaixar de
manera ostensible la despesa, la inversió de caire social, perquè insistim, la millor
política social és l’ocupació, evidentment, ocupació de qualitat i amb salaris dignes.
A l’eslogan que es va fer famós allà en els anys 80, pensem que segurament
l’haurem de recuperar, no hem de viure per treballar si no que l’idea és treballar per
viure.

SR. RAINALDO RUIZ (CIUTADANS)
Perdón, quería hacer una enmienda “in voce” en el punto, si puede ser, en el punto
siete cuando habla de traslado de los acuerdos, si en lugar de poner las
organizaciones sindicales Comisiones y UGT, pues se pusieran todas las
organizaciones sindicales, lo digo, porqué así votaríamos este a favor.

SR. BELVER VALLES (PSC-CP)
O sigui, traslladar els següents acords, a totes les organitzacions sindicals de
l’Hospitalet.
SRA. ALCALDESSA
Molt bé queda acceptada.

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

SR. MARTIN HERMOSIN (REGIDOR NO ADSCRIT)
Gracias, Sra. Alcaldesa. Bien, respecto a la moción número 24, si estamos a nivel
teórico la aprobaría porque es impecable, pero a nivel práctico no, a nivel práctico
no porque aparte de demagógica, pone el énfasis en temas que no son el
verdadero problema. Los contratos temporales, en principio, no fue esta reforma
laboral los que fomentó su abuso, sino que se propiciaron el uso y el abuso en
gobiernos del PSOE y fueron los que lo pusieron en marcha.
Respecto a los salarios es cierto que tienen que subir; es cierto que después de
una crisis tan importante y unas tasas de paro por encima del 15 ó 16% pues es
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difícil que la política salarial pueda tener un peso cuando el principal problema es la
ocupación, ahora eso se está nivelando y hay que subir salarios y hay que subir el
salario mínimo, pero claro, respecto a la fiscalidad, dudo que cualquier otro
gobierno deje de dar el peso a la fiscalidad a los de siempre y eso ha sido antes, lo
es ahora y mucho me temo que lo será en el futuro, por ello, voto en contra.

SR. JIMÉNEZ ARIZA (REGIDOR NO ADSCRIT)
A favor.

SRA. CRISTINA SANTON (REGIDORA NO ADSCRITA)
Gràcies. A favor.

SR. GIMÉNEZ MARQUEZ (CUP-PA)
Bé, algun comentari. Votarem a favor de tots els acords, excepte de l’acord tercer
que el votarem contràriament.
La moció que ens presenta el Partit dels Socialistes de Catalunya avui, aposta per
la derogació de la reforma laboral del Partit Popular i les del PSOE del 2016 i del
2010?; aquestes no s’han de derogar?; no existeixen, no es van aprovar?; no han
tingut cap conseqüència?.
Bé durant els últims anys, al nostre entendre, ha existit una reforma laboral
continuada, impulsada a cada moment, pels governs del PSOE o del PP de torn,
repartint-se el govern.
Recordar només, que l'ex-alcalde de l'Hospitalet Celestino Corbacho, (llavors al
PSC-PSOE) va ser ministre de Treball amb el Govern de Zapatero, va promoure la
reforma laboral del 2010, que entre d’altres mesures, va permetre l'existència de les
agències privades de col·locació i va ampliar els contractes amb acomiadaments
més barats per a les empreses.
Després de 30 anys de reformes laborals, amb el suport continuat o intermitent per
acció o omissió, de PP, del PSOE, de Convergència i Unió, del PNV, de
Comisions Obreres i d’UGT també, no és creïble, per a nosaltres, que un nou
episodi de concertació dels mateixos agents, que és el què ens proposen en l’acord
tercer, ens torni els drets que ells mateixos ens han anat retallant durant tots
aquests anys. Gràcies.

Essent les 19.17 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.
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SR. MONRÓS IBÁÑEZ (CiU)
Bé des del Partit Demòcrata aquesta moció si el literal del títol fos el contingut de la
moció el votaríem a favor,“moció per la derogació de la reforma laboral i per
l’increment del salari mínim interprofessional”. I abans ho dèiem amb la moció del
tema de la llar, de Mujeres Pa’lante, crec que caure una altra vegada en l’error,
d’uns o altres, posar com ha de ser aquesta reforma laboral, no és l’esperit que jo
entendria de la moció i ho dic amb tots els respectes al contingut proposat pel Partit
Socialista.
M’abstindré per aquest motiu, no per que cregui o no cregui que hi ha coses
positives en aquest contingut, com ho podia haver cregut també i he votat
favorablement i se que al final el Sr. Fran Belver, igual em diu, ostres es que abans
has votat això a favor i ara m’abstinc. Jo crec que hem d’anar un pas més endavant,
aquí també ho dèiem, reformes laborals s’han fet moltes en aquests darrers anys i
el problema és que la realitat, la tossuda realitat, és que cada vegada s’han fet o
s’han anat prenen decisions pitjors, aquesta és la tossuda realitat, amb
independència de quins partit hagin estat, i el meu partit, en el seu moment, ja ha
participat, però la tossuda realitat és que ha sigut una pitjor que l’altra.
Davant d’aquesta realitat, jo crec que, torno a repetir, si el títol fos moció per la
derogació de la reforma laboral i per l’increment del salari mínim, votaria
radicalment que sí, ho vull expressar, però vostès en aquesta proposta, fan
propostes de com ha de ser aquesta reforma laboral i precisament el què deia
abans, en l’altra moció, és que ens hem de asseure’ns tots i no fer una qüestió
partidista del qui governa i té la majoria absoluta. Una reforma laboral es per tots els
habitants que estan en edat laboral en un estat o en un país, tinguin la condició que
tinguin i per tant, posar-ho a l’element de qui té la majoria absoluta, tirar endavant
aquestes reformes sense més, ens ha portat a la situació actual, com el tema dels
pensionistes, o sigui, ens ha portat a una situació que no és la que volem, que cada
vegada és pitjor, que s’enquista i que es transforma en caòtica.
Per tant, torno a repetir, aquesta abstenció no ho és, torno a repetir per la bona, o
sigui, crec que ho hem de fer, però no crec que en aquesta moció haguem de votar
com vostès plantegen. Aquesta reforma que torno a repetir és molt respectable els
seus punts, no és que estigui en desacord, ni molt menys, però sí que crec que si el
què volem és que els agents socials, tots, tots els partits polítics, tots, participin
d’aquesta nova reforma laboral, el què hem de fer és realment, potser el que
hauríem de fer és demanar, començar a fer la reforma laboral i posar de data i
començar tots, i per tant, aquest vot, aquesta abstenció va en aquest sentit, en el
que crec que no estem aquí, en aquests moments, i concretament perquè entenc
que això va més enllà de votar uns acords que preveuen quins són els
posicionaments en aquests moments del Partit Socialista, torno a repetir,
respectables i amb els quals, en alguns, estaria d’acord.
Però crec que hem d’anar més enllà i que tots els agents socials, tot, sindicats, vull
dir, moltes més coses de les que hem fet fins ara i els partits polítics es posin
d’acord en una reforma laboral real, no decantant el vot, o sigui, pel pes que tinguin
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de diputats o d’escons, en aquest cas, al Congrés de Diputats, si no perquè
realment tots arribem a un pacte favorable a la majoria, i per tant, torno a repetir,
aquest vot d’abstenció va en aquest sentit, tenint en compte que també vull que
quedi molt clar que estem a favor d’una reforma laboral però d’una reforma laboral
sense les limitacions, d’alguna manera, d’aquests acords proposats pel Partit
Socialista.

SR. GARCIA I ACERO (ERC-AM)
Gràcies. Votarem a favor, doncs, d’aquesta moció perquè des d’Esquerra
Republicana estem en contra de la reforma laboral i també estem a favor que
s’augmenti el salari mínim, però ens sorprèn, doncs aquesta moció del Partit
Socialista perquè quan ha governat el què ha fet ha sigut, doncs, retallar els drets
socials, retalla drets laborals, ha promogut, també, diferents reformes laborals que
han fet, doncs, que la gent tingués sous indignes i sous precaris, ha fet augmentar
amb els governs socialistes, les desigualtats socials i ha mantingut, també, doncs
pensions precàries i el portaveu de la CUP abans anomenava l’exalcalde d’aquesta
ciutat i ministre de treball que va ser un dels promotors, com a ministre del PSOE,
de la reforma laboral i també dels que aconsellaven que havia que privatitzar,
doncs, les pensions perquè no es podia fer front des de l’Estat.
Per tant, des dels governs del PSOE, lo que han fet és obrir el camí, aplanar el
camí al Partit Popular perquè pugui fer i desenvolupar encara amb més força,
doncs, les seves propostes de promoure, doncs, reformes laborals que promouen
sous de misèria pels treballadors i per les treballadores.
I des d’Esquerra Republicana, com sempre hem manifestat, doncs, no ens agrada
la reforma del Partit Popular, la reforma laboral del PP, però tampoc ens ha agradat
les reformes laborals que han fet el Partit dels Socialistes. Continuem defensant i
així s’han presentat diferents mocions en aquest plenari de que el salari mínim
interprofessional sigui de mil euros, que cal avançar per acabar amb la bretxa
salarial i que cal protegir els drets socials dels treballadors i treballadores com un
element clau per crear, doncs, ocupació, per donar riquesa al nostre país, però que
aquesta ocupació, doncs, sigui una ocupació de qualitat.

SR. ALONSO NAVARRO (PP)
Mire, nosotros estaríamos de acuerdo a favor de un gran acuerdo en el Congreso,
de todos los grupos. Aprobar esta moción, aquí, no nos lleva a nada, ustedes la
traen aquí pues porque quieren quedar bien con su parroquia, pero nosotros
votamos en contra.

SRA. GONZÁLEZ MONTES (ICV-EUiA-PIRATES-E)
Buenas noches. El Partido Socialista impulsó varias reformas laborales en los años

…/…

97

1983,1984,1992, destacamos la del 13 de junio de 1994 que fue una de las
reformas más controvertidas del mercado laboral español promovida por el
gobierno socialista sin la participación de los sindicatos.
Las nuevas medidas supusieron una flexibilización de la normativa de contratación
y negociación colectiva. Se facilitó a las empresas una nueva herramienta, con
incremento de las causas para los despidos por causas tecnológicas, de economía
de fuerza mayor y adoptó la movilidad funcional y geográfica por razones técnicas,
organizativas y económicas. Se creó un nuevo contrato de aprendizaje conocido
como contrato basura que regula las empresas de trabajo temporal, más bien
llamadas ETT.
Destacamos, también, la del 6 de marzo de 2009, cuando el gobierno aprueba sin
consenso y mediante decreto ley, una reforma laboral que rompía, por primera vez,
los acuerdos sobre negociación colectiva. Esta reforma la impulsó un exalcalde de
esta ciudad, ministro de trabajo por el Partido Socialista, Celestino Corbacho.
La respuesta de los y las trabajadoras a dichas reformas fue contundente, con
sendas huelgas generales, la del 28 de mayo de 1992 contra el recorte de las
prestaciones por desempleo con un seguimiento del 80%. El 27 de enero de 1994,
una reforma laboral no pactada llevó a otra convocatoria unitaria de huelga general
con un seguimiento del 90%, y como no, la huelga general del 29 de septiembre de
2010, que le costó el cargo al ministro Celestino Corbacho y su decretazo.
Hemos creído importante recordar la historia de las reformas laborales de los
diversos ejecutivos socialistas porque todas ellas restaron derechos a la clase
trabajadora y nos llevaron a las situaciones de vulnerabilidad laboral que sufrimos
en la actualidad.
A pesar del cinismo de la moción, votaremos a favor, porque han de ser derogadas,
no sólo las reformas laborales del Partido Popular, las del Partido Socialista
también y porque hay que elevar el salario mínimo interprofesional para evitar la
explotación y contener la pobreza a la que se ve abocada la clase trabajadora que
teniendo un trabajo remunerado no alcanza ni para vivir ni para mantener a una
familia.
Lecciones en materia laboral, las justas, no están ustedes en condiciones de darlas
por su lamentable historial cuando han gobernado el Estado.

Essent les 19.28 hores, s’incorpora a la sessió la Sra. Núria Marín Martínez,
Alcaldessa-Presidenta.

SR. RAINALDO RUIZ (CIUTADANS)
En primer lugar agradecer al portavoz del PSC la admisión de la enmienda “in voce”
y luego si les parece me voy a posicionar primero y luego entraré en cada uno de
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los puntos. Los puntos 2,6 y 7 serán a favor; el primero en contra y el 3,4 y 5
abstención.
Me ceñiré sólo en el argumentario de los puntos que vamos a votar en contra y la
abstención, los de a favor no hace falta.
En primer lugar, recuerden ustedes, a una moción en el Ayuntamiento de
l’Hospitalet para hacer política de ámbito nacional, nada que objetar pero me
gustaría entrar en cada punto concreto. La parte resolutiva, ustedes proponen el
primer punto:”instar al gobierno de España la derogación de la reforma laboral del
PP y otras formas de contratación precaria como el contrato único”. Miren, ustedes
en esta primera propuesta se exceden por un lado y se quedan cortos por otro. Se
exceden en la parte final, es decir, el contrato único no está vigente, no se puede
derogar algo que no existe. Ustedes parecen que están a favor de la derogación
preventiva, pero yo esperaría un poquito.
En relación con el primer apartado que es: “instar al gobierno de España a la
derogación de la reforma laboral del PP”, bueno, creemos que deberían ustedes
hacer alguna remisión normativa, derogar sin proponer nada y esa remisión
normativa recogiendo un poquito lo que habían dicho el resto de grupos
municipales, ¿a qué se va a referir a la reforma del 2010?, que promulgó o
promovió unas de las movilizaciones más importantes de los sindicatos con la
huelga de septiembre de 2010, supongo que no será esa. Por eso se callan ustedes
aquí, se ciñen exclusivamente a la reforma laboral del PP y ya está.
En el punto tercero si lo hubiéramos compartido, si hubiesen dejado el texto en:
“instar al gobierno de España y las organizaciones sindicales y empresariales a la
redacción de un nuevo estatuto de los trabajadores mediante el diálogo social”,
punto, es decir, lo siguiente que hacen ustedes es limitar la amplitud de esa diálogo
proponiendo una serie de cuestiones que podemos compartir más de una, pero no
creo que desde el Ayuntamiento de l’Hospitalet, seamos los competentes para
proponer limitaciones al diálogo social, la verdad.
En relación con el punto cuarto, hombre, instar a Ciudadanos y a otros grupos
políticos que apoyan los presupuestos generales del Estado a aumentar una
despesa…, a unos gastos en políticas…., oiga, vamos a ver, están haciendo
ustedes una propuesta a los presupuestos generales del Estado que son legítimas
y se pueden negociar sin ningún problema, pero no creo que sea desde el
ayuntamiento donde se tenga que hacer la propuesta y ustedes tienen
representación en el Parlamento español, tienen un partido el PSOE que se puede
negociar, sin entrar en negociar, directamente con el PP, como hemos hecho otros,
hemos hecho otros junto con ustedes también, siéntense y negocien.
Lo que nos parece un poquito fuera de lugar es que pretendan ustedes ponernos a
nosotros como partido interpuesto entre el PP y ustedes para lleguemos a unos
acuerdos para una propuesta suya, pues mire, no, siéntense ustedes y negocien.
En relación a los otros puntos, ya está todo dicho. Muchas gracias.
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SR. BELVER VALLES (PSC-CP)
Ustedes decían, y ahora acaba el Sr. Rainaldo Ruiz, decía ¿si derogamos la actual
reforma qué pasa?, pues queda vigente la anterior, evidentemente, si uno deroga
una reforma pues queda lo reformado. Entonces, en el año 2010 y ustedes tenían
razón, hubo una gran huelga cuando era ministro Celestino Corbacho, pero les
recuerdo que también, durante toda aquella época de negociación, hubo una
negociación francamente intensa con todos los estamentos, tanto los sindicatos
como las asociaciones empresariales y se intentó llegar hasta un acuerdo por el
que finalmente, evidentemente llegó a un acuerdo con algún otro partido, con
alguna otra formación política a la que llegó a un acuerdo con que se aprobó que
aquello supuso una huelga, luego las otras derivadas que ustedes pretenden
plantear ya no lo tengo yo tan claro, pero bueno, eso cada uno que lea la historia
como quiera.
Pero sí, nosotros siempre, nunca hemos rechazado el diálogo social, siempre lo
hemos intentado desarrollar y a partir de ahí, de esos acuerdos, intentando esos
acuerdos hasta el final, es como hemos pretendido construir esa legitimidad o ese
acuerdo social, porque claro, ¿el sistema actual de pensiones públicas quién lo
puso en marcha?, porque parece que también olvidamos algunas cosas, por
ejemplo esa y por ejemplo que cuando el Partido Socialista abandonó el gobierno,
en el fondo de las pensiones habían sesenta y siete mil millones y hoy lo que hay
es un crédito y hoy lo que hay es un crédito, porque que había, ¿que han habido
contratos temporales siempre?, sí, pero una cosa es que hayan contratos
temporales y otra cosa es la última reforma, que ha significado lo barato que
supone hacer un despido o un cese del contrato, cómo se han multiplicado por n,
por n, los contratos parciales, como se hacen contratos por horas y tal como yo les
explicaba, contratos incluso de duración de menos de una semana.
¿Hace diez años habían muchos contratos de menores a una semana?, yo creo
que no, eh?. Hace diez años, en el año 2010 o en el año 2011 o en el año 2012,
con la reforma vigente, con el cambio que impulsó el ministro Corbacho, ¿habían
esa tipología de contratos?, yo entiendo que no, o como mínimo, no eran los
extendidos. ¿Habían trabajadores que trabajaran que tuvieran una jornada
completa, pobres?, no eh, hoy sí. Todo eso, lo está permitiendo la actual reforma,
con lo cual, sí que hay diferencias ostensibles entre lo que era una y era otra y en
ningún caso y eso sí que me ha parecido un brindis al sol, en ningún caso, el
ministro Corbacho, jamás habló de la privatización de las pensiones, jamás, habló
de eso, por tanto, no pongan en su boca, cosas que jamás dijo.
Otra cosa es que alguien defienda o alguien plantee sea el ministro Corbacho o sea
yo, es igual, que un sistema privado de pensiones complemente las pensiones
públicas, pero la privatización de las pensiones, eso jamás ha salido por boca de un
ministro de un gobierno socialista, por tanto, no digan lo que no es. Pueden estar
ustedes en desacuerdo con lo que les parezca pero estén en desacuerdo con
aquello que se ha dicho, con aquello que se ha hecho, no con aquello que ustedes

…/…

100

se puedan inventar, por tanto, nosotros no queremos dar lecciones a nadie, lo que
sí que hemos hecho es gobernar durante años, intentar llegar a acuerdos con todos
los agentes sociales, cuando ha sido posible, así lo hemos hecho, cuando no ha
sido posibles, hemos llegado a acuerdos políticos para poder tirar adelante las
propuestas de ley y las reformas necesarias en el Congreso de los Diputados y con
esos acuerdos, los hemos defendido y jamás se ha vivido una precariedad y jamás
se había vivido un mundo del trabajo con la pobreza con la que hoy se vive, jamás
había habido un nivel de pobreza en el mundo laboral como la que hay hoy, por
tanto, no comparemos lo que no se puede comparar.

SRA. ALCALDESSA
Molt be, no sé si hi ha algú més?.

SR. RAINALDO RUIZ (CIUTADANS
Gracias, Presidenta. Por referencias pues sólo se ha referido a mi no por nada más.
Vamos a ver, en principio, para aclarar, la derogación de una ley no significa que
automáticamente la anterior esté vigente, no es verdad, tiene que haber una
remisión expresa, si no es imposible, ¿por qué?, porque lo normal es hacer una ley
y dentro del contenido de esa ley, la parte final, la parte derogatoria, establecer qué
normas se van a derogar y que normas no se van a derogar. Aquí ustedes sólo
hablan de que se derogue la reforma laboral del PP, por eso hecho la mención de
que había quedado corto, podían haber hecho: “ y nos remitimos a”, a la que sea,
yo no entro a evaluar ninguna de las reformas laborales, ninguna.
Si se fijan ustedes, el posicionamiento nuestro ha sido de que se sienten los
sindicatos a hablar con los empresarios y con el gobierno y que aprueben un nuevo
estatuto de los trabajadores por consenso, eso es lo que hemos defendido. Me
parece que no hemos atacado esta moción en ningún otro aspecto. Muchas
gracias.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, si no hi ha rés més, passaríem, quedaria aprovada la moció i passem a les
mocions presentades per Ciutadans.
Tancat el debat se sotmet a votació la moció número 24; adoptant-se els següents
acords:
MOCIÓ 24.- PER LA DEROGACIÓ DE LA REFORMA LABORAL I PER
L’INCREMENT DEL SMI.
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Per primera vegada el creixement econòmic i la renda de la majoria dels ciutadans
no progressen junts. L’augment enorme de la desigualtat provocat per la crisi no
està desapareixent en els temps de recuperació: estem en un nou tipus de societat
en la qual la desigualtat i la pobresa, si no hi posem remei, poden conviure amb
altes taxes de creixement econòmic. Aquesta evolució no ha estat casual, té causes
molt concretes.
Avui els contractes temporals són molt més curts, precaris i mal pagats, signant al
nostre país 35 contractes temporals per cada fix. S'ha generalitzat l'explotació
gairebé sense drets, a través de la figura dels becaris i la dels falsos autònoms, als
quals, a causa de l'aparició de diverses plataformes digitals, cal afegir una nova
generació de treballadors obligats a treballar com a autònoms sense ser-ho en
realitat.
El debilitament de la negociació col·lectiva i la preeminència dels convenis
d'empresa han suposat una cursa a la baixa dels salaris en els sectors més
regulars de la nostra economia. Les dades de renda indiquen que mentre que el
30% de la població amb més renda experimentava increments de renda en el
període 2008 al 2016, la majoria restant, el 70%, veia en 2016 que la seva renda
era menor que la de 2008. I en qualsevol de totes aquestes categories
comprovarem que ocupen la pitjor posició les dones. Espanya i Grècia ostenten el
vergonyós honor de ser els únics països europeus que no han recuperat els salaris
de 2008, països on el major ajust ha recaigut sobre les rendes salarials, mentre que
els beneficis empresarials estan clarament en màxims històrics. Aquest canvi en
l'equilibri econòmic del país es va produir durant la crisi, però no ha revertit amb la
recuperació. De fet, és la primera vegada en tota la sèrie històrica que un procés de
creixement econòmic i caiguda de la desocupació no reverteix en un increment de
la renda destinada al pagament de salaris.
Mentre el 2017 el salari per hora va pujar un 2% a l’Euro zona i un 0,4% a Espanya.
La mateixa tònica es manté un cop s'afegeix al cost salarial dels treballadors les
cotitzacions i les remuneracions no dineràries. En aquest cas Espanya també va
experimentar un comportament feble respecte al conjunt de la Unió Europea i de la
zona euro. Només es va anotar un augment del 0,5% enfront de guanys del 2,3% i
del 1,9%, respectivament.
Espanya s'ha convertit en el tercer país de la UE en què més població ha passat a
estar en risc de pobresa durant la crisi, amb un avanç de 4,8 punts, només
superada per Grècia i Xipre. L'1% de la població espanyola més benestant acapara
la quarta part de la riquesa nacional, segons Oxfam Intermón, que situa Espanya
com el tercer país més desigual de tota la Unió Europea i on més ha crescut la
desigualtat des de 2007 a tot el continent.
La precarització del mercat laboral ha significat també el descens en les bases de
cotització dels futurs pensionistes, posant en risc la sostenibilitat econòmica de
l’actual sistema de pensions, que ha entrat en un període de dèficits constants i
creixents.
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Per tots aquests motius, el Ple, a proposta del grup polític municipal PSC, acorda:
Havent estat sotmesa la proposta d’acord a votació per separat de cadascun dels
punts de la seva part dispositiva, els resultats són els següents:
a) Ha estat aprovat l’acord 1 amb 19 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,
Jaume Graells Veguin, Jesús Husillos Gutiérrez, M. Ángeles Sariñena Hidalgo,
Rocío Ramírez Pérez i David Quirós Brito; dels representants d’ICV-EUiAPIRATES-E, Sres./Sr. Ana González Montes, Juliana Carballeira Pascual i Iván
Nieto Martínez; dels representants d’ERC-AM, Srs. Antoni Garcia i Acero i Jorge
García Muñoz; del representant de la CUP-PA, Sr. Christian Giménez Márquez;
i dels REGIDORS NO ADSCRITS, Sra./Sr. Cristina Santón Ramiro i Rafael
Jiménez Ariza; amb 7 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 del
PP, Sr./Sra. Pedro Alonso Navarro i Sonia Esplugas González; i del REGIDOR
NO ADSCRIT Sr. Francisco Javier Martín Hermosín; i amb 1 vot d’abstenció
del representant de CiU, Sr. Jordi Monrós i Ibáñez; assistents presents en el
moment de la votació i que literalment diu:
1.- Instar el Govern d’Espanya a la derogació de la Reforma Laboral del PP i
altres formes de contractació precària com el “Contracte Únic”.
b) Ha estat aprovat l’acord 2 amb 23 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,
Jaume Graells Veguin, Jesús Husillos Gutiérrez, M. Ángeles Sariñena Hidalgo,
Rocío Ramírez Pérez i David Quirós Brito; dels representants de CIUTADANS,
Srs./Sres. Miguel Manuel García Valle, M. Carmen Esteban Fernández,
Rainaldo Ruiz Narváez i Jesús Amadeo Martín González; dels representants
d’ICV-EUiA-PIRATES-E, Sres./Sr. Ana González Montes, Juliana Carballeira
Pascual i Iván Nieto Martínez; dels representants d’ERC-AM, Srs. Antoni Garcia
i Acero i Jorge García Muñoz; del representant de la CUP-PA, Sr. Christian
Giménez Márquez; i dels REGIDORS NO ADSCRITS, Sra./Sr. Cristina Santón
Ramiro i 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 1 vot d’abstenció
del representant de CiU, Sr. Jordi Monrós i Ibáñez; assistents presents en el
moment de la votació i que literalment diu:
2.- Retornar el poder de interlocució als treballadors i sindicats reivindicant la
negociació col·lectiva com a principal eina de millora de les condicions de
treball.
c) Ha estat aprovat l’acord 3 amb 18 vots a favor dels representants del PSCCP, Srs./Sres. Núria Marín Martínez, Francesc J. Belver Vallés, Cristian Alcázar
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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-EUiAPIRATES-E, Sres./Sr. Ana González Montes, Juliana Carballeira Pascual i Iván
Nieto Martínez; dels representants d’ERC-AM, Srs. Antoni Garcia i Acero i Jorge
García Muñoz; i dels REGIDORS NO ADSCRITS, Sra./Sr. Cristina Santón
Ramiro i Rafael Jiménez Ariza; amb 4 vots en contra dels representants del
PP, Sr./Sra. Pedro Alonso Navarro i Sonia Esplugas González; 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 de CIUTADANS, Srs./Sres. Miguel Manuel García Valle, M.
Carmen Esteban Fernández, Rainaldo Ruiz Narváez i Jesús Amadeo Martín
González; del representant de CiU, Sr. Jordi Monrós i Ibáñez; assistents
presents en el moment de la votació i que literalment diu:
3.- Instar el Govern d’Espanya i a les organitzacions sindicals i empresarials a la
redacció d’un nou Estatut dels Treballadors mitjançant del diàleg social que
contingui com a mínim:
- Recuperar l'autonomia col·lectiva dels interlocutors socials per estructurar el
sistema de negociació col·lectiva, preservar la força vinculant de la negociació
col·lectiva i suprimir la prioritat aplicativa dels convenis d'empresa mitjançant la
vertebració i l'articulació sectorial.
- Reforçar el principi de causalitat en la contractació per aconseguir que la
contractació indefinida sigui la forma ordinària d'accés a l'ocupació, i la
contractació temporal s'utilitzi exclusivament per a activitats de caràcter
temporal.
- Elevar les indemnitzacions per finalització dels contractes temporals
equiparant-les a la indemnització prevista per a la extinció per causes
objectives.
- Revisar la regulació del treball a temps parcial, reforçant la seguretat i la
protecció dels treballadors i la seva compatibilitat amb la conciliació familiar i
laboral.
- Establir l'obligatorietat del registre de la jornada diària, per eradicar els abusos
en les hores extraordinàries.
- Recuperar la naturalesa formativa del contracte per a la formació i el
aprenentatge. Regular les pràctiques i la figura del becari, i impulsar el contracte
de pràctiques laborals.
- Regular la protecció dels drets dels treballadors de les contractes i
subcontractes, incloent a les empreses multiserveis. protegir els drets laborals
dels treballadors de les plataformes digitals i posar fi a la utilització dels falsos
autònoms.
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- Potenciar la sindicalització en l'àmbit d'empresa i reforçar els drets
d'informació, consulta i participació dels representants dels treballadors.
- Augmentar el nombre d'efectius de la Inspecció de Treball i Seguretat Social i
actualitzar la Llei d'infraccions i sancions de l'ordre social.
d) Ha estat aprovat l’acord 4 amb 19 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,
Jaume Graells Veguin, Jesús Husillos Gutiérrez, M. Ángeles Sariñena Hidalgo,
Rocío Ramírez Pérez i David Quirós Brito; dels representants d’ICV-EUiAPIRATES-E, Sres./Sr. Ana González Montes, Juliana Carballeira Pascual i Iván
Nieto Martínez; dels representants d’ERC-AM, Srs. Antoni Garcia i Acero i Jorge
García Muñoz; del representant de la CUP-PA, Sr. Christian Giménez Márquez;i
dels REGIDORS NO ADSCRITS, Sra./Sr. Cristina Santón Ramiro i 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 5 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; del
representant de CiU, Sr. Jordi Monrós i Ibáñez; assistents presents en el
moment de la votació i que literalment diu:
4.- Instar a Ciutadans, PP i als grups polítics que donin suport als PGE2018, a
augmentar la despesa en polítiques actives d’ocupació i l’aposta per
mecanismes per a la justa distribució de la riquesa i no la perpetuació de la
injustícia que provoca l’exempció i rebaixa fiscal indiscriminada.
e) Ha estat aprovat l’acord 5 amb 19 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,
Jaume Graells Veguin, Jesús Husillos Gutiérrez, M. Ángeles Sariñena Hidalgo,
Rocío Ramírez Pérez i David Quirós Brito; dels representants d’ICV-EUiAPIRATES-E, Sres./Sr. Ana González Montes, Juliana Carballeira Pascual i Iván
Nieto Martínez; dels representants d’ERC-AM, Srs. Antoni Garcia i Acero i Jorge
García Muñoz; del representant de la CUP-PA, Sr. Christian Giménez Márquez;
i dels REGIDORS NO ADSCRITS, Sra./Sr. Cristina Santón Ramiro i 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 5 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; del
representant de CiU, Sr. Jordi Monrós i Ibáñez; assistents presents en el
moment de la votació i que literalment diu:
5.- Sol·licitar al Govern de l’Estat l’increment del SMI fins al 60% del salari mig,
donant compliment a la Carta Social Europea, per evitar l’existència dels
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treballadors pobres i pujar així les bases de cotització que marcaran les futures
pensions.
f)

Ha estat aprovat l’acord 6 amb 23 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,
Jaume Graells Veguin, Jesús Husillos Gutiérrez, M. Ángeles Sariñena Hidalgo,
Rocío Ramírez Pérez i David Quirós Brito; dels representants de CIUTADANS,
Srs./Sres. Miguel Manuel García Valle, M. Carmen Esteban Fernández,
Rainaldo Ruiz Narváez i Jesús Amadeo Martín González; dels representants
d’ICV-EUiA-PIRATES-E, Sres./Sr. Ana González Montes, Juliana Carballeira
Pascual i Iván Nieto Martínez; dels representants d’ERC-AM, Srs. Antoni Garcia
i Acero i Jorge García Muñoz; del representant de la CUP-PA, Sr. Christian
Giménez Márquez; i dels REGIDORS NO ADSCRITS, Sra./Sr. Cristina Santón
Ramiro i 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 1 vot d’abstenció
del representant de CiU, Sr. Jordi Monrós i Ibáñez; assistents presents en el
moment de la votació i que literalment diu:
6.- Instar el Congrés dels Diputats a impulsar una Llei d'Igualtat Laboral per
garantir la igualtat entre homes i dones en l'ocupació i en les relacions laborals i
alhora, impulsar la millora de les condicions de treball i en la Seguretat i la Salut
en el Treball.

g) Ha estat aprovat l’acord 7, amb una esmena “in voce”, ja incorporada, a
petició del Sr. Ruiz Narváez, regidor del grup polític municipal de Ciutadans,
amb 23 vots a favor dels representants del PSC-CP, Srs./Sres. Núria Marín
Martínez, Francesc J. Belver Vallés, Cristian Alcázar Esteban, José Castro
Borrallo, Manuel Brinquis Pérez, José M. García Mompel, Jaume Graells
Veguin, Jesús Husillos Gutiérrez, M. Ángeles Sariñena Hidalgo, Rocío Ramírez
Pérez i David Quirós Brito; dels representants de CIUTADANS, Srs./Sres.
Miguel Manuel García Valle, M. Carmen Esteban Fernández, Rainaldo Ruiz
Narváez i Jesús Amadeo Martín González; dels representants d’ICV-EUiAPIRATES-E, Sres./Sr. Ana González Montes, Juliana Carballeira Pascual i Iván
Nieto Martínez; dels representants d’ERC-AM, Srs. Antoni Garcia i Acero i Jorge
García Muñoz; del representant de la CUP-PA, Sr. Christian Giménez Márquez;
i dels REGIDORS NO ADSCRITS, Sra./Sr. Cristina Santón Ramiro i 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 1 vot d’abstenció del representant de
CiU, Sr. Jordi Monrós i Ibáñez; assistents presents en el moment de la votació i
que literalment diu:
7.- Traslladar els següents acords al Govern d’Espanya, al Congrés dels
Diputats, a totes les organitzacions sindicals de L’Hospitalet i a la resta de grups
polítics municipals.
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No obstant la votació per separat dels acords, aquesta moció HA ESTAT
APROVADA pel Ple de l’Ajuntament.

CIUTADANS
En relació amb les mocions presentades pel grup polític municipal de
Ciutadans, números 25 i 26, es produeixen les intervencions següents:
SR. GARCIA VALLE (CIUTADANS)
Muchas gracias. La moción para mejorar los servicios de atención a la infancia en
l’Hospitalet. Como ustedes saben, en marzo, el observatorio de infancia de
l’Hospitalet presentó un riguroso informe sobre el impacto de las políticas públicas
orientadas a la pequeña infancia de 0 a 3 años, en nuestra ciudad.
El informe nos confirma lo ya todos vemos, que es que a pesar de los avances y no
podemos negar que ha habido avances no solamente en nuestra ciudad sino en
muchas, pero aquí especialmente, se ha trabajado lo que se ha podido en esas
políticas, pues que a pesar de eso, queda mucho por hacer. Sólo el 25% de los
niños acceden a la educación de 0 a 3 años en l’Hospitalet. Hay una falta de oferta
y los precios dejan muchas familias fuera y hay una carencia absoluta en políticas
de conciliación.
Es probable que evidentemente no…, toda la culpa claro, no.., menos culpa quizás
tiene la administración local, pero de lo que se extrae del informe es cierto que hay
que ponerse a trabajar duramente para paliar ese escaso número de plazas que
hay de 0 a 3 años en la ciudad, porque esos son políticas de verdad de igualdad.
Cuando se habla de igualdad, el día de la mujer, a mí me parece estupendo pero
siempre…, y lo dije aquí el anterior Pleno, oiga, hay que trabajar todos los días para
esas políticas, no olvidarnos, no hacer esas políticas de declaraciones
institucionales que son muy rimbombantes y todos nos ponemos aquí estupendos
hablando aquí a favor de la mujer, pero luego las dejamos ahí, volvemos a lo
cotidiano y no se nos olvida y lo que yo reclamo aquí.
Para Ciudadanos las políticas de infancia han de ser una prioridad y son una
prioridad, son un instrumento muy útil para fomentar la igualdad de oportunidades
desde la raíz, estimulan el desarrollo cognitivo de los niños y la integración social y
por supuesto, son elementales para facilitar la conciliación laboral como decía antes
y familiar.
Esto es un elemento básico para avanzar en la igualdad de las mujeres en el
mundo laboral y fomentar, como no puede ser de otra manera, la natalidad que es
fundamental para garantizar la viabilidad a medio y largo plazo, de nuestro sistema
de pensiones, tenemos que tener más niños. Tenemos que ponernos a producir
más niños, porque nos hacen falta, porque al final si no facilitamos, eso está bien,
aparte de que producir un niño es un acto de amor y placentero, y no hay porqué
morirse de hambre, porque yo he vivido tiempos de la posguerra donde había
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muchas madres que … y es verdad que no deseamos volver a eso, pero cuidado,
hay que tener niños porque garantizan nuestras pensiones y aquí que tener
políticas que son las reivindicamos aquí, que concilien eso, nada de morirse de
hambre, al contrario, para eso estamos nosotros para luchar aquí, para que eso no
pase y no con demagogia sino poniendo políticas de verdad. Y hagan ustedes el
favor de respetar al orador porque yo creo que ustedes ayer estuvieron todo el día
reivindicando y yo lo respeté, porque hay que respetar a todo el mundo en sus
ideas y yo lo que estoy aquí es a favor incluso de lo que ustedes dicen de políticas
de conciliación, hagan el favor de respetar al orador…

SRA. ALCALDESSA
Sr. García, un momento, vamos a ver, por favor, ustedes permanezcan callados, el
Sr. García tiene la palabra y por tanto, esto no es una asamblea y por tanto, les
pido por favor que estén en silencio. Sr. García.

SR. GARCIA VALLE (CIUTADANS)
Muchas gracias, disculpe mi vehemencia pero de verdad es que yo creo que
tenemos que colaborar todos para que esto que ellos reivindican, que tienen razón,
lo saquemos adelante, no sólo gritando en la calle, sino aquí donde hacemos
políticas de verdad, en las instituciones y tienen razón, pero vamos a ver si
podemos ponernos de acuerdo entre todos y es lo que exigimos aquí. Mire, es
verdad que nuestro sistema de pensiones, si seguimos con esta baja natalidad se
pone en crisis por más cosas eh? por muchas más cosas, pero esa es fundamental
y hay que evitarlo, además que es muy bonito tener hijos, hombre, que es muy
bonito.
Desde Ciudadanos pensamos que impulsar las políticas de infancia es un objetivo
en el que todas las fuerzas políticas nos tenemos que poner de acuerdo y podemos
conseguir un consenso en el que todos nos podamos sentir partícipes, que es lo
que decía antes, por eso, proponemos un pacto local por las políticas de infancia en
el que todos acordemos lo que hay que ahorrar, que eso en definitiva es dinero, son
incrementos de presupuestos
Mire, si el gobierno municipal quiere liderar un gobierno de todos, tiene que
sentarse con los grupos para definir prioridades. Que se vean reflejadas, lo digo
otra vez, en los presupuestos, si no, no vamos a ningún sitio. Son muchas las
políticas que se pueden impulsar desde el Ayuntamiento que diversifiquen los
servicios orientados a la infancia: espacios familiares, ludotecas, actividades de
ocio, espacios de juego público para la infancia.
En definitiva, que tenemos que intentar trabajar en esas políticas para que al final
nuestros hombres y mujeres, nuestros padres y nuestras madres tengan la
posibilidad de conciliar, tengan la posibilidad de tener cerca de su trabajo o de su
casa, esas.., yo le llamo guarderías, parece que esa palabra no está de moda pero
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permítame que la utilice para que de 0 a 3 años no estemos en el cero, en el 25%,
sino que tengamos más y para eso, yo quiero que haya un consenso y que
haciendo un esfuerzo más si cabe con prioridades, pasemos a ayudar para que lo
que ustedes reivindican, lo saquemos adelante porque al final somos los políticos
los que tenemos que ponernos de acuerdo para poder dar cumplimiento a las justas
reivindicaciones de lo que ustedes hacen.
Yo ayer los oía y estaba de acuerdo con los ustedes decían, pero hay que dar un
paso más, tenemos que ponernos las pilas los que realmente tenemos la
posibilidad de hacer esas políticas y ustedes nos empujan a ello, se lo decía a uno
de ustedes y está bien y ahí tenemos que estar todos, pero vamos a hablar desde
el consenso. Mire, vamos a discrepar en muchas cosas, pero seguramente al final
nos une lo mismo en una sociedad más justa y mejor. Nos une o nos debe unir lo
mismo, bueno usted no lo ve pero yo espero que algún día poder demostrarle que
lo podemos ver. Muchas gracias, Sra. Alcaldesa, le paso la palabra para la segunda
moción a la Sra. Carmen.

SR. ESTEBAN FERNANDEZ (CIUTADANS)
Gracias. Moción para evaluar la celebración de bodas civiles en diferentes
dependencias o espacios públicos municipales.
Bueno, lo que pretendemos con esta moción es abrir, un poco, las opciones que
hay de matrimonio civil en la ciudad. El ayuntamiento, hoy por hoy, sólo ofrece un
espacio para celebración de estas bodas civiles que es el Palauet de Can Buxeres.
No obstante, hemos constatado que hay demanda de espacios alternativos y de
hecho, más o menos, en los últimos años se ofician en torno a una media de diez
matrimonios en otras dependencias, a pesar de que no es una posibilidad que se
oferte si te vas a inscribir en la web o no es que se facilite igual.. que…, ya esta…
Creemos que la ciudad dispone de múltiples espacios, muy dignos y que se podrían
ofrecer alternativas en todos los distritos de la ciudad, incluso al aire libre que
además permitiría poner en valor el patrimonio arquitectónico, al que muchas veces
nos referimos en la diferentes mociones que se quiere en valor y a parte, también,
el patrimonio natural de la ciudad y además permitiríamos a nuestro vecinos que
puedan disfrutar de entornos que son más próximos quizá o que les inspiren y que
les apetezca, más cerca de sus domicilios o que les evoquen recuerdos o un poco,
abrir estas posibilidades.
Consideramos que .. y no queríamos incluirlo en la moción, enumerar los sitios que
nosotros pensamos que podrían ofrecerse, creemos que son los técnicos de este
Ayuntamiento, los que tienen que con sus buenos criterios técnicos, definir qué
emplazamientos podrían ser, pero se nos ocurren que podrían ser las consejerías
de distrito, este salón de Plenos, el parque de Can Buxeres, el parque de La
Alhambra, el parc de Bellvitge, l’espai Harmonia, el Centre Cultural Tecla Sala, o
bueno, esto lo dejamos en manos.., por eso pedimos esta evaluación y lo dejamos
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en manos de los técnicos que pudiesen ofrecerse algunos otros espacios. Esta
diversidad de espacios, permitiría también, adaptar la tasa que se liquida en función
de la complejidad de lo que supusiera esta realización de la boda.
Bueno, en cualquier caso y ya por último, con la información que nosotros hemos
recibido, hemos constatado que a pesar de que se han oficiado matrimonios en
otras dependencias que no son Can Buxeres que es lo que recoge la tasa,
igualmente a estas personas se les ha cobrado esta tasa, por lo que también
pedimos en un punto de la moción de que se estudie y en el caso de que como no
está recogido en la tasas que se les devuelve el dinero a estas personas.
Y por último, bueno pues el punto de traslados. Les pedimos que consideren la
realización de este estudio y la evaluación de esta propuesta. Muchas gracias.

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

SR. MARTIN HERMOSIN (REGIDOR NO ADSCRIT)
Gracias. La primera la votaré favorablemente y la segunda, abstención

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

SRA. CRISTINA SANTON (REGIDORA NO ADSCRITA)
Gracias. Brevemente, las dos en contra. Sobre el tema de los espacios municipales,
esta moción la van ustedes paseando por diferentes municipios, la realidad de cada
municipio es completamente diferente y aquí la han intentado adaptar de una
manera que no me parece correcta. Creo que no todos los municipios pueden lucir
un Palauet como el que tenemos nosotros para celebrar las bodas, perfectamente
equipado que además corresponde a una tasa mínima de los costes que repercute.
Que montarla, yo creo, en un parque o en Alhambra o en un Distrito,
correspondería más a la realización de un gran evento, no?, y creo que el
Ayuntamiento ni se dedica a ello ni debe sacar tampoco un rendimiento económico
de prestar ese servicio a la ciudadanía.
Y sobre la dels serveis d’atenció a la infancia a l’Hospitalet, me parece, como
mínimo, curioso que ahora que empieza a conocerse el plan de infancia sobre el
que este gobierno lleva más de un año y medio trabajando, vengan ustedes con la
banderita de la infancia y nos diga lo mucho que se preocupa por los niños. Que
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cuando hay una sentencia que dice que la Generalitat tiene que pagar al
ayuntamiento de l’Hospitalet, no sé cuánto dinero por el tema de las guarderías,
vengan ustedes y metan con calzador, lo siento, pero es que me parece muy
oportunista, lo votaré en contra.

SR. GIMÉNEZ MARQUEZ (CUP-PA)
Sí, en relació a la primera de les mocions, per millorar els serveis d’atenció a la
infància de l’Hospitalet, bé evidentment, no podem votar en contra d’una moció per
millorar els serveis d’atenció a la infància, tot i trobar-la insuficient i superficial, al
nostre entendre.
A l’Hospitalet, segons l’estudi sobre infància encarregat per l’Observatori de la
Infància, hi ha 9.842 infants d’entre 0 i 3 anys i les escoles bressol municipals
ofereixen 616 places. Això significa que només es cobreix un 6,25% amb places
totalment públiques. El preu d’escolarització d’aquestes places ronda els 150 euros
mensuals, 300 euros si el nen o nena es queda a dinar, un preu que moltes famílies
no poden assumir. Ens trobem, a més a més, que alguns barris de la ciutat no
disposen ni tan sols d’una escola bressol municipal, com passa a Can Serra, a
Collblanc o al Centre. I a d’altres barris és pràcticament impossible guanyar, sí
guanyar, ja que es decideix amb un sorteig, una d’aquestes places, havent d’anar
per tant a la privada subvencionada o no, amb uns preus encara més elevats.
Si passem a parlar dels infants 0-3 amb necessitats educatives especials, a la ciutat
no existeix cap centre que se’n faci càrrec de la seva educació. Les dues escoles
d’educació especial que hi ha a la ciutat són per a infants amb més de 3 anys. Les
escoles bressol ordinàries, com a escoles inclusives, cobreixen també aquesta
població, però en alguns casos aquesta atenció és clarament insuficient.
Un altre tema, que ja tractarem en un altre moment, és que la gestió d’aquestes
escoles municipals la faci una empresa privada, repetint una cop més el model de
l’externalització de serveis, que tant li agrada a aquest Govern.
No podem deixar passar aquesta oportunitat sense demanar la reimplantació dels
espais familiars a la ciutat, que tan bé funcionaven i que el Govern municipal va
decidir tancar l’any 2012, ignorant les queixes i mobilitzacions de les famílies. Els
espais familiars eren un servei que s’oferia a les famílies amb nenes o nens d’entre
0 i 3 anys, i que servia tant per a acompanyar-los en aquesta etapa de la vida,
donant suport i creant xarxa, com per a prevenir i detectar situacions de desigualtat.
Afortunadament, les mares es van unir i van decidir mantenir aquestes comunitats,
organitzant-se pel seu compte, això sí, sense la presència de professionals,
evidentment molt necessària. Votarem a favor d’aquesta moció i ens abstindrem de
la 26. Gràcies.
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SR. MONRÓS IBÁÑEZ (CiU)
Sí, respecte de les dues mocions, començaré per la 26, bé, jo puc dir que aquí jo he
celebrat matrimonis civils,aquí a la sala de plens de l’Ajuntament, com a mínim, hi
ha dos espais, no?. Jo mirant-me la moció, vull dir, li dono suport però també vull
que es facin valoracions. Jo crec que tampoc seria molt lògic, o sigui, com que
parlem de fer un estudi, parlant d’aquest estudi, tampoc podem, o sigui, no sé si
l’estudi pretén que cada lloc, o sigui, que cada barri o cada districte a la ciutat tingui
un lloc per fer-ho,no?.
Jo crec i faig l’aportació perquè ja que ho diuen, jo crec que és important que això
es faci en algun lloc emblemàtic o en algun lloc que tingui un cert, alguna cosa, no?,
perquè ja que la gent vol fer una cerimònia i tal, que tingui un.., i no qualsevol lloc
no? I desprès també voldria dir que potser hi ha altres ajuntaments que ho fan i aquí
no ho fan i és que els regidors que volguessin, els regidors de l’oposició que
volguessin entrar en el circuit de fer casaments, s’estudiés també la possibilitat
d’entrar-hi si volguessin, hi ha altres ajuntaments que ho fan, el de Barcelona em
consta que ho fan, aquí no ho feu, és una proposta perquè hi hauria gent que igual
ho voldria fer i que potser també, dintre d’aquest estudi, valorar que hi ha èpoques
de l’any que a vegades hi ha com més demanda de casar-se i em sembla, si no
vaig errat que es fa ¿un dissabte al mes? bé, un cap de setmana, que potser a
vegades també es podria ampliar en èpoques de més d’això. Dit això, la votarem a
favor.
En quant a la moció per millorar el servei d’atenció a la infància de l’Hospitalet, és
una moció que em sorprèn, aquí ja s’ha dit, la votarem a favor, però em sorprèn que
sigui treta d’un text que s’està treballant ara i és com un còpia i pega, jo ho vull
expressar així. Per tant, hagués sigut més normal o natural arribar a l’exposició
d’aquest treball per desprès opinar-ne i no fer aquesta situació, però tot i així, torno
a repetir, la votem a favor, però crec que l’autoria, doncs, també s’hauria de dir.

SR. GARCIA MUÑOZ (ERC)
Sobre la moció 25 per millorar els serveis d’atenció a la infància de l’Hospitalet,
estem d’acord en que l’etapa especialment de 0 a 3 és una etapa importantíssima
en l’educació i en el futur dels nens, que cal seguir treballant per millorar la situació
actual i assegurar la igualtat d’oportunitats, però la moció tal com està plantejada
ens genera moltíssims dubtes perquè per exemple, quan parla del finançament és
obvi que el nou govern de la Generalitat ha d’afrontar aquest tema, creiem que s’ha
de fer des de la concertació d’acord amb les entitats locals, també amb la Diputació,
que han de seguir col·laborant en el finançament d’aquest servei, també fer un
acord marc amb els ajuntament perquè no. Cap ajuntament que no va recórrer la
via judicial es vegi perjudicat per aquest tema, però clar, parla de reduir el preu,
quan segurament és potser millor plantejar el tema de la tarificació social i no la
rebaixa perquè sí, i bueno, en general ens genera molts dubtes i ens abstindrem, tal
com està plantejada.
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Sobre la moció 26 per avaluar la celebració de casaments civils ens diferents
dependències o espais públics municipals, considerarem satisfactòria la situació
actual, tant al Palauet de Can Buxeres, com també aquí es celebren casaments i
també ens genera dubtes sobre obrir per fer un estudi a qualsevol espai públic de la
ciutat, sense tenir en compte cap tipus de criteri, si vostès tenen alguna proposta
concreta, portin-la i es podria estudiar. Jo crec, que la situació actual amb l’oferta
que hi ha a nivell per fer de casaments es prou satisfactòria, per tant, ens
abstindrem també, moltes gràcies.

SR. ALONSO NAVARRO (PP)
Nosaltres en la moció, la primera l’aprovarem estem d’acord i en la segona ens
abstindrem.

SRA. CARBALLEIRA PASCUAL (ICV-EUiA-PIRATES)
El nostre grup municipal sobre la moció 25, la moció per millorar els serveis
d’atenció a la infància de l’Hospitalet, des de Canviem votarem a favor d’aquesta
moció perquè entenem l’esperit de millorar, doncs, els serveis d’infància a la ciutat.
En tot cas, el nostre grup és un tema que ha treballat molt durant aquesta
legislatura i abans també, hem posat de relleu molts cops en aquest Ple la manca
de serveis a la infància, així com, la manca d’informació i difusió d’aquests serveis
que existeixen a la ciutat i hem presentat diverses mocions sobre aquests temes al
Ple, com potser, la moció que vam presentar en suport al servei de salut pediàtrica
a l’Hospitalet, al febrer de 2016, la moció per la xarxa d’espais familiars per a la
petita infància el desembre de 2016, també.
També vam presentar una moció per a la millora dels parcs i espais públics per a
infants al juny de l’any passat. La moció sobre els menjadors escolars que vam
presentar el novembre de 2017 i d’altres moltes iniciatives com potser la tarificació
social que ha comentat el company Coque, d’Esquerra Republicana, que nosaltres
proposem cada any que es faci possible aquesta tarificació social, sobretot Al servei
d’escoles bressol que considerem que és molt necessari.
Aquestes són les aportacions que des del nostre grup fem sempre que podem per
millorar els serveis d’infància a la ciutat, en tot cas, aquesta moció la votarem a
favor perquè considerem que tota aportació pot ser positiva però sí que no veiem a
la moció que n’hi hagi molta concreció de cóm millorar aquests serveis de la ciutat
més enllà de donar informació del què ja n’hi ha. Per tant, en tot cas, la votarem a
favor però bueno, tenim aquest petit comentari.
I sobre la moció d’avaluar la celebració de casaments civils en diferents
dependències o espais públics municipals, el nostre grup s’abstindrà d’aquesta
moció. Primer valorem positivament que es facin iniciatives per millorar qualsevol
servei de la ciutat, això sí, això vagi per endavant, però en aquesta moció no hem
trobat concreció en..., sí obrir els espais per fer els casaments, però no concretar en
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cap espai concret sobre qualsevol espai que pugui sortir a la ciutat. Sí que és veritat
que la companya Carme en la seva exposició ha nomenat alguns llocs de la ciutat
però a la moció no consta això, a la moció parla en general de la ciutat, per això no
trobem proposta concreta i en aquest cas, millor preferim abstenir-nos d’aquesta
moció.

SR. HUSILLOS GUTIERREZ (PSC-CP)
Gracias Sra. Alcaldesa. Yo posicionaré al grupo municipal socialista en relación a la
moción número 25. El grupo de Ciudadanos se hace eco de la presentación hace
unas semanas, por parte del Observatorio de la Infancia, de su estudio sobre
infancia 0-3, se hacen eco pero además hubiese sido deseable pues que hubiesen
profundizado un poco más en algunas de sus propuestas y haber, bueno pues
consultado cuál era el estado al respecto de las mismas.
Este gobierno desde hace algún tiempo, viene trabajando por indicación de su
Alcaldesa la Sra. Marín, desde todas las áreas y servicios municipales implicados
en el impulso y en la elaboración de un plan para la infancia, conjuntamente con
todas las entidades y actores que en nuestra ciudad trabajan en este ámbito, entre
los cuales, se encuentra, por supuesto, el propio Observatorio de la Infancia al cual
ustedes hacen referencia.
Dicho plan se encuentra en una fase muy avanzada de tal modo que se trabaja con
la premisa de hacer su presentación en torno al próximo día internacional de los
derechos de la infancia y en las próximas fechas también se hará partícipe a los
grupos municipales, una vez se haya avanzado en el trabajo técnico pues para que
lo conozcan y para que puedan aportar lo que consideren de interés y por lo tanto,
dado el nivel de desarrollo que ya cuenta el citado plan, consideramos que lo lógico
es atender a qué ejes y directrices van a emanar del mismo, para impulsar nuevos
servicios o reforzar algunos de los existentes por lo que votaremos en contra de la
moción planteada.
No obstante, sí que me gustaría destacar alguna de las reflexiones que en ese
propio estudio figuran y que de alguna manera pues el grupo de Ciudadanos apunta
tibiamente pero podemos decir que pasa de puntillas. No nos sorprende pues, de
algún modo, pues esa interpretación un poquito parcial que se hace del estudio
pero podríamos pues echar una ojeada en las páginas 12 a 16 del mismo y en
concreto un párrafo, bueno más que un párrafo un apartado en concreto, el 6.1.1
donde dice literalmente: “l’actuació municipal, una aposta decidida del 0-3”, lo dice
así, literal, apuesta decidida por el 0-3. Sr. García, yo a usted no lo he interrumpido
en ningún momento de su exposición, usted lo está haciendo, cállese, por favor. Se
lo repito nuevamente, la actuación municipal, una apuesta decidida por el 0-3,
página 12, quizás se lo ha saltado.
Es bien claro que el relato que hace el documento al respecto de los
incumplimientos de la Generalitat y del esfuerzo ingente de este Ayuntamiento. “Es
reconeix l’esforç fet no només per desenvolupar si no també per sostenir aquesta
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xarxa, especialment des de l’inici de la crisi financera de 2018”, esto es literal del
estudio al que ustedes hacen referencia, y todo eso ha sido posible gracias al
esfuerzo conjunto de nuestra ciudadanía.
Sin duda, pues vamos mejorando, Sr. García, normalmente a usted le gusta basar
sus mociones en recortes de prensa, hoy al menos, lo hace pues en un estudio,
pero le insisto, hubiese sido conveniente que lo hubiese consultado a ver en qué
estado estaba, como decía antes, otra concejala, pues el estado de ese plan sobre
infancia.
Pero antes de dar por finalizada mi intervención, sí algunas referencias también de
su intervención y aunque no se refieren literalmente al contenido de la misma, sí
que me ha llamado la atención que bueno, pues que la receta que parece que
plantea Ciudadanos para resolver el terrible problema de las pensiones sea que
“produzcamos niños” y esto es literal, también, de su exposición, “produzcamos
niños”. Los niños no se producen, no, no, estas han sido sus palabras, los niños no
se producen, Sr. García y le repito, cállese, estoy en el uso de mi palabra.
Y por último, no es lo mismo una guardería que una escola bressol, detrás de una
escola bressol, hay todo un proyecto educativo. Yo ya sé que a usted todos estos
detalles son nimios, no tienen ninguna importancia. Una guardería es infinitamente
más barato seguro que sí, porque guardamos los niños. En una escola bressol
formamos personas. Gracias.

SR. BELVER VALLES (PSC-CP)
Gràcies Sra. Alcaldessa. Per posicionar-nos respecte a la moció 26 que fa
referència a la celebració de bodes civils en diferents espais. Tal i com vam explicar
ja, a la comissió informativa, als representants del grup de Ciutadans, en la
presentació de la moció, només perquè quedi clar el posicionament en base al què
fem. Una, tal i com ells expliquen a la moció, hi ha una taxa per celebració de
casaments civils al Palauet de Can Buxeres, no es cobra taxa quan el casament es
fa en un altre espai, val?.
Tots els casaments es fan a Can Buxeres, tret de l’excepcionalitat de que alguna
parella plantegi una qüestió excepcional, ja sigui per un tema de malaltia, per una
tema de temps que necessiten acreditar el seu matrimoni, per una qüestió o per
qualsevol qüestió d’aquestes característiques on s’utilitza aquest saló de plens o el
despatx de l’oficiant, ja sigui un regidor, una regidora o la pròpia Alcaldessa, no hi
ha més espais i evidentment, aquest és un servei que oferim a la ciutadania i
entenem que s’ha d’oferir si volem diferenciar-nos del què es el jutjat, la fredor
d’aquella cerimònia, per dir-lo d’aquella manera, cal fer-ho en un lloc rellevant, en
una exposició rellevant i amb unes condicions rellevants. Entenem que el Palauet
de Can Buxeres reuneix totes aquestes característiques i com la vocació de
l’Ajuntament entenem que no ha de ser la realització d’events socials, el què fem és
fer una cerimònia, creiem que amb absoluta dignitat i quan hi ha demanda, com per
exemple, per aquest mes de juliol, el Sr. Monrós deia: “es destina un cap de
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setmana al mes a fer casaments”, aquest mes de juliol, com hi ha una forta
demanda, destinarem dos caps de setmana per fer casaments per atendre la
demanda, però farem els casaments al Palauet de Can Buxeres que entenem que
és un lloc i un entorn suficientment digne i no desvirtua el què és aquest ajuntament
que som una administració i fem els casaments en un lloc en condicions però no
ens estenem per tot el municipi fent casaments aquí i allà, per tant votarem
contràriament a la moció.

SR. GARCIA VALLE (CIUTADANS)
Muy bien, muchas gracias. Mire Sra. Santón, usted ha dicho que nosotros hemos
metido esta moción con calzador. Mire aquí los únicos que han entrado con
calzador y de vergüenza son ustedes, usted y el compañero que tiene al lado, eso
sí que es entrar con calzador. Nosotros hacemos las mociones en función de lo que
pensamos y si leemos un estudio obviamente, pues como no puede ser de otra
manera, sacamos conclusiones.
Lo que pasa es que, Sr. Husillos a ustedes les molesta que nosotros presentemos
aquí, mociones de este carácter, ¿sabe?, y nos dice “haber consultado..”, ¿qué
tengo yo que consultar con usted?, ¿por qué?, para que usted me la redacte, como
hace el Sr. Fran Belver a algunos, eh?, que le piden y al final acaban pasando por
el Fran Belver, muchas de las mociones, ¿qué quiere que nosotros vamos a estar
aquí para llevarse el botijo ustedes?. Podemos aquí hacer la política que
consideramos, nosotros que debemos considerar y cuando hemos ofrecido el
diálogo, ustedes no han querido, ¿sabe por qué?, porque que nosotros tengamos
esa impronta de gente que defiende políticas sociales les molesta y ustedes lo que
hacen es hacerle achaques al viernes para no ayunar, porque si están de acuerdo,
están. Oiga, ustedes con las consideraciones que puedan hacer, pues oiga, pues
pueden votarla a favor si no hay ningún problema, si eso no quita lo otro.
Lo que pasa es que no permiten que una moción que nosotros traemos aquí con
carácter social, pase, ya hablan ustedes con dios y con el diablo para que no pase,
porque les molesta, porque tienen ustedes una china en el zapato con Ciudadanos
y el aliento en el cogote y usted, ya le digo, están preocupados por eso, y por eso
habla que si cogemos de recortes de periódicos, descalificando lo que nosotros
traemos aquí con la mejor de las ilusiones, para que ustedes digan sí o no, pero no
descalificándolo porque no las presentan ustedes.
Mire, son achaques al bien de poder ayudar, me sabe fatal que ustedes, se lo digo
y se lo diré hasta la saciedad, no permitan que otro grupo pase aquí y saque
adelante mociones de carácter social que ustedes consideren que es la derecha,
que si el IBEX 35, porque le da a ustedes la gana. Vaya usted buscando trabajo,
señor, vaya usted buscando trabajo y ya verá usted lo que es trabajar fuera de aquí,
eh?, y déjese de llevar botijos, hombre, que ya sabemos lo que hay aquí y usted
uno de los botijeros aquí, se lo digo porque usted me ha faltado el respeto, diciendo
que yo hago aquí, sí señor, no aquí, sino en otros sitios, y usted sí señor, sí señor y
no estaba hablando con usted, estaba haciéndole un comentario, un poco alto,
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ciertamente, se ha dado usted por aludido, me ha soltado aquí el chorreo, y no
estaba diciendo nada de usted, están deseando, están deseando de que…, a ver,
que ya nos vamos viendo, que los nervios son muy malos, tranquilícense que
queda un año todavía. Han empezado ustedes muy pronto, muy pronto, se van a
desgastar en el camino, queda un año para las elecciones municipales,
tranquilícense.
Yo entiendo que usted esté nervioso porque ve que los números no.., que usted, a
buscar trabajo y eso duele, sabe?. Pues vamos a ver si de una vez en políticas que
son buenas para la ciudad, nos podemos poner de acuerdo que es lo que
pretendemos, vengan de donde vengan y fíjese cómo vota Ciudadanos, cómo vota
Ciudadanos, estamos votando a favor de partidos que estamos en las antípodas de
los que ellos piensan y como son políticas que creemos, que son buenas para la
ciudad, las votamos a favor, no somos sectarios, Sr. Husillos, votamos en
conciencia y posiblemente nos equivoquemos, claro que nos equivocamos pero
tenemos la mejor de las voluntades, no le quepa la menor duda.
Y claro que nos tenemos que enfadar cuando usted hace esos comentarios, como
quitándonos a nosotros cualquier posibilidad de poder sentirnos y sobretodo le digo,
si traemos aquí estas mociones, como la de las bodas, es porque hemos hablado
con los ciudadanos y lo han dicho y luego aquí decidimos, no pasa nada, porque lo
que ustedes consideran emblemático, para otros puede ser no emblemático y que
querer casarse en las regidorías de distrito y no pasa nada por estudiarlo, no es un
imperativo sacarla adelante, pero sí hablar y consensuar.
Y no se canse Sr. Husillos, que a nosotros no nos va a desgastar usted
pretendiendo ponernos un sello que no tenemos, en este grupo no hay ese sello,
nosotros somos gente que trabajamos para esta ciudad, para los ciudadanos y
ciudadanas que nos han votado. Y la le digo y acabo, tranquilo, queda un año,
tranquilo queda un año, si al final tiene usted que buscar trabajo, no pasa nada, Sr.
Husillos, no pasa nada.

SR. JIMENEZ ARIZA (REGIDOR NO ADSCRIT)
Una pregunta, o sea, era también, no sé en modo pregunta o comentario respecto
al último comentario que han hecho de las necesidades de la ciudadanía. Ustedes
traen aquí las necesidades de la ciudadanía, supongo que ustedes, los que les
habrán cuestionado el tema de las bodas, a lo mejor también ha sido un vecino de
Origuela, del Prat, de Sant Cugat, o de otros sitios donde han presentado esta
moción y ustedes cuando presentan esta moción a los medios, dicen “dar a las
bodas civiles, un atractivo turístico y comercial”, eso es el fondo social de las
propuestas de Ciudadanos.

SR. HUSILLOS GUTIERREZ (PSC-CP)
Sr. García, a ver si esta vez conseguimos que no me interrumpa. A ver, sobre el
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diálogo, de igual modo que usted reclama diálogo al gobierno, el diálogo es
bidireccional, es decir, no se trata sólo de que constantemente el gobierno vaya a
los grupos de la oposición y les expliquemos, les preguntemos, ¿quieren algo mas,
necesitan algo más?. Ustedes también pueden hacerlo, claro que pueden hacerlo,
evidentemente, la responsabilidad no es sólo del gobierno, Sr. García.
Es evidente también, que en fin, es ampliamente conocida su posición al respecto
de muchas cosas que no quiere, pero cuesta interpretar y de hecho la ciudadanía
está expectante a ver lo que realmente quieren, francamente, porque eso también
circula en la ciudad, eh?. Circulan muchas cosas en la ciudad, la ciudad es muy
diversa, muy plural, no sólo la que usted ve y es evidente que su grupo y usted
especialmente, siente nostalgia de otros tiempos, pero l’Hospitalet ha dejado de ser,
pues, una ciudad suburbio que usted de vez en cuando evoca y que parece que
añora y que gracias a su gente, a sus entidades, por cierto, a las que usted,
sistemáticamente denota y obviamente a los diferentes gobiernos que esta ciudad
ha tenido, eso ha cambiado definitivamente.
Sr. García esa sensibilidad tan inmensa, tan legendaria que usted la tiene porque
otra vez la trae, aplíquela en su formación. Se lo decía el otro día, lástima que no
tengamos tiempo, que el tiempo sea tan limitado, pero hay tantísimos temas que
ustedes están bloqueando sistemáticamente en sede parlamentaria que no tendría
tiempo ni con una intervención completa.
Y acabo, acabo, no pasa nada por buscar trabajo, usted seguramente me sabrá
enseñar el camino. Muchas gracias.

SRA. ALCALDESSA
Muy bien, quedarían las dos, quedarían no aprobadas, por tanto no se aprueba ni la
número 25 ni 26 y pasamos ahora a las mocions presentades per Iniciativa per
Catalunya-Verds, Esquerra Unida i Alternativa-Pirates.
Tancat el debat se sotmeten a votació les mocions números 25 i 26; adoptant-se els
següents acords:
MOCIÓ 25.- PER MILLORAR ELS SERVEIS D’ATENCIÓ A LA INFÀNCIA DE
L’HOSPITALET.
Ha estat rebutjada amb 13 vots en contra dels representants del PSC-CP,
Srs./Sres. Núria Marín Martínez, Francesc J. Belver Vallés, Cristian Alcázar
Esteban, José Castro Borrallo, Manuel Brinquis Pérez, José M. García Mompel,
Jaume Graells Veguin, Jesús Husillos Gutiérrez, M. Ángeles Sariñena Hidalgo,
Rocío Ramírez Pérez i David Quirós Brito; i dels REGIDORS NO ADSCRITS,
Sra./Sr. Cristina Santón Ramiro i Rafael Jiménez Ariza; amb 12 vots a favor dels
representants de CIUTADANS, Srs./Sres. Miguel Manuel García Valle, M. Carmen
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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; 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 2 vots
d’abstenció dels representants d’ERC-AM, Srs. Antoni Garcia i Acero i Jorge
García Muñoz; assistents presents en el moment de la votació.
MOCIÓ 26.- PARA EVALUAR LA CELEBRACIÓN DE BODAS CIVILES EN
DIFERENTES DEPENDENCIAS O ESPACIOS PÚBLICOS MUNICIPALES.
Ha estat rebutjada amb 13 vots en contra dels representants del PSC-CP,
Srs./Sres. Núria Marín Martínez, Francesc J. Belver Vallés, Cristian Alcázar
Esteban, José Castro Borrallo, Manuel Brinquis Pérez, José M. García Mompel,
Jaume Graells Veguin, Jesús Husillos Gutiérrez, M. Ángeles Sariñena Hidalgo,
Rocío Ramírez Pérez i David Quirós Brito; i dels REGIDORS NO ADSCRITS,
Sra./Sr. Cristina Santón Ramiro i Rafael Jiménez Ariza; amb 5 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; i del
representant de CiU, Sr. Jordi Monrós i Ibáñez; i amb 9 vots d’abstenció 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 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.

INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS-ESQUERRA UNIDA
I ALTERNATIVA-PIRATES
En relació amb les mocions presentades pel grup polític municipal
d'Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra Unida i Alternativa-Pirates, números 27 i
28, es produeixen les intervencions següents:

SRA. ALCALDESSA
Molt bé. Per part de... Sr. Monrós que no em deixa veure... Sr. Monrós. Més que res
que no...
S’escolten veus entre el públic.
A ver, por favor. Bueno pues acérqueselo con un poquito de tranquilidad. No hace
falta chillar. Vale. Yo es que de... muy bien. A ver, ¿quien presenta las mociones
por parte de Iniciativa? ¿Sr. Nieto y la Sra. Carballeira? Ah! ¿Sra. González?
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Molt bé doncs quan vulgui Sr. Nieto.

SR. NIETO MARTÍNEZ (ICV-EUiA-PIRATES-E)
Bueno, decía Bertolt Brecht que los hombres y las mujeres que luchan un día son
buenos, los que luchan un año son mejores, los que luchan muchos años son muy
buenos y los que luchan toda la vida son imprescindibles.
Yo diría aquí que hoy Marea de Pensionistas son imprescindibles. Gracias por
vuestra lucha, por años picando en hierro frío, muchas veces con mucho oído
sordo, de muchas organizaciones que también se consideran del espacio
progresista y que han cometido grandes errores que han perjudicado a los
pensionistas, y no vamos a entrar en más debate, que ya ha surgido en anteriores
intervenciones y en el debate de otras mociones. Pero gracias a vosotros porqué
sois los imprescindibles. Muchas gracias.
Y vamos a entrar un poquito en materia. En junio de 2017 la Comisión Europea
remitió al Parlamento Europeo una propuesta de parte del Consell de Europa y del
parlament europeu, una nueva propuesta de producto paneuropeo de pensiones
individuales.
¿Cuál es el objetivo principal? Facilitar un mercado de capitales europeos en el que
el plan de acción sea elevar un tercer pilar para impulsar la aportación de fondos
inversores en ese sector concreto de las pensiones. Por lo tanto, no es un
instrumento de protección social, sino está pensado más bien como un mecanismo
de financiación, de acumulación de capital al respecto del sistema de pensiones.
La Comisión Europea renuncia al objetivo de que las pensiones públicas sean
suficientes, como dice el informe sobre la adecuación de las pensiones de 2015, en
la que concluyó que el aumento de los ahorros destinados a las pensiones de
jubilación, se podría mitigar con estas aportaciones privadas complementarias, para
así facilitar que las pensiones públicas puedan ser inadecuadas y sean entendidas
de esa manera.
Por tanto, de entrada como síntesis, se entiende que tienen que ser insuficientes y
por tanto facilitamos que capital privado las pueda complementar. Por tanto, la
Comisión Europea exige además que se establezcan en los estados miembros,
desgravaciones fiscales, por tanto se anima a los estados miembros a que hagan
todas las propuestas en régimen fiscal para que puedan ayudar a este tratamiento
fiscal de estas pensiones individuales, incluidos, lo que decíamos, el producto plan
europeo de pensiones.
Por tanto estas desgravaciones, estas aportaciones a los planes privados de
pensiones regresivas, consideramos que aquellos trabajadores y trabajadoras que
no tienen condiciones materiales por sus bajos salarios, no pueden destinar ningún
tipo de esa cuantía, ese plan de pensiones y por tanto no se puedan desgravar,
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serán, solo y únicamente, aquellos altos salarios y rentas de capital las que podrán
hacer esas aportaciones, y por lo tanto será un instrumento de descohesión social
institucionalizado.
Por tanto, esta nueva propuesta abre un enorme espacio para que el capital
financiero entre en un mercado que ahora mismo mueve en torno a 0,7 billones de
euros, y que calcula la propia Comisión Europea que puede aumentar hasta 1,4 en
2030, y si se introdujeran estas medidas, hasta los 2,1 billones de euros. El
principal objetivo, dicen, es garantizar unas pensiones dignas. Nosotros creemos
que son maneras de canalizar altos rendimientos del capital privado, fondos de
inversión y otros capitales buitres.
La Comisión Europea enmarca este nuevo plan en la promoción de la innovación
financiera, palabras que a nosotros nos ponen los pelos de punta. Lo sabemos, esa
innovación y la crisis financiera que supuso la explosión de la llamada crisis de las
subprime en 2007, en los países capitalistas, la crisis más importante desde la
Segunda Guerra Mundial. Además, esta innovación financiera no garantizará
pensiones seguras, sino que contribuirá, insistimos, a esa valorización de esas
pensiones y la inestabilidad financiera basada en esos instrumentos derivados de
alto riesgo.
La Comisión Europea explica que esto permitirá que los consumidores sean
plenamente conscientes de los elementos clave del producto. Lo sabemos bien en
España, una y otra vez la banca ha conseguido estafar y engañar a millones de
personas. Por lo tanto se sitúa la rentabilidad, no que haya realmente una
protección social, que es lo que nosotros estamos situando con esas famosas
hipotecas subprime, como las agencias de cualificación como Standard and Poor’s,
Moody’s, Fitch y otras elevaban en su momento a una triple A, la máxima solvencia
días antes incluso de que hubiera el crack bursátil. Como decía Alan Greenspan,
que era en aquel momento el Presidente de la Reserva Federal que se echaba las
pulgas fuera, que no se esperaban que llegaran tan lejos.
La Comisión Europea enumera una serie de promotores, casualmente bancos,
compañías de seguros, gestores de activos, fondos de pensiones de ocupación,
empresas de inversión, etc. Sabemos lo que va a suponer, unos posibles desvíos
de cotizaciones sociales que aumentarán los ingresos en contra del sistema público
de pensiones, a favor de las empresas privadas.
Por tanto, al Pleno nosotros situamos instar a la Comisión Europea para que retire
la propuesta de este plan encubierto de privatización de pensiones, ese producto
paneuropeo de pensiones individuales.
Instar al Gobierno español para que proponga y dé apoyo a la retirada de esta
propuesta al Consell de Europa y a la Comisión Europea.
Instar a los grupos parlamentarios, en sede parlamentaria, en Madrid, para que
rechacen esta propuesta de regulación cuando salga a debate.
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Instar al Gobierno español y a los grupos parlamentarios de la Comisión Europea,
para pedir que estudie las medidas necesarias para que los sistemas públicos de
pensiones garanticen unas pensiones dignas y suficientes.
Por último, instar al Gobierno español y a los grupos parlamentarios de la Comisión
Europea, para que promuevan la eliminación de las desgravaciones fiscales de las
aportaciones a los fondos de pensiones privados.
Insistimos, más allá de la moción, queremos situar que nosotros no vamos a
permitir que esta generación de trabajadores y trabajadoras que sostuvo la
recuperación de la posguerra y que ha vivido todas las crisis capitalistas y de
desindustrialización de los ochenta hasta la actualidad, vuelvan a pagar el pato, no
lo vamos a permitir. No conocen a nuestros abuelos y a nuestras abuelas, vienen
de la lucha sindical, de los convenios del metal, de la construcción, de la defensa de
la sanidad, no podrán con nosotros.
Y como dicen nuestros imprescindibles, de este a oeste, de norte a sur, gobierne
quien gobierne, las pensiones…

S’escolten veus entre el públic.

SRA. GONZÁLEZ MONTES (ICV-EUiA-PIRATES-E)
Sí, la moción 28, moción para fomentar la implantació de terrats vius, cobertes i
façanes verdes i per ampliar la natura a l’Hospitalet de Llobregat.
Al Ple municipal del 20 de juny de 2016 es va aprovar parcialment una moció del
nostre grup que acordava realitzar un pla de desenvolupament local de terrats vius i
cobertes i façanes verdes. Aquest pla estudiava la implementació progressiva en
edificis públics i privats i tindrà en compte les modificacions necessàries al
planejament urbanístic, l’impacte energètic, l’ambiental i social global de la ciutat i
es traduirà en la formulació d’un programa d’actuacions amb les fases
d’implementació i costos, la implementació pionera integral d’una solució de terrat
viu i coberta i façana verda a un edifici municipal i la tramitació de les disposicions
legals necessàries per a la seva articulació en el termini màxim de 24 mesos des de
l’aprovació de la present moció.
El termini per donar compliment acaba el proper mes de juliol de 2018 i al
seguiment de mocions, l’última actualització és del 16/11/2016. No tenim cap més
notícia del desenvolupament d’aquest pla. Per això i perquè volem fer honor a la
nostra condició d’orgullosament ecosentimental, tal i com es referia el Tinent
d’Alcaldia d’Urbanisme a nosaltres i ens sentim molt orgullosos de ser
ecosentimentals, volem ressaltar aquesta paraula perquè ens agrada moltíssim;
volem recordar l’esperit de la moció aprovada i afegir una nova proposta, s’entén
per terrat viu aquell que s’ha posat en valor i que els veïns fan servir per a les
activitats diverses i per a coberta verda, un sistema constructiu que té un acabat
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vegetal sobre gruix de terra i substrat i és concebut especialment per obtenir
beneficis ambientals.
El sistema de coberta verda o coberta de vegetació pot ser total o parcial i no fa
referència a terrassa amb testos de plantes, sinó a tecnologies de construcció per
millorar l’hàbitat o estalviar consum d’energia, és a dir, tecnologies que compleixen
una funció ecològica. Les cobertes verdes són un bon exemple de disseny urbà
multifuncional demostrat. Els terrats vius i cobertes verdes són un actiu important
per a la recuperació d’espais en desús de la ciutat, així com una oportunitat per al
desenvolupament d’una ciutat més sostenible. Les façanes i cobertes verdes
aporten molts beneficis pels veïns i veïnes usuaris dels edificis de la ciutat, com són
l’increment de la vida útil dels materials aïllants dels edificis, la millora en aïllament
acústic i tèrmic, l’estalvi energètic, la generació d’energia elèctrica i l’ACS renovable
i descentralitzada.
També aporta molts beneficis pel medi ambient de la ciutat i pels seus veïns i
veïnes, com són la captació i emmagatzemament d’aigua de pluja, prevenció
d’inundacions, reducció dels nivells de contaminació i millora de la qualitat de l’aire,
creació de nous hàbitats per a la fauna i la flora local i millora del paisatge urbà i de
la qualitat de vida.
Entitats de la ciutat demanen noves solucions per ampliar la cobertura verda i de
lluita contra les plagues de manera natural, per exemple amb la sembra d’escocells
florits, com s’està fent en una prova pilot a Molins de Rei.

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

SR. MARTÍN HERMOSÍN (REGIDOR NO ADSCRIT)
Gracias. Respecto a la 27, por la cuenta que nos trae a todos pues obviamente yo
defiendo un sistema de pensiones público, y un sistema de pensiones público de
calidad y sostenible, con un modelo sostenible.
Pero no puedo apoyar esta moción porqué no estoy en contra de planes o fondos
de pensiones privados. Aquí lo que se hace es una moción preventiva, preventiva
contra un producto paneuropeo. España, precisamente, no es uno de los estados
que tiene un peso específico dentro de los planes de pensiones privados, pero sí
tiene un problema importante, que es la sostenibilidad del modelo de pensiones
público y ahí es donde todos los partidos políticos deben de aportar soluciones y
esta moción tampoco las aporta desgraciadamente. No aporta soluciones al
sostenimiento del plan público de pensiones, por tanto la votaré en contra.
Respecto a la 28, abstención.
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SR. JIMÉNEZ ARIZA (REGIDOR NO ADSCRIT)
Sí, gracias Alcaldesa. La moción en defensa de las pensiones públicas, a favor
como no podía ser de otra forma.
Respecto a la moción 28, para fomentar la implantación de terrazas vivas, cubiertas
verdes y demás, en su día tuvimos un debate sobre este tema. Ya en aquel
momento ya cuestionábamos también la idoneidad técnica de muchos edificios a la
hora de implantar este tipo de terrazas, pues seguimos considerando lo mismo.
Creemos que debe ser una iniciativa de las propias comunidades, si un edificio lleva
además de las nuevas construcciones, que en muchas ya se están implantando
este tipo de sistemas de fachadas verdes, tenemos ya alguna en la ciudad en algún
edificio nuevo, y lo que hay que seguir es trabajando y en todo caso ayudar a todo
aquel que venga a pedir una ayuda en este sentido.
Yo creo que ordenar desde el Ayuntamiento o intentar implementar este tipo de
prácticas a privados y a comunidades de vecinos, pues no tiene ningún éxito como
eso sí que ya se ha ido demostrando también en otras ciudades que han intentado
implantar y al final pues ha sido un poco un nyap o se ha creado algún espacio que
más que embellecer la ciudad lo que hace quizá es dejarla con un aspecto bastante
más degradado, con lo cual votaremos en contra de la moción.

SRA. SANTÓN RAMIRO (REGIDORA NO ADSCRITA)
Gràcies. A favor de la moció 27 i en contra de la 28.

SR. GIMÉNEZ MÁRQUEZ (CUP-PA)
Sí, començarem per la segona, per fomentar la implantació de terrats vius i
cobertes i façanes verdes, i per ampliar la natura a l’Hospitalet de Llobregat. Bé,
només volem assenyalar que fa 22 mesos, 22 mesos que es va aprovar aquesta
moció, la vam votar a favor, la tornarem a votar favorablement avui, i bé, des del
nostre coneixement sembla que l’equip de Govern no ha fet res al respecte.
Volem des d’aquest grup municipal, volem una ciutat en la qual es pugui respirar,
una ciutat verda i amable amb totes les veïnes i en aquest sentit creiem que
aquesta proposta de cobertes i façanes verdes pot ser una gran eina de lluita contra
la pol·lució i també una gran eina per fer més habitables els nostres barris, al
contrari dels espais plens de ciment i blocs de pisos que ens proposa habitualment
el govern del PSC a la nostra ciutat.
I en relació a la 27, la votarem favorablement. Simplement recordar, tal i com vam
fer el mes passat amb la presentació d’una altra moció que parlava també sobre les
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pensions, diria que és el segon mes que parlem de les pensions també. Des
d’aquest grup municipal donem ple suport a totes les reivindicacions que surten,
que defensa la Marea Pensionista cada cop que surt al carrer. Totes, totes i
cadascuna d’elles, nosaltres no escodrinyem entre les propostes que fa el
moviment social pensionista, ara mateix en aquest moment. Nosaltres donem ple
suport, estem totalment d’acord amb totes les seves reivindicacions actuals.
Gràcies.

SR. MONRÓS IBÁÑEZ (CiU)
Sí, respecte a les mocions, el tema de les façanes dels terrats verds i tal, tal i com
vam votar en l’anterior moció que es va presentar, votarem favorablement. Des del
punt de vista que és un estudi i que volem que aquest estudi sigui un estudi acurat
en el que es vegin les virtuts que pugui tenir i que es vegin les complicacions que
pugui tenir, perquè evidentment entenem que no és un tema fàcil.
En el tema de les pensions, jo vull fer un matís, igual que he fet abans amb una
moció de la reforma laboral. Crec que per a mi, per al Partit Demòcrata, és un títol
enganyós. Nosaltres estem a favor de les pensions públiques, estem a favor,
sempre hem estat a favor del pacte de Toledo, el vam impulsar l’any 1994 i sempre
hem estat a favor d’aquesta revalorització de pensions, com sempre s’havia fet fins
els últims governs.
Però no vull confondre el títol de la moció en el que s’està votant una altra cosa i és
estar en contra d’un altre producte que és totalment voluntari. Jo crec que no
podem confondre, ja hi haurà gent que estarà a favor, hi haurà gent que estarà en
contra, però clar, sembla que si votem, en el cas... nosaltres votarem en contra de
la moció, excepte en el punt 4, que votarem a favor, però no perquè estem votant
en contra de les pensions públiques, ni la seva millora...

S’escolten veus entre el públic.

Si em permet que parli, jo quan els he d’escoltar els escolto, no tinc cap tipus de
problema, però vull explicar-ne el perquè.
El que és evident és que, torno a repetir, jo crec que hauríem de separar potser, a
vegades, el títol de les mocions del contingut. El tema de la reforma de les pensions
és el mateix que abans he dit amb la reforma laboral, hem de tornar a un punt de
partida com vam fer, crec recordar, el 1994 en el que tots els actors socials, partits
polítics i empresarials, es posen d’acord sense tenir en compte les majories
parlamentàries, per tirar endavant un sistema públic possible que ha de millorar el
que tenim ara, perquè la llei que es va posar en funcionament l’1 de gener del 2013,
és pitjor que la que teníem abans i a més a més s’han vulnerat drets que ja eren
reconeguts com era el tema de garantir la pujada segons l’IPC.
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Això hi estem totalment d’acord i ha de ser així. Però no té res a veure amb el què
estem votant en aquesta moció, que sembla que si votes en contra del que diu,
sembla que estiguis votant en contra de les pensions públiques. No té res a veure.
Les pensions públiques s’han de garantir, sempre s’han garantit i evidentment ara
estem en un moment en que som en fals perquè tot aquell dipòsit que hi havia s’ha
anat en orris, i a més a més l’estat ha demanat un crèdit per pagar aquestes
pensions.
Per tant, en això no hi estem d’acord i per tant defensarem sempre un sistema
públic de pensions molt millor del que tenim ara, però que l’hem de treballar entre
tots igual que una reforma laboral. Però no estem a favor de prohibir aquest sistema
complementari, que cadascú lliurement pot acollir-se o no en funció del que cregui
oportú.

S’escolten veus entre el públic.

SRA. ALCALDESSA
A ver, sisplau. Vale, vale. Jo crec que no em feu dir cada vegada que estigueu
callats, sisplau. Vinga, Sr. García.

SR. GARCÍA MUÑOZ (ERC-AM)
Sobre la moció 27, votarem a favor. Considerem que aquest nou instrument
financer no aporta cap solució a la situació que tenim precisament a l’Estat
Espanyol. Al contrari, s’ha d’entendre en un context, en el que estem, de retrocés i
de risc de l’actual sistema públic de pensions, al que han contribuït tant el PP com
el PSOE, encaminat clarament a l’espoli del fons de reserva de les pensions i a una
privatització, que és el que apunta aquest nou instrument, un instrument financer i
com ja sabem en aquest tema, perquè ho hem patit amb la crisi que hem vist durant
aquests anys, la banca siempre gana.

S’escolten aplaudiments entre el públic.

Llavors nosaltres estem clarament a favor d’aquesta moció i seguirem intentant
treballar conjuntament amb tothom qui cregui en això, en el manteniment del
sistema públic de pensions i la seva sostenibilitat. Moltes gràcies.
Ah! Perdó. Sobre la moció 28, del foment de la implantació de terrats vius, cobertes
i façanes verdes i per ampliar la natura a l’Hospitalet de Llobregat, votarem
clarament a favor també.
Ho vam fer també l’altra vegada que va venir aquí al Ple. Una altra moció que
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portem aquí al Ple per segona vegada perquè durant aquests mesos es veu que no
hi hagut manera de fer avançar el seu compliment.
Creiem que una ciutat com l’Hospitalet on prima el ciment, una ciutat saturada,
densament poblada, convé trobar mesures encaminades a millorar la qualitat de
l’aire, a millorar la qualitat de vida dels veïns, que siguin autèntics pulmons, no
aquests eslògans de propaganda que veiem ara.
I creiem que és interessant fer aquest estudi i començar a fer ja, a aplicar-ho,
encara que sigui de manera inicial per avançar en aquesta via, repeteixo, en una
ciutat densament poblada, amb molts edificis i plena de ciment. Votarem a favor.
Moltes gràcies.

SR. ALONSO NAVARRO (PP)
Nosotros estamos de acuerdo en la defensa de las pensiones pero como ya he
manifestado públicamente, esto tiene que venir de un gran acuerdo en el Congreso,
no aquí. Aquí son mociones voluntaristas. Por ello, votamos en contra.
En la 28, nos abstenemos.

SR. GARCÍA VALLE (CIUTADANS)
Muchas gracias, Sra. Alcaldesa. Bueno, vamos a ver, el tema de las terrazas, ya se
ha hablado aquí varias veces, y hemos estado a favor, no podemos estar ahora en
contra por qué tiene la misma coherencia que tenía antes. Decía el Sr. Rafa
Jiménez, no sé yo de dónde saca esa idea tan peregrina de que las ciudades con
eso pues que casi empeoraban, ha venido a decir en su discurso. Yo me he
quedado un poco perplejo oyendo al Sr. Rafa Jiménez que no está aquí, pero
vamos yo no veo que tenga porque empeorar, al contrario, es bueno y de hecho da
gusto ver cuándo vas a alguna ciudad que tiene esas terrazas que te permiten
cobijarte, sobretodo en invierno, perdón en verano cuando hay ese sol que aporrea.
Le pondré un ejemplo, yo estuve el otro día en la plaza de la Libertad y me dirán es
que debajo hay un parking o tal, no, también las he visto yo en Andalucía que hay
parking y ahí son macetones grandes porque hay una vegetación que es propia
para eso y se hacen. Oiga y no hay cosa más placentera que poder disfrutar de una
plaza extraordinaria, que tenemos la plaza de la Libertad, todo el día o una parte
importante del día, con los niños correteando, con esa… en fin, hay que hacerlas,
como yo digo, más amables. Es absolutamente necesario que eso se haga.
Bueno, puede que haya sitios donde no se pueda, porque el Sr. Castro es un
experto en esto y nos dirá pues hombre aquí no, pues a lo mejor tiene razón el Sr.
Castro pero hay cosas que son absolutamente, vamos, de cajón que se pueden
hacer. Ya te digo, la plaza de la Libertad el otro día, a las doce de la mañana ya era
insoportable y estamos en primavera todavía, empezó a caer un sol de justicia y allí

…/…

127

estaban tocando los músicos, los pobres sudando la gota gorda, la gente bailaba,
hacía lo que podía, pero esto imagínese usted en el mes de junio, julio, agosto,
incluso septiembre y hasta octubre, que el verano aquí es muy largo.
Yo creo que hay sitios que se puede hacer, y hay que intentar hacerlo y es bueno.
Y nada que ver con lo que ha dicho el Sr. Rafa Jiménez, que lo más probable es
que haya dicho lo que le hayan dicho que diga, que es lo que suele hacer. Porque
dudo yo, mucho después de haber oído al Sr. Jiménez que esto es lo que me duele,
de los discursos que hacía cuando se presentaba a las elecciones, que haya
cambiado tan radicalmente en cuanto a su posicionamiento de lo que es la ciudad y
tal, y ver la forma de ver la ciudad y tal. A mí me encantaba oírlo, te lo digo de
verdad.
Yo decía, este hombre que bonito, que bien habla y ahí está, el tema es defender
aquí la ciudad bien defendida, pero chico, llegaron los 65.000 euros y se acabó,
cambió el discurso totalmente. Mire, me da vergüenza oír el discurso que usted ha
hecho hoy con las terrazas cuando yo le he oído a usted, porque se lo prometo, yo
lo he escuchado usted hablar y me gustaba como hablaba. ¿Qué ha podido pasar?
¿Qué transformación ha sufrido usted? No se me ocurre pensar otra cosa que los
65.500 euros que cobra usted ahora, que seguramente, yo no digo que no sea
legítimo pero duele ver los discursos como han cambiado. Poderoso caballero es
don dinero.
No digo nada más. Sr. Castro procure usted poner terrazas de estas, hombre, son
buenas. Donde se pueda y dígannos donde no se puede que seguramente a lo
mejor no podemos con todo, estamos ahí, yo le tiendo la mano para hablar de eso y
si usted me convence y precisamente usted es de las personas con las que se
puede hablar en este gobierno, yo estoy dispuesto a convenir con usted e incluso a
quitarme un poco de razón si es que usted tiene más, porque usted es un experto
en eso. Pero lo que podamos, hagámoslo. Ya lo votamos y se lo agradeceremos
todos. Muchas gracias.

SR. MARTIN GONZÁLEZ (CIUTADANS)
Sí, muchísimas gracias. Sobre la moción en defensa de las pensiones públicas y
contra la creación de un producto paneuropeo de pensiones individuales, nosotros
votaremos a favor del punto 4, que es el único que habla de las pensiones públicas,
siempre y cuando, es una pequeña coma cuando dice, instar al gobierno español y
a los grupos parlamentarios de la Comisión Europea, es que en la Comisión
Europea no hay grupos parlamentarios, es en el Parlamento Europeo donde están
los grupos parlamentarios. O sea, es una pequeña matización.

S’escolten veus entre el públic.
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SRA. ALCALDESSA
Espera, espera. Vale, tranquilidad. Sr. Nieto, ¿acepta la enmienda con la coma o
no?
A ver, ¿la explica? ¿Es una coma dónde? ¿Ha dicho que sí Sr. Nieto?

SR. MARTIN GONZÁLEZ (CIUTADANS)
Que en la Comisión Europea no hay grupos parlamentarios.

SRA. ALCALDESSA
¿Sí? Vale, de acuerdo. Siga. La Sra. Secretaria quiere saber dónde pone la coma.

SR. MARTIN GONZÁLEZ (CIUTADANS)
Donde dice grupos parlamentarios de la Comisión Europea, grupos parlamentarios
en todo caso del Parlamento Europeo. Solo es eso.
Bien, las instituciones europeas ya están regulando la integración y la armonización
europea de los mercados de capitales, entre los que están, en este caso también,
los planes de pensiones privados. Y de esto, yo personalmente, yo no entiendo que
se pueda llegar a la conclusión y esa es mi opinión, de que la Comisión Europea
renuncie al objetivo de que las pensiones públicas sean suficientes. Yo creo que le
hacen un flaco favor a lo que es el sistema público de pensiones, alimentando
quizá, creo yo, alarmismos de este tipo.
Parece que estén defendiendo algún tipo de teoría de conspiración contra el
sistema público de pensiones, cuando este depende de los estados, no depende de
los ayuntamientos ni de las comunidades autónomas, depende de los estados y en
este país tenemos un amplio consenso en España para garantizar la viabilidad del
sistema de pensiones. Yo creo que las personas que tienen esa suerte de poder
ahorrar, puedo poner el ejemplo de mis padres, que poco a poco también han
podido ahorrar cada mes.

S’escolten veus entre el públic.

Sí, señor. Es que yo pongo el ejemplo de mis padres porqué, mire, mis padres han
trabajado, 40 años mi padre y mi madre en este caso no ha trabajado porqué…
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S’escolten veus entre el públic.

Y aquí estoy defendiendo mis ideas y defendiendo las ideas de muchísimos
catalanes que también nos apoyan, y en este caso pues en l’Hospitalet también se
veía, y por eso yo también defiendo el sistema público de…. Es que no lo entiendo,
porque yo también lo defiendo. Mis padres están cobrando una pensión. Y yo estoy
a favor de ellos también y de defenderlos. Bastante han trabajado también
¿verdad? Claro que han trabajado, mis padres tienen ya más de 70 años y me han
dado la educación que tengo y me han dado los servicios públicos que tengo. Yo he
estado en un instituto público ¿y qué? Y estoy orgulloso y las veces que hemos
tenido que ir a la sanidad pública, hemos visto lo que pasaba en la sanidad pública,
y los dramas que se viven allí en base a los recortes que se viven allí. Y también
hemos estado a favor de ello y también lo hemos peleado donde tocaba.
Por lo tanto, yo diré mis ideas, las defenderé y en este caso yo creo que hablar aquí
en este Pleno…

S’escolten veus entre el públic.

No, no. Es que estamos hablando en un Pleno municipal de algo que se está
hablando a nivel de la Unión Europea. Porque claro, el trasfondo de esto es que,
mira, se puede aprobar la moción o no, pero por ejemplo en otras mociones que se
han hablado de otros temas que no tienen nada que ver con la ciudad, por ejemplo,
el mercado laboral, se puede... hay mucha gente, muchos ciudadanos que pueden
salir de este Pleno diciendo que hemos aprobado una moción a favor de las
pensiones públicas, que hemos aprobado una moción por mejorar el mercado
laboral.
Pero yo les pregunto, ¿qué competencias tiene este ayuntamiento para meterse en
esos temas? Porque de verdad que a mí los ciudadanos de Hospitalet, quitando
todas las ideologías del mundo, me pagan y nos pagan a nuestro grupo para
trabajar por los problemas de Hospitalet y los que nosotros podemos arreglar. Y
partir de ahí, el resto tendrá que ir a la comunidad autónoma que toque, en este
caso Cataluña, o a nivel del estado y ahí los partidos defenderán sus posiciones y
defenderán sus propuestas.
Pero claro, me sabe mal, de verdad, porqué se traslada una falsa esperanza de que
estamos apoyando desde este Pleno, es verdad que todos podemos compartir las
ideas, pero a nivel ejecutivo, a nivel de competencias, ¿qué podemos hacer desde
este ayuntamiento? Ya me gustaría a mí, ya me gustaría a mí. Ya me gustaría a mí
revertir los recortes del hospital…

S’escolten veus entre el públic.
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Me gustaría, desde este Pleno, a mí, revertir los recortes en el hospital de Bellvitge,
que aquí los señores de la Generalitat lo han dejado como lo han dejado. Me
encantaría, me encantaría, pero no se puede, no se puede porque lo tiene que
hacer la Generalitat de Cataluña, el gobierno del estado o quien toque, porque
estamos en un estado descentralizado en el que cada nivel administrativo tiene sus
competencias, y yo eso es lo que le quiero transmitir, porque de verdad que con
mociones así de este tipo se está dando una falsa esperanza, una falsa ilusión.
Por ejemplo, reforma del mercado laboral, ¿qué competencias tiene este
ayuntamiento para reformar el mercado laboral? Se puede posicionar pero, ¿qué
competencias tiene para hacerlo? Tendrán que hacerlo los partidos al nivel que
toque y esa es mi idea y eso es lo que quiero defender. Porque a veces este
ayuntamiento, es una reflexión personal, es que está pareciendo más un congreso
que un ayuntamiento. Queremos ser aquí…

S’escolten veus entre el públic.

Sí, para defender a los hospitalenses.

S’escolten veus entre el públic.

¿Pero con eso qué arreglamos?

SRA. ALCALDESSA
A ver, por favor. Por favor! A ver oye, para un momento el tiempo.

SR. MARTIN GONZÁLEZ (CIUTADANS)
¿Pero con esto qué arreglamos?

SRA. ALCALDESSA
Un momento Sr. Martín. A ver, vamos a ver.
Volvemos a… esto no puede ser un diálogo. A ver, entender que estamos en el
Pleno. Ya sé que a veces… en fin, os ponéis un poco tal, pero por favor os pido que
respetéis las palabras de los concejales. Y te pediría, os pediría que intentéis hablar
para todo el mundo y no establezcáis diálogo, porque sino… En fin, seguimos.
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SR. MARTIN GONZÁLEZ (CIUTADANS)
Yo estoy aquí haciendo mi exposición y mi exposición es esa, y de verdad que con
mociones de este tipo con… en el último Pleno ya lo hablamos, y venimos
repitiéndolo en varios Plenos. En este pleno, más de la…, casi la mitad de las
mociones no tienen competencia municipal. No tienen un contenido municipal que
nosotros, que este gobierno, es verdad que nosotros podemos pedirle muchísimas
cosas a este gobierno, podemos decir que hay cosas que no están haciendo.
Pero es que claro, ese es nuestro papel, decirle al gobierno de la ciudad lo que
nosotros creemos que hay que hacer y los partidos se posicionan, votan a favor,
votan en contra, hay mociones que las sacamos adelante y hay mociones que no
las sacamos adelante, pero siempre y cuando sea responsabilidad del gobierno,
porque es lo que les digo, que al final se pueden aprobar aquí muchas mociones.
Podemos decir que estamos a favor de la paz en el mundo, pero a nivel ejecutivo y
a nivel competencial, pues lamentablemente, lamentablemente, pues no tenemos
las competencias para resolver esas cuestiones. Ya nos gustaría a nosotros pero
no tenemos las competencias, entonces con mociones de este tipo, lo que estamos
haciendo es degradar un poquito el ayuntamiento.

SR. CASTRO BORRALLO (PSC-CP)
Gràcies, Alcaldessa. En la moció 28 votarem en contra i m’explicaré.
En primer lloc cal ser una mica rigorosos, aquesta és una moció que es va votar en
el seu dia per fomentar la implantació de terrats vius i cobertes. Una altra cosa, Sr.
García, és la qüestió de les places i els parcs que en això cap problema, mà estesa
igual que també tenim mà estesa en aquest tema de les cobertes, però sàpiga que
estem treballant des del govern i que ja hem començat a implementar alguns canvis
en algunes places i en algunes zones de jocs infantils i en alguns patis escolars.
Nosaltres no qüestionem els aspectes positius de les façanes ni de les cobertes
verdes, no ho fem i sabem de les seves bondats. Per tant, no és un qüestionament
de fons, però sí és un qüestionament del com, del com s’ha de fer això en la nostra
ciutat.
Nosaltres li hem estat donant moltes voltes a la possibilitat d’implementar una
coberta verda en algun dels equipaments que estem... o que hem readaptat o que
estem readaptant fins el moment i no hem trobat la fórmula de la conjunció que
permeti doncs que aquesta coberta tingui aquesta funció que vostès enumeren en
la moció i que sigui compatible amb l’ús de l’equipament i sobretot d’aquesta
coberta que normalment són cobertes molt tècniques, plenes de tecnologia i
d’aparells.
En tot cas, ho hem estudiat i ho continuarem estudiant, igual que no hem frenat mai
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cap iniciativa de cap privat per a un equipament o per a un edifici d’habitatges que
hagi volgut tenir una coberta verda o dotar la façana d’algun element verd, al
contrari, l’hem ajudat en allò que ha calgut.
Però la nostra prioritat no està aquí, la nostra prioritat avui està en resoldre
problemes estructurals que tenim en multitud de comunitats de propietaris, multitud
de comunitats de veïns a la nostra ciutat. Tenim un parc d’habitatges molt obsolet,
un parc d’habitatges que es va construir, en el seu moment, sense gaire
planificació, amb materials molt bàsics moltes vegades, amb materials que donen
molts problemes quan envelleixen i que en aquests moments ens trobem amb
problemes de patologies estructurals greus, problemes de filtracions i aïllaments en
centenars i centenars d’edificis, problemes d’accessibilitat, problemes d’eficiència
energètica i el que estem intentant és ajudar a aquestes comunitats a resoldre
aquests problemes que sí són molt greus i ho són. I sabeu perfectament, perquè
hem fet molts debats aquí sobre temes d’habitatge, que hi ha molts pocs recursos
disponibles, desgraciadament, per fer front a aquestes necessitats de la
rehabilitació.
Per tant, el nostre objectiu està aquí i estem intentant que el govern de l’estat posi
més diners en el fons estatal de l’habitatge per a rehabilitació, perquè a més també
significa una activació de l’economia local i estem també impulsant que el nou
govern de la Generalitat posi els recursos que calguin perquè, avui per avui, els
recursos que estem posant en rehabilitació són recursos municipals via àrea
metropolitana de Barcelona i això és molt trist i molt greu. Per tant, necessitem
aquests recursos i necessitem la priorització per arranjar els edificis de veïns que al
final, insisteixo, són la nostra principal prioritat.
En qualsevol cas, també hem estudiat què passa amb aquesta facilitació a les
comunitats de veïns per implantar les cobertes verdes. I ens hem trobat amb
obstacles i amb dificultats. No podem obligar els particulars a implantar un ús
determinat en una coberta, quan l’utilitzen per estendre la roba o per a altres usos.
No podem obligar els particulars a fer front a una despesa com aquesta quan no
tenen diners en molts casos ni per arranjar les humitats. Els incentius que tenim des
d’un punt de vista fiscal, són molt difícils d’aplicar, perquè estem parlant de
comunitats de propietaris, no estem parlant de veïns i per tant, com se li aplica un
descompte fiscal a una comunitat que no paga impostos?, això és complicat i
menys a l’Ajuntament.
Bé, no és realista, per tant, pensar en bonificar aquests tributs i després ens trobem
amb un problema, qui garanteix el manteniment d’aquestes instal·lacions en les
cobertes amb humitats, amb tones de terra, amb tot una plantació que s’ha de
mantenir de forma quotidiana? Ha d’haver-hi responsables d’això i la comunitat ha
de ser molt i molt corresponsable.
Per tant, aquestes són raons que hem estudiat, segurament hi ha raons positives i,
insisteixo, ja ho he dit a l’inici, li donarem totes les voltes possibles per fer-ho viable,
quan una comunitat vingui a demanar ajuda en aquesta qüestió concreta.
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També voldria ressenyar una mica el perquè no, d’aquesta qüestió. Ens hem trobat
una moció en la que en els atesos s’enumeren qüestions que no s’ajusten ni a la
realitat, ni a la veritat. Parlar de desforestació massiva, de tala massiva d’arbres a la
ciutat i de no sé quantes coses més, això no s’ajusta a la realitat. Vostès van dient
en determinades rodes de premsa, o en determinats articles, que hi ha 500 arbres
menys.
No sé com els han comptat, perquè en realitat no sé d’on treuen aquest número, o
parlen d’altres qüestions vinculades a aquesta tala que significa ni més ni menys
que el que hem votat en la moció anterior de substitució d’arbrat per unes espècies
una mica millor adaptades. Aquests números no s’adapten per res a la realitat.
El proper 2 de maig tindrem ocasió de tenir una reunió en la que us explicarem tot
el pla director, per cert un pla que porta cinc estudis previs que estan tots al vostre
abast des de fa un any i mig, en el que s’expliquen, la mar de bé, aquestes
qüestions. Hi ha més qüestions de fons però deixo al meu company Belver que
expliqui el tema de les pensions i en qualsevol cas en la rèplica comentarem algun
d’aquests temes. Gràcies.

SR. BELVER VALLES (PSC-CP)
Sí, per la moció número 27, que fa referència al producte de pensions públiques i
contra la creació del producte paneuropeu.
Algú deia, aquest és un producte en tot cas de caràcter voluntari i no té perquè
estar en contradicció amb el sistema públic de pensions, és ben cert. Ara bé,
aquesta producció d’aquest producte sí que té un problema derivat per a les arques
públiques i la fiscalitat. En el moment o a partir de que la fiscalitat el que fa és fer
desgravacions fiscals a qui fa aportacions a aquests plans de pensions, d’alguna
manera el que està és reduint els fons públics que es poden dedicar a allò que és
públic
Per tant, aquesta proposta, que el que fa és recomanar o intentar fins i tot
homogeneïtzar aquestes desgravacions fiscals, hem de tenir en compte que el que
faran és anar fonamentalment a desgravar aportacions a aquells que més tenen.
Aquellos que más tienen, que además lo que hace y la propuesta así lo explica, la
propuesta que se llevó a la Comunidad Europea, es el desarrollo de los mercados
de capitales europeos y de innovación financiera.
Esas dos características son las que estuvieron en la raíz de la crisis financiera del
año..., empezamos en el año 2008 y que nos ha sumido en la crisis, que nos ha
sumido hasta traernos hasta hoy. Por tanto, volver a florecer esos mismos
productos, es como si fuera un déjà vu y no hubiéramos aprendido nada de los
últimos diez años y de las consecuencias que de eso se deriva.
Por tanto, si de lo que se trata es de promover productos en base a unos medios
que ya se han demostrado no solo ineficaces, sino además costosísimos para el
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erario público, que por un lado hacen que desgravemos, por tanto ingresemos
menos y que al final tengamos que acabar rescatando a las entidades financieras,
con lo cual recursos públicos también otra vez, es pagar dos veces por lo mismo
con lo cual lo que acaba es pasando lo que pasa en España, que el fondo de
pensiones pasa de 67.000 millones a un crédito.
Con lo cual, en el conjunto de la sin razón y respetando la voluntariedad de que
cada uno establezca su sistema de ahorro como mejor la parezca, llámese plan de
pensiones o sea lo que sea, lo que debería ser es que no cuenten con los recursos
públicos para establecer esos planes de ahorro.
Por tanto, voluntariedad toda la que quieran pero no cuenten con los recursos
públicos para ello. Por tanto, votaremos favorablemente la moción.

S’escolten aplaudiments entre el públic.

SR. NIETO MARTÍNEZ (ICV-EUiA-PIRATES-E)
Seré breve. Agradecer las votaciones favorables a la moción. A ver, algunos
elementos sobre algunos argumentos esgrimidos.
Esto no es una junta de gobierno local, esto es un Pleno municipal en el que se
traen posicionamientos políticos y yo creo que nuestro grupo, si miramos las
mociones que presentamos, no es de lo que más mociones traen para no hablar de
temas de ciudad.
Yo creo que hacemos un ejercicio de contención y tratamos de creernos aquello
que hemos hecho o que hemos propuesto a nuestros vecinos y vecinas que nos
votaron. Traer propuestas para mejorar las condiciones materiales de nuestros
vecinos y vecinas. Ese es nuestro eje fundamental. Todo lo demás, apliquémonos
el cuento. Que venimos aquí Pleno tras Pleno y este grupo y alguno más
desconecta un ratito y aquí es un toma y daca permanente en tema de las
banderas. Es así.
Entonces no nos digáis aquí que ahora mismo con este tema de que traemos cosas
que no corresponden al debate que interesa a los vecinos de la ciudad. Pues no,
pues lo vamos a traer este tema y más, sobre las condiciones materiales que
afectan a los vecinos y vecinas de esta ciudad. Por tanto, negar el debate en el
Pleno es irresponsable y es nuestra competencia.
Segundo, se ha comentado sobre el tema de la sostenibilidad. Sí, yo tengo alguna
propuesta que decía, obviamente es un tema concreto sobre elementos, como
decía algún otro grupo, que se están desarrollando, que se están anunciando
porque luego pasa lo que pasa, luego nos pillan con el carrito del helado, que se
dice. Es que es así.
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Porqué no hablamos del gran acuerdo. Hoy había un debate en sede parlamentaria,
PP y Ciudadanos han vetado ese debate y esas conclusiones que pedían, pedían,
pedían que se recuperara para este año el cálculo de las pensiones en función del
IPC, que es lo más normal. Yo de pequeñito también he tenido contratos y cuando
había una mejora salarial del convenio era según IPC. Y es lo más normal, lo más
natural plantear que eso pase de esa misma manera en el tema de las pensiones.
Ese es un debate que había hoy y que han frenado ustedes.
¿Qué más podemos hacer? Cotizaciones. ¿Por qué no aumentamos las
cotizaciones a las empresas, a las SICAV, a las Socimis y a otras fórmulas que hay
que están pagando el 3 %? Y luego tienes una PYME o tienes un autónomo que
está pagando o sosteniendo el 25 %. No tiene sentido.
¿Por qué no nos fijamos en aumentar el salario mínimo interprofesional? ¿Qué
problema hay? Que las cotizaciones, la masa salarial aporta hoy menos que hace
años, porque los salarios son peores, han bajado, por lo tanto no es un problema de
donde viene la sostenibilidad.
Pues ayudemos, subamos el salario interprofesional, mejoremos la calidad…
ayudemos a hacer un cambio de modelo productivo hacia sectores que tengan más
valor añadido. No tengamos nuestros cientos de miles de ingenieros e ingenieras
que están fuera, que están en Suiza, que están en Francia, que están en Bélgica,
que están en Canadá.
Por lo tanto, ¿hay políticas? Sí hay políticas y vinculemos a los presupuestos
generales del estado, no a la caja única de la Seguridad Social. Y trabajemos en la
armonización salarial impositiva a nivel europeo. Eso es lo que tenemos que hacer.
Y los ahorros, si tenemos, oigan, a una caja pública que es lo que tenemos que
hacer, la caja pública solidaria, eso es elemento de cohesión, eso es el estado
social y de derecho por el que nosotros hemos apostado y que tenemos que
proteger y defender con uñas y dientes.
Y ya está. Perdón que me como el tiempo.

SRA. GONZÁLEZ MONTES (ICV-EUiA-PIRATES-E)
Por ley en Francia y Suiza las cubiertas verdes están implantadas. Eso por ley, por
ley, sencillamente. Entonces por lo tanto, nosotros no estamos pidiendo aquí que se
haga en edificios que tengan problemas o que las personas tengan dificultades.
Hay mucho edificio nuevo, hay mucho edificio que sí que puede, que podría ser,
podría acoger este tipo de proyecto y por supuesto hay edificios que son
municipales que también se podría hacer alguna experiencia piloto tal y como se
pedía en la moción.
Y lamentamos muchísimo que ustedes hayan votado en contra, sobre todo porque
votaron a favor en el primer acuerdo que es exactamente el mismo que planteamos
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aquí. Por lo tanto, yo creo que la incoherencia es de ustedes, no nuestra.
Luego después, lo del tema de los 500 árboles que siempre estamos para arriba
para abajo. Son datos que sacamos de ustedes. Nos presentaron hace un año
aproximadamente un power point donde quedaba perfectamente claro esos 500
árboles. Yo no me lo saco de la chistera ni miento nunca, como me dijo usted en un
Pleno que yo mentía. No miento. Esos datos nos los ofrecieron ustedes en una
reunión.
Y espero que el día que nos volvamos a ver, tener más claro este maravilloso plan
que nos está dejando sin tala, porque sí, es tala masiva de árboles lo que están
haciendo ustedes en Hospitalet. Y hay muchísima gente enfadada con este tema
porque ayer mismo en la rambla Just Oliveras, mucha gente se nos venía a quejar
a nuestro stand precisamente de eso. Están escandalizados y si ustedes no lo
quieren ver, pues mire, es problema de ustedes.
Pero es sobre todo la incoherencia, la incoherencia de votar una cosa hace dos
años y ahora otra contraria.

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

SR. JIMÉNEZ ARIZA (REGIDOR NO ADSCRIT)
Sí, gracias. Efectivamente había una ley o una modificación en el código técnico
como creo que además se debería hacer, porque además tendría que ir
acompañado de un presupuesto estatal que acompañara también una línea de
subvenciones para hacer ese tipo de cubiertas, y sería además la forma de
garantizar y de poder exigir que también haya un mantenimiento X en esas
cubiertas, con esas fachadas verdes, que ahora como administración local no
podemos exigir a nadie que las plantas las tenga bonitas.
Y eso es una de las cosas, a eso es a lo que me refería antes, o sea nosotros no
podemos hacer, como hemos hecho también en otras situaciones con los huertos
escolares, que hemos puesto dinero para que los colegios tengan huertos y cuando
la persona que se encarga del huerto se va del colegio, ese huerto queda
abandonado. El aspecto que da no es el aspecto saludable y de espacio verde que
queremos y se persigue, entonces yo creo que la vía es eso, legislar o mediante
código técnico de construcción ya implementar esta serie de medidas.
Y Sr. Miguel García, usted decía, antes me gustaba como hablaba y lo que usted
decía y ahora no. Pues igual es que algo bien estoy haciendo. Si antes le gustaba y
ahora no le gusta, igual algo bien estoy haciendo, y es que ahora tengo una
responsabilidad que es algo de lo que usted carece. Y eso es lo que no le gusta a
usted, la responsabilidad.
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SR. GARCÍA VALLE (CIUTADANS)
Sr. Castro, mire, yo quiero agradecer mucho el tono como usted ha hecho su
intervención, sin acritud, explicando y dando argumentos que podemos o no
compartir, pero argumentos. Usted no ha hecho como el Sr. Husillos, un argumento
ad hominem, ha dado dos coces ahí y se ha quedado tan pancho, pero no ha
contestado nada, ha hecho un argumento ad hominem, a la persona, no a los
argumentos. Y esto se agradece, por eso usted tiene credibilidad incluso entre los
vecinos.
Mire, yo sé que esto a usted le va a perjudicar que yo hable bien de usted, pero es
que yo me lo creo. Yo me lo creo, usted es un buen concejal, usted trabaja en los
barrios, usted hace lo que puede y yo lo veo y como lo veo tengo que reconocerlo
aquí y no deja de ser usted socialista y ¿por qué no lo voy a reconocer?, ¿porque
sea usted socialista? Si yo también he sido y a mucha honra.

S’escolten veus entre el públic.

Mire, lo importante, lo importante son las personas, si se lo creen a no. Quieren
hacer el favor ya hombre, por favor, yo se lo ruego, se lo ruego.
Vamos a ver, estoy de acuerdo, me gustan sus intervenciones y además tengo la
sensación, es más, la puedo comprobar en la calle, de que usted es una persona
que atiende a los vecinos y que hace lo que puede por ellos.
Ya sé que hablar bien de usted aquí, le puede poner a usted en el disparadero
porque claro, cuidadín que no vaya a ser que, mire usted, las cosas como están
pero en cualquier caso hay que agradecer cuando se hace un buen trabajo.
Mire, yo no estoy de acuerdo en muchas cosas de las que usted ha dicho, pero
usted lo ha dicho bien. Ha dado argumentos que se pueden o no compartir y no ha
tirado usted coces, que es lo que se espera sobre todo de un concejal de gobierno,
de todos por supuesto.
Por tanto, yo, oiga, no estoy de acuerdo pero le agradezco el tono, que no ha
habido acritud y sí que valoro su trabajo. Creo que habría que hacer un esfuerzo
más, pero usted ha dado también algo que son prioridades y podemos estar de
acuerdo o no, pero son prioridades del gobierno y hay que respetarlas. Venga.

SR. MARTIN GONZÁLEZ (CIUTADANS)
Sí, un breve comentario. No, es que se repite aquí por activa y por pasiva que
Ciudadanos veta. Ciudadanos no puede vetar, por favor, a ver si nos leemos los
manuales, que Ciudadanos no puede vetar nada, que es el gobierno el que puede
vetar. Gracias.
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SR. CASTRO BORRALLO (PSC-CP)
Sí, muy rápidamente. Sra. González mire usted, entre el 2016 y el 2017, teniendo
en cuenta todas las actuaciones que estamos haciendo en todas las calles por
accesibilidad, se han plantado 1.820 árboles y se han retirado 1.856 árboles. Esta
es la realidad, y no hay ningún 500 en ningún sitio. El 500 no sé de donde lo ha
sacado usted. Esta es la realidad.
En segundo lugar, mire, hay una coincidencia en el tiempo y una gran
contradicción, los planes directores de Barcelona, de Madrid y curiosamente el
nuestro han ido a la par. El plan de Madrid es mucho más bestia, en el sentido de la
sustitución de especies y precisamente es la derecha madrileña la que está
atacando a la Sra. Carmena por hacer un plan de sustitución de arbolado más
adecuado a la ciudad.
El ABC, el Mundo, se dedican continuamente: “Carmena tala 5.000 árboles en
menos de tres meses”, “Carmena taló 10.000 árboles el año pasado”, “la motosierra
de Carmena cae sobre los árboles de la Castellana”. Ustedes están haciendo el
mismo papel que hace la Brunete mediática en Madrid, el mismo, y algo aquí no
cuadra.
Y por cierto, sobre el ecosentimentalismo, cuando quieran hablamos. Ecologistas
en acción sobre el plan director de Madrid afirma lo siguiente porque está de
acuerdo, “estas carencias históricas propician una visión de los árboles emocional,
sin duda algo a valorar, pero no suficiente dada la complejidad técnica del tema”.
Y nosotros estamos por una gestión racional, sostenible y de futuro. Y a veces hay
que mirar a la luna y no quedarse mirando el dedo. Muchas gracias.

SR. BELVER VALLES (PSC-CP)
Sí, simplemente por hacer alguna puntualización.
No hace falta que nos ayude Sr. Miguel García, nosotros valoramos muy mucho a
todos nuestros compañeros y compañeras. Todos hacemos una política conjunta
porque somos un equipo, lo hacemos magníficamente, no necesitamos su
aprobación, afortunadamente.
Nosotros empezamos en un sitio y acabamos en el mismo. No vamos dando saltos
por ahí a buscar cosas raras.

SRA. GONZÁLEZ MONTES (ICV-EUiA-PIRATES-E)
No, yo contesto al Sr. Pepe Castro. A ver, el plan de arbolado no se ha aplicado
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porque no se ha aprobado todavía, entonces ustedes no sabemos muy bien en
base a qué están haciendo toda esta tala. Y además, es una contrata que va al
margen de parques y jardines también.
O sea, lo digo porque… y esos 500 árboles, lo vuelvo a repetir, lo vimos nosotros
en un power point que nos enseñaron hace aproximadamente un año o un año y
algo. O sea que por lo tanto, ni nos inventamos nada, ni estamos tapando el sol con
un dedo, ni muchísimo menos.
Y lo que estén haciendo la Brunete mediática en Madrid, pues yo que sé. Desde
luego desconozco el plan. Seguramente, mira, lo pediremos a los compañeros de
Ahora Madrid y nos lo explicarán y lo vamos a comparar y vamos a comparar aquel
con este, a ver qué pasa.

SRA. ALCALDESSA
Seguro que es mejor el nuestro. Venga, Sr. Castro.

SR. CASTRO BORRALLO (PSC-CP)
Seguro que es mejor el nuestro, no lo sé, pero el nuestro ya está en marcha y el de
ellos está todavía en fase de definición y perdone usted, el plan de sustitución de
arbolado no ha cesado y hay cinco documentos a su disposición y a la de toda la
oposición.
El plan de gestión de poda y calendario anual del arbolado, el plan estratégico,
perdonen, desde febrero de 2017 está a su disposición. El plan estratégico de
calles y arbolado, el plan de gestión del arbolado viario, el análisis de riesgo del
arbolado en los seis distritos y el estudio de arbolado en las escuelas y
equipamientos, a su disposición.
Esos cinco estudios permiten hacer todas las actividades que estamos
desarrollando. Muchas gracias.

SRA. ALCALDESSA
Venga, ya la última. Por alusiones.

SRA. GONZÁLEZ MONTES (ICV-EUiA-PIRATES-E)
Por eso están generando la alarma social que están generando en toda la ciudad. Y
eso es lo que se tiene que contemplar también.
Y no tenemos conocimiento de todos esos documentos, la verdad.
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SRA. ALCALDESSA
Se ha acabado. Se han acabado los turnos.

S’escolten veus entre el públic.

No se me exciten con los árboles, tranquilidad.

S’escolten veus entre el públic.

Vamos a ver, si hay, vamos a ver, si algún vecino tiene algún tema de árboles, oye,
hay la concejalía de distrito y el Sr. Pepe Castro les podrá dar toda la información.
Le repito, Sra. González, porque en el Pleno pasado dimos instrucciones porque
usted se quejaba que no tenía el plan de arbolado. Dimos la instrucción. Supongo
que ya lo tiene. Vale.
Si algún tema, algún documento no lo tiene a disposición, yo le pediría al Sr. Castro
que, por favor, para que tengan más información puedan hacer una reunión, que les
pueda entregar toda la documentación y que además les pueda explicar los temas
del arbolado.
Porqué, a ver, con todo el cariño, no me conteste Sr. Castro, pero demos la
información porque creo que con esa información ayudamos a que haya un
conocimiento… Bueno, pues está colgada y en las redes, y el grupo de IniciativaEsquerra Unida i Pirates no lo ha encontrado, pues vamos a dirigirlos para que lo
encuentren.
Dicho eso, se acaba el debate de los puntos de las mociones de Iniciativa. A ver,
por favor si pueden estar un poco. Hemos, resumiendo, aprobado la moción 27, que
hacía referencia a las pensiones i ha quedat rebutjada la número 28, del tema dels
terrats vius.
Passem a les del Partit Popular.
Tancat el debat se sotmeten a votació les mocions números 27 i 28; adoptant-se els
següents acords:
MOCIÓ 27.- EN DEFENSA DE LES PENSIONS PÚBLIQUES I CONTRA LA
CREACIÓ D'UN PRODUCTE PANEUROPEU DE PENSIONS INDIVIDUALS
(PEPP).
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Atès que el juny de 2017 la Comissió Europea (CE) va remetre al Parlament
Europeu (PE) una Proposta de reglament del Parlament Europeu i del Consell
sobre un producte paneuropeo de pensions individuals (PEPP).
Atès que de la proposta es dedueix que:
1) El PEPP té com a primer objectiu la creació d'un mercat de capitals europeu dins
del “Pla d'acció de la Comissió per a la creació d'un mercat de capitals de setembre
de 2015” . La proposta de la CE afirma que “Un mercat de pensions europeu de
‘tercer pilar’ de major tamany impulsaria també l'aportació de fons d'inversors
institucionals”. El PEPP no és, per tant, un instrument de protecció social, sinó un
mecanisme d'acumulació de capitals.
2) La CE renuncia a l'objectiu que les pensions públiques siguin suficients,
“l'Informe sobre l'adequació de les pensions de 2015 va concloure que l'augment
dels estalvis addicionals destinats a la jubilació podria mitigar les repercussions
d'unes pensions més baixes dels règims públics en alguns Estats membres, les
pensions complementàries podrien exercir un paper clau en els ingressos per
jubilació, en particular quan les pensions públiques puguin ser inadequades”.
3) Per promoure la subscripció del PEPP la CE exigeix que s'estableixin en els
Estats membres desgravaments fiscals, “A fi d'animar als Estats membres a
concedir un desgravament fiscal als PEPP, la Comissió ha adoptat, juntament amb
la present proposta, una Recomanació sobre el tractament fiscal dels productes de
pensions individuals, inclòs el producte paneuropeo de pensions individuals”. Els
desgravaments fiscals per les aportacions als plans de pensions individuals són
molt regressives. Les treballadores i treballadors de salaris baixos no poden
destinar cap quantitat a plans de pensions i per tant no desgraven. Són els
perceptors d'alts salaris i rendes del capital els que poden realitzar grans
aportacions i desgravar.
4) El PEPP obre un enorme espai per a la valorització del capital financer. El valor
de mercat de les pensions individuals és de 0,7 bilions d'euros. La CE calcula que,
sense la introducció del PEPP, augmentarà fins a 1,4 bilions en 2030 i, d'introduirse el PEPP, fins a 2,1 bilions. El seu principal objectiu no és garantir unes pensions
dignes per a les treballadores i treballadors en l'edat de la jubilació, sinó com la
Proposta repeteix una vegada i una altra, “Obtenir més capital i canalitzar-ho cap a
inversions europees a llarg termini en l'economia real”. No obstant això, hauria de
ser el sector públic, a través d'un pressupost europeu molt major que l'actual, el
responsable de decidir i executar les inversions necessàries per a l'economia i la
societat europees, per exemple, per a la transició a un sistema energètic
descarbonitzat.
5) La Comissió Europea (CE) emmarca el PEPP en la promoció de la innovació
financera, “promoure un entorn que estimuli la innovació en el sector de productes
financers , la qual cosa pot contribuir al seu torn a la prestació de pensions
adequades, segures i sostenibles”. Hem de recordar que la innovació financera va
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estar en l'origen de la crisi financera que va explotar amb violència en 2007
provocant en les economies dels països capitalistes desenvolupats la major crisi
econòmica i social des de la Segona Guerra Mundial. A més, la innovació financera
no garantirà pensions segures, sinó que contribuirà a l'acumulació de capitals a la
recerca de valoració i a la inestabilitat financera que es va desencadenar a partir
dels processos de financiarització de l'economia capitalista mundial. El despropòsit i
la irresponsabilitat arriba al màxim quan la CE suggereix la inversió en “instruments
derivats” d'altíssim risc i que contribueixen a incrementar de manera exponencial la
probabilitat i gravetat de les crisis financeres.
6) La CE explica que el PEPP permetrà “garantir que els consumidors siguin
plenament conscients dels elements clau del producte”. La rendibilitat, o la falta de
rendibilitat, dels productes financers és essencialment incerta. Fa falta recordar que
en l'origen de la crisi de 2007 està la creació i venda de productes financers
complexos construïts sobre hipoteques subprime. Les tres grans agències de
qualificació, Standar&Poor´s, Moody´s i Fitch, els havien adjudicat a aquests
productes la qualificació de AAA, màxima solvència, setmanes abans que el seu
valor es reduís a 0. Alan Greenspan, president llavors de la Reserva Federal i
màxim gurú de les finances mundials, va reconèixer “encara que era conscient que
moltes d'aquestes pràctiques estaven tenint lloc, no tenia ni idea de com de
significatives havien arribat a ser fins a massa tarda". Amb aquests antecedents
pretendre que les treballadores i treballadors “siguin plenament conscients dels
elements clau del producte” i dels riscos que corren solament pot ser incompetència
o cinisme.
7) La CE enumera els promotors del PEPP, “bancs, companyies d'assegurances,
gestors d'actius, fons de pensions d'ocupació, empreses d'inversió”. D'aprovar-se
pel PE el PEPP, es produirà un desviament de possibles cotitzacions socials que
podrien augmentar els ingressos dels sistemes públics de pensions a empreses
privades que obtindran importants beneficis.
El Ple, a proposta del Grup Polític Municipal d’ICV-EUIA-PIRATES-E acorda:
Havent estat sotmesa la proposta d’acord a votació per separat de cadascun dels
punts de la seva part dispositiva, els resultats són els següents:
a) Ha estat aprovat l’acord PRIMER amb 19 vots a favor dels representants del
PSC-CP, Srs./Sres. Núria Marín Martínez, Francesc J. Belver Vallés, Cristian
Alcázar Esteban, José Castro Borrallo, Manuel Brinquis Pérez, José M. García
Mompel, Jaume Graells Veguin, Jesús Husillos Gutiérrez, M. Ángeles Sariñena
Hidalgo, Rocío Ramírez Pérez i David Quirós Brito; dels representants d’ICVEUiA-PIRATES-E, Sres./Sr. Ana González Montes, Juliana Carballeira Pascual
i Iván Nieto Martínez; dels representants d’ERC-AM, Srs. Antoni Garcia i Acero i
Jorge García Muñoz; del representant de la CUP-PA, Sr. Christian Giménez
Márquez; i dels REGIDORS NO ADSCRITS, Sra./Sr. Cristina Santón Ramiro i
Rafael Jiménez Ariza; i 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
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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; assistents presents en el
moment de la votació i que literalment diu:
PRIMER.- Instar a la Comissió Europea perquè retirin la proposta del PEPP.
b) Ha estat aprovat l’acord SEGON amb 19 vots a favor dels representants del
PSC-CP, Srs./Sres. Núria Marín Martínez, Francesc J. Belver Vallés, Cristian
Alcázar Esteban, José Castro Borrallo, Manuel Brinquis Pérez, José M. García
Mompel, Jaume Graells Veguin, Jesús Husillos Gutiérrez, M. Ángeles Sariñena
Hidalgo, Rocío Ramírez Pérez i David Quirós Brito; dels representants d’ICVEUiA-PIRATES-E, Sres./Sr. Ana González Montes, Juliana Carballeira Pascual
i Iván Nieto Martínez; dels representants d’ERC-AM, Srs. Antoni Garcia i Acero i
Jorge García Muñoz; del representant de la CUP-PA, Sr. Christian Giménez
Márquez; i dels REGIDORS NO ADSCRITS, Sra./Sr. Cristina Santón Ramiro i
Rafael Jiménez Ariza; i 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 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; assistents presents en el
moment de la votació i que literalment diu:
SEGON.- Instar al Govern Espanyol perquè proposi i doni suport a la retirada
d'aquesta proposta en el Consell Europeu.
c) Ha estat aprovat l’acord TERCER amb 19 vots a favor dels representants del
PSC-CP, Srs./Sres. Núria Marín Martínez, Francesc J. Belver Vallés, Cristian
Alcázar Esteban, José Castro Borrallo, Manuel Brinquis Pérez, José M. García
Mompel, Jaume Graells Veguin, Jesús Husillos Gutiérrez, M. Ángeles Sariñena
Hidalgo, Rocío Ramírez Pérez i David Quirós Brito; dels representants d’ICVEUiA-PIRATES-E, Sres./Sr. Ana González Montes, Juliana Carballeira Pascual
i Iván Nieto Martínez; dels representants d’ERC-AM, Srs. Antoni Garcia i Acero i
Jorge García Muñoz; del representant de la CUP-PA, Sr. Christian Giménez
Márquez; i dels REGIDORS NO ADSCRITS, Sra./Sr. Cristina Santón Ramiro i
Rafael Jiménez Ariza; i 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 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; assistents presents en el
moment de la votació i que literalment diu:
TERCER.- Instar als Grups Parlamentaris perquè rebutgin aquesta proposta de
regulació quan surti a debat.
d) Ha estat aprovat l’acord QUART, amb una esmena “in voce”, ja incorporada, a

…/…

144

petició del Sr. Martín González, regidor del grup polític municipal de Ciutadans,
amb 24 vots a favor dels representants del PSC-CP, Srs./Sres. Núria Marín
Martínez, Francesc J. Belver Vallés, Cristian Alcázar Esteban, José Castro
Borrallo, Manuel Brinquis Pérez, José M. García Mompel, Jaume Graells
Veguin, Jesús Husillos Gutiérrez, M. Ángeles Sariñena Hidalgo, Rocío Ramírez
Pérez i David Quirós Brito; dels representants de CIUTADANS, Srs./Sres.
Miguel Manuel García Valle, M. Carmen Esteban Fernández, Rainaldo Ruiz
Narváez i Jesús Amadeo Martín González; dels representants d’ICV-EUiAPIRATES-E, Sres./Sr. Ana González Montes, Juliana Carballeira Pascual i Iván
Nieto Martínez; dels representants d’ERC-AM, Srs. Antoni Garcia i Acero i Jorge
García Muñoz; del representant de CiU, Sr. Jordi Monrós i Ibáñez; del
representant de la CUP-PA, Sr. Christian Giménez Márquez; i dels REGIDORS
NO ADSCRITS, Sra./Sr. Cristina Santón Ramiro i Rafael Jiménez Ariza; i 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; assistents presents en el moment de la votació i que
literalment diu:
QUART.- Instar al Govern Espanyol, als Grups Parlamentaris del Parlament i a
la Comissió Europea per demanar-li que estudiï les mesures necessàries
perquè els sistemes públics de pensions garanteixin unes pensions dignes i
suficients.
e) Ha estat aprovat l’acord CINQUÈ, amb 19 vots a favor dels representants del
PSC-CP, Srs./Sres. Núria Marín Martínez, Francesc J. Belver Vallés, Cristian
Alcázar Esteban, José Castro Borrallo, Manuel Brinquis Pérez, José M. García
Mompel, Jaume Graells Veguin, Jesús Husillos Gutiérrez, M. Ángeles Sariñena
Hidalgo, Rocío Ramírez Pérez i David Quirós Brito; dels representants d’ICVEUiA-PIRATES-E, Sres./Sr. Ana González Montes, Juliana Carballeira Pascual
i Iván Nieto Martínez; dels representants d’ERC-AM, Srs. Antoni Garcia i Acero i
Jorge García Muñoz; del representant de la CUP-PA, Sr. Christian Giménez
Márquez; i dels REGIDORS NO ADSCRITS, Sra./Sr. Cristina Santón Ramiro i
Rafael Jiménez Ariza; i 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 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; assistents presents en el
moment de la votació i que literalment diu:
CINQUÈ.- Instar al Govern Espanyol i als Grups Parlamentaris de la Comissió
Europea perquè promogui l'eliminació dels desgravaments fiscals de les
aportacions als fons de pensions privats.
f)

Ha estat aprovat l’acord SISÈ amb 19 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
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Hidalgo, Rocío Ramírez Pérez i David Quirós Brito; dels representants d’ICVEUiA-PIRATES-E, Sres./Sr. Ana González Montes, Juliana Carballeira Pascual
i Iván Nieto Martínez; dels representants d’ERC-AM, Srs. Antoni Garcia i Acero i
Jorge García Muñoz; del representant de la CUP-PA, Sr. Christian Giménez
Márquez; i dels REGIDORS NO ADSCRITS, Sra./Sr. Cristina Santón Ramiro i
Rafael Jiménez Ariza; i 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 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; assistents presents en el
moment de la votació i que literalment diu:
SISÈ.- Donar trasllat d’aquests acords a les AAVV de la ciutat, a la federació
d’AAVV de l’Hospitalet de Llobregat, a la marea de pensionistes, als sindicats
de la ciutat, a la comissió de jubilats i pensionistes de l’Hospitalet de Llobregat
(CPJLH), al Govern Espanyol, als grups polítics del Congrés dels Diputats, als
grups polítics del Parlament de Catalunya i als grups polítics de la Comissió
Europea.
No obstant la votació per separat dels acords, aquesta moció HA ESTAT
APROVADA pel Ple de l’Ajuntament.

MOCIÓ 28.- PER FOMENTAR LA IMPLANTACIÓ DE TERRATS VIUS,
COBERTES I FAÇANES VERDES, I PER AMPLIAR LA NATURA A
L'HOSPITALET DE LLOBREGAT.
Ha estat rebutjada amb 13 vots en contra dels representants del PSC-CP,
Srs./Sres. Núria Marín Martínez, Francesc J. Belver Vallés, Cristian Alcázar
Esteban, José Castro Borrallo, Manuel Brinquis Pérez, José M. García Mompel,
Jaume Graells Veguin, Jesús Husillos Gutiérrez, M. Ángeles Sariñena Hidalgo,
Rocío Ramírez Pérez i David Quirós Brito; i dels REGIDORS NO ADSCRITS,
Sra./Sr. Cristina Santón Ramiro i Rafael Jiménez Ariza; amb 11 vots a favor dels
representants de CIUTADANS, Srs./Sres. Miguel Manuel García Valle, M. Carmen
Esteban Fernández, Rainaldo Ruiz Narváez i Jesús Amadeo Martín González; dels
representants d’ICV-EUiA-PIRATES-E, Sres./Sr. Ana González Montes, Juliana
Carballeira Pascual i Iván Nieto Martínez; dels representants d’ERC-AM, Srs.
Antoni Garcia i Acero i Jorge García Muñoz; del representant de CiU, Sr. Jordi
Monrós i Ibáñez; i del representant de la CUP-PA, Sr. Christian Giménez Márquez; i
amb 3 vots d’abstenció 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.
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PARTIT POPULAR
En relació amb la moció presentada pel grup polític municipal del Partit
Popular, número 29, es produeixen les intervencions següents:

SRA. ALCALDESSA
Sr. Pedro Alonso.

SR. ALONSO NAVARRO (PP)
Aquesta moció pretén que s’estudiï posar contenidors d’escombreries entorn de les
discoteques, on existeix una problemàtica provocada principalment pel “botellón”.
Els veïns ho reclamen constantment donat que hi ha un espectacle els caps de
setmana i hauríem d’acabar amb aquesta imatge. Gràcies.

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

Essent les 21:11 hores, abandona la sessió el Sr. Ivan Nieto Martínez, regidor del
grup polític municipal d’Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra Unida i AlternativaPirates.

SR. MARTÍN HERMOSÍN (REGIDOR NO ADSCRIT)
A favor.

S’escolten veus entre el públic.

SRA. ALCALDESSA
A ver, la de pensiones se ha aprobado, no sé…

S’escolten aplaudiments entre el públic.

¿No lo han escuchado? Sí, sí, lo he dicho antes.
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S’escolten veus entre el públic.

Bueno, ya, pero vale, lo haremos en otro momento. Ustedes saben que tienen el
derecho a pedir la palabra en tiempo y en forma, por tanto, en fin, hoy no es el
momento, ya se ha debatido y gracias a ustedes por estar aquí.
Sr. Rafa Jiménez.

SR. JIMÉNEZ ARIZA (REGIDOR NO ADSCRIT)
Sí, gracias Alcaldesa. A favor.

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

SR. GIMÉNEZ MÁRQUEZ (CUP-PA)
Sí, votarem en contra dels tres primers acords.
Bé, aquesta no és una activitat promoguda per l'Ajuntament i oberta a totes les
veïnes, per tant, no entenem que l'Ajuntament hagi de fer cap tipus de despesa.
Aquesta despesa correspon únicament al sector de l'oci de la ciutat, al qui li
pertoca.
En el segon cas, en el cas del segon acord, per exemple, la campanya ha de córrer
a càrrec de les empreses que fan negoci de l'oci, no amb fons públics.
Tampoc creiem que reforçar la Guàrdia Urbana en aquesta zona tingui gaire sentit.
No creiem que sigui la seva funció, repartir "flyers" a la porta de les discoteques.
Bé, votarem a favor del quart punt, no perquè sigui l'entorn de la discoteca el que
necessiti una millor il·luminació potser, sinó perquè creiem que a la ciutat hi ha
zones on la il·luminació nocturna és bastant deficient i segurament en aquesta zona
també.
Ens abstindrem en el cinquè i votarem a favor dels trasllats del sisè.
Per altra banda, en relació al contingut d’aquesta moció, sí que ens agradaria
recordar-li al govern, aprofitar aquesta moció per recordar-li al govern, que aquest
Ple va aprovar una moció al setembre del 2016, per a la instal·lació de lavabos
públics a la ciutat, amb cinc acords que demanaven realitzar un estudi intern dels
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edificis municipals dels districtes, per triar-ne un parell d’instal·lacions adients a
cada barri, per obrir a la ciutadania, segons criteris de situació, accessibilitat i
horaris, els lavabos com urinaris de referència, lliures, gratuïts i de fàcil accés des
del carrer.
Per realitzar en el termini de 6 mesos, un estudi sobre la instal·lació addicional
també i manteniment de lavabos públics, oberts 24 hores, de caràcter fix i gratuït a
la ciutat. Inclús donàvem algunes possibles ubicacions com a recomanació.
La bona previsió i una equilibrada instal·lació de lavabos de caràcter temporal, en
casos eventuals, en els grans esdeveniments. El manteniment d’aquests lavabos.
Donar publicitat també, que creiem que és bastant bàsic, d’aquests serveis,
senyalitzar-lo a la via pública de forma visible, fent ruta, potser de senyalètica des
de places, parades de transport públic o carrers principals.
Bé, segons la pròpia web de l’Ajuntament, a dia d’avui, 19 mesos després, l’estat
d’acompliment dels acords, d’aquests cinc acords d’aquesta moció aprovada, és el
següent, ens diu la web que s'ha realitzat la tramitació administrativa dels trasllats
indicats a la moció, el sisè acord. Gràcies.
Que l'Ajuntament ja fa una contractació per a la instal·lació de lavabos químics,
sempre adaptats per a grans esdeveniments, com són les fires, festes majors, etc...
compleixen l’acord tercer de la moció.
I la neteja i manteniment dels lavabos temporals es contracten simultàniament al
lloguer temporal de la instal·lació. Que és la meitat de l’acord quart.
Bé, li tornem a repetir al govern que potser seria... que s’ha aprovat en aquest Ple,
que potser no té gaire valor per al govern ni pel responsable de l’àrea, no té gaire
valor i com és una proposta d’un grup de l’oposició, segurament menys valor
encara.
Que comencin com a mínim a valorar els dos primers punts, que potser alguna de
les propostes que fan els grups de l’oposició i aquest petit i humil grup, en algun
moment podria donar algun tipus de... no de solució, però aportar alguna cosa en
alguns dels problemes que es presenten a la ciutat en aquests temes. Gràcies.

Essent les 21:13 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. Així mateix, abandona la sessió el
Sr. Jesús Amadeo Martín González, regidor del grup polític municipal de Ciutadans.

SR. MONRÓS IBÁÑEZ (CiU)
Sí, respecte a la moció del problema del civisme a l’entorn de les discoteques, hi
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votarem a favor, però creiem que és una moció justa en el seu... que queda molt
curta del que hauria de ser. No només a l’entorn de les discoteques, sinó en tot el
tema en que pugui haver-hi conflictivitat o brutícia o al costat de diferents tipus de
bars perquè no només a discoteques.
Tots sabem què és la zona de Famades, els que la patim més directament ho
sabem. No és només una qüestió de civisme, hi ha alguna cosa més. És el que en
el seu dia vam reclamar dels conflictes que es generen i a més a més per unes
llicències que en el seu dia, tot i que els jutjats van resoldre que eren legals, doncs
que provoquen unes situacions que inclús hi hagut morts en aquella zona. Que, tot i
que és Cornellà, al final qui ha patit els danys col·laterals de veïnat i econòmics ha
estat la ciutat de l’Hospitalet.
Hem de posar recursos més enllà dels Mossos d’Esquadra, la Guàrdia Urbana o de
serveis de neteja, qui ha patit el tema ha estat la ciutat de l’Hospitalet. Sempre hem
dit que moltes vegades igual que parlem de la ciutat, potser hagués estat bé que
amb la ciutat de Cornellà ens haguéssim posat d’acord amb com resoldre el
problema.
Però jo crec que aquesta moció, tot i que la recolzem, va més enllà de zones de
discoteca, sinó el tema del civisme és un tema de ciutat, és el gran tema a resoldre i
que la conscienciació d’això també hauria d’anar en tema de pintades, vull dir, de
grafits.
Hi ha moltes més coses... els excrements de gos, els orins de gos. El civisme és
molt més que només això i seria un tema doncs a seguir tractant a fons, que ja
l’hem tractat moltes vegades, però clar tot passa perquè la gent sigui cívica, que és
allò que segurament no podem resoldre d’una manera fàcil.

SR. GARCIA ACERO (ERC-AM)
Sí, votarem per punts perquè creiem que el tema del civisme és un tema que no
únicament afecta a les discoteques sinó que afecta altres punts de la nostra ciutat.
Però referent al tema de les discoteques, aquí es posa una sèrie de punts que
creiem que no ha d’assumir el propi Ajuntament, que han d’assumir els propis
propietaris que fan negoci amb aquests establiments.
Per tant, ens abstindrem de l’1 al 3 i votarem del 4 al 6, a favor.

SRA. GONZÁLEZ MONTES (ICV-EUiA-PIRATES-E)
Sí. Bueno, nosotros creemos que en esta... que la coordinación entre los dos
gobiernos, el de Cornellà i el de Hospitalet es esencial para solventar este tipo de
situaciones y de conflictos que se dan en una zona.
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Conocemos bastante bien la problemática y que son necesarias medidas que van
más allá de lo que incluso se plantea en esta moción. Realmente concentrar las
discotecas en esa zona no ha sido una buena idea. Están muy cerca de lugares
donde viven vecinos y vecinas y eso genera muchísimos problemas.
Se quejan muchísimo del tema de la limpieza de la zona, sobre todo del parque.
Hay que recordar que el parque, al cambiar los límites de la ciudad, el parque ahora
es de Hospitalet. Entonces se debería exigir esa limpieza a Fomento.
Entonces, por lo tanto, nosotros sobre todo coordinación entre los dos
ayuntamientos e intentar evitar este tipo de situaciones. Nos vamos a abstener.

Essent les 21:20 hores, s’incorpora a la sessió el Sr. Ivan Nieto Martínez, regidor
del grup polític municipal d’Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra Unida i
Alternativa-Pirates.

SR. GARCÍA VALLE (CIUTADANS)
Sí, a favor.

SR. GARCÍA MOMPEL (PSC-CP)
Bien. Se la votaremos a favor en el bien entendido que hay algunas precisiones que
sí que hay que hacer.
La primera de ellas ha salido por aquí. No todo lo que es se plantea se puede hacer
desde este municipio, esto está pasando y hombre, las fotografías que me han
puesto ustedes son de Cornellà, está pasando en el municipio de al lado, ahora
creo que sí, sí, sí Pedro, al menos yo la conciencia que tengo de…
Yo tal cual las veo aquí me parece que son las discotecas de Famades. Si son las
de Cobalto no se preocupe usted que en eso no tenemos problema, nosotros las
trabajaremos. Ahora, lo que le venía a decir, aparte de votársela a favor en el tema
este, es que tenemos los servicios de mediación y los servicios de civismo que
serán los que se encarguen básicamente de eso.
Evidentemente la Guardia Urbana está encima de todas estas zonas
sistemáticamente todas las noches. Especialmente las más conflictivas y ustedes lo
saben. Con los Mossos d’Esquadra en Famades y en el resto de la ciudad, pues la
propia Guardia Urbana nuestra.
Por tanto, sin ir más allá creo que lo que ustedes nos plantean, en Cornellà es
imposible hacerlo porque no es nuestro término municipal y en el término municipal
nuestro lo haremos con los equipos de civismo y lo haremos de la manera en que
ustedes nos plantean aquí, poniendo los medios necesarios o más medios
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necesarios para que eso sea así.

Essent les 21:21 hores, s’incorpora a la sessió el Sr. Jesús Amadeo Martín
González, regidor del grup polític municipal de Ciutadans.

¿Una segunda....? Ningú? Vale, pues.

SRA. SECRETÀRIA
Ha quedat aprovada.

Tancat el debat se sotmet a votació la moció número 29; adoptant-se els següents
acords:
MOCIÓ 29.- PARA PROMOVER EL CIVISMO EN EL ENTORNO DE LAS
DISCOTECAS.
El entorno de la zona de las discotecas del Polígono de Famades es uno de los
puntos negros de L’Hospitalet que semana tras semana genera conflictos, tanto,
entre los propios jóvenes como con el vecindario en general, esta problemática
también se produce en otras partes de la ciudad donde también hay discotecas,
como en Avenida Carrilet, etc…
La problemática en dichas zona no solo son las peleas entre jóvenes que
frecuentan estas discotecas, sino que el botellón también es una práctica habitual
provocando el correspondiente incivismo y la suciedad de nuestras calles.
Dado que hasta la fecha no ha sido suficiente con las brigadas especiales de
limpieza y desde el Grupo municipal del Partido Popular de L’Hospitalet
consideramos que debemos dar un paso más allá, para intentar minimizar la
problemática existente.
Entendiendo que consideramos que sería bueno que en puntos estratégicos del
entorno de las discotecas se pusiesen los contenedores de recogida selectiva que
se consideren más adecuados entre el jueves y el lunes.
Sería bueno que se hiciese una campaña de concienciación en la zona en horario
nocturno y que todo ello se coordinase con las discotecas que también deben ser
partícipes de esta situación.
Por todo ello, el Pleno a propuesta del Grupo Municipal del Partido Popular
ACUERDA:
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Havent estat sotmesa la proposta d’acord a votació per separat de cadascun dels
punts de la seva part dispositiva i estant absents la Sra. Núria Marín Martínez,
Alcaldessa-Presidenta, el Sr. Martín González, regidor del grup polític municipal de
Ciutadans i el Sr. Iván Nieto Martínez, regidor del grup polític municipal d’ICV-EUIAPIRATES, els resultats són els següents:
a) Ha estat aprovat l’acord Primero amb 19 vots a favor dels representants del
PSC-CP, Srs./Sres. 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 i Rainaldo Ruiz
Narváez; dels representants del PP, Sr./Sra. Pedro Alonso Navarro i Sonia
Esplugas González; del representant de CiU, Sr. Jordi Monrós i Ibáñez; i dels
REGIDORS NO ADSCRITS, Sra./Srs. Cristina Santón Ramiro, Rafael Jiménez
Ariza i Francisco Javier Martín Hermosín; amb 1 vot en contra del representant
de la CUP-PA, Sr. Christian Giménez Márquez; i amb 4 vots d’abstenció dels
representants d’ICV-EUiA-PIRATES-E, Sres. Ana González Montes i Juliana
Carballeira Pascual; i dels representants d’ERC-AM, Srs. Antoni Garcia i Acero i
Jorge García Muñoz; assistents presents en el moment de la votació i que
literalment diu:
Primero.- Que se realice un estudio de cual podría ser el impacto económico
para las arcas municipales de la instalación de contenedores puntualmente de
viernes a domingo en puntos estratégicos en el entorno de las discotecas.
b) Ha estat aprovat l’acord Segundo amb 19 vots a favor dels representants del
PSC-CP, Srs./Sres. 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 i Rainaldo Ruiz
Narváez; dels representants del PP, Sr./Sra. Pedro Alonso Navarro i Sonia
Esplugas González; del representant de CiU, Sr. Jordi Monrós i Ibáñez; i dels
REGIDORS NO ADSCRITS, Sra./Srs. Cristina Santón Ramiro, Rafael Jiménez
Ariza i Francisco Javier Martín Hermosín; amb 1 vot en contra del representant
de la CUP-PA, Sr. Christian Giménez Márquez; i amb 4 vots d’abstenció dels
representants d’ICV-EUiA-PIRATES-E, Sres. Ana González Montes i Juliana
Carballeira Pascual; i dels representants d’ERC-AM, Srs. Antoni Garcia i Acero i
Jorge García Muñoz; assistents presents en el moment de la votació i que
literalment diu:
Segundo.- Realizar una campaña de concienciación coordinada con los
responsables de las discotecas, mediante dípticos, pasquines entre otros.
c) Ha estat aprovat l’acord Tercero amb 19 vots a favor dels representants del
PSC-CP, Srs./Sres. Francesc J. Belver Vallés, Cristian Alcázar Esteban, José
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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 i Rainaldo Ruiz
Narváez; dels representants del PP, Sr./Sra. Pedro Alonso Navarro i Sonia
Esplugas González; del representant de CiU, Sr. Jordi Monrós i Ibáñez; i dels
REGIDORS NO ADSCRITS, Sra./Srs. Cristina Santón Ramiro, Rafael Jiménez
Ariza i Francisco Javier Martín Hermosín; amb 1 vot en contra del representant
de la CUP-PA, Sr. Christian Giménez Márquez; i amb 4 vots d’abstenció dels
representants d’ICV-EUiA-PIRATES-E, Sres. Ana González Montes i Juliana
Carballeira Pascual; i dels representants d’ERC-AM, Srs. Antoni Garcia i Acero i
Jorge García Muñoz; assistents presents en el moment de la votació i que
literalment diu:
Tercero.- Reforzar con la presencia de más Guardia Urbana la campaña de
información y difusión.
d) Ha estat aprovat l’acord Cuarto amb 22 vots a favor dels representants del
PSC-CP, Srs./Sres. 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 i Rainaldo Ruiz
Narváez; 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 dels REGIDORS
NO ADSCRITS, Sra./Srs. Cristina Santón Ramiro, Rafael Jiménez Ariza i
Francisco Javier Martín Hermosín; i amb 2 vots d’abstenció dels representants
d’ICV-EUiA-PIRATES-E, Sres. Ana González Montes i Juliana Carballeira
Pascual; i assistents presents en el moment de la votació i que literalment diu:
Cuarto.- Mejorar la iluminación en el entorno de las discotecas.
e) Ha estat aprovat l’acord Quinto amb 21 vots a favor dels representants del
PSC-CP, Srs./Sres. 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 i Rainaldo Ruiz
Narváez; 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 dels
REGIDORS NO ADSCRITS, Sra./Srs. Cristina Santón Ramiro, Rafael Jiménez
Ariza i Francisco Javier Martín Hermosín; i amb 3 vots d’abstenció dels
representants d’ICV-EUiA-PIRATES-E, Sres. Ana González Montes i Juliana
Carballeira Pascual; i del representant de la CUP-PA, Sr. Christian Giménez
Márquez; assistents presents en el moment de la votació i que literalment diu:
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Quinto.- Colocar los puntos informativos lo más cerca posible de los accesos a
las discotecas que informen sobre la normativa de civismo.
f)

Ha estat aprovat l’acord Sexto amb 22 vots a favor dels representants del
PSC-CP, Srs./Sres. 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 i Rainaldo Ruiz
Narváez; 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 dels REGIDORS
NO ADSCRITS, Sra./Srs. Cristina Santón Ramiro, Rafael Jiménez Ariza i
Francisco Javier Martín Hermosín; i amb 2 vots d’abstenció dels representants
d’ICV-EUiA-PIRATES-E, Sres. Ana González Montes i Juliana Carballeira
Pascual; i assistents presents en el moment de la votació i que literalment diu:
Sexto.- Dar traslado de dichos acuerdos, a los medios de comunicación locales
para su difusión.
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No obstant la votació per separat dels acords, aquesta moció HA ESTAT
APROVADA pel Ple de l’Ajuntament.

ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA
En relació amb les mocions presentades pel grup polític municipal
d'Esquerra Republicana de Catalunya, números 30 i 31, es produeixen les
intervencions següents:

SR. GARCÍA MOMPEL (PSC-CP)
Toni.

SR. GARCÍA I ACERO (ERC-AM)
Gràcies, comencem per la moció sobre la carretera del Mig. A l’any 2002 l’equip de
govern socialista va aprovar el Pla de Reconversió d’Àrees Industrials de
l'Hospitalet, que tenia com a objectiu, doncs substituir part del teixit industrial i
econòmic de la nostra ciutat per construir habitatges. Concretament, en el Pla de
l’Habitatge 2011-2017 d’aquest Ajuntament, es va programar construir més de
3.000 habitatges a la carretera del Mig.
Aquest Pla, igual que molts altres plans, es va fer sense consens amb entitats
sindicals, amb entitats empresarials, així ho manifestaven sindicats com Comissions
Obreres i l’Associació Empresarial de l'Hospitalet i del Baix Llobregat, que van
manifestar les seves reticències amb aquest projecte que significava, doncs
expulsar a empreses de la nostra ciutat i també la pèrdua de llocs de treball.
Les empreses, hi ha bastants empreses a la carretera del Mig que se senten
abandonades i tenim també una ciutat, doncs molt densa, com la nostra, que no
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necessita més blocs de pisos, el que necessita la nostra ciutat és donar un impuls a
la petita i mitjana empresa de l'Hospitalet, i la carretera del Mig és un dels polígons
que té més potencialitats, és un polígon que està molt a prop del port de Barcelona i
de l’aeroport.
I, per tant, creiem que cal dignificar, doncs la carretera del Mig i per nosaltres
dignificar significa donar suport a les empreses d’aquesta zona, fer de la carretera
del Mig una zona industrial per atreure empreses de valor afegit i potenciar el
cooperativisme i l’economia social. Per tant, creiem que aquest espai es pot
convertir en un lloc on s’atregui a aquestes empreses de valor afegit per potenciar
l’economia social, el cooperativisme, la petita i mitjana empresa i potenciar, doncs
també diferents iniciatives que enforteixin el teixit empresarial de la nostra ciutat.
Per tant, amb aquesta moció i amb els seus diferents punts, el que demanem és
que hi hagi un pla de reindustrialització de la carretera del Mig, per convertir-lo en
un punt de referència econòmica a l’àmbit metropolità i que aquest pla sigui de
consens amb les diferents entitats empresarials de la nostra ciutat.
Respecte a la moció número 30, per a la millora del coneixement del català,
l’informe de política lingüística de la Generalitat de Catalunya, sobre el coneixement
de la nostra llengua, situa a la nostra ciutat en la penúltima posició de les cinquanta
poblacions més poblades, sobre el coneixement del català. Concretament, a la
nostra ciutat només un 54,7% declara saber la nostra llengua, una dada
preocupant, perquè significa que més del 45% dels nostres veïns i veïnes
desconeixen una de les llengües oficials del nostre país.
Si mirem les dades per barris de la nostra ciutat, el català està molt per sota del
castellà, com a llengua habitual, en barris com Bellvitge, Sanfeliu, Pubilla Cases, on
la llengua catalana només es parla habitualment un 10% en la població, mentre que
a barris com el Centre, Granvia Sud, Santa Eulàlia, Collblanc i La Torrassa, la
llengua catalana és habitual en percentatges que van del 24 al 34% de la població.
Unes dades preocupants, però aquestes dades segur que tindrem, doncs partits de
la dreta populista que continuaran afirmant que el castellà a la nostra ciutat està
perseguit, que s’intenta adoctrinar amb el català als nostres infants i que s’estan
vulnerant els drets dels castellano-parlants a l'Hospitalet de Llobregat.
Els ciutadans i les ciutadanes de l'Hospitalet, igual que qualsevol ciutadà del nostre
país, té l’obligació de conèixer les dues llengües oficials del país i, per tant, tant el
català, com el castellà, més enllà de la llengua que utilitzin habitualment, han de ser
coneixedors d’aquestes dues llengües. Per aquest motiu, presentem aquesta
moció, perquè creiem que cal donar un impuls al foment de la normalització de la
llengua catalana a l'Hospitalet, cal garantir que el català sigui la llengua vehicular al
sistema educatiu, d’ús preferent a l’administració i als diferents mitjans de
comunicació públics.
I amb l’objectiu, doncs de reforçar el coneixement de la nostra llengua, proposem
aquesta moció, una moció que vagi en la direcció de reafirmar el compromís
d’aquesta ciutat i d’aquest consistori per la plena normalització de la llengua
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catalana, aplicant el reglament per l’ús de la llengua catalana que té aprovat des de
l’any 2007. També manifestar el suport al model d’immersió lingüística i que tant
l’Ajuntament de l'Hospitalet, com el futur govern de la Generalitat de Catalunya, a
través del Consell de Normalització Lingüística de la nostra ciutat, impulsi i fomenti
l’ús del català a la nostra ciutat i posi tots els mecanismes perquè la nostra llengua
catalana, el català, sigui una llengua, doncs que superi aquestes dades negatives
que surten a l’informe.
Essent les 21.23 hores, s’incorpora a la sessió la Sra. Núria Marín Martínez,
Alcaldessa-Presidenta.

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

SR. MARTÍN HERMOSÍN (REGIDOR NO ADSCRIT)
Gracias Sra. Alcaldesa. Respecto a la número 30, aprobaría o apruebo lo que es el
título, pero no puedo votar el contenido, obviamente porque no es un plan para
mejorar el conocimiento del catalán, sino para hacer exclusivo el uso del catalán en
nuestra ciudad, por tanto, no estoy de acuerdo.
Y respecto a la 31, sí que la voto a favor.

SR. JIMÉNEZ ARIZA (REGIDOR NO ADSCRIT)
Sí, gràcies. A favor de la 30 i en contra de la 31.

SRA. SANTÓN RAMIRO (REGIDORA NO ADSCRITA)
Gràcies, a favor de la moció 30 i en contra de la 31.

SR. GIMÉNEZ MÁRQUEZ (CUP-PA)
Sí, a favor de les dues mocions, simplement fer una esmena, afegir un trasllat a la
31, a l’Ateneu Cooperatiu de l'Hospitalet, una esmena a la 31, als trasllats, a l’últim
acord.

SR. GARCÍA I ACERO (ERC-AM)
Acceptada.
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SR. MONRÓS IBÁÑEZ (CiU)
Sí, des del Partit Demòcrata votarem favorablement les dues mocions. És evident
que a pesar d’una intervenció que ha hagut ara fa un moment, la llengua catalana a
l'Hospitalet, doncs aquests informes ho deixen clar. Dir que el que es pretén és tenir
com exclusivitat l’idioma català és, o voler dir la mentida més gran que un es pot
arribar a inventar o emmascarar la realitat. És evident que qualsevol persona que
parla, això és...el 100% és així, tothom que sap parlar el català, sap parlar el
castellà, però a l’inrevés és que no, i això que t’ho diguin, que el que pretén aquesta
moció és imposar el català, és l’absurditat més espectacular que he vist.
Respecte del tema de la reindustrialització de la carretera del Mig, això és un dels
plans fallits que va tenir el govern del Corbacho, voler fer un l'Hospitalet 2010 en
que volia fer-se una bombolla immobiliària de la que després culpen a la crisi, però
que va quedar aparcada perquè es volien carregar una zona industrial que
funcionava perfectament, una zona industrial que el que havia de fer era millorar-se
i adequar-se als temps moderns, es van suspendre llicències amb una
intencionalitat i el temps ha demostrat que una de les coses que tenia una ciutat,
vull dir, és activitat productiva, que pot ser algunes que s’estan creant, però moltes
funcionaven.
De fet, ciutats veïnes com Cornellà, recullen el que nosaltres, bé el que nosaltres, el
que l’equip de govern no vol i, per tant, no crec que els de Cornellà siguin ara més
desendreçats que l'Hospitalet per voler recollir certes empreses. Exemples a petita
escala tenim a Leonardo Da Vinci, de voler fer fora certes empreses, però és que
quan es va fer això, en aquell pla de l'Hospitalet 2010, el que es va fer amb una
zona industrial històrica, històrica a la ciutat de l'Hospitalet, es va carregar.
La zona continua existint i com que continua existint, l’espai per fer-ho existeix,
depèn de la voluntat política de l’equip de govern que fins ara no ha existit, doncs
per tornar a recuperar aquesta zona, perquè l'Hospitalet té un potencial i aquest
potencial no només radica a la plaça Europa, sinó que ja radicava en aquesta zona
industrial de la carretera del Mig, històricament des dels anys 70.

SR. ALONSO NAVARRO (PP)
Sí, a la número 30 votarem que no, però jo crec que el català a l'Hospitalet està
saludable, no té cap malaltia. I a la 31 votarem a favor.

SRA. CARBALLEIRA PASCUAL (ICV-EUiA-PIRATES-E)
A la moció 30, moció proposant un pla per la millora del coneixement del català a
l'Hospitalet, el nostre grup municipal votarà favorablement davant d’aquesta moció i
és que considerem indispensable fer un front comú per defensar la nostra llengua,
l’impuls del català com a llengua vehicular i la defensa de la immersió lingüística a
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Catalunya. Com ja hem expressat diversos cops en aquest Ple, en aquest mateix
Ple, el nostre compromís és molt ferm i ho serà sempre. Nosaltres considerem que
la immersió lingüística ha significat igualtat d’oportunitats i l’eliminació de qualsevol
discriminació per raons de llengua és una de les grans conquestes de la classe
obrera al nostre país i lluitarem per defensar-la, per tant, votarem a favor d’aquesta
moció.
La moció 31, la moció per la reindustrialització de la zona industrial de la carretera
del Mig, la votarem també favorablement, de fet és una de les prioritats del
programa del nostre...del nostre programa, del programa de Canviem l'Hospitalet.
És evident que no té cap sentit centrar les polítiques i els recursos municipals en
formigonar i construir nous espais per activitats econòmiques, quan a la ciutat tenim
espais, com el de la carretera del Mig, en situació d’abandonament.
Hem de recordar que a les ciutats veïnes trobem zones industrials a ple rendiment,
quina és la diferència? Que a l'Hospitalet va haver-hi la voluntat de transformar els
sectors industrials en pisos. Hem de deixar clar que el nostre grup entén que
l’habitatge és un dret, no un negoci, ni una industria i, per tant, no considerem la
construcció d’habitatges com un procés industrial dins del polígon de la carretera
del Mig, construir pisos no és industria per nosaltres.
Creiem en la reindustrialització sostenible, impulsant plans de millora dels polígons
industrials, amb una visió integradora de l’entorn urbà, incorporant els valors de
l’ecoinnovació i la sostenibilitat per millorar els accessos, la mobilitat interna i la
gestió dels residus, serveis tecnològics, serveis a les empreses i als treballadors i
treballadores, amb l’objectiu de dinamitzar el teixit empresarial i ser atractiu per
ubicar empreses de valor afegit i crear ocupació de qualitat.
S’han d’afavorir aquelles infraestructures que permetin acollir noves activitats
productives, amb alta rendibilitat social, generadores d’ocupació i noves
professions. S’ha de prioritzar l’economia verda, apostant per sectors d’activitat com
les energies renovables o la indústria ecoeficient. S’han d’impulsar des de
l’Ajuntament, programes adreçats a les petites i mitjanes empreses en l’ús de les
tecnologies de la informació i la comunicació i elements de facilitació de
l’exportació.
És imprescindible ja, crear una xarxa d’espais de coworking, incubadores i
acceleradores d’empreses, fomentant el creixement de les noves indústries, en
especial les de base tecnològica i les que necessiten espais de compartició
d’infraestructures específiques com els fab labs, facilitant la conversió d’edificis i
locals infrautilitzats, la qual cosa els permet compartir recursos i estalvis en el
consum, com pot ser l’energia, comunicacions, etc. No podem entendre que la
segona ciutat de Catalunya no tingui cap espai col·laboratiu per emprenedors.
Necessitem la recuperació dels oficis relacionats amb la preparació, el manteniment
i el reciclatge dels material utilitzats. Fomentant el lloguer, l’intercanvi i l’ús compartit
com a alternativa a la venda i per promoure l’ampliació de la vida útil dels productes
i de la maquinària.
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Votarem a favor d’aquesta proposta, la considerem molt adient en aquest moment.

SR. GARCÍA VALLE (CIUTADANS)
Bien, muchas gracias. Yo quisiera proponerle una enmienda “in voce” en la moción,
a Esquerra Republica, para la mejora del conocimiento del catalán en Hospitalet
¿me escuchan? Una enmienda “in voce”, donde dice moción proponiendo un plan
para la mejora del conocimiento del catalán, decir del catalán y el español en
Hospitalet. No se ría, es una enmienda “in voce” si usted la quiere, pues bien, que
diga el catalán y el español en Hospitalet, o sea, la mejora de las dos lenguas.

SR. GARCÍA I ACERO (ERC-AM)
No l’acceptem perquè el que diu aquest informe bàsicament...

SR. GARCÍA VALLE (CIUTADANS)
No la acepta, perfecto.

SR. GARCÍA I ACERO (ERC-AM)
És que el coneixement del català...

SR. GARCÍA VALLE (CIUTADANS)
Muchas gracias.

SR. GARCÍA I ACERO (ERC-AM)
No és suficient i que tothom coneix el castellà.

SRA. ALCALDESSA
Ja està Sr. García.

SR. GARCÍA VALLE (CIUTADANS)
Perfecto, sabe por qué le digo eso Sr. García, es porque, sabe qué pasa, que yo
resulta que...yo tengo un problema ya, porque veo…yo tengo una nieta y me habla
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en catalán siempre y estoy encantado de la vida, y la veo escribir en catalán y en
castellano y resulta que en catalán escribe muy bien, incluso mis hijos, un poquito
menos, pero mis hijos, que ya tienen una edad, pero mi nieta me preocupa, veo que
está perdiendo el castellano y, evidentemente, necesita mejorar en el castellano. No
estoy en contra de que no sepa como sabe prácticamente a la perfección en
catalán, al contrario, me siento orgullosísimo ¿sabe? Y claro yo, me da miedo que
con esta dinámica, cuando pasen unos años, estemos al revés y tengamos que
hacer una inmersión lingüística del castellano, o sea, del español.
Por lo tanto, yo pienso que tenemos que llevar las dos lenguas igual, porque son
nuestras dos lenguas propias ¿me entiende? Sí, no le dé usted tantas vueltas a la
cabeza, es que yo pienso así, mire que mala suerte ¿no? y usted piensa que el
castellano no tiene importancia, porque, bueno, pues se habla mucho y tal, pero se
están dando estas circunstancias, que ya los niños pequeñitos de ahora hablan
mucho mejor y escriben mucho mejor el catalán que el castellano.
Ya le digo que yo que, sinceramente, confieso aquí que hablo mal el castellano y lo
escribo peor, creo que aunque tampoco soy un erudito en el castellano, pero sí creo
que a mí…yo veo poner burro con uve a mi nieta, pues se me saltan las bolillas de
los ojos, de verdad, se me salen, por una razón muy sencilla, porque veo que
estamos haciendo algo que al final lo vamos a echar de menos, porque el
castellano, el español es una lengua tan rica que nos permite movernos por el
mundo, que no tenemos que andar escondiéndola.
Mire, ustedes, es muy divertido que nos estén siempre atribuyendo a nosotros estar
siempre hablando de la lengua, cuando son ustedes los que nos traen aquí
permanentemente aquí el tema de la lengua y dale que te pego, tras cuarenta años
de normalización lingüística, fíjense cuarenta años, vienen ustedes con que hay que
hacer ahora un plan de mejora del conocimiento del catalán, yo estoy de acuerdo
en que se conozca mejor el catalán, a la par que el castellano, que el español. Pero
bueno ¿pero no era un modelo de éxito? a ver en qué quedamos, no estaban
ustedes alardeando del modelo de la inmersión, del éxito del mundo o es que ya no
está de tanto éxito, esto, a ver, un poquito de coherencia.
Y mire, yo estoy encantado de la vida, se lo digo de verdad, de que mi familia hable
el castellano, perdón, el catalán perfectamente y lo escriban mejor incluso que el
castellano, pero ¿sabe qué pasa? que cuando veo poner esas faltas de ortografía
tan graves, tan elementales, pues digo, aquí algo está pasando y por eso digo que
vamos a hacer las dos lenguas, que ninguna se contraponga con la otra, teniendo
en cuenta que apreciando mucho la cultura y el catalán, y no haga gestos raros que
es la verdad, es lo que yo pienso Sr. Coque, teniendo en cuenta que, oiga, que hay
que defenderlo, porque hubo un tiempo en que la verdad que no tenía lo que le
correspondía, pero ya no, ya está por encima, teniendo en cuenta eso, pues lo que
no podemos hacer ahora es caer en la misma trampa de dejar el español escondido
ahí y que al final sean unos analfabetos nuestros niños.
Bueno, por lo tanto, mire, hay que intentar. La primera normalización necesaria
¿sabes cuál es? Que ustedes asuman que la sociedad catalana es bilingüe y que
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hay que estar orgulloso de nuestra pluralidad y la riqueza cultural que tenemos, esa
es la primera normalización que hay que tener, pero aquí cuando normalicemos eso
verá como no tenemos tantas disputas. Nos parece muy bien facilitar el
conocimiento de nuestras lenguas, porque es un elemento integrador, nos parece
muy bien, pero no le vamos a decir a las personas que lengua han de usar, han de
tener libertad de usar la que quieran, porque las lenguas son para los que hablan y
no al revés.
Por lo tanto, siento mucho que usted no haya aceptado esa enmienda, porque me
hubiera gustado poder votar a favor, votaré en contra.
Jesús ¿la otra?

SR. MARTÍN GONZÁLEZ (CIUTADANS)
Sí, muchas gracias. Sobre la moción para la reindustrialización de la zona industrial
de carretera del Mig, nosotros, de verdad, creemos que es prioritario favorecer las
condiciones para traer inversiones y talento, que generen empleo de calidad y
tributen impuestos, ustedes lo saben, por eso de verdad que hemos criticado tantas
veces el planteamiento del distrito cultural que tenemos en esta ciudad y que
encabeza la Sra. Núria Marín, porque de verdad que creemos que no genera
puestos de calidad, ni genera impuestos que al final redistribuyan en los
ciudadanos, al revés constituye, en este caso, un agujero negro de recursos de
dinero público que al final vemos y vamos comprobando, que no se reinvierten en
los presupuestos municipales.
Sin embargo, creemos que esta moción no está bien enfocada, porque ustedes
hablan permanentemente de reindustrialización y nos genera dudas y de verdad
que no acaba de estar bien planteada la cuestión que ustedes quieren plantear, es
bastante difusa, no acaba de concretarse el objetivo al que ustedes quieren llegar y
no concreta bien las medidas que se podrían poner en marcha o no, ustedes están
poniendo aquí encima de la mesa un entorno, que es el de carretera del Medio, en
el que ustedes podrían decir, vamos a hacer esto, esto, esto y esto.
Nosotros hace dos años, dos años y medio, presentamos una propuesta aquí para
rebajar y ayudar a los emprendedores y a las pequeñas empresas a rebajarle los
impuestos y a rebajarle las tasas para el inicio de la actividad y ustedes apoyaron
esa propuesta. Claro, es bastante contradictorio decir que sí que estamos a favor
de atraer empresas, de favorecer la economía social y solidaria, pero no estamos a
favor, ustedes de Esquerra Republicana no estaban a favor, en este caso, de
reducir esas trabas, que sobre todo las pequeñas y medianas empresas y los
autónomos de esta ciudad bien lo saben, sufren cuando tienen que ponerse en
marcha.
Yo creo que lo que hay que hacer es hablar con las entidades empresariales de la
ciudad, a ver qué podemos hacer para impulsar este polo económico y llegar a
consensos transversales, en eso sí que podemos estar de acuerdo, para implantar
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una estrategia a largo plazo, pero ustedes aquí no acaban de concretar nada, es
muy, muy difuso lo que plantean aquí, no concretan ninguna medida y, por lo tanto,
aprobar aquí ciertos acuerdos puede dar a interpretaciones de todos los colores,
cuando lo que ustedes tendrían que hacer aquí es, si ustedes tienen un plan,
háblenlo con la oposición, nos ponemos de acuerdo y lo ponemos en marcha y
estaremos de acuerdo en aquellas medidas que sean concretas.
Pero ustedes de verdad que en esta moción no acaban de concretar nada y de
verdad que creemos que coger tres pinceladas esto lo podría hacer yo en una tarde
una moción así, porque no acaba de concretar nada y enhorabuena, tienen otra
moción más, en este caso yo creo que no saldrá aprobada, porque votamos en
contra. Gracias.

SR. GRAELLS VEGUIN (PSC-CP)
Bé, jo davant de la moció sobre el català, que és un tema recurrent en els darrers
temps, jo només alguna reflexió, coincidir amb el plantejament de la moció i, per
tant, la votarem favorablement, però sí que voldria fer alguna reflexió.
Una, jo crec que estem en un mal moment, aparentment ara hi ha una gran, diríem,
eufòria de plantejaments del catalanisme o del independentisme, i jo diria que mai
el català havia estat tant perjudicat com en els moments actuals, jo crec que la
fractura social que es viu a Catalunya i que es viu a l'Hospitalet també, que es
comença a viure a l'Hospitalet com a conseqüència de temes identitaris, fa que el
que hem avançat durant molts anys en donar normalitat al que és l’aprenentatge de
les dues llengües oficials de Catalunya, ara comenci a estar en retrocés, comença a
haver-hi gent militant no a favor de la llengua amb la qual s’hi senten identificats,
sinó en contra de l’altra, i els nivells de convivència estan baixant moltíssim.
Per tant, jo diria que en aquests moments no ho tenim fàcil per aconseguir que des
de la llibertat i des de l’estima a les dues llengües oficials de Catalunya, que són
llengües germanes i que es poden aprendre perfectament a la vegada, puguem
avançar, doncs en un model de convivència, de respecte, de llibertats, en la
defensa del que en definitiva és l’educació, la cultura, les llengües, català, castellà,
l’anglès, etc. Això d’una banda, per tant, jo diria que en el tema de les llengües
hauríem de fer més i dir menys, i sobretot els polítics dir menys i deixar de
confrontar a la gent en base a temes com la llengua, els sentiments, etc.
Per tant, no podia estar de dir-me que estem en un moment de retrocés,
s’estimaran alguns grups molt la llengua, però li estan fent més mal que mai, per
molt defensors catalanistes, independentistes, que siguin. I evidentment, qui
provoca el trencament social des de l’altre, qui estira de l’altre banda de la corda,
evidentment també perjudica, jo diria que fins i tot al castellà. Ha hagut una
proposta del Sr. Miguel García, nosaltres no tindríem inconvenient en què,
evidentment, perquè tenim població que no domina tampoc el castellà, perquè
acaben de venir de països que no són de llengües llatines i tenen dificultats en
aquest sentit, doncs sí, s’hauria de fer un reforç i que aquesta gent aprengués
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castellà, conjuntament amb el català, per què no? i això es podria fer, perquè tenim
estructures lingüístiques comunes, etc.
Des del punt de vista de la immersió, un model d’èxit, el que és un model d’èxit en
la immersió és que no separem els nens i les nenes en un moment de cohesió. Això
no vol dir que nosaltres com a Partit Socialista ens identifiquem amb determinades
pràctiques que el que volen d’alguna manera és imposar una sola llengua, perquè
això també hi ha sectors, minoritaris des del meu punt de vista, que també ho volen
fer. Nosaltres pensem que allà on calgui reforçar el castellà, es pot reforçar
perfectament, però allà on calgui reforçar el català, com passa a les nostres escoles
d’Hospitalet, cal reforçar el català i que els nostres alumnes acabin amb les dues
llengües. Per tant, nosaltres en el tema de la immersió, jo crec que som precursors
històricament del model, juntament amb d’altres, però som precursors del model i,
per tant, nosaltres sempre ho defensarem.
I ja per acabar, home, nosaltres com Ajuntament, jo no deixo, com a regidor
d’educació, tenir el plaer de ser el president del Centre de Normalització Lingüística
de l'Hospitalet i que, per tant, hem detectat aquest retrocés en molts casos, com a
conseqüència que ha vingut molta gent d’altres països i tenim un nivell de
desconeixement de la llengua molt important i estem en unes xifres molt
preocupants. Difícilment una persona que no parli una de les dues llengües oficials
de Catalunya, tindrà facilitats en integrar-se i, per tant, en prosperar a la vida en
aquest sentit i, per tant, això és preocupant. Però en canvi, sí que en els estudis
que des del Centre s’han fet, i en això no caiem en dramatismes, en base a l’ús de
la llengua, hi ha un ús bastant elevat, la gent reacciona amb molta naturalitat a
canvi de llengua quan et pregunten en castellà o en català i tal, i això és molt
positiu, perquè hi ha una...que això està en retrocés, com deia al principi, però hi ha
una certa naturalitat a parlar en català, en castellà, però el problema és que tenim
un percentatge molt alt de gent que no...més que entendre’l, que sí que l’entenen
molt, tenen moltes dificultats en parlar-lo, no dic que l’hagin de parlar
obligatòriament, però si no el coneixen, doncs això és un límit, tu pots tenim la
llibertat si el coneixes, si no el coneixes, no.
I per tant, per tenir aquest anàlisi preocupant, ens vam anar a la Direcció General
de Política Lingüística, amb la qual tenim un nivell de sintonia important en detectar
i en fer la diagnosis del tema, i vam quedar que, evidentment, durant molts anys,
s’ha fet un tracte injust amb determinades ciutats obreres i que el nacionalisme
català ha estat potenciant el català precisament allà on menys es necessitava, hi
havia un cert desequilibri pressupostari, jo crec que el català no ha de servir per fer
clientelisme, ha de servir per fer polítiques i prioritzar els territoris on realment es
necessita, i vam quedar que això s’havia de corregir, malgrat hi havia un conveni,
ara les regles del joc permeten acords bilaterals, nosaltres estàvem disposats a
arribar a un acord bilateral on l’Ajuntament faria un esforç important i la Generalitat
això també ho faria, per compensar aquests desequilibris que hi ha a nivell de
Catalunya. Bé, estem sense govern, ha passat gairebé un any d’això i estem parats,
clar, això també té uns costos, vull dir que...el radicalitzar els posicionaments també
això provoca perjudicis greus.
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Bé, volia fer aquestes reflexions, voto, votem a favor de la moció i ja està.

SR. BELVER VALLES (PSC-CP)
Gràcies Alcaldessa, per la moció que fa referència a carretera del Mig. Mirin,
algunes qüestions que s’han plantejat i que crec que val la pena precisar.
D’entrada, tot el conjunt del sector de la carretera del Mig, d’entrada ja dir-los que
no es pot tractar homogèniament, com si fos un tot, encara que sigui tot un sector,
conviuen com a mínim tres realitats que són ben diferents. El conjunt d’aquest
sector, si incloem fins i tot el sector del carrer Narcís Monturiol, estem parlant de
102 hectàrees de sòl fonamentalment industrial, perquè com en tota la seva
llargària no és exactament homogeni i, per tant, no és tot el mateix, però, a partir
d’aquí, algunes qüestions.
Mirin, els problemes que es plantegen o alguns dels que s’han exposat en les
intervencions, no són diferents de molts dels polígons industrials del conjunt de
Catalunya que van créixer als anys 40, 50, 60, fins i tot 70, i que s’han vist
immersos a quedar envoltats de la ciutat, que és el que ha passat a la zona de
carretera del Mig, suposo que no se’ls oblidarà a cap de vostès que carretera del
Mig era un polígon industrial que estava per sota d’unes vies del tren que eren el
carrilet, el que avui és l’avinguda del Carrilet, i per sota d’aquell polígon industrial al
que avui és Bellvitge, no hi havia res, res de ciutat, era una zona, era la Marina. Per
tant, primera consideració, la ciutat no s’ha conformat d’aquesta manera, la ciutat
en aquest cas o la part residencial ha envoltat aquest territori.
El PRAI va ser un projecte fallit, em sembla que deia el Sr. Monrós. No, mirin, el
PRAI tenia una voluntat, i la manté, i és unir dos nuclis urbans de la ciutat que
històricament no existien com a tal i que aquest creixement, aquest
desenvolupament, els tenia separats per una zona industrial. La façana de rambla
de la Marina i que uneix des d’on avui tenim l’estació de tren de rambla Just
Oliveres fins arribar al pont de Sant Roc, on la rambla de la Marina acaba amb la
Gran Via, el que s’ha de convertir és en la gran rambla de la ciutat, sembla raonable
que de la mateixa manera que a partir del carrer, del propi carrer Major, en la seva
prolongació per Prat de la Riba, tirant avall a mà dreta tot són, o una molt bona part,
són equipaments, i abans en parlàvem d’algun d’ells, a l’esquerra és un sòl
industrial, sembla raonable que allò sigui una façana urbana, que sigui més amable
i que aquest passeig, aquesta rambla, sigui d’aquestes característiques urbanes i
no tingui la zona industrial.
Però com els hi deia al principi, parlem de tot un sector de 102 hectàrees i estem
parlant de transformar en aquest àmbit, tres “mançanes”, perquè l’altre “mançana”
del PRAI està a l’altra banda a la dreta i ja s’està desenvolupant davant de la plaça
Verge de Montserrat a camí de la Riereta. Per tant, la zona de carretera del Mig que
toca a la ronda de Dalt, la que està, diguéssim, més a prop del que són les
comunicacions amb el Prat, amb la ronda de Dalt, i que surt cap a la Granvia,
aquest és un sector que es va desenvolupar després, que les naus són més grans,
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que les naus són més modernes i que està, jo diria, pràcticament a ple rendiment, i
fet, i la comprovació d’això és que empreses rellevants, grans, que necessiten espai
i que necessiten naus grans...
Votem en contra, després continuaré la meva exposició.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, fem un altre...bé, per part d’Esquerra vol afegir alguna cosa?

SR. GARCÍA I ACERO (ERC-AM)
Sí, molt breu, molt breu. Sobre...per contestar a Ciutadans, m’alegro que el
portaveu de Ciutadans, si la seva néta sap el català i sap el castellà és gràcies a la
immersió lingüística, aquest model que vostès critiquen a cada Ple.
I, a veure, els ciutadans de l'Hospitalet, tothom gairebé sap el castellà i aquesta
moció anava a reforçar el català que no ho saben la gran majoria dels ciutadans i
les ciutadanes de la nostra ciutat i així ho manifesta aquesta moció. I el seu grup,
vostès parlen molt sempre de bilingüisme, de bilingüisme, de bilingüisme, però
vostès són monolingües, és a dir, només parlen el castellà, i aquest grup polític
parla català i castellà i nosaltres no tenim cap problema amb les dues llengües, les
dues llengües oficials d’aquest país són el català i el castellà, i aquest grup parla les
dues llengües i és més bilingüe que vostès que diuen defensar aquest tipus de
bilingüisme. El problema que tenen vostès és que és un partit que va néixer contra
la llengua catalana i volen convertir el català en una llengua folklòrica, aquest és el
problema que tenen vostès.
I sobre el tema de la carretera del Mig, jo també al senyor de Ciutadans li diria que
llegeixi la moció, se la pot llegir, i aquesta és una moció que també està parlada
amb associacions empresarials per poder-la fer. Per tant, es pot fer la lectura
comprensiva d’aquest tipus de moció, si sap llegir, possiblement no sap llegir,
perquè com està en català i creu que es persegueix la llengua catalana,
possiblement no ho sap.
I res més.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, gràcies. Hi ha alguna paraula més? Sr. Monrós.

SR. MONRÓS IBÁÑEZ (CiU)
Respecte del tema de la moció del català, bé, aquí estàvem parlant que té una néta

…/…

167

que diu que té dificultats o erra a l’escriure en castellà, jo tinc dues filles que parlen
perfectament el castellà i el català i alguna llengua més, i tinc molta família que
tenen nens, i amics, nens de tres, quatre, cinc anys, i burro ho escriuen amb b i
“ceporro” amb c, perquè, vull dir, perfectament saben els dos idiomes i els estudien i
tenen les mateixes probabilitats d’acabar-lo parlant perfectament. Suposo que, no
sé, vull dir, venir a dir que deixes de...no sé, és que és com absurd, jo no conec a
ningú, a ningú, que si sap parlar el català, no sàpiga parlar el castellà, però al revés
sí.
I a més a més, aquí s’ha parlat d’un tema de convivència, jo crec que no s’ha de
confondre la convivència, el cinquanta i pico per cent d’aquest estudi, o sigui, quan
es parla que estem al lloc cinquanta i algo de tal, no és origen del procés, ve de
molt lluny, estem en aquesta posició i ve de lluny. I és evident que ha hagut una
immigració, que tenien un avantatge al venir aquí, que és que sabien un dels dos
idiomes i quan saps un dels dos idiomes, en fi, una part important, els
llatinoamericans saben un idioma i automàticament quan ja en saps un, t’esforces
menys en l’altre, quan no el tens implantat com els teus idiomes, té lògica.
Per tant, no sé, són aquestes coses que a mi em preocupen, parlar que la
convivència, miri, jo parlo, jo he parlat, com deia el Sr. Toni García, parlo el castellà,
parlo el català, no tinc cap tipus de problema i el problema no és que sóc
independentista o no ho sóc o ho deixo de ser, perquè tinc molts amics que no ho
són i parlen els dos idiomes amb perfecta naturalitat.

SRA. ALCALDESSA
Ja està Sr. Monrós. Sr. García.

SR. GARCÍA VALLE (CIUTADANS)
Breve. No, es simplemente, a usted ya no le contesto, porque es machacar en
hierro frío, no vale la pena, porque usted no entiende lo que yo quiero decir, no le
da la gana. Pero sí le diré al Sr. Graells que ha hecho un bonito discurso, que yo
puedo compartir bastante de ese discurso, es verdad, de lo que usted ha dicho, por
no reproducirlo, estoy bastante de acuerdo, pero ha tenido usted hoy una
oportunidad magnífica de si está de acuerdo, porque dicho que bueno, que es
verdad que también el castellano en algunos sitios se está quedando atrás, usted lo
ha reconocido, de sumarse, ya que venía después de nosotros, de sumarse a esa
enmienda “in voce” para que usted hubiera tenido la oportunidad de votar lo que
nos está diciendo, que en el fondo no le parecía mal, pero no lo ha hecho, no lo ha
hecho por como siempre, porque es muy bonito hacer un discurso perfecto, del que
yo suscribo parte importante de él, pero no quedarse ahí en la retaguardia, no vale,
eso no vale, usted ha tenido la oportunidad hoy de sumarse a esa enmienda “in
voce”, porque usted ha dicho que está de acuerdo y que si la trajéramos
aquí…mire, le voy a poner a prueba, se la voy a traer esa moción, se la voy a traer,
y ojalá que usted cumpla con lo que ha dicho hoy, ojalá. Por lo tanto, los discursos
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bonitos están muy bien, pero al final después también hay que creérselos, usted lo
ha hecho muy bien, además con ese tono que a mí me gusta oír por parte de esa
bancada. Muchas gracias.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, sí…

SR. MARTÍN GONZÁLEZ (CIUTADANS)
Bueno, muy rápidamente, yo creo que el mejor modelo de educación es aquel
modelo trilingüe que varios expresidentes de la Generalitat no creo que hayan roto
ninguna convivencia por llevar a sus hijos a una escuela trilingüe. Y sobre las
lenguas que usted comentaba, nosotros somos libres de hablar todas las lenguas
que queramos, som molt lliures, podem parlar la llengua que ens doni la gana, i
tant. El que vostè faria bé és explicar bé les mocions i ben redactades i amb
mesures concretes, que vostès no ho fan, clar, dir que s’ha de fer una cosa, com ha
dit el portaveu del PSC, que té tota la raó, s’ha de concretar, clar, si vostès no
concreten, doncs passa el que passa, que les mocions no se les aproven. Gràcies.

SR. GARCÍA VALLE (CIUTADANS)
Ya ves tú, ara parla en català.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, sí, Sr. Belver.

SR. BELVER VALLES (PSC-CP)
Gràcies Sr. Alcaldessa. Per acabar de donar algunes de les informacions que
dèiem. Els hi parlava de les tres parts de la zona industrial de carretera del Mig, la
zona central que és la que va de rambla del Mig a la Fabregada, que és aquesta
façana que els hi parlava abans, i el tercer sector, la tercera part, que va des de
Fabregada fins a les vies, on aquí hem volgut fer o definir com la zona de
concentració, la zona de densitat del districte cultural.
Mirin, podem donar-li moltes voltes, el 40% d’aquest territori que està ocupat, que té
activitat, el 40% són magatzems, i aquesta és una realitat, són magatzems, per tant,
o sigui, això de la reindustrialització està molt bé, però no dissenyem coses,
utopies, sense conèixer la realitat. Quan vostès parlen de l’atracció d’indústries 4.0,
miri, nosaltres hem començat a fer una inversió i la fem juntament amb l’Àrea
Metropolitana de Barcelona, vam demanar ajuts, i estem invertint en aquesta zona
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del nostre territori, estem invertint en la zona del territori modernitzant-lo, posant-li
tot el tema de comunicacions, millorant la seva connectivitat, millorant la
urbanització i ajudant i aportant diners a les empreses que hi són, perquè puguin
millorar la seva eficiència energètica, tot això, ja estan arribant, ja hi ha empreses
que són vivers, ja hi ha empreses que estan fent crowdfunding, això ja existeix, no
hem d’esperar a que vostès ens ho proposin, ja ho fem. També els hi dic, quan
després hi ha, i algun grup així ho fa, si l’Ajuntament mou fitxa i compra una nau o
fa alguna cosa, llavors ens diuen que el que estem fent és regalar espai.
Però mirin, igualment que hem fet això amb l’Àrea Metropolitana, vam presentar
una sol·licitud de subvenció a la Diputació de Barcelona, que va obrir una línia per
millorar els polígons, que té una penalització si ets un ajuntament de l’Àrea
Metropolitana.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, hem finalitzat, a no ser que hi hagi algun comentari, no? molt bé. Les
mocions d’Esquerra Republicana, si no hem comptat malament, quedaria aprovada
la número 30 i rebutjada la número 31. És així Sra. Secretària? Sí, molt bé. Doncs
passem ara ja a les de Convergència i Unió.

Essent les 22.02 hores, abandona la sessió la Sra. Sonia Esplugas González,
regidora del grup polític municipal del Partit Popular.
Tancat el debat se sotmeten a votació les mocions números 30 i 31; adoptant-se els
següents acords:
MOCIÓ 30.- PROPOSANT UN PLA PER LA MILLORA DEL CONEIXEMENT
DEL CATALÀ A L’HOSPITALET.
Es dóna compte de la moció que es transcriu seguidament, amb una esmena “in
voce”, ja incorporada, a petició del Sr. Giménez Márquez, regidor del grup polític
municipal de la CUP-PA, i sotmesa 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
d’ICV-EUiA-PIRATES-E, Sres./Sr. Ana González Montes, Juliana Carballeira
Pascual i Iván Nieto Martínez; dels representants d’ERC-AM, Srs. Antoni Garcia i
Acero i Jorge García Muñoz; del representant de CiU, Sr. Jordi Monrós i Ibáñez; del
representant de la CUP-PA, Sr. Christian Giménez Márquez; i dels REGIDORS NO
ADSCRITS, Sra./Sr. Cristina Santón Ramiro i Rafael Jiménez Ariza; i amb 7 vots
en contra dels representants de CIUTADANS, Srs./Sres. Miguel Manuel García
Valle, M. Carmen Esteban Fernández, Rainaldo Ruiz Narváez i Jesús Amadeo
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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, adoptant-se els acords
que figuren en la seva part dispositiva:

La situació lingüística de l’Hospitalet, com la del Baix Llobregat, el Barcelonès i el
conjunt de Catalunya, dista molt de la plena normalització lingüística que es va
impulsar amb la restitució de la Generalitat i la introducció de l’ús del català en les
institucions i en el sistema educatiu.
La llengua catalana ha patit una minorització lingüística sistematitzada i perpetuada
pels poders jurídics i polítics estatals des de fa segles i intensificada durant la
dictadura franquista. Tret del breu període de la Segona República, l’ús del català
ha estat activament reprimit i perseguit fins a una data tan recent com és l’any 1978.
Vist que durant la transició, determinada per les mobilitzacions de gran part de la
societat catalana, s’assoleix un ampli consens social que consolida la indestriabilitat
dels drets socials i els drets nacionals, amb una aposta clara per l’oficialitat plena de
la llengua catalana, la normalització dels mitjans de comunicació en la llengua
pròpia del país i una única xarxa escolar amb el català com a llengua vehicular.
Atès que la Llei 1/1998 de política lingüística és fruit del consens i explicita la
voluntat política de la Generalitat de Catalunya de continuar impulsant el procés de
normalització lingüística en tots els segments de la vida social arreu dels territoris
de parla catalana. Si bé s’ha avançat cap a una major cohesió social, coneixement,
prestigi i ús de la llengua, el català encara queda lluny de tenir un nivell de salut
acceptable.
Vist que aquest consens, però, s’ha volgut trencar els darrers anys per alguns
elements sectaris de la dreta espanyolista, que cerquen minoritzar encara més el
català a través de propostes com la reducció de la presència del català a la televisió
–que ja és minoritària–, la discriminació dels alumnes en funció de la seva llengua
inicial o la supressió de les institucions que faciliten a la població l’aprenentatge de
la llengua, com el Consorci per a la Normalització Lingüística.
Atès que segons l’informe de Política Lingüística de la Generalitat publicat el 16 de
novembre de 2016 sobre el coneixement del català, l’Hospitalet ocupa el lloc 49 de
les 50 ciutats més poblades de Catalunya amb només el 54,7% de la població que
declara saber parlar català.
Atès que el Ple de l’Ajuntament de l’Hospitalet del 22 de desembre de 2006 va
aprovar el Reglament per a l’ús de la llengua catalana, que garanteix que el català
sigui la llengua d’ús preferent en l’administració local i que el mateix Ajuntament en
fomenti aquest ús perquè tota la ciutadania pugui ser atesa sense cap discriminació
per raons de llengua.
Atès que cal seguir treballant per al foment i la normalització de la llengua catalana
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a l’Hospitalet.
Atès que cal garantir que el català sigui la llengua vehicular del sistema educatiu i
d’ús preferent de l’administració i als mitjans de comunicació públics .
Atès que cal promoure el català al teixit associatiu i comercial de l’Hospitalet
El Ple de l’Ajuntament de L’Hospitalet a proposta del Grup Municipal d’Esquerra
Republicana de Catalunya, acorda:
Primer.- Reafirmar el compromís de l’Ajuntament de l’Hospitalet amb la plena
normalització de la llengua catalana, ja sigui aplicant el Reglament per a l’ús de la
llengua catalana dins del mateix Ajuntament i les empreses concessionàries, com
amb la seva relació amb la ciutadania, els organismes i les entitats del municipi i de
tot l’àmbit lingüístic català.
Segon.- Expressar el suport de l’Ajuntament de l’Hospitalet al model d’immersió
lingüística en el sistema educatiu, davant l’ofensiva contra aquest model inclusiu,
integrador i d’ampli consens que ha demostrat la viabilitat d’una cohesió social
vehiculada en català i com a únic model que garanteix l’aprenentatge adequat de la
llengua.
Tercer.- Que l’Ajuntament, amb el Consorci per a la Normalització Lingüística del
qual forma part, elabori i aprovi un Pla d’ impuls i de foment de l’ús del català a
l’Hospitalet, per tal de garantir entre d’altres :
a. La potenciació de l’activitat del Centre de Normalització Lingüística.
b. La formació necessària al personal de l’administració local, guàrdia urbana, i
empreses concessionàries, a fi de garantir i millorar la capacitat d’oferir un
servei i un tracte a la ciutadania també en català.
c. El foment de l’ ús i el coneixement del català al comerç i a les entitats de la
ciutat.
Quart.- Traslladar els presents acords al Consell de Ciutat, als Consells de
Districte, a la FAVV de l’Hospitalet, als grups polítics del Parlament de Catalunya, al
Centre de Normalització Lingüística de l’Hospitalet, a l’Ateneu de Cultura Popular de
l’Hospitalet i a la Direcció General de Política Lingüística de la Generalitat de
Catalunya.
MOCIÓ 31.- PER LA REINDUSTRIALITZACIÓ DE LA ZONA INDUSTRIAL DE
LA CARRETERA DEL MIG.
Ha estat rebutjada 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
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Ruiz Narváez i Jesús Amadeo Martín González; i dels REGIDORS NO ADSCRITS,
Sra./Sr. Cristina Santón Ramiro i Rafael Jiménez Ariza; i amb 10 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; 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.
CONVERGÈNCIA I UNIÓ
En relació amb les mocions presentades pel grup polític municipal de
Convergència i Unió, números 32 i 33, es produeixen les intervencions següents:

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, Sr. Monrós.

SR. MONRÓS IBÁÑEZ (CiU)
Des del Partit Demòcrata, un cop més, un Ple més, i en la primera de les mocions
conjuntes que hem presentat també pels plataners del camp de l’Hospitalense,
presentem mocions de ciutat, malgrat hi hagin grups que diguin que ens dispersem.
La moció per iniciar el procés participatiu per renovar la plaça Mare de Déu de
Montserrat, és una moció que el que pretén és que una plaça història del barri
centre, la coneguda com a plaça del Bacallà, un cop acabades les obres dels
edificis de lloguer per a joves de Can Arús, doncs en aquests moments creiem que
és el moment oportú per obrir un procés participatiu en que la ciutadania de
l'Hospitalet pugui opinar de cóm fer aquesta remodelació.
És una zona que ha quedat desdibuixada, antiga, té una forma especial aquesta
plaça i la seva prolongació fins els pisos de Can Arús, però també amb el benentès
que és una zona on hi ha molt aparcament i el que volem des d’aquesta moció és
que es preservi aquest aparcament.
Evidentment, no em fa falta que em diguin, que ja posin pegues abans de
començar, és un tema que crec que des d’un procés participatiu es pot resoldre
cóm volen els veïns que sigui aquesta plaça i el seu reordenament urbanístic.
En el seu dia crec que ja fa molts anys va haver-hi una proposta inclús de fer un
pàrquing subterrani que no va tirar endavant, entenc que fa molts anys hi havia un
problema que com que es van soterrar les vies del carrilet, doncs hi havia com una
certa temença per part de la gent que allò no pogués ser possible.
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En tot cas, aquest procés participatiu el que pretén és això, doncs que la ciutadania
pugui opinar de cóm seria aquesta reformulació de la plaça Mare de Déu de
Montserrat, per fer-la més amable, més maca i alhora també, vull dir,
urbanísticament sostenible.
Quant a l’altra moció que és revisar la vigència de les plaques de guals instal·lades
a la ciutat, ens trobem queixes o ens trobem situacions en que tenim locals que
tenen, en principi, un gual que hauria d’estar en regla i que per diferents motius o ja
no s’utilitza com a tal o el deixen de pagar. Això significa tant a zones urbanes com
a zones industrials.
Què pretenem, doncs? Que l’Ajuntament faci una revisió a fons de totes aquestes
plaques, d’aquestes situacions, per veure si compleixen amb els requisits de
continuar tenint el gual en ordre, que se’ls requereixi el pagament, si és així que no
el paguen, o si realment no s’utilitza, la finalitat per la qual el van sol·licitar no s’està
portant a terme, doncs que utilitzin la legislació municipal vigent, doncs per
actualitzar aquestes situacions.

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

SR. MARTÍN HERMOSÍN (REGIDOR NO ADSCRIT)
Sí, gracias. Respecto a la 32 me abstengo y en la 33 a favor.

SR. JIMÉNEZ ARIZA (REGIDOR NO ADSCRIT)
Sí, gràcies Alcaldessa. La moció 32 la anava a votar a favor sense dir res i al
final...no, només és pel tema de l’aparcament també, o sigui, al final hi ha un punt
que posa de la manera més eficient, hem d’entendre que a una ciutat com
l'Hospitalet l’aparcament en superfície no és una forma eficient d’aprofitar l’espai
públic, són models. Són models i, a veure, que votarem a favor, perquè parlem
de...exactament, perquè és fruit d’un consens i va un procés participatiu i sense cap
dubte votaré a favor d’aquesta moció.
I a la moció 33, també votem a favor.

SRA. SANTÓN RAMIRO (REGIDORA NO ADSCRITA)
Gràcies, a favor de les dues.
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SR. GIMÉNEZ MÁRQUEZ (CUP-PA)
A favor de les dues mocions.

SR. GARCÍA I ACERO (ERC-AM)
A favor de les dues.

SR. ALONSO NAVARRO (PP)
Ens abstenim a la 32 i a favor de la 33.

SRA. GONZÁLEZ MONTES (ICV-EUiA-PIRATES-E)
A favor de les dues.

SR. GARCÍA VALLE (CIUTADANS)
Muchas gracias. Bueno esta moción, proceso participativo de la plaza Mare de Déu
de Montserrat, bueno aquí lo que nosotros…ojalá hubiera recursos para renovar
todos los espacios públicos de la ciudad, no sabemos si con los 100 millones
redondos que se ha sacado de la manga nuestra Alcaldesa, al final, a un año de
elecciones, llegará para renovar todos los espacios públicos, porque lo vemos
complicado. Bueno, Sr. Monrós, lleva usted un tiempo, bueno, no sé a qué obedece
este afán suyo en fijarse solamente en una zona de la ciudad, cuando tenemos
zonas que, honradamente, nosotros creemos que se están quedando más atrás. Yo
no quiero que sea esto como una crítica, pero no quiero equivocarme en lo que
pueda pensar, por eso no le diré por lo que yo creo que usted lo hace, porque
puedo equivocarme y no quiero tampoco herir susceptibilidades.
Mire, hay que hacer un plan, es verdad, integral de la ciudad, que yo creo que
tendría que haberlo, que hablarlo con toda la oposición, para diseñar una ciudad,
pero hay que tener, como yo he dicho siempre, unas ciertas prioridades, usted tiene
prioridades por una zona, probablemente porque vive en ella y le gusta, nada que
decir, no es una crítica. Pero nosotros entendemos, de verdad, que hay zonas que
lo necesitan más Sr. Monrós, lo entendemos, y es una cuestión de intentar
igualarnos, que no haya barrios del norte dejados, esa ciudad de dos velocidades
que hemos venido hablando aquí, que al gobierno ya sé que no le gusta, pero es
verdad, y que a veces el gobierno, pues yo estoy convencido que al gobierno
tampoco le gusta, lo que pasa es que hace poco por evitarlo, se ha empeñado
Núria Marín en sus, bueno, estos viajes mediáticos que hace de vez en cuando de
promocionar una parte importante, para ella, de la ciudad y la otra la consideramos,
sinceramente…y yo…, usted no debería caer en eso, porque yo a usted le veo con
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más ambición de ciudad, sinceramente, cuando hablamos a nivel personal lo veo
muy preocupado por toda la ciudad en su conjunto. Pero bueno, a veces, pues
bueno, como se suele decir, uno tira siempre a su patria chica, entre comillas, esto
en clave de humor, no haga usted como el gobierno, visualice la ciudad en su
conjunto, visualícela.
Mire, nos vamos a abstener, porque nos parece, sinceramente, que…es que no
estamos en contra tampoco de que ese barrio mejore y de que usted pregunte y
haya participación, no estamos en contra, pero sí estamos un poco en contra en
que no distingamos bien las prioridades, que pueden ser distintas las del gobierno a
las nuestras, que las podemos compartir o no, pero yo creo que esta ciudad lo que
necesita es un plan integral, sobretodo de los barrios que se quedan más atrás, de
los barrios más humildes, y evidentemente eso es dinero que hay que invertir ahí.
Así que, con todo el dolor de mi corazón, porque me gustaría que la Sra. Alcaldesa,
con esos malabarismos que hace que saca 100 millones cuando falta poco para las
elecciones, pudiera sacar otros 100 y nos llevara a poder hacer esas cosas que
también harían falta, pero que nosotros detectamos otras prioridades. Y sobre todo
lo que queremos es que ese plan potente integral de la ciudad se hable, ya queda
poco para agotar esta legislatura, para traer un proyecto nuevo y sobre todo de
participación con la propia…con todos los escaños que representan la mayoría de
los ciudadanos, no esa parte sólo, que representa mucho o muy importante y muy
legítimo y por eso tiene la responsabilidad de gobernar, porque tiene más
puntualmente que cada uno de nosotros.
Pero lo que le decía yo un día, vos sois más que nos, pero todos nos somos más
que vos, y tenemos necesidad de que nos escuche y que hablemos de una ciudad
integral entre todos y seguramente ustedes podrán aportar más, porque son más y
tendrán más experiencia, pero vamos a compartirla, vamos a aportar también
nosotros. Por lo tanto, yo creo que hay que tener una visión de una ciudad más
global, que no se quede atrás ningún barrio y por eso es por lo que le voy a votar la
abstención, que si no, con mucho gusto le votaría a favor. Es posible que si
diseñamos ese proyecto algún día…yo también vivo en el centro y me gusta verlo
bien, pero no quiero ser egoísta, no quiero ser egoísta, quiero que la poca riqueza
que podemos redistribuir vaya a lo que yo creo que es prioridad, a los barrios más
necesitados. Nada más.
Luego queda aquí otra que la votaremos, la 33 se la votaremos a favor. Muchas
gracias.

Essent les 22.10 hores, s’incorpora a la sessió la Sra. Sonia Esplugas González,
regidora del grup polític municipal del Partit Popular.

SR. GARCÍA MOMPEL (PSC-CP)
Sí, per la 33, jo crec que fa algunes consideracions vostè que mereixerien una mica
de, diria jo, d’algun comentari. A veure, el problema de l’aparcament no té res a
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veure amb les plaques de gual que puguem tenir en desús i ara li explicaré.
Vostè sap perfectament que en aquest moment el parc mòbil de la ciutat, i si no ja li
dic, ja ho he dit en d’altres ocasions, el parc mòbil de la ciutat pràcticament
correspon al nombre de places que tenim a la ciutat, tant en superfície, com dintre
dels edificis. El problema que té aquesta ciutat de mobilitat és que no tenim una
regulació, precisament perquè en algunes ocasions alguns grups tampoc la fan
fàcil, no tenim una regulació que permeti que les persones que es mouen en vehicle
puguin aparcar d’una manera satisfactòria i, a més a més, afegint dos variables
importantíssimes, deixant de contaminar, per tant, això és important, i per altra
baixant la siniestrabilitat, que són les dues qüestions que penso que podrien aportar
si n’hi hagués una regulació, com les zones aire que permeten aquesta qüestió.
Dir-li, respecte de les llicències de gual, en aquest moment no tenim constància que
n’hi hagi molta disfunció, pot haver-hi algunes, però no gaires. És constant, des de
l’any 2010 el nombre de guals pràcticament és constant, vull dir que el cicle
econòmic no li ha afectat gaire, per què, perquè es revisen pràcticament cada any i,
per tant, malgrat que estem d’acord en que l’hem de revisar i li votarem la moció a
favor, li hem de dir que no s’amoïni, perquè no hi ha gaire disfunció, és possible que
en aquesta zona, sobretot a la rambla Marina i en algun altre lloc hi pugui haver
algunes producte de, doncs que s’estan fent noves construccions i que està variant
una mica la via pública.
Per tant, estem en revisió constant, aquest any hem revisat 518, ara n’hi ha
aproximadament 4.300, els recursos humans són els que són, però la garantia de
poder utilitzar-ho fa que la gent que té un gual vagi directament a l’administració i el
pagui sense cap tipus de problemàtica. Per tant, li votarem la moció a favor, però jo
diria que són dues qüestions diferents, el tema de l’aparcament i el tema dels guals,
m’ha semblat que era oportú fer-li aquesta consideració, perquè jo el veig sota un
altre punt de vista.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, per la primera, Sr. Graells.

SR. GRAELLS VEGUIN (PSC-CP)
Sí, respecte a la plaça Mare de Déu de Montserrat, antiga plaça, bé, popularment
coneguda per la plaça del Bacallà, jo haig de dir que, a veure, coincidim, al menys
l’equip de govern nostre, evidentment hi ha aspectes, com en qualsevol altre barri,
s’han produït avenços, s’han produït millores, evidentment l’oposició dirà que
insuficients, nosaltres direm que amb una valoració positiva, ho podrem dir així,
però evidentment també hi ha aspectes a millorar, en tots els barris, i al barri del
centre també hi ha coses a millorar, seria impossible que no hi hagués res a
millorar. I evidentment, dins del barri del centre jo crec que una assignatura
pendent, que en el seu moment ja es va intentar, com es deia, jo no ho vaig viure
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com a govern, diríem, però sí com a veí, el trobar solucions a una plaça que es
fantàstica, que dibuixa un triangle amb la base dels aparcaments, doncs és una
superfície molt important, cèntrica, que la gaudeixen tots els barris, perquè anem al
centre de la ciutat, tothom gaudeix de la rambla Just Oliveres, tothom gaudeix de...
és el centre històric i, per tant, crec que, doncs que és bo que hi hagi un centre
històric que es vagi cuidant, es vagi millorant, amb totes les dificultats que té aquest
centre històric.
Evidentment, immediatament hem obert processos participatius, al carrer Francesc
Moragas, al propi carrer Xipreret, que és un carrer que sempre ha costat trobar el
consens, per fi hem aconseguit el..., perdó, el carrer Príncep de Bergara, hem
aconseguit aquest consens, Xipreret, l’hem d’aconseguir en el futur o als entorns de
Can Sumarro, aquests entorns del centre històric que requereixen, òbviament,
doncs de millora, però evidentment introduïm, carrer Santa Anna també obrirem ara
un procés participatiu, s’ha fet la plaça de la Remunta, aviat tindrem un procés
participatiu pel carrer Digoine, el carrer Bellavista, el trosset del carrer Sant Joan,
tots aquells entorns que estan, diríem, en el centre històric, doncs es va avançant,
per tant, tenim vocació d’avançar en el centre, com en d’altres, en tots els altres
barris.
I en el cas de Mare de Déu de la Mercè, sí que és veritat, de Montserrat, sí que és
veritat que hem de fer un estudi, un procés participatiu, sense enganyar ningú, així
com en d’altres processos participatius els hem obert perquè hi ha previst fer una
actuació, perquè hi ha previst fer una reforma integral dels carrers que deia abans,
en aquest cas no és així i, per tant, no podem estar generant expectatives
d’immediatesa en quant a fer actuacions en aquest sentit i sé que és veritat que el
gran repte serà cóm millorem aquest entorn, que és enorme, que és una gran
superfície i resolent una mica tota la qüestió mal resolta de l’aparcament, no dic
que, ni ens hem de pronunciar en aquest sentit, cóm s’aborda el tema de
racionalitzar l’aparcament també en aquest sentit.
I, per tant, aquí sí que tots hauríem de fer també un esforç de treballar pels
consensos, perquè si arribem als consensos millorem, però si treballem per fer o
per dir el contrari del que està fent el govern, no estem ajudant a treballar els
consensos i, en aquest sentit, si en el procés participatiu hi ha una certa lleialtat,
doncs d’alguna manera podrem avançar en introduir millores en una zona molt
sensible com és un centre històric d’una ciutat.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, sí, Sr. Monrós, tampoc sí...

SR. GRAELLS VEGUIN (PSC-CP)
Votamos a favor.
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SRA. ALCALDESSA
Estan aprovades les mocions, vull dir que si ens podem estalviar...

SR. MONRÓS IBÁÑEZ (CiU)
No, però es diuen coses que em fan certa gràcia. Sr. Miguel García, jo, al ser sol un
regidor, vaig als consells de districte de tots els districtes, en tots els consells de
districte han hagut processos participatius en els que he participat. Sí, sóc del barri
centre, vaig néixer al barri centre i estic molt orgullós, però m’estimo tot l'Hospitalet i
he anat a aquests temes per decidir aquest processos participatius a tots els barris i
districtes de la ciutat.
Com aquí s’ha dit, la rambla Just Oliveres és el centre neuràlgic de l'Hospitalet, que
empalma amb rambla Marina que, si ho sap vostè, dóna la casualitat que són dos
barris, rambla Marina i rambla Just Oliveres és Centre i Bellvitge, i l’avinguda del
Carrilet també d’alguna manera en la concepció que s’ha anat millorant en aquests
darrers, bé, des dels anys 80 que es va soterrar, és una via que travessa la ciutat
de punta a punta, que acaba Santa Eulàlia-Barcelona i va a Cornellà.
Millorar qualsevol aspecte en positiu i, a més a més, agradi o no agradi, el Centre
de l'Hospitalet és el barri més antic que té la ciutat i, per tant, hi ha coses que són
més antigues que la resta, no li aniré a demanar cap procés participatiu, en principi,
de la plaça Europa, perquè com que més o menys és nova. Però no es preocupi, jo
tinc moltes idees per a tota la ciutat, el que passa és que no presentaré cinquanta
mocions de cop.
I aquesta lleialtat institucional que em demana el Sr. Graells, crec que amb el carrer
Príncep de Bergara ja ho vaig demostrar, des que s’ha aprovat fins que es porta a
terme ha passat temps i mai m’he posat en contra del tema, quan ha estat possible
ho hem reclamat en els pressupostos, ara precisament, en aquest any 2018, és
possible i ho tiren endavant. Ja sé que les coses no són amb immediatesa, però
lògicament amb previsió, les coses primer s’han de demanar, s’han d’aprovar i
després s’han de projectar.
Per tant, no es preocupi Sr. Miguel García, que jo em preocuparé de tota la ciutat,
perquè em preocupo d’anar, en tot el possible, als consells de districte o informarme d’aquests processos participatius i de les coses que en aquests pressupostos
participatius s’han anat aprovant i les coses que no s’han aprovat i que creiem des
del Partit Demòcrata que poden ser millorables, les proposem a banda i les
sotmetem democràticament, democràticament com sempre, a votació.

A continuació l’Alcaldessa obre un segon torn d’intervencions dels grups polítics
municipals que ho desitgin.
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SR. GARCÍA VALLE (CIUTADANS)
Mire Sr. Monrós, yo he sido con usted muy amable, muy exquisito, pero usted se
enfada aunque le regalen un pavo, porque yo le he dicho precisamente lo que usted
ha dicho, le he dado por hecho su...toda la ciudad, por su trabajo, por su
preocupación, todo lo que usted ha dicho, entonces no entiendo porque lo dice
usted con esa acritud, lo único que le he hecho es una consideración, una forma de
ver las cosas.
Pero la verdad, oiga, aquí hay que venir con pinzas, porque aquí hay una
sensibilidad, vamos, que estamos todos que vamos, que parece que…oiga, yo
intento bajar el tono, pero es que me da la sensación de que aunque le regale a
usted una bandeja de pasteles se va usted a enfadar, porque lo que he dicho, y
usted lo ha reconocido, es que de alguna manera usted, pues tenía sensibilidad por
la ciudad y tal, pero que era lógico y normal, incluso lo admi…yo lo veía, pero yo
entendía que había otras cosas dónde se tenía que hacer una inversión más
potente y tal, eso no quiere decir que no.
Mire, en lo que sí estoy de acuerdo es que hay que mejorar, y lo decía por aquí el
señor…quién era, no, Graells, que hay que mejorar el aparcamiento, era el Sr.
Graells, y todo eso es verdad, porque aquello está…es un laberinto de la puñeta, es
verdad que es complicado para aparcar, ahí estamos de acuerdo.
Y mire, oiga, en el centro no todas las zonas son viejas, no se equivoque, esa zona
precisamente no es muy vieja, hay edificios muy nuevos, pero en cualquier caso,
oiga, si yo lo acepto, que yo le acepto, sí hombre, sí, hay edificios nuevos, hombre,
no me diga que no, yo le acepto esa sensibilidad, que se la acepto, que no hay
problema, pero que no se enfade usted Sr. Monrós.
Que es que ya le digo que al final vamos a tener que venir aquí, cuidadín que este
cual, pues nada, yo no le he dicho nada para que usted se lo tomara como…porque
miraba usted hasta con un rigor ahí, bueno parecía que…y lo que le he admitido,
todo lo que usted ha dicho yo se lo he admitido por adelantado, ahora que yo tenga
una concepción distinta y yo crea que hay que hacerlo.
Y mire, en cuanto que va usted a todos los distritos, pues a algunos no, porque yo a
alguno he ido y no hemos coincidido. Pero en cualquier caso, también sé que va,
eso no quiere decir que tenga usted más o menos conciencia del resto de la ciudad,
que sea más transversal. No, hombre, pero que yo lo que le he dicho es que a mi
modo de ver, y no se enfade usted, había otras prioridades para mí.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé. Ja estem. Queden aprovades les dues mocions, per tant farem el procés
participatiu per a la remodelació de la plaça Mare de Déu de Montserrat i el tema
dels guals també ha quedat aprovat.
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Passem ja a l’últim apartat de la CUP-Poble Actiu.
Tancat el debat se sotmeten a votació les mocions números 32 i 33; adoptant-se els
següents acords:

MOCIÓ 32.- PER INICIAR UN PROCÉS PARTICIPATIU PER RENOVAR LA
PLAÇA MARE DE DÉU DE MONTSERRAT.
Es dóna compte de la moció que es transcriu seguidament, i sotmesa a votació,
estant absent la regidora Sra. Esplugas González, regidora del grup polític
municipal del PP, 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 d’ICV-EUiAPIRATES-E, Sres./Sr. Ana González Montes, Juliana Carballeira Pascual i Iván
Nieto Martínez; dels representants d’ERC-AM, Srs. Antoni Garcia i Acero i Jorge
García Muñoz; del representant de CiU, Sr. Jordi Monrós i Ibáñez; del representant
de la CUP-PA, Sr. Christian Giménez Márquez; i dels REGIDORS NO ADSCRITS,
Sra./Sr. Cristina Santón Ramiro i Rafael Jiménez Ariza; i amb 6 vots d’abstenció
dels representants de CIUTADANS, Srs./Sres. Miguel Manuel García Valle, M.
Carmen Esteban Fernández, Rainaldo Ruiz Narváez i Jesús Amadeo Martín
González; dels representants del PP, Sr. Pedro Alonso Navarro; i del REGIDOR NO
ADSCRIT Sr. Francisco Javier Martín Hermosín; assistents presents en el moment
de la votació, adoptant-se els acords que figuren en la seva part dispositiva:

Abans coneguda per la plaça del Bacallà, la plaça Mare de Déu de Montserrat està
situada al barri del Centre entre l’avinguda del Carrilet i el carrer Josep Maria de
Sagarra.
Durant els darrers mesos, el veïnat de la zona ha hagut de conviure amb les obres
de l’edifici de pisos de lloguer per a joves de Ca n’Arús, una obra que, a la vegada,
ha servit per tancar el perímetre de la plaça.
Ara que ja s’han acabat aquestes obres, creiem que ha arribat el moment de pensar
en dur a terme una reformulació de la plaça, millorar la seva conservació i fer un
nou disseny de manera que es pugui aprofitar de manera més eficient l’espai (la
zona d’aparcament també) i, a la vegada, fer que la plaça sigui més amable i més
maca.
Aquesta ha de ser una plaça dissenyada per cobrir les necessitats del veïnat i, per
això, han de ser els hospitalencs i hospitalenques els que decideixin les
característiques de la nova plaça.
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El ple, a proposta del grup polític de CiU-PDeCAT, adopta els següents acords:
PRIMER.- Instar a l’Ajuntament de l’Hospitalet a obrir un procés participatiu perquè
la ciutadania de l’Hospitalet pugui decidir com vol que sigui, i quines
característiques ha de tenir, la nova plaça de Mare de Déu de Montserrat.
SEGON.- Instar l’Ajuntament de l’Hospitalet a, d’acord amb els resultats i
conclusions del procés participatiu, dur a terme la reformulació i millora de la plaça
Mare de Déu de Montserrat.
TERCER.- Donar trasllat de l’acord d’aquesta moció a les associacions i entitats del
barri Centre i Sant Josep i al Consell del Districte I.
MOCIÓ 33.- PER REVISAR LA VIGÈNCIA DE LES PLAQUES DE GUAL
INSTAL·LADES A LA CIUTAT.
Es dóna compte de la moció que es transcriu seguidament i sotmesa a votació,
estant absent la regidora Sra. Esplugas González, regidora del grup polític
municipal del PP, s'aprova per unanimitat dels assistents presents en el moment
de la votació, adoptant-se els acords que figuren en la seva part dispositiva:

L’Hospitalet és una ciutat que, per les seves característiques, té un problema
estructural de manca d’aparcament en superfície.
Dit això, també es pot observar que darrerament, i degut al descens de l’activitat
econòmica en molts dels nostres barris, hi ha molts locals que disposaven de gual
però que, a hores d’ara i des de fa anys, romanen tancats i sense cap tipus
d’activitat.
Tot i que és possible que aquests locals continuïn tenint vigent la llicència de gual
també és cert que és possible que molts d’ells no la tinguin al corrent de pagament.
El fet és que, davant el dubte, el veïnat continua sense aparcar a la porta d’aquests
locals amb placa de gual.
L’existència de diferents locals en aquesta situació, junt amb el greu dèficit
d’aparcament que presenten molts barris de la nostra ciutat, fa evident la necessitat
de dur a terme una revisió de l’estat de les plaques de gual instal·lades al conjunt
de la ciutat per tal de poder convertir en nous llocs d’aparcament aquells espais on
es comprovi que el gual ja no disposi de la seva corresponent llicència
El ple, a proposta del grup polític de CiU-PDeCAT, adopta els següents acords:
PRIMER.- Instar a l’Ajuntament de l’Hospitalet a comprovar la situació en la que es
troben les plaques de gual instal·lades al conjunt de la ciutat per tal de poder
convertir en plaça d’aparcament aquells espais reservats a guals que ja no
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disposen de la corresponent llicència.
SEGON.- Donar trasllat de l’acord d’aquesta moció a les associacions de veïns i
comerciants de la ciutat.
CANDIDATURA D'UNITAT POPULAR-POBLE ACTIU
En relació amb la moció presentada pel grup polític municipal de
Candidatura d'Unitat Popular-Poble Actiu, número 34, es produeixen les
intervencions següents:

SRA. ALCALDESSA
Sí, per part de la CUP.

SR. GIMÉNEZ MÁRQUEZ (CUP-PA)
Sí, bé, una breu explicació del contingut de la moció.
Rojava està composada per tres cantons: Efrîn, Kobani i Cizîrê (Jazira). En aquests
cantons, a partir del confederalisme democràtic, el poble kurd ha aconseguit, enmig
d’una guerra total contra el feixisme de l’Estat Islàmic, construir un model social i
polític democràtic, multicultural, multilingüístic i multireligiós enmig d’un Orient Mitjà
en plena guerra.
El 20 de gener de 2018, l’estat turc, membre de l’OTAN des de 1952, saltant-se
totes les normes del dret internacional, va penetrar a territori sirià per desenvoluparhi una operació militar ofensiva, batejada amb el nom de “branca d’olivera”.
L’Observatori Sirià de Drets Humans, una ONG amb seu a Londres, assegura que
l’aviació turca ha llançat desenes d’atacs contra diferents parts d’aquest
enclavament kurd dins l’estat sirià, en els quals ha provocat prop de 100 víctimes
mortals, moltes d’elles població civil. A Efrîn hi viuen sirians, kurds, iazidites, àrabs i
turcmans.
És per tot això, que li proposem a aquest Ple, l’aprovació dels següents acords,
mostrar el suport de aquest Ajuntament al cantó d’Efrîn, un espai democràtic,
multiètnic, multireligiós i multilingüista a la regió kurda de Rojava.
Mostrar el rebuig de l’Ajuntament davant la ingerència de l’estat turc a Síria i la
intervenció armada fora de les seves fronteres contra el poble kurd.
I donar el trasllat al Congrès dels Diputats, al Ministerio de Asuntos Exteriores, al
Parlament de Catalunya, a l’Embajada de Turquia, al Consolat de Turquia i a Azadí,
plataforma de solidaritat amb el poble kurd.
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I per últim, aprofitant la data d’avui, el dia d’avui, volem aprofitar també per llegir un
breu comunicat de suport al poble d’Efrin, avui, “24 d'abril és un dia de solidaritat
internacional de les dones per Efrin. Des de Rojava, les companyes fan una crida a
totes les dones del món per defensar Efrin de l'atac genocida de Turquia i els seus
aliats gihadistes. Fa ja tres mesos l'estat feixista de Turquia va començar l'operació
branca d'olivera que tenia com a objectiu acabar amb el govern autònom
democràtic de Rojava, basat en l'alliberament de les dones i l'ecologia. Des de
llavors, l'estat turc i els seus aliats gihadistes, han bombardejat i assassinat a
centenars de persones i han destruït símbols culturals, vestigis de la història de les
dones i de la cultura matriarcal i igualitària de la regió. Durant tot aquest temps les
dones del nord de Síria han defensat el cantó de Efrin, símbol de la resistència de
les dones i dels pobles, contra tota forma d'opressió, explotació, feminicidi i
racisme. Com a dones, des d'aquí donem suport a les companyes que resisteixen a
Efrin i lluiten per l'alliberament de totes les dones i pobles del món. Defensar Efrin
és defensar la revolució de les dones”.
Gràcies.

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

SR. MARTÍN HERMOSÍN (REGIDOR NO ADSCRIT)
Gracias. En contra.

SR. JIMÉNEZ ARIZA (REGIDOR NO ADSCRIT)
Sí, gràcies Alcaldessa. La veritat és que em falta informació i coneixement del tema
com per construir-me una posició ferma sobre aquest tema, així que faig una
abstenció.

SRA. SANTÓN RAMIRO (REGIDORA NO ADSCRITA)
Abstenció.

SR. MONRÓS IBÁÑEZ (CiU)
A favor.
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SR. GARCÍA I ACERO (ERC-AM)
A favor de la moció.

SR. ALONSO NAVARRO (PP)
En contra.

SRA. CARBALLEIRA PASCUAL (ICV-EUiA-PIRATES-E)
A favor.

SR. GARCÍA VALLE (CIUTADANS)
Bueno, me voy a abstener, porque esto tiene aquí un laberinto que cualquiera...,
sinceramente no lo veo nada claro este posicionamiento, por lo tanto, nos
abstenemos con todo el respeto.

SR. BELVER VALLES (PSC-CP)
Segurament no sé si el més raonable és això, ens abstenim i passem de llarg i ja
està, però crec que portem una cosa prou rellevant com per tots plegats dir alguna
cosa i no és fàcil, perquè no són blancs i negres, perquè quan parlem del poble
kurd parlem de tot el poble kurd, aquí barregem el PKK, que és una organització
terrorista a la llista d’organitzacions terroristes reconeguda a l’ONU, quan parlem
del suport de Turquia amb l’Estat Islàmic o amb els yihadistes, alerta, el poble kurd,
Turquia estava demanant una franja de 30 km de seguretat amb la seva frontera
amb Síria per, a partir d’allà, no sentir-se ells agredits i el poble kurd per una altra
banda el que diu és, escolti a mi em dóna igual, però deixi’m un tros on viure com a
poble, perquè crec que tenim dret a tenir un espai on ser-hi, és cert que des del
punt de vista de tot el que és la zona de Rojava, el cantó d’Efrîn és el que queda a
l’oest del riu Èufrates i aquest és el que està generant una bona part del problema.
Per tant, és una cosa prou complexa com perquè la puguem ventilar en un no res,
jo els hi dic i nosaltres amb el grup ara ho parlàvem, hem vist de tot, he parlat, els hi
puc assegurar, hem parlat amb gent del grup socialista del Parlament Europeu, amb
el grup parlamentari europeu socialista, al Congrés dels Diputats, al Parlament de
Catalunya, gent que porta temes de política internacional, els hem enviat la moció,
com vostès saben s’ha presentat en d’altres ajuntaments, i ja els hi dic jo que el
grup socialista no ha mantingut la mateixa posició aquí o allà, per dir dos, a Lleida
vam fer una cosa i Tarragona justament la contrària.
Per tant, no és un tema senzill i els dos acords que ens porten, un que és mostrar el
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suport al cantó d’Efrîn, un espai democràtic, multiètnic, multireligiós i multilingüista a
la regió kurda de Rojava, evidentment aquest punt el votem favorablement, perquè
mostrar el suport a una gent que està patint, pel motiu que sigui, perquè aquí també
dilueixen les seves cuites Estats Units, Aràbia Saudita, Rússia, França, allà tenim a
mig món i pobre gent que està allà reben i al final jo crec que no saben ni qui els
dispara. Per tant, el nostre suport, el nostre reconeixement i la nostra atenció en
aquesta part del món.
En el segon que diu mostrar el rebuig de l’Ajuntament davant la ingerència de
l’Estat turc a Síria i la intervenció armada fora de les seves fronteres contra el poble
kurd, els hem de dir, aquest ens dóna totes les dubtes, ens genera moltes dubtes,
evidentment que un país envaeixi un territori d’un altre país, ha portar a un conflicte
armat, això mai és desitjable i, a més a més, és reprovable per a tothom. També dir
que en aquest aspecte no ha tingut el rebuig de l’ONU per exemple, ni del Consell
de Seguretat de l’ONU en aquesta qüestió. Han hagut potencies estrangeres, tal i
com els hi deia, d’Estats Units o Rússia, que aquí han jugat un paper una mica
estrany. Per tant, per prudència, ja sé que la prudència sempre diu que fem
abstenció, nosaltres per prudència en aquest cas, aquest punt el votarem
contràriament.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, sí.

SR. BELVER VALLES (PSC-CP)
El primer a favor i el segon en contra i el tercer a favor.

SRA. ALCALDESSA
El posicionament és a favor del primer i en contra del segon. Sr. Christian Giménez.

SR. GIMÉNEZ MÁRQUEZ (CUP-PA)
Bé, en primer lloc agrair al grup socialista que hagi tingut la..., no sé com expressarho sense entrar a qualificar gaire el que ha passat a les primeres intervencions,
agrair l’esforç que han fet de, doncs això, buscar, cercar la informació, demanar...,
és un tema molt complex, és un tema que no genera consensos gaire amplis ni dins
de la pròpia esquerra, ni dins de la pròpia esquerra més radical, més anticapitalista,
més..., no genera en absolut consensos, és un tema molt complex, tot el que està
passant en aquesta zona del món, però la moció pretén..., és una moció on hem
sigut bastant..., hem intentat i crec que és el que s’està fent amb d’altres municipis
de Catalunya també, ser bastant humans a l’hora de expressar el que està passant
a la regió.
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Mostrar el rebuig, a nosaltres ens semblava que mostrar el rebuig d’un ajuntament
davant la ingerència d’un estat com el sirià, perdó, d’un estat com el turc que ha
decidit intervenir armadament, formant part de l’OTAN, intervenir dins d’un altre
estat veí, això creiem que és humà i políticament defensable rebutjar-ho des d’un
ajuntament democràtic, creiem que era assumible, nosaltres creiem que era
assumible això, mostrar simplement el rebuig a una ingerència d’un estat dins d’un
altre, amb una voluntat molt clara que és la voluntat d’atacar de manera armada a
un poble discriminadament, o sigui, anar a buscar un poble concret, atacar-lo, a un
estat diferent al propi.
Crec que hem sigut, hem intentat ser el més curosos possibles com perquè fos
assumible, els dos acords fossin assumibles per a la majoria de grups. Per d’altre
banda dir que, home, expressar que és un tema que és tan complex que no en
sabem prou i que ens abstenim així tal qual, ostres, de veritat, ja no és una falta de
respecte a nosaltres com a grup, que al final això...bé, en fi, fins a cert punt, doncs
bé, això cadascú s’ho endu a la seva motxilla a casa, però ostres, el tema potser
requereix un pèl més de... votis el que votis, però un pèl més de, no sé, sensibilitat,
interès, alguna cosa. Entenc que nosaltres tenim la mala sort de presentar mocions,
avui abans de les onze de la nit, que deu n’hi do, podrien ser tres quarts de dotze
perfectament, i entenc que moltes de les presents tenen moltes ganes d’agafar la
porta i cap a casa, però aquesta potser és una moció tan important com la primera
que s’ha presentat al Ple, potser és una moció tan important com aquesta.
Molt complex el tema de fons, hem intentat que no fos tan complex assumir els
acords que hem posat a la moció, agrair al Partit Socialista el treball de nou i als
grups que l’han votat favorablement. Gràcies.

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

SR. NIETO MARTÍNEZ (ICV-EUiA-PIRATES-E)
Sí, no iba a intervenir, pero ciertas argumentaciones me han sorprendido cuando
estamos hablando a todas luces de un conflicto internacional, regional, pero que
está situando un estado teocrático cada vez más absolutista en el poder que
ejecuta el propio gobierno contra las minorías, que se desconoce el gobierno de
Turquía las conexiones que tiene con el Estado Islámico, con grupos islamistas
radicales, esos que atentan aquí también, esos que votáis en contra, también
atentan aquí, son de ese corte de raíz, de ese tipo de islamismo radical, son los que
han combatido la gente kurda y el ejército sirio ha estado combatiendo en Siria, o
sea, no estamos hablando de, no sé, desconozco, no, podéis poner la televisión,
podéis poner internet y os podéis interesar.
Que haya otros intereses espurios, pues no sé, tampoco creo que los tiene que
haber, pero me parece una vergüenza, yo recuerdo, vengo de una tradición, de las
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brigadas internacionales, en la que a la gente seguramente les decían que iban a
combatir al fascismo y al nazismo y con eso venían de todas las partes del mundo
con un fusil, igual con unas chanclas y a dar la vida por lo que creían que era un
mundo…que tenían que librarse de esa ideología que iba a traer simplemente la
muerte y la destrucción a todo el mundo que no pensara como ellos.
Y, simplemente, insisto, no iba a intervenir, pero me duele cierta pobreza
argumental que se digan aquí algunas cosas, en la segunda ciudad de Cataluña,
con tan poco rigor, con tan poca calidez, por decirlo así, más humana que política,
sobre un conflicto que día sí, día también, supone muerte y supone destrucción. Y
en el próximo Pleno no os preocupéis, yo traeré otra moción sobre lo que está
haciendo Arabia Saudita en el Yemen y a ver qué posición, si no tenéis información,
tenéis un mes para iros preparando, porque traeremos una moción sobre la acción
que hace Arabia Saudita contra el pueblo yemení. Gracias.

SR. GARCÍA VALLE (CIUTADANS)
Mire, lo que pasa es que este tipo de mociones son las que venimos diciendo que
no se tienen que traer aquí a estos Plenos, no por lo que ustedes están diciendo,
sino porque entendemos que interesan poco a los ciudadanos de verdad. Pero en
cualquier caso, si las traen ustedes bienvenidas sean. Miren lo que les digo,
ustedes mismos están reconociendo que esto es un tema muy complejo,
complicado, estos son temas que no se pueden sustanciar aquí, que está bien para
que se diga, para que, bueno, ustedes lleven su discurso adelante, pero si entre
ustedes mismos, entre la propia izquierda radical, en estas cosas no se ponen de
acuerdo, pero estos son temas que tienen que ir a la ONU, son los estados los que
tienen que hablar de estas cosas, no los plenos de los ayuntamientos, que creemos
que no.
Pero sí sabemos lo que pasa, no somos tan ignorantes, lo que pasa es que
nosotros lo que no vamos a hacer es meternos en camisas de once varas, cuando
los propios del conflicto, no sabemos quiénes son los buenos un día, otro día son
los malos, esto cambia, hay permanentemente cambios, asesinatos por un lado, por
el otro, y no podemos entrar en un tema tan complejo que ustedes mismos
reconocen aquí que no son capaces de ponerse de acuerdo. Por lo tanto, lo que
hacemos es, pues no meter la pata demasiado, porque no sabemos, porque lo que
hoy parece que es correcto mañana no, porque las situaciones dan la vuelta cada
día y esa es la ONU y en los estados donde se tienen que sustanciar estas cosas,
no en estos plenos que están para otras cosas, pero en fin, bienvenidos sean.
De ignorantes nada, que aquí el que más y el que menos sabe dónde está el río
Éufrates y demás y hemos mirado el asunto y nos hemos abstenido del asunto por
su complejidad y ver que ni las propias personas que están interesadas en llevar
esto adelante, ustedes mismos no se ponen de acuerdo, en un sitio dicen una cosa
y en otros otra. Aquí no somos tan ignorantes como ustedes creen, traigan todas
las mociones que quieran, pero procuren traer, si puede ser, las que podamos
sustanciar aquí, no las que tengan que hacer un estado o la ONU, que ya está bien
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de cansar a los vecinos hombre, y mucho menos de tener esa superioridad por
encima de los demás. Y aquí broncas poquitas y darnos aquí lecciones de
conocimiento y de tal, poquito, que el que más y el que menos se lo ha leído y ha
preguntado. Muchas gracias.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, hem finalitzat, bé, ha quedat...sí Christian Giménez.

SR. GIMÉNEZ MÁRQUEZ (CUP-PA)
Sí, molt senzill, la segona frase que ha dit el portaveu de Ciutadans en la seva
intervenció ha sigut: “interesa poco, este tema interesa poco a los ciudadanos de
verdad”. És el tipus de comentaris que acostuma, és un del tipus de comentaris als
que ens té acostumades habitualment, entre una cosa i l’altre, la mateixa i la
contrària, ha parlat de bons i dolents també, vàries vegades, ho ha repetit vàries
vegades, bons i dolents, a mi el que m’agradaria és que m’assenyalés, que ens
assenyalés a totes, quin dels tres acords que presentem nosaltres parla de la
resolució del conflicte, parla d’acabar amb la guerra, parla d’assumir tot el conflicte
que s’ha generat a l’Orient Mitjà durant els últims 50, 60, 70 anys, nosaltres hem
presentat dos, dos acords, un per mostrar el suport d’aquest Ajuntament a una regió
de Síria, al cantó d’Efrîn, i un altre per mostrar el rebuig d’aquest Ajuntament a la
ingerència d’un estat en un altre.
Si aquests dos estats fossin, per exemple, dos estats europeus, diria el mateix?
¿dirien el mateix si fos França la que estigués envaint, per exemple, Itàlia? ¿o per
exemple Espanya? diríem el mateix? Potser no diríem el mateix, potser no, potser
no diríem el mateix, potser tindríem una mica més de cautela a l’hora de parlar, a
l’hora de fer segons quins comentaris, es poden fer les mateixes votacions al Ple,
fent un altre tipus de comentaris, no tot s’hi val quan parlem de tots els temes, hem
d’intentar ser una mica més curoses amb allò que diem, per respecte no als
presents aquí, perquè de veritat, li torno a dir, el respecte cap a mi de veritat que
m’és absolutament indiferent, el respecte cap a la gent que es pot sentir, que potser
no són “ni de verdad, ni buenos”, potser no són “ciudadanos de verdad”, pero potser
tenen...es mereixen el mateix respecte. Gràcies.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, por alusiones señor...pues venga, por alusiones.

SR. GARCÍA VALLE (CIUTADANS)
Sr. Christian, mire, si usted ha entendido...
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SR. GIMÉNEZ MÁRQUEZ (CUP-PA)
Tinc un cognom com la resta.

SR. GARCÍA VALLE (CIUTADANS)
Bueno, pues yo le digo Christian y lo siento si le molesta, yo creo que...vale, vale,
de acuerdo, mire, oiga, si usted...yo quizás he utilizado la frase mal, yo no quería
decir a los ciudadanos de verdad, que todos son de verdad, si de verdad les
interesa a los ciudadanos, es lo que yo quería decir, pero seguramente me puedo
haber atropellado y lo he dicho y usted lo ha entendido mal, si le molesta yo lo
retiro, porque no era esa la intención.
Por otro lado, oiga, mire, ya le he dicho a usted que yo coincido con usted en
muchas cosas, pero hay cosas en las que no coincido ¿me entiende? usted tiene
un concepto y además se les ve una cierta...una forma de...no es que yo, usted
tiene que respetar que yo vote abstención ¿por qué tengo yo que votar lo que usted
quiera, y en cuanto a la forma de dirigirme a la gente, o sea, yo tengo mi forma y
usted tiene otra, yo por ejemplo su lenguaje no lo utilizaría nunca, me parece, ya le
digo, trasnochado, y mire, se lo dije otra vez aquí y se lo vuelvo a repetir y bueno,
que no está en el mundo de hoy, ya se lo digo.

SRA. ALCALDESSA
Venga, se ha acabado el debate de las mociones. Ha quedat aprovada parcialment
el punt número 1 i número 3... a veure, poden callar una mica? És que estem
acabant i ja pel que queda val la pena que... Ha quedat aprovat el primer punt i el
tercer, i ha quedat, per tant, rebutjat el segon.
I ara ja passem a l’últim punt de l’ordre del dia que és “Precs i Preguntes”.

Tancat el debat se sotmet a votació la moció número 34; adoptant-se els següents
acords:
MOCIÓ 34.- EN SUPORT A ROJAVA I AL CANTÓ KURD D’EFRÎN I EN
DEFENSA DE LA PAU A ORIENT MITJÀ.
Rojava està composta per tres cantons: Efrîn, Kobani i Cizîrê (Jazira). En aquests
cantons, a partir del confederalisme democràtic, el poble kurd ha aconseguit, enmig
d’una guerra total contra el feixisme de l’Estat Islàmic, construir un model social i
polític democràtic, multicultural, multilingüístic i multireligiós enmig d’un Orient Mitjà
en plena guerra.
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El 20 de gener de 2018, l’Estat turc, membre de l’OTAN des de 1952, saltant-se
totes les normes del dret internacional, va penetrar en territori sirià per
desenvolupar-hi una operació militar ofensiva, batejada amb el nom de “Branca
d’olivera”. L’Observatori Sirià de Drets Humans (OSDH, una ONG amb seu a
Londres) assegura que l’aviació turca ha llançat desenes d’atacs contra diferents
parts d’aquest enclavament kurd dins de l’Estat sirià, en els quals ha provocat prop
de 100 víctimes mortals, moltes d’elles població civil. A Efrîn hi viuen sirians, kurds,
iazidites, àrabs i turcmans.
És per tot això, que el Ple, a proposta del grup polític municipal CUP-Poble Actiu
ACORDA:
Havent estat sotmesa la proposta d’acord a votació per separat de cadascun dels
punts de la seva part dispositiva, els resultats són els següents:
a) Ha estat aprovat l’acord PRIMER amb 18 vots a favor dels representants del
PSC-CP, Srs./Sres. Núria Marín Martínez, Francesc J. Belver Vallés, Cristian
Alcázar Esteban, José Castro Borrallo, Manuel Brinquis Pérez, José M. García
Mompel, Jaume Graells Veguin, Jesús Husillos Gutiérrez, M. Ángeles Sariñena
Hidalgo, Rocío Ramírez Pérez i David Quirós Brito; dels representants d’ICVEUiA-PIRATES-E, Sres./Sr. Ana González Montes, Juliana Carballeira Pascual
i Iván Nieto Martínez; 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; 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 6 vots d’abstenció dels representants de CIUTADANS,
Srs./Sres. Miguel Manuel García Valle, M. Carmen Esteban Fernández,
Rainaldo Ruiz Narváez i Jesús Amadeo Martín González; dels REGIDORS NO
ADSCRITS, Sra./Sr. Cristina Santón Ramiro i Rafael Jiménez Ariza; assistents
presents en el moment de la votació i que literalment diu:
PRIMER.- Mostrar el suport de l’Ajuntament al cantó d’Efrîn, un espai
democràtic, multiètnic, multireligiós i multilingüista a la regió kurda de Rojava.
b) Ha estat rebutjat l’acord SEGON amb 14 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
del PP, Sr./Sra. Pedro Alonso Navarro i Sonia Esplugas González; i del
REGIDOR NO ADSCRIT Sr. Francisco Javier Martín Hermosín; amb 7 vots a
favor dels representants d’ICV-EUiA-PIRATES-E, Sres./Sr. Ana González
Montes, Juliana Carballeira Pascual i Iván Nieto Martínez; dels representants
d’ERC-AM, Srs. Antoni Garcia i Acero i Jorge García Muñoz; del representant
de CiU, Sr. Jordi Monrós i Ibáñez; i del representant de la CUP-PA, Sr. Christian
Giménez Márquez; i amb 6 vots d’abstenció dels representants de
CIUTADANS, Srs./Sres. Miguel Manuel García Valle, M. Carmen Esteban
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Fernández, Rainaldo Ruiz Narváez i Jesús Amadeo Martín González; dels
REGIDORS NO ADSCRITS, Sra./Sr. Cristina Santón Ramiro i Rafael Jiménez
Ariza; assistents presents en el moment de la votació i que literalment diu:
SEGON.- Mostrar el rebuig de l’Ajuntament davant la ingerència de l’Estat turc a
Síria i la intervenció armada fora de les seves fronteres contra el poble kurd.
c) Ha estat aprovat l’acord TERCER amb 18 vots a favor dels representants del
PSC-CP, Srs./Sres. Núria Marín Martínez, Francesc J. Belver Vallés, Cristian
Alcázar Esteban, José Castro Borrallo, Manuel Brinquis Pérez, José M. García
Mompel, Jaume Graells Veguin, Jesús Husillos Gutiérrez, M. Ángeles Sariñena
Hidalgo, Rocío Ramírez Pérez i David Quirós Brito; dels representants d’ICVEUiA-PIRATES-E, Sres./Sr. Ana González Montes, Juliana Carballeira Pascual
i Iván Nieto Martínez; 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; 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 6 vots d’abstenció dels representants de CIUTADANS,
Srs./Sres. Miguel Manuel García Valle, M. Carmen Esteban Fernández,
Rainaldo Ruiz Narváez i Jesús Amadeo Martín González; dels REGIDORS NO
ADSCRITS, Sra./Sr. Cristina Santón Ramiro i Rafael Jiménez Ariza; assistents
presents en el moment de la votació i que literalment diu:
TERCER.- Donar trasllat al Congrès dels Diputats, al Ministerio de Asuntos
Exteriores, al Parlament de Catalunya, a la Embajada de Turquia, al Consolat
de Turquia i a Azadí – Plataforma de solidaritat amb el poble kurd.
No obstant la votació per separat dels acords, aquesta moció HA ESTAT
APROVADA EN PART pel Ple de l’Ajuntament, i renumerats els acords, queda
amb el següent text literal:
Rojava està composta per tres cantons: Efrîn, Kobani i Cizîrê (Jazira). En aquests
cantons, a partir del confederalisme democràtic, el poble kurd ha aconseguit, enmig
d’una guerra total contra el feixisme de l’Estat Islàmic, construir un model social i
polític democràtic, multicultural, multilingüístic i multireligiós enmig d’un Orient Mitjà
en plena guerra.
El 20 de gener de 2018, l’Estat turc, membre de l’OTAN des de 1952, saltant-se
totes les normes del dret internacional, va penetrar en territori sirià per
desenvolupar-hi una operació militar ofensiva, batejada amb el nom de “Branca
d’olivera”. L’Observatori Sirià de Drets Humans (OSDH, una ONG amb seu a
Londres) assegura que l’aviació turca ha llançat desenes d’atacs contra diferents
parts d’aquest enclavament kurd dins de l’Estat sirià, en els quals ha provocat prop
de 100 víctimes mortals, moltes d’elles població civil. A Efrîn hi viuen sirians, kurds,
iazidites, àrabs i turcmans.
És per tot això, que el Ple, a proposta del grup polític municipal CUP-Poble Actiu
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ACORDA:
PRIMER.- Mostrar el suport de l’Ajuntament al cantó d’Efrîn, un espai democràtic,
multiètnic, multireligiós i multilingüista a la regió kurda de Rojava.
SEGON.- Donar trasllat al Congrès dels Diputats, al Ministerio de Asuntos
Exteriores, al Parlament de Catalunya, a la Embajada de Turquia, al Consolat de
Turquia i a Azadí – Plataforma de solidaritat amb el poble kurd.
PUNT 35.- PRECS I PREGUNTES
a) Respostes prorrogades a preguntes de Plens anteriors.
CIUTADANS
•

En relació amb la pregunta formulada oralment en el Ple ordinari de 23 de març
de 2018, pel regidor del grup polític municipal de Ciutadans, Sr. Jesús Amadeo
Martín González, consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit,
efectuada pel Tinent d’alcaldia de l’Àrea d’Espai Públic, Habitatge, Urbanisme i
Sostenibilitat, Sr. José Castro Borrallo, que literalment diu:
“Respecto de la pregunta formulada en el Pleno del 26 de marzo de 2018, en
relación a las acciones realizadas para mejorar la calidad de vida de las
personas, sobre todo las que tienen alergias, en esta ciudad, le informo:
Los aspectos que contempla la moción que se aprobó en septiembre ya se
venían trabajando, como criterio básico, en la documentación de trabajo del
Plan Director del Arbolado, donde ya se establece que las especies de nueva
plantación son no alergénicas. Las especies alergénicas están identificadas y se
está procediendo a su sustitución.
El plan de poda se está cumpliendo conforme a lo previsto.
También se están realizando actualmente trabajos de limpieza de maleza en
alcorques y solares de la Ciudad, con personal proveniente de planes de
ocupación.
El día 2 de mayo está previsto celebrar una reunión con todos los grupos
municipales, para presentarles el Plan Director del Arbolado.
Atentament,”

ICV-EUiA-PIRATES-E
•

En relació amb la pregunta formulada oralment en el Ple ordinari de 23 de març
de 2018, pel regidor del grup polític municipal d’ICV-EUiA-PIRATES-E, Sr. Iván
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Nieto Martínez, consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit,
efectuada pel Tinent d’alcaldia de l’Àrea d’Espai Públic, Habitatge, Urbanisme i
Sostenibilitat, Sr. José Castro Borrallo, que literalment diu:
“Respecte a la pregunta formulada al Ple del 26 de març de 2018, en relació a
l’estat d’inclinació d’alguns arbres del Passeig de Bellvitge, els informo que des
de la Secció de Parcs i Jardins s’ha realitzat inspecció d’aquest arbres, després
dels darrers episodis de pluja abundant i vent. No s’ha apreciat més inclinació,
respecte de la que presentaven anteriorment. No obstant això està previst fer-ne
seguiment i actuar segons s’escaigui.
Atentament,”
b) Preguntes i respostes que s’han formulat en temps i forma.
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 2 preguntes per escrit que han tingut entrada en el
Registre General els dies 4 i 12 d’abril 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. 26.350, de 4 d’abril 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.
Diversos veïns de l’Hospitalet ens han fet arribar la seva queixa arran de la seva
exclusió en el repartiment d’espais de venda de roses a la via pública en la diada de
Sant Jordi tal com s’havia anat realitzant en anys anteriors.
Aquestes desenes de veïns particulars, sense activitat econòmica estable, però que
complien amb tots els requeriments legals necessaris; es donaven d’alta per un
mes a la seguretat social, presentaven les liquidacions d’hisenda per a aquesta
activitat un cop l’any i pagaven la taxa municipal corresponent. Amb aquest canvi,
queden directament relegats a no tenir aquest petit ingrés econòmic anual.
El Grup Municipal d’ERC li pregunta al Govern Municipal:
1.- El Govern municipal coneix la situació d’aquest col·lectiu de veïns?
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2.- El Govern té prevista alguna solució perquè aquest col·lectiu pugui continuar
exercint aquesta activitat anual i disposar almenys d’aquest ingrés econòmic?”

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
26350, de data 4 d’abril, i segons el que disposa l’article 55 del Reglament Orgànic
del Ple, a efectes sigui contestada en el Ple Ordinari de febrer en relació a: “queixes
diversos veïns arran exclusió en el repartiment d’espais de venda de roses a la via
pública en la diada de Sant Jordi...“
El faig saber que:
Pregunta número 1: El Govern municipal coneix la situació d’aquest col·lectiu de
veïns?
Resposta: A nivell general la difusió d’aquesta informació es realitza a través de les
regidories de Dte., Oficina d’Atenció al Ciutadà, 010 així com al web municipal.
Pregunta número 2: El Govern té prevista alguna solució perquè aquest col·lectiu
pugui continuar exercint aquesta activitat anual i disposar almenys d’aquest ingrés
econòmic?
Resposta: A totes aquelles persones interessades en la venda de roses que han
sol·licitat el corresponent permís els hi ha estat concedit.
Atentament,”
2.- RGE núm. 28.888, de 12 d’abril 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.
Diversos veïns de l’Hospitalet, víctimes de pobresa energètica, ens han fet arribar la
seva inquietud arran de la manca d’informació de l’Ajuntament sobre el pagament
de les factures de subministrament i també de la reclamació dels imports per part
de les companyies.
Aquests veïns ens informen de les trucades que les companyies estan realitzant als
usuaris per a reclamar els imports de les factures impagades, en alguns casos
durant un any, així com de la manca d’informació que els donen en els punts
d’informació de Serveis Socials de l’Ajuntament on en el seu dia van entregar
aquestes factures.
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El Grup Municipal d’ERC li pregunta al Govern Municipal:
1.- El Govern municipal coneix aquesta situació?
2.- El Govern sap que les companyies estan reclamant els imports pendents a les
persones que han demanat ajuda a l’Ajuntament?
3.- Quants usuaris de l’Hospitalet han demanat ajuda per pal·liar la pobresa
energètica en 2016, 2017 i 2018?
4.- Quants d’aquests usuaris han rebut alguna ajuda? Quina ajuda en concret?
5.- Quin import s’ha destinat a pagar factures pendents d’aquests usuaris?
6.- Quina és la carència entre la data de sol·licitud d’ajuda i la data de pagament
de la factura per part de l’Ajuntament?
7.- Quin és el protocol d’informació als usuaris sobre l’estat de les seves factures?
8.- Existeix algun acord entre l’Ajuntament i les companyies per tal de que no es
reclamin els imports pendents a les persones que han demanat ajuda als Serveis
Socials? Quin seguiment es realitza?”

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 i Regidor de Benestar Social, Sr. Jesús
Husillos Gutiérrez, que literalment diu:
“Senyor,
Respecte a l’escrit que heu presentat en el Registre General d’Entrada d’aquest
Ajuntament, amb número 28888 i data 12 d’abril de 2018 en relació a la Pobresa
Energètica i, segons el que disposa l’article 55 del Reglament Orgànic del Ple a
efectes de què es contesti en el Ple del dia 24 d’abril de 2018, dir-vos que es
necessari sol·licitar pròrroga per recavar la informació.
Atentament,”

En l'apartat de precs i preguntes, es produeixen les intervencions següents:
SRA. ALCALDESSA
Hi ha precs i preguntes? Un, dos, tres, quatre. Doncs vinga. Comencem pel Sr... sí.
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SR. GARCÍA ACERO (ERC-AM)
Bé, el Ple de l’Ajuntament de març va aprovar una moció de suport als treballadors i
les treballadores del complex esportiu L’Hospitalet Nord. Entre els diferents punts
dels acords hi havia que l’Ajuntament estudiaria accions per tal que els treballadors
poguessin cobrar el mes i mig que no van cobrar del mes de febrer i part del mes de
març.
Des del grup d’Esquerra Republicana de Catalunya voldríem saber quin tipus
d’accions ha posat en marxa l’equip de govern durant aquest mes.

SRA. GONZÁLEZ MONTES (ICV-EUiA-PIRATES-E)
Hola. Sí, primer se han puesto en contacto con nuestro grupo algunos vecinos del
antiguo edificio Mistral, de calle Prat de la Riba 54, porque han detectado presencia
de ratas en el solar contiguo al edificio. Informaron al Ayuntamiento el día 16 de
marzo aunque según les indicaron los técnicos no encontraron ningún espécimen
de ratas. A pesar de ello los vecinos siguen detectando ratas de tamaño
considerable.
Nos indican también que se han detectado episodios de intentos de ocupación de
viviendas vacías en el edificio, en el que parece ser hay viviendas de las que el
Ayuntamiento es propietario. Sería importante para ellos conocer el calendario de
asignación de las viviendas, ya que la instalación de placas para uso sanitario no
las conectan hasta que no se haya instalado el 80 % de vecinos y mientras tanto
han de pagar la luz para calentar el agua y el mantenimiento de las placas solares
sin haberlas conectado.
También están muy interesados en saber el calendario de urbanización de la nave
del Cosmetoda que les dijeron que estaría más o menos cercano. En teoría ha de
ser también de uso de equipamiento.
Luego después tuvimos una reunión con el Sr. Mompel sobre el tema de las
marquesinas y estos días por las redes sociales ha habido bastante insistencia
porque falta una marquesina en la parada del bus cerca del oncológico. Entonces
quisiéramos, es un ruego, que esa parada también pueda tener una marquesina.

SRA. CARBALLEIRA PASCUAL (ICV-EUiA-PIRATES-E)
Bé, una pregunta primer sobre el projecte de reciclatge d’oli amb Asproseat. Doncs
volíem saber l’estat d’aquest projecte, com està, quina avaluació s’està fent, quines
previsions hi ha.
I després també volíem informació sobre l’incident que va haver en els focs d’artifici
la nit de foc, aquí a la plaça de l’Ajuntament. I bé, saber què va passar amb
aquestes mesures de seguretat. Si los adornos que había en la fachada eran
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“ignófugos”, que entendemos que no porque prendieron. I una miqueta d’informació
de què va passar per arribar a aquesta situació. Gràcies.

SR. MARTIN GONZÁLEZ (CIUTADANS)
Sí, muy breve. Es sobre la contestación que este Gobierno nos daba a la pregunta
que hicimos en el Pleno anterior sobre la moción que presentamos aquí de
favorecer la calidad de vida de las personas con alergias en esta ciudad.
Y bueno, ustedes nos contestan aquí dos aspectos que bueno, queríamos resaltar.
En primer lugar, sobre las nuevas especies de plantación como hemos hablado
aquí del campo del Hospitalense por ejemplo y en el resto de la ciudad, nosotros
celebramos, lo digo aquí, que las nuevas especies, a pesar de que su gobierno en
este caso votó en contra, van a poner en marcha esas medidas para que no se
planten nuevos árboles que generan alergias. Es decir, si empezamos a cortar las
alergias también de raíz, es mejor en este caso y yo lo celebro, que entre todos yo
creo que hemos conseguido que a partir de ahora no plantemos árboles que
causen, en la medida de lo posible, alergias a los vecinos.
También nos comentan ustedes sobre la maleza en los alcorques y en los vorales
de la ciudad que están realizando actualmente esos trabajos de limpieza y yo aquí
es verdad que tengo que lamentar que no acabamos de ver donde se están
realizando esas medidas ya que aproximadamente dos, tres días, hemos
encontrado más de 50 puntos en esta ciudad en los que hay una carencia que se
ve de falta de servicios públicos y de falta de esa limpieza que se necesita.
Nosotros de verdad nos ponemos a su disposición, si ustedes quieren revisar esos
50 puntos, pero no creo yo que tenga que ser la oposición la que tenga que estar
revisando un poquito como están las calles, pero de todas formas si ustedes así lo
precisan, nos ponemos a su disposición, le entregamos esos puntos y ustedes por
favor pónganse manos a la obra porque ya se lo dijimos en el Pleno anterior y
ustedes decían que ya se estaba haciendo. Gracias.

SR. ALCÁZAR ESTEBAN (PSC-CP)
Sí, gràcies Alcaldessa. Sr. Garcia, vam comentar a la moció en el darrer Ple que
l’Ajuntament de manera directa no es podia fer càrrec d’un deute d’un tercer.
Aquest és un deute de l’empresa Eucagest i el què hem fet és assessorar els
treballadors i treballadores perquè actuïn de la millor manera per poder aconseguir
el pagament per part de qui els hi deu aquest mes i mig de feina.
I en paral·lel hem comunicat, tal i com li vaig dir, tant a la Seguretat Social com a la
inspecció de treball la situació, per tal que Eucagest hagi de fer front. L’Ajuntament
de manera directa, assessorats pels equips tècnics jurídics, no es pot fer càrrec
d’aquest deute i per tant nosaltres no ho podem resoldre de manera directa. Ara,
hem ajudat, assessorem i assessorarem els treballadors en tot el que sigui a les
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nostres mans perquè puguin cobrar el més aviat possible.
El que sí que li puc dir, és que des del dia 14 de març hi ha plena normalitat a la
instal·lació, que s’està funcionant amb total normalitat, que els pagaments s’estan
realitzant de manera correcta i que els treballadors, i jo m’he pogut comunicar amb
uns quants d’ells, estan satisfets de com s’està fent aquesta transició i evidentment
desitgen que el cobrament d’aquest mes i mig es faci el més aviat possible. Els
ajudarem en el que puguem.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé. Per part de la Sra. González, el tema de les rates prenem nota. Respecte
al tema de la marquesina ja li dic jo mateixa que abans de finalitzar aquesta
setmana estarà acabada la parada i la marquesina. Sobre el tema dels focs d’artifici
el Sr. Fran Belver.

SR. BELVER VALLES (PSC-CP)
Sí, gràcies Alcaldessa. Ràpid, a veure, el que va passar a la plaça el diumenge a la
nit, vostè mateixa ho va veure, que hi era. Per tant, el que va passar va ser, va
haver-hi l’espectacle de focs i en un moment determinat dos elements sobreposats,
que hi havia a la façana de l’Ajuntament, van cremar. Evidentment no eren
“ignófugos” perquè “ignófugos” no pot ser-ho res perquè no existeix, no eren
ignífugs, però no eren ignífugs perquè van cremar, tampoc fa falta que fem un
estudi, vull dir, van cremar.
Tal com s’havien disposat els focs, la idea era sobretot preservar, perquè el que sí
que pensàvem que era més de risc era la lona que tenia la imatge de les festes, per
això sobresortien més del que és habitual de la façana i això és el que va fer que al
caure cremessin allò.
Va funcionar el pla d’emergències que com en tots aquests espectacles tenen. Va
actuar Protecció Civil, es va apagar immediatament i contràriament al que algú
pensava, home, dir que algú a la plaça va córrer riscos, em sembla, com a mínim,
exagerat, com a mínim. Però bé, no va córrer cap risc ningú, no va prendre mal
ningú.
Va actuar Protecció Civil, Guàrdia Urbana que hi era, amb els elements adequats
es va apagar immediatament, i de fet jo encara penso que hi ha gent que era a la
plaça que pensava que formava part de l’espectacle, sobretot quan es va obrir la
porta i va sortir l’home de Protecció Civil i va començar a sonar Metàl·lica.
Semblava pensat estrictament per a allò. Doncs els hi asseguro que no formava
part de l’espectacle.
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SR. CASTRO BORRALLO (PSC-CP)
En concret a la Sra. Carballeira que comentava sobre el projecte de residus
valoritzables del projecte de recollida d’oli i reutilització d’Asproseat, si ho desitja li
farem la resposta per escrit, perquè és una mica llarg d’explicar aquí un projecte de
recollida d’oli.

En tot cas, el Sr. Martín de Ciudadanos, sobre la cuestión del plan de gestión del
arbolado y la moción que hubo sobre las alergias. Esa moción se produjo en el mes
de septiembre, nosotros ya veníamos implementando a partir de un plan de gestión
que teníamos, no el plan director, ya les he explicado antes que hay cinco planes
más que tenemos en funcionamiento, a partir del plan de gestión del arbolado, ya
se iban implementando este plan de sustitución por especies mejor adaptadas y
menos alergénicas. Por eso lo votamos en contra, porque ya se estaba realizando,
en todo caso las aportaciones que hicieron, tomamos buena nota de ellas.

Se está haciendo este plan de sustitución sistemático y se van poniendo las
especies que en el plan director, eso sí, ya se recomiendan. Aprovecho para decir
que está colgado en la web municipal desde el día 21 de marzo, en el apartado de
medio ambiente, ahí tienen ustedes el proyecto del plan director del arbolado y ahí
aparecen las especies alergénicas actuales, el número de cada especie en cada
distrito y lo que se va a hacer en el futuro don cada una de estas especies.

Sobre el tema del desbroce de los alcorques, efectivamente tenemos una primavera
lluviosa con muchos problemas, por qué tenemos una brigada de planes de
ocupación desbrozando los 17.000 alcorques de la ciudad pero es que habíamos
desbrozado alcorques en los que ha vuelto a resurgir, digamos, la mala hierba a
partir de las lluvias que hemos tenido esta primavera. Lo digo porque tenemos
puntos sin acabar de desbrozar y ya nos han nacido otra serie de puntos que
hemos de desbrozar.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé. Pero Sr. Martín, tiene razón. No, no… yo soy… no, no, que sí, que sí, que
sí. Yo estoy, lo sabe el Sr. Castro que es uno de mis temas.
Dicho eso, me parece que hemos contestado no sé si a la Sra. González alguna
cosa, ya se lo contestaremos per escrit, si no li sap greu. Per tant, hem finalitzat el
Ple i aixequem la sessió.
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I no havent-hi més assumptes de què tractar, la Sra. Alcaldessa Presidenta aixeca
la sessió essent les vint-i-dues hores i cinquanta-cinc minuts, del dia vint-i-quatre
d'abril 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

