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Acta de l'Ajuntament Ple
Sessió ordinària en primera convocatòria
Número de la sessió: 7/2018
Data: vint-i-sis de juny de dos mil divuit
Hora: 17.05 hores fins 22.35 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.
Sra.
Sr.
Sra.
Sra.

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

Alcaldessa-presidenta
Tinent d'alcaldia
Tinent d'alcaldia
Tinent d'alcaldia
Tinent d'alcaldia
Tinent d'alcaldia
Tinent d'alcaldia
Tinent d'alcaldia
Regidora
Regidora
Regidor
Regidor
Regidora
Regidor
Regidor
Regidora
Regidora
Regidor
Regidora
Regidor
Regidor
Regidor
Regidor
Regidor
Regidor
Regidora
Regidor
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 L'ACTA CORRESPONENT A LA
SESSIÓ ORDINÀRIA QUE VA TENIR LLOC EL 22 DE MAIG DE 2018.
Per la Sra. alcaldessa, i en relació a l'esborrany de l'Acta corresponent a la
sessió ordinària del 22 de maig de 2018, es pregunta si existeix alguna objecció i no
assenyalant-se cap, s'aprova dita Acta per unanimitat. En compliment de l'article
111.1 del DL 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei
Municipal i de Règim Local de Catalunya, es transcriurà al Llibre d'Actes.
A continuació l‟Alcaldessa-Presidenta comunica l‟aprovació unànime per la
Junta de Portaveus, en la sessió prèvia a aquest Ple municipal, d‟una Declaració
Institucional, de conformitat amb l‟article 28.1 del Reglament orgànic del Ple vigent,
demanant a la Secretària General del Ple la lectura íntegra de la mateixa, que
literalment diu:
DECLARACIÓ INSTITUCIONAL PER UNA SOCIETAT LLIURE DE MASCLISMES
Volem posar de manifest que l‟Ajuntament comparteix la decepció i el malestar
social generat per la llibertat provisional decretada per als membres de 'La Manada',
condemnats a nou anys de presó per abusar sexualment d'una jove en 2016, a més
d‟unir-se a les mobilitzacions ciutadanes davant una decisió judicial que no
comparteix i que posa en evidencia que el masclisme perdura i que la seguretat de
les dones és, en aquests casos, inexistent.
L‟Ajuntament reivindica el dret de les dones a viure en plena llibertat i autonomia la
seva sexualitat, sense agressions ni abusos. Al carrer volem ser lliures, no valentes!
A més, l‟Ajuntament trasllada el seu suport i solidaritat a la víctima i a totes aquelles
dones que, havent patit una situació de violència sexual, aquests dies han recordat
amb dolor la seva pròpia experiència. Les víctimes han de ser ateses des del primer
moment i evitant, en tot allò que sigui possible, la seva revictimització.
L‟Ajuntament es referma en el seu compromís de continuar treballant contra el
masclisme en col·laboració amb el teixit associatiu i amb la ciutadania en general,
creant un context social i cultural que rebutgi la violència sexista. També es
compromet a seguir ampliant els programes de sensibilització i continuar treballant
contra les agressions sexistes.
Cap violació és justificable o interpretable!
L‟Hospitalet, 26 de juny de 2018.

En relació amb els dictàmens que han estat informats per la Comissió
Permanent de Presidència i per la Comissió Permanent de Drets i Territori, prèvia la
manifestació de l‟alcaldia, de debat i posicionament conjunt dels punts de l‟ordre del
dia d‟ambdues comissions, es produeixen les intervencions següents:
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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 a la Sra. Cristina
Santón Ramiro, al Sr. Rafael Jiménez Ariza i al Sr. Francisco Javier Martín
Hermosín i a continuació a la resta de representants dels grups.

SRA. SANTÓN RAMIRO (REGIDORA NO ADSCRITA)
Votaré a favor de l‟acord tercer al tretzè, del 15 al 22 i em dono per assabentada del
14 i de l‟1 i el 2. Gràcies.

SR. JIMÉNEZ ARIZA (REGIDOR NO ADSCRIT)
Gràcies Alcaldessa, bona tarda a tothom. Em dono per assabentat de l‟1, del 2 i del
14, i voto a favor de la resta.

SR. MARTÍN HERMOSÍN (REGIDOR NO ADSCRIT)
Gracias Sra. Alcaldesa, buenas tardes a todos. Me doy por enterado del 1, del 2 y
del 14, a favor del 3, abstención del 4 al 13 y a favor del 15 en adelante.

SR. GIMÉNEZ MÁRQUEZ (CUP-PA)
Bona tarda a tothom. Ens donem per assabentades dels punts primer i segon,
votarem a favor del tercer, ens abstindrem en el quart, a favor del cinquè i sisè i del
setè, del vuitè també, en contra del novè, a favor del desè, en contra del punt onzè,
a favor del dotzè, en contra del tretzè i ens donem per assabentades del catorzè, i
abstenció des del quinzè fins el vint-i-dosè. Gràcies.

SR. MONRÓS IBÁÑEZ (CiU)
Sí, bona tarda. Ens donem per assabentats del punt 1 i 2, votem a favor del 3, ens
abstenim del 4 al 8 i del 9 al 13, ens donem per assabentats del 14, votem a favor
del 15 fins el 22 i assabentats del 23 i 24.

SR. GARCÍA I ACERO (ERC-AM)
Bona tarda veïns i veïnes. Un Ple més comencem la nostra intervenció demanant la
llibertat dels presos i les preses polítiques d‟aquest país, l‟Oriol Junqueras, la
Carme Forcadell, la Dolors Bassas, el Jordi Sánchez, el Jordi Cuixart, el Quim Forn,
el Raül Romeva, el Josep Rull i el Jordi Turull. Nou persones que es troben
segrestades pel govern de l‟Estat espanyol únicament per les seves idees
polítiques.
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Respecte als dictàmens, ens donem per assabentats de l‟1, del 2 i del 14, votem a
favor del 3 i fem abstenció del número 4 al número 22.

SR. ALONSO NAVARRO (PP)
Bona tarda. Nosaltres ens donem per assabentats de l‟1 i el 2, a favor del 3 i del 4
al 14 abstenció, i del 15 al 22 a favor.

SRA. GONZÁLEZ MONTES (ICV-EUiA-PIRATES-E)
Hola, molt bona tarda. Ens donem per assabentats de l‟1 i del 2, votarem a favor del
3, abstenció del 4, a favor del 5, 6 i 7, abstenció del 8.

SR. NIETO MARTÍNEZ (ICV-EUiA-PIRATES-E)
Del 9 votarem en contra, no creiem que aquesta partida... no justifica l‟expedient, ja
que ni tan sols és una cosa puntual, es parla de les necessitats en matèria de
neteja viària que té la ciutat durant els mesos de juny a desembre, és a dir, una
cosa puntual de sis mesos no és una cosa puntual, és una cosa... un servei ordinari
no té sentit que s‟incrementi una partida de pràcticament 200.000 euros, creiem que
és poc justificable aquest increment d‟aquesta partida per incrementar la factura de
Fomento Construcciones y Contratas que és de més de 30 milions d‟euros, em
sembla del tot injustificat.
A favor del punt 10, de l‟expedient 10, a favor de l‟onzè, del dotzè, del tretzè.
Del 14 ens donem per assabentats, tornem a preguntar en aquest cas què passa
amb les factures del mercat de La Florida, que és prop d‟1.400.000 euros, es
recurrent aquest tema, ple darrera ple, volem saber a què són degudes, quin cost té
i tindrà el que creiem que és una faraònica obra el tema del mercat de La Florida,
cóm està funcionant, bé, és un tema que ens preocupa.
Votem a favor del quinzè al vint-i-dosè. Gràcies.

SR. GARCÍA VALLE (CIUTADANS)
Gracias Sra. Alcaldesa, buenas tardes, bienvenidos a todos y todas al Pleno de
este Ayuntamiento.
En el primer punto nos damos por enterados, en el segundo también nos damos por
enterados, en el tercero votaremos a favor, del cuarto al 8 abstención, en el 9 luego
hablaré, en el 10 abstención, 11 abstención, 12 luego también haré una breve
exposición, en el 13 igual, en el 14 enterados, y del 15 al 22 abstención.

…/…

5

En cuanto al punto número 9, venimos hablando aquí que se va muy a la ligera con
las modificaciones de crédito y creemos que una modificación presupuestaria tiene
que ser motivada por una causa excepcional, que no se pudiera prever durante la
elaboración de los presupuestos. En este caso, se destinan 195.672 euros para
incorporar un equipo de barrido mixto dual, con tres operarios en turno de día, para
limpiar las aceras de la ciudad, según dice la directora del servicio, dadas las
necesidades en materia de limpieza viaria que tiene la ciudad durante los meses de
junio a diciembre.
¿No es verdad que todos los años haya esta necesidad?¿Por qué no se había
incluido en los presupuestos?¿Se mantendrá para el año 2019 o sólo lo suben de
urgencia ahora que se acercan las elecciones? Esto nos hace pensar que puede
estar inducido por eso, porque tengamos que tener los últimos meses antes de
elecciones la ciudad más limpia y durante el resto del tiempo, pues ya tira que te va,
estamos viendo cómo están los containers desbordados y haciendo críticas
permanentes y mandándole a la Alcaldesa recaditos de que por favor esto no pase,
que hay que tener un poco más de respeto por los vecinos y no achacarlo al
incivismo, que muchas veces es cierto que hay algún incivismo y que hay que
actuar en eso, pero no es menos cierto que cuando están los containers
desbordados, la persona no se va a volver a llevar la basura a casa, lo deja allí, es
normal, no se hace la actuación que hay que hacer y se está pagando.
Mire, no vamos a votar en contra de esto ¿sabe por qué? Es evidente que hace
falta ese servicio, pero que ya estamos hartos de parches y sobre todo hay que
evaluar el servicio, pero no los últimos seis meses, sino todo el año, y vigilar el
cumplimiento de la empresa para lo que está contratada. Por lo tanto, ya digo que
no vamos a votar en contra, porque nos parece que los ciudadanos no tienen que
sufrir las consecuencias de que ustedes no prevean las cosas y las prevean cuando
les conviene, cuando hay que tener la ciudad muy limpia y con muchas flores y
demás, si se puede hay que tenerla todo el año.
Luego… creo que me he posicionado en este, entonces tengo algo que decir en el
12, estamos otra vez ante una modificación de presupuesto que responde…pues
que no responde a urgencia y que sólo demuestra, y lo digo otra vez, la falta de
planificación del gobierno, hay cosas que se pueden prever, no se justifica la
urgencia. Bueno, pues está bien que ahora ustedes y yo creo que de vez en cuando
hay que hacer esto ¿no?, pero hay que tenerlo previsto que los materiales de los
gimnasios y todas esas cosas tienen una caducidad y que hay que cambiarlo de
vez en cuando y no acudir como siempre a poner 55.000 euros para bicicletas, que
está bien, que seguramente habrá que implementarlas y demás y habrá que poner
y darle calidad a la cosa, pero esto se tiene que prever, no se puede ir haciendo
como siempre.
Mire, sabe qué pasa que cuando vemos estas partidas presupuestarias que se
hacen al final de la legislatura, cambiando y tal para mejorar cosas que están bien,
pues oiga, nos parece que se utilizan con un carácter meramente, pues
sinceramente, lo voy a decir, partidista ¿no? intentando arrimar las ascuas a la
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sardina que se vea todo muy bonito. Por lo tanto, mire, aquí vamos a votar en
contra, porque seguramente esa necesidad, pues se puede hacer en otro momento
y no hay que hacerlo porque ahora, pues tengamos que tener las cosas más
bonitas y mejor.
Y tenía también algo que decir en cuanto al punto número 13, siempre estamos
igual, volvemos a lo mismo, falta de planificación, porque ustedes ya lo sabían, esta
partida presupuestaria deriva de un convenio firmado con REGESA en 2016, ya
entonces se establecía el pago del 2016-2017, tendría que estar recogido en los
presupuestos, tengo esa sensación, si no está, sáquenme ustedes la duda y por
qué, entonces yo vengo a decir lo mismo aquí nos vamos a abstener, porque
evidentemente muchas veces nosotros tenemos que tener cuidado con los votos
aunque no estemos de acuerdo en cómo se hacen las cosas, porque no queremos
perjudicar a los vecinos y vecinas, pero hay que tener un poco más de atención en
estos temas. Señores del gobierno, pues ya sabemos que son presupuestos, pero
hay cosas que son previsibles y parece ser que no las tienen en cuenta y luego,
pues si llegamos a la época donde estamos ahora, pues todo son correr porque se
han quejado mucho, estos de la basura no funcionan, esto de las calles que no
están limpias, pues mire, no están limpias desde el minuto uno que toman posesión
ustedes del gobierno, desde el mandato, desde que empieza el mandato y no se
tienen que tener más limpias, que si puede ser también, al final. Muchas gracias.

SRA. ALCALDESSA
Hi ha alguna qüestió que vulguin comentar? No? Doncs quedarien aprovats tots els
punts de l‟1 fins el número 22. Passem a la segona part del Ple.
COMISSIÓ PERMANENT DE PRESIDÈNCIA
ALCALDIA-PRESIDÈNCIA
ACORD 1.- RELATIU A DONAR COMPTE AL PLE DEL CONVENI DE
COL·LABORACIÓ ENTRE EL SÍNDIC DE GREUGES DE CATALUNYA I LA
SÍNDICA DE GREUGES DE L’HOSPITALET. (EXP. 13547/2018)
Es dóna compte de l‟acord que es transcriu seguidament, del qual se’n donen per
assabentats els assistents a la sessió:
L‟Alcaldessa-Presidenta, en exercici de les facultats de control i fiscalització dels
òrgans de govern que corresponen al Ple, en aplicació de l‟article 123.1.a) de la Llei
7/1985, de 2 d‟abril, reguladora de les bases de règim local, DONA COMPTE AL
PLE del Conveni de col·laboració entre el Síndic de Greuges de Catalunya i la
Síndica de Greuges de l‟Hospitalet, signat a l‟Hospitalet de Llobregat el 24 de maig
de 2018, que literalment diu:
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ACORD 2.- RELATIU A DONAR COMPTE AL PLE DE L’INFORME DE
L’ALCALDIA PREVIST A L’ART. 104 BIS APARTAT 6 DE LA LLEI 7/1985, DE 2
D’ABRIL, REGULADORA DE LES BASES DE RÈGIM LOCAL RELATIU AL
PERSONAL EVENTUAL D’AQUESTA CORPORACIÓ. (2ON. TRIMESTRE 2018).
(EXP. 4180/2016)
Es dóna compte de l‟acord que es transcriu seguidament, del qual se’n donen per
assabentats els assistents a la sessió.
L‟Alcaldessa, en compliment del que preveu l‟art. 104 bis apartat 6 de la Llei 7/1985,
de 2 d‟abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, segons la redacció
introduïda per la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat
de l‟administració local, sotmet al Ple per al seu coneixement.
L‟informe emès pel Servei de Recursos Humans relatiu a la plantilla del personal
eventual de 6 de juny de 2018, signat per l‟assessora jurídica de recursos humans
amb el vist i plau de la Directora de Serveis d‟Hisenda i Recursos Generals,
Programació i Pressupostos, que posa de manifest que aquest Ajuntament
compleix les determinacions de la Llei 7/1985, pel que fa al límit del personal
eventual, i que literalment diu:
“INFORME DEL SERVEI DE RECURSOS HUMANS EN RELACIÓ A LA SITUACIÓ
DE LA PLANTILLA DE PERSONAL EVENTUAL VIGENT A LA DATA D’AQUEST
INFORME
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El Ple de l’Ajuntament, en sessió de 22 de desembre de 2017, va acordar
l’aprovació inicial del pressupost per a 2018, el règim retributiu i la plantilla de
personal al servei de l’Ajuntament, que inclou el personal eventual, integrat per 24
llocs de treball. Acord que va ser declarat aprovat definitivament, el 19 de gener de
2018 mitjançant resolució núm. 500/2018, de 26 de gener i que es va publicar al
BOP de 24 de gener de 2018 i al DOG núm. 7561 de 19 de febrer de 2018.
La Junta de Govern Local, en sessió de 31 de gener de 2017, va aprovar
l’adequació del catàleg de llocs de treball de personal eventual a la plantilla
d’aquest personal, aprovada definitivament el 21 de novembre de 2016, acord que
va ser publicat al DOGC núm. 7309, de 15 de febrer de 2017 i al BOP de 16 de
febrer de 2017.
L’article 104 bis de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de las Bases del Règim
Local, estableix els límits i normes a les quals s’hauran d’ajustar les dotacions del
llocs de treball del personal eventual a les corporacions locals.
Aquest precepte 104 bis, determina que als ajuntaments de municipis amb població
superior a 75.000 habitants i de no més de 500.000 habitants, podran incloure en
les seves plantilles llocs de treball de personal eventual en un nombre que no podrà
excedir el dels regidors de la Corporació Local.
La xifra oficial de població d’aquest municipi aprovada pel Reial Decret 1039/2017,
de 15 de desembre, pel qual es declaren oficials les xifres de població resultants de
la revisió del padró municipal referida a l’1 de gener de 2017 és de 257.349
habitants i, en conseqüència, per aplicació de l’art. 179 de la Llei Orgànica 5/1985,
de 19 de juny, de Règim Electoral General, el número de regidors que integren
l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat és de 27.
Per tot això, i als efectes de poder donar compliment a l’establert a l’article 104 bis,
punt 6, que determina que el President de l’Entitat Local informarà al Ple amb
caràcter trimestral del compliment del que es preveu en aquest article,
S’INFORMA
1.- La plantilla i relació de llocs de treball vigent de personal eventual es la següent:
DENOMINACIÓ
ASSESSOR/A DE GRUP
MUNICIPAL
ASSESSOR/A DE GRUP
MUNICIPAL
ASSESSOR/A DE GRUP
MUNICIPAL
ASSESSOR/A DE GRUP
MUNICIPAL

ADSCRIPCIÓ

OCUPADES

VACANTS

SUMA

7

1

8

Grup Municipal CUP

1

0

1

Grup Municipal C's

1

0

1

Grup Municipal ERC

1

0

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

Grup Municipal PSC

1

0

1

Grup Municipal PP

1

0

1

Grup Municipal CiU
Grup Municipal ICV-EUiAPirates

1

0

1

1

0

1

Vacant

0

1

1

0

1

1

0

1

1

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

Vacant

ASSESSOR/A DE NIVELL 1

4

0

4

Àrea
Coordinació,Planificació,
Desenvolupament econòmic i
Ocupació
Àrea de Benestar i Drets
Socials: Regidoria Educació i
Cultura

1

0

1

1

0

1

ASSESSOR/A DE NIVELL 1

Àrea d'Alcaldia-Presidència

1

0

1

ASSESSOR/A DE NIVELL 1

Àrea Territorial- Dte. VI

1

0

1

Àrea Alcaldia -Presidència

4
2

0
0

4
2

1

0

1

1

0

1

7

0

7

Àrea d'Alcaldia-Presidència

2

0

2

Àrea d'Espai Públic Habitatge
Urbanisme i Sostenibilitat

1

0

1

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

1

0

1

Àrea de Benestar i Drets
Socials: Regidoria Educació i

1

0

1

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

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

ASSESSOR/A DE NIVELL 2

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

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

ASSESSOR/A DE NIVELL 3
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Cultura

ASSESSOR/A DE NIVELL 3

Àrea de Benestar i Drets
Socials: Regidoria Cultura

1

0

1

ASSESSOR/A DE NIVELL 3

Àrea de Benestar i Drets
Socials: Servei de Salut

1

0

1

22

2

24

TOTAL

2.- Les funcions, règim de dedicació i retribucions són les acordades pel Ple en
sessió de 19 de juny de 2015 (BOP de 3/07/2015 i DOGC núm. 6902 de
30/06/2015) per als respectius llocs de treball. El Ple en sessió de 25 d’octubre de
2016, va acordar l’increment de la retribució del personal eventual amb efectes d’1
de gener de 2016 (DOGC núm. 7241 de 7/11/2016 i BOP de 9/11/2016) i
posteriorment el Ple en sessió de 24 d’octubre de 2017, va acordar aprovar, amb
efectes 1 de gener de 2017, l’ increment de l’1% de les retribucions fixades per
l’acord de 25 d’octubre de 2016.
3.- A data d’avui, l’Ajuntament compleix les determinacions exigides per al personal
eventual per l’article 104 bis de la Llei 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las
Bases del Règim Local, al estar integrada la plantilla d’aquest personal per un total
de 24 places, inferior al nombre de regidors que és de 27.”
El Ple, amb el Dictamen previ de la Comissió permanent de presidència:
ÚNIC: Es dóna per assabentat de l‟informe trimestral relatiu al personal eventual, en
compliment de l‟obligació legal prevista per a l‟Alcaldia a l‟art. 104.bis apartat 6 de la
Llei 7/1985, de 2 d‟abril, Reguladora de les Bases de Règim Local i el número de
llocs de treball reservats a personal eventual es farà públic a la seu electrònica de
l‟Ajuntament i al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona.
SEGURETAT, CONVIVÈNCIA I CIVISME
ACORD 3.- RELATIU A LA RECTIFICACIÓ D’ERRADES MATERIALS DE
L’ACORD DE PLE DE 23 DE MARÇ DE 2018, PEL QUAL S’APROVA LA
MINUTA DEL CONVENI AMB L’ÀREA METROPOLITANA DE BARCELONA, EN
POLITIQUES I ACCIONS CONJUNTES SOBRE ELS DESPLAÇAMENTS DE
PERSONES AMB GREUS DIFICULTATS PER UTILITZAR EL TRANSPORT
PÚBLIC, AL MUNICIPI DE L’HOSPITALET DE LLOBREGAT, EN EL PERÍODE
DE 2020-2023. (EXP. 21545/2017)
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:
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ATÈS que mitjançant Acord de Ple núm. U030702/00053, de 23 de març de 2018
es va aprovar la minuta del Conveni amb l‟Àrea Metropolitana de Barcelona per les
polítiques i accions conjuntes sobre els desplaçaments de persones amb greus
dificultats per utilitzar el transport públic al municipi de L‟Hospitalet de Llobregat, en
el període de 2020-2023.
ATÈS que en la transcripció de la clàusula QUARTA “Finançament de l‟actuació”
s‟ha produït un error material de fet en la quantitat total que consta per al
finançament de l‟any 2023. Es va transcriure l‟import en 910.520,00 €, quan hauria
de constar que l‟aportació total per a l‟any 2023 és de 929.880,00 €.
ATÈS que a mateixa clàusula QUARTA “Finançament de l‟actuació” consta que
“L‟aportació assumida per l‟AMB per al finançament del nou contracte de servei,
amb caràcter de màxima, anirà amb càrrec a l‟aplicació pressupostària T6010
44110 462xx (“TC persones amb mobilitat reduïda”)...” i hauria de constar
“L‟aportació assumida per l‟AMB per al finançament del nou contracte de servei,
amb caràcter de màxima, anirà amb càrrec a l‟aplicació pressupostària T6010
44110 46204 (“TC Ajuntaments amb mobilitat reduïda”)...”
VIST l‟article 109.2 de la Llei 39/2015, d‟1 d‟octubre, del Procediment Administratiu
Comú de les Administracions Públiques, pel qual les Administracions Públiques
podran, tanmateix, rectificar en qualsevol moment, d‟ofici o a instància dels
interessats, les errades materials, de fet o aritmètiques existents en els seus actes.
VIST l‟informe de l‟assessor jurídic de l‟Àrea de Seguretat, Convivència i Civisme i
la resta de la documentació que consta a l‟expedient.
ATÈS que la potestat per realitzar les rectificacions pertinents d‟acords i resolucions
correspon a l‟òrgan que va aprovar aquells, esdevé competència del Ple d‟aquest
Ajuntament la rectificació de les errades materials del Conveni.
El Ple, a proposta del Tinent d‟Alcaldia, titular de l‟Àrea de Seguretat, Convivència i
Civisme, i amb el dictamen previ de la Comissió Permanent de la Presidència,
ACORDA:
PRIMER.- RECTIFICAR els errors materials existents a l‟Acord de Ple núm.
U030702/00053, de 23 de març de 2018 pel qual es va aprovar la minuta del
Conveni amb l‟Àrea Metropolitana de Barcelona per les polítiques i accions
conjuntes sobre els desplaçaments de persones amb greus dificultats per utilitzar el
transport públic al municipi de L‟Hospitalet de Llobregat, en el període de 20202023, en el següent sentit:
1) En la clàusula QUARTA “Finançament de l‟actuació”.
- Allà on diu:
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“...
2020

2021

2022

2023

Total
2020-2023

Aportació AMB

537.564,00

550.860,00

564.360,00

578.280,00

2.231.064,00

Aportació Ajuntament
l'Hospitalet de Llobregat

335.424,00

340.704,00

346.160,00

351.600,00

1.373.888,00

Total

872.988,00

891.564,00

910.520,00

910.520,00

3.604.952,00

L‟aportació assumida per l‟AMB per al finançament del nou contracte de servei, amb
caràcter de màxima, anirà amb càrrec a l‟aplicació pressupostària T6010 44110
462xx (“TC persones amb mobilitat reduïda”) o les equivalents dels pressupostos,
prèviament aprovats per l‟AMB, dels anys 2020, 2021, 2022 i 2023.
...”
- Hauria de dir:
“...
2020

2021

2022

2023

Total
2020-2023

Aportació AMB

537.564,00

550.860,00

564.360,00

578.280,00

2.231.064,00

Aportació Ajuntament
l'Hospitalet de Llobregat

335.424,00

340.704,00

346.160,00

351.600,00

1.373.888,00

Total

872.988,00

891.564,00

910.520,00

929.880,00

3.604.952,00

L‟aportació assumida per l‟AMB per al finançament del nou contracte de servei, amb
caràcter de màxima, anirà amb càrrec a l‟aplicació pressupostària T6010 44110
46204 (“TC Ajuntaments amb mobilitat reduïda”) o les equivalents dels
pressupostos, prèviament aprovats per l‟AMB, dels anys 2020, 2021, 2022 i 2023.
...”
SEGON.- NOTIFICAR el present acord a l‟Àrea Metropolitana de Barcelona.
TERCER.- TRASLLADAR el present acord a l‟Àrea de Seguretat, Convivència i
Civisme, a la Intervenció General, a la Secció de Planificació i Gestió de la Mobilitat,
a la Tresoreria General i al Servei de Programació i Pressupostos de l‟Àrea
d‟Hisenda i Serveis Centrals.
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HISENDA I SERVEIS CENTRALS
ACORD 4.- RELATIU AL RECONEIXEMENT DE LA COMPATIBILITAT
SOL·LICITADA PEL FUNCIONARI P. C., C., PER EXERCIR ACTIVITAT
PRIVADA.(EXP. 2813 /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 que en data 18 de desembre de 2017, nº 496 de registre d‟entrada al servei de
Recursos Humans, el Sr. C. P. C., amb XXXXXXXXXXXXXX formula declaració
d‟activitats mitjançant la qual sol·licita poder exercir les activitats d‟actor i compra i
venda de pisos per compte propi, en horari de dimarts de 19h a 21.30h, dijous de
19h a 21.30h i dissabtes de 19h a 22h.
Atès que la cap de servei d‟atenció ciutadana emet informes el 15 de gener de
2018, en el que detalla que l‟horari de presència obligada del Sr. P. C. és de matí
de 8.30 h fins a les 14.00. La flexibilitat al matí es de 7.45 h fins a les 8.30 h
d‟entrada i des de les 14.00 h fins a les 15.30 h de sortida. L‟horari de tarda de
presència obligada són els dimecres de 16.00 h fins a les 19.00 h. La flexibilitat a la
tarda és de15.45 h fins a les 16.00 h d‟entrada i des de les 19.00 h fins a les 19.45
h de sortida.
Atès que tanmateix, manifesta que per part del servei no hi ha cap inconvenient en
que se li concedeixi l‟ autorització de la compatibilitat sol·licitada.
Atès que la cap de secció de Gestió de Personal en data 27 d‟ abril de 2018, fa
constar que el Sr. P. C. és funcionari de carrera, ocupa plaça d‟agent i lloc de treball
d‟auxiliar tècnic de l‟OAC, prestant els seus serveis en una jornada de 1647 hores
anual, 37 hores setmanals i percep el complement salarial de factor
d‟incompatibilitat.
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Atès que el règim jurídic aplicable al règim de compatibilitats de l‟Administració
Local el conforma la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d‟incompatibilitats del
personal al servei de les administracions públiques com a norma bàsica, la Llei
21/1987, de 26 de novembre d‟incompatibilitats del personal al servei de
l‟Administració de la Generalitat de Catalunya LIPC i els articles 331 a 344 del
Decret 214/1990, de 30 de juliol per la qual s‟aprova el Reglament del personal al
servei de les entitats locals (RPEL).
Atès que l‟article 11 LI estableix quines són les activitats que el personal al servei
de l‟Administració no podrà exercir entre les quals no es troba l‟activitat d‟actor ni la
de compra i venda de pisos.
Atès que aquesta activitat tampoc es troba dins de les activitats permeses i que no
necessiten reconeixement de compatibilitat previstes a l‟article 2 de la LIPC ni de
l‟article 322 del RPEL.
Atès que respecte de la limitació de la jornada horària l‟article 12 LIPC i l‟article
329.2 RPEL disposen que en cap cas la suma de jornades de l‟activitat pública i
privada no pot superar la jornada ordinària de l‟Administració incrementada en un
50%.
Atès que el sol·licitant ha manifestat que dedicarà a la segona activitat és de vuit
hores setmanals, no supera el límit legal.
Atès que, en conseqüència, es pot atorgar la compatibilitat tenint en compte les
previsions dels articles 11 a 15 de la LI, 11 a 21 LIPC i 321 a 344 del RPEL, que
determinen que la compatibilitat amb la segona activitat no pot ser absoluta i que
s‟ha de reconèixer, però atenent a les següents limitacions:
- Que no impedeixi o menyscabi l‟estricte compliment dels seus deures.
- Que no quedi compromès amb la seva imparcialitat i independència.
- No pot treballar en aquells assumptes relacionats amb la seva activitat a
l‟Ajuntament.
- No pot modificar la jornada de treball i l‟horari quedant condicionada a l‟estricte
compliment de la jornada i horari.
- La compatibilitat quedarà sense efecte de forma automàtica en cas de que
l‟interessat canvi de lloc de treball en el sector públic.
- L‟interessat no podrà invocar o fer ús de la seva condició pública per a l‟exercici de
l‟activitat privada.
- La dedicació de la jornada no pot ser superior al 50% de la jornada ordinària de
l‟Administració.
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- Qualsevol altre que derivi de la normativa que sigui d‟aplicació al règim
d‟incompatibilitats.
Atès que els articles 14 LI, 17 LIPC i 339 RPEL disposen que l‟exercici d‟una
segona activitat requerirà previ reconeixement exprés de compatibilitat.
Atès que degut a que ni la LIP ni la LIPC regulen el sentit del silenci administratiu
s‟ha d‟estar al que estableix l‟article 24 de la Llei 39/2015, d‟1 d‟octubre del
Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques segons el qual
en els procediments iniciats a sol·licitud de persona interessada si en el termini
màxim establert pel procediment en qüestió no s‟ha notificat resolució expressa,
legitima a l‟interessat per entendre estimada la seva sol·licitud per silenci
administratiu, llevat de que una norma amb rang de llei o una norma de Dret
Comunitari de Dret Internacional aplicable a Espanya estableixi el contrari.
Atès que l‟article 8.1 g) de Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés
a la informació pública i bon govern determina que les resolucions d‟autorització o
reconeixement de compatibilitat que afectin als empleats públics s‟ha de fer
públiques.
Vist l‟informe de la cap de servei de d‟Atenció Ciutadana
Vist l‟informe de l‟assessora jurídica de RRHH.
Vist l‟article 333 a) del decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s‟aprova el
reglament del personal al servei de les entitats locals, l‟article 22.2 de la Llei
21/1987, de 26 de novembre d‟incompatibilitats del personal al servei de
l‟Administració de la Generalitat que disposen que l‟òrgan competent per a
reconèixer la compatibilitat és el Ple de l‟Ajuntament.
Vist l‟article 22.2 de la Llei 21/1987, de 26 de novembre d‟incompatibilitats del
personal al servei de l‟Administració de la Generalitat atorga la competència per
reconèixer la compatibilitat al Ple de l‟Ajuntament.
El Ple, a proposta del tinent d‟Alcaldia titular de l‟Àrea d‟Hisenda Serveis Centrals, i
amb el dictamen previ de la Comissió Permanent de Presidència,
ACORDA:
PRIMER.- RECONÈIXER al Sr. C. P. C., la compatibilitat per exercir les activitats
privades d‟actor i compra i venda de pisos, per compte propi, amb una dedicació
horària de dimarts de 19h a 21.30h, dijous de 19h a 21.30h i dissabtes de 19h a 22
h., per un màxim de vuit hores setmanals.
SEGON.- DEIXAR d‟abonar al Sr. C. P. C., el factor d‟incompatibilitat del
complement específic mentre es mantingui vigent el reconeixement de
compatibilitat.
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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 e independència del funcionari ni
impedir o menyscabar l‟estricte compliment dels seus deures o perjudicar els
interessos generals.
b) L‟exercici de l‟activitat declarada compatible no pot modificar la jornada de
treball ni l‟horari 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, pel transcurs
del termini autoritzat i també cas que el funcionari canvi de lloc de treball o
es modifiquin les condicions del que ocupa actualment.
d) El funcionari no podrà invocar o fer ús de la seva condició pública per a
l‟exercici de l‟activitat privada.
e) Qualsevol altre que es derivi del compliment de la normativa aplicable
sobre incompatibilitats del personal funcionari al servei d‟aquesta
administració.
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 a la Junta de Personal
Funcionari.
SISÈ.- Traslladar el present acord al servei d‟Atenció Ciutadana, al Servei de
Recursos Humans (Nòmines) i al Servei d‟Organització i Projectes de Millora.
ACORD 5.- RELATIU AL RECONEIXEMENT DE LA COMPATIBILITAT
SOL·LICITADA PEL FUNCIONARI L. P., A., PER EXERCIR ACTIVITAT
PRIVADA. (EXP. 10557/2018).
Es dóna compte de l‟acord que es transcriu seguidament, i sotmès a votació
s'aprova amb 17 vots a favor dels representants del PSC-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; del
representant de la CUP-PA, Sr. Christian Giménez Márquez; i dels REGIDORS NO

…/…

20

ADSCRITS, Sra./Sr. Cristina Santón Ramiro i Rafael Jiménez Ariza; i amb 10 vots
d’abstenció dels representants de CIUTADANS, Srs./Sres. Miguel Manuel García
Valle, M. Carmen Esteban Fernández, Rainaldo Ruiz Narváez i Jesús Amadeo
Martín González; dels representants del PP, Sr./Sra. Pedro Alonso Navarro i Sonia
Esplugas González; dels representants d‟ERC-AM, Srs. Antoni Garcia i Acero i
Jorge García Muñoz; del representant de CiU, Sr. Jordi Monrós i Ibáñez; i del
REGIDOR NO ADSCRIT Sr. Francisco Javier Martín Hermosín; assistents presents
en el moment de la votació, adoptant-se els acords que figuren en la seva part
dispositiva:
Atès que en data 16 d‟abril de 2018, nº 167 de registre d‟entrada al servei de
Recursos Humans, el Sr. A. L. P., amb XXXXXXXXXXXXX, funcionar interí auxiliar
administratiu, formula declaració d‟activitats mitjançant la qual sol·licita poder
exercir l‟activitat de cambrer, per compte aliena els dimecres i dijous de 20 h a
20.45 h i els divendres de 20h a 21h.
Atès que la cap de secció de Planificació dels Recursos Humans i Gestió del
Coneixement manifesta mitjançant escrit de 20 d‟abril de 2018, que no existeix cap
inconvenient a la compatibilitat sol·licitada pel Sr. L. sempre i quan s‟ajusti a la
legalitat vigent i no interfereixi en la prestació dels seus serveis com auxiliar en
aquest Ajuntament.
Atès que la cap de secció de Gestió de Personal fa constar el 23 d‟abril de 2018
que dels antecedents que consten en el servei de Recursos Humans resulta que el
funcionari interí A. L. P., presta els seus serveis en aquets Ajuntament amb una
jornada de 1647 hores anuals, 37 hores setmanals en horari de matí i una tarda a la
setmana, preferentment els dijous.
Atès que el règim jurídic aplicable al règim de compatibilitats de l‟Administració
Local el conforma la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d‟incompatibilitats del
personal al servei de les administracions públiques com a norma bàsica, la Llei
21/1987, de 26 de novembre d‟incompatibilitats del personal al servei de
l‟Administració de la Generalitat de Catalunya LIPC i els articles 331 a 344 del
Decret 214/1990, de 30 de juliol per la qual s‟aprova el Reglament del personal al
servei de les entitats locals (RPEL).
Atès que l‟article 11 LI estableix quines són les activitats que el personal al servei
de l‟Administració no podrà exercir entre les quals no es troba l‟activitat de cambrer.
Atès que aquesta activitat tampoc es troba dins de les activitats permeses i que no
necessiten reconeixement de compatibilitat previstes a l‟article 2 de la LIPC ni de
l‟article 322 del RPEL.
Respecte de la limitació de la jornada horària l‟article 12 LIPC i l‟article 329.2 RPEL
disposen que en cap cas la suma de jornades de l‟activitat pública i privada no pot
superar la jornada ordinària de l‟Administració incrementada en un 50%.
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Atès que el sol·licitant ha manifestat que dedicarà a la segona activitat és de 2.30
hores setmanals, no supera el límit legal.
Atès que, en conseqüència, es pot atorgar la compatibilitat tenint en compte les
previsions dels articles 11 a 15 de la LI, 11 a 21 LIPC i 321 a 344 del RPEL, que
determinen que la compatibilitat amb la segona activitat no pot ser absoluta i que
s‟ha de reconèixer, però atenent a les següents limitacions:
- Que no impedeixi o menyscabi l‟estricte compliment dels seus deures.
- Que no quedi compromès amb la seva imparcialitat i independència.
- No pot treballar en aquells assumptes relacionats amb la seva activitat a
l‟Ajuntament.
- No pot modificar la jornada de treball i l‟horari quedant condicionada a l‟estricte
compliment de la jornada i horari.
- La compatibilitat quedarà sense efecte de forma automàtica en cas de que
l‟interessat canvi de lloc de treball en el sector públic.
- L‟interessat no podrà invocar o fer ús de la seva condició pública per a l‟exercici de
l‟activitat privada.
- La dedicació de la jornada no pot ser superior al 50% de la jornada ordinària de
l‟Administració.
- Qualsevol altre que derivi de la normativa que sigui d‟aplicació al règim
d‟incompatibilitats.
Atès que els articles 14 LI, 17 LIPC i 339 RPEL disposen que l‟exercici d‟una
segona activitat requerirà previ reconeixement exprés de compatibilitat.
Atès que degut a que ni la LIP ni la LIPC regulen el sentit del silenci administratiu
s‟ha d‟estar al que estableix l‟article 24 de la Llei 39/2015, d‟1 d‟octubre del
Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques segons el qual
en els procediments iniciats a sol·licitud de persona interessada si en el termini
màxim establert pel procediment en qüestió no s‟ha notificat resolució expressa,
legitima a l‟interessat per entendre estimada la seva sol·licitud per silenci
administratiu, llevat de que una norma amb rang de llei o una norma de Dret
Comunitari de Dret Internacional aplicable a Espanya estableixi el contrari.
Atès que l‟article 8.1 g) de Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés
a la informació pública i bon govern determina que les resolucions d‟autorització o
reconeixement de compatibilitat que afectin als empleats públics s‟ha de fer
públiques.
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Vist l‟informe de la cap de secció de Planificació dels Recursos Humans i Gestió del
Coneixement.
Vist l‟informe de l‟assessora jurídica de RRHH.
Vist l‟article 333 a) del decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s‟aprova el
reglament del personal al servei de les entitats locals, l‟article 22.2 de la Llei
21/1987, de 26 de novembre d‟incompatibilitats del personal al servei de
l‟Administració de la Generalitat que disposen que l‟òrgan competent per a
reconèixer la compatibilitat és el Ple de l‟Ajuntament.
Vist l‟article 22.2 de la Llei 21/1987, de 26 de novembre d‟incompatibilitats del
personal al servei de l‟Administració de la Generalitat atorga la competència per
reconèixer la compatibilitat al Ple de l‟Ajuntament.
El Ple, a proposta del tinent d‟Alcaldia titular de l‟Àrea d‟Hisenda Serveis Centrals, i
amb el dictamen previ de la Comissió Permanent de Presidència,
ACORDA:
PRIMER.- RECONÈIXER amb efectes del dia 16 d‟abril de 2018 al Sr. A. L. P. la
compatibilitat per exercir l‟activitat privada de cambrer, amb una dedicació de els
dimecres i dijous de 20 h a 20.45 h i els divendres de 20h a 21h, per un total de
2.30 h a la setmana.
SEGON.- L‟exercici de l‟activitat declarada compatible resta sotmesa a les
limitacions legals, i en concret, al compliment de les següents condicions:
a) L‟activitat no pot incidir o estar relacionada amb serveis d‟aquest
Ajuntament, ni comprometre la imparcialitat e independència de la
funcionària ni impedir o menyscabar l‟estricte compliment dels seus deures o
perjudicar els interessos generals.
b) L‟exercici de l‟activitat declarada compatible no pot modificar la jornada de
treball ni l‟horari del 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, pel transcurs
del termini autoritzat i també cas que el funcionari canvi de lloc de treball o
es modifiquin les condicions del que ocupa actualment.
d) El funcionari no podrà invocar o fer ús de la seva condició pública per a
l‟exercici de l‟activitat privada.
e) Qualsevol altre que es derivi del compliment de la normativa aplicable
sobre incompatibilitats del personal funcionari al servei d‟aquesta
administració.
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TERCER.- Fer públic aquest acord de conformitat amb el que preveu l‟art. 8.1.g) de
la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i
bon govern.
QUART.- Notificar el present acord al funcionari interessat i a la Junta de Personal
Funcionari.
CINQUÈ.- Traslladar el present acord a la secció de Planificació dels Recursos
Humans i Gestió del Coneixement i al Servei d‟Organització i Projectes de Millora.
ACORD 6.- RELATIU AL RECONEIXEMENT DE LA COMPATIBILITAT
SOL·LICITADA PER LA FUNCIONÀRIA B. S., M. C., PER EXERCIR ACTIVITAT
PRIVADA.(EXP 12496/2018).
Es dóna compte de l‟acord que es transcriu seguidament, i sotmès a votació
s'aprova amb 17 vots a favor dels representants del PSC-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; 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 10 vots
d’abstenció dels representants de CIUTADANS, Srs./Sres. Miguel Manuel García
Valle, M. Carmen Esteban Fernández, Rainaldo Ruiz Narváez i Jesús Amadeo
Martín González; dels representants del PP, Sr./Sra. Pedro Alonso Navarro i Sonia
Esplugas González; dels representants d‟ERC-AM, Srs. Antoni Garcia i Acero i
Jorge García Muñoz; del representant de CiU, Sr. Jordi Monrós i Ibáñez; i del
REGIDOR NO ADSCRIT Sr. Francisco Javier Martín Hermosín; assistents presents
en el moment de la votació, adoptant-se els acords que figuren en la seva part
dispositiva:
Atès que en data 24 de gener de 2018, nº 34 de registre d‟entrada al servei de
Recursos Humans, la Sra. M. C. B. S., amb XXXXXXXXXXXXXXXX, funcionària de
carrera ocupant lloc de treball de programadora senior, formula declaració
d‟activitats mitjançant la qual sol·licita poder exercir les activitats de professora a
l‟empresa Encís SCCL en horari de dimecres de 19.30 h a 21 h i de terapeuta a
l‟empresa Treatwell els dilluns de 17.00 h a 19.30 h, amb un total de 4 hores a la
setmana.
Atès que en data 9 de febrer de 2018 manifesta que únicament està interessada en
compatibilitzar l‟activitat de professora a l‟empresa Encís, SCCL.
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Atès que la cap de servei d‟Informàtica i TIC informa en data 2 de febrer de 2018,
que no hi ha cap circumstància en el desenvolupament de les tasques de la Sra. B.
que puguin condicionar l‟autorització de compatibilitat.
Atès que tanmateix manifesta que l‟assistència al lloc de treball de la Sra. B. és de
matí durant el període comprès entre les 6.00 h i les 15.30 h.
Atès que la cap de secció de Gestió de Personal emet faig constar en data 2 de
maig de 2018 en el que manifesta que la Sra. B. presta el seus serveis en aquest
Ajuntament amb una jornada de 1647 hores anuals, 37 hores setmanals, de dilluns
a divendres, amb la modalitat d‟horari obert.
Atès que el règim jurídic aplicable al règim de compatibilitats de l‟Administració
Local el conforma la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d‟incompatibilitats del
personal al servei de les administracions públiques com a norma bàsica, la Llei
21/1987, de 26 de novembre d‟incompatibilitats del personal al servei de
l‟Administració de la Generalitat de Catalunya LIPC i els articles 331 a 344 del
Decret 214/1990, de 30 de juliol per la qual s‟aprova el Reglament del personal al
servei de les entitats locals (RPEL).
Atès que l‟article 11 LI estableix quines són les activitats que el personal al servei
de l‟Administració no podrà exercir entre les quals no es troben les activitats de
professora.
Atès que aquestes activitats tampoc es troben dins de les activitats permeses i que
no necessiten reconeixement de compatibilitat previstes a l‟article 2 de la LIPC ni de
l‟article 322 del RPEL.
Atès que respecte de la limitació de la jornada horària l‟article 12 LIPC i l‟article
329.2 RPEL disposen que en cap cas la suma de jornades de l‟activitat pública i
privada no pot superar la jornada ordinària de l‟Administració incrementada en un
50%.
Atès que la sol·licitant ha manifestat que dedicarà a la segona activitat és de 1.30
hores setmanals, no supera el límit legal.
Atès que, en conseqüència, es pot atorgar la compatibilitat tenint en compte les
previsions dels articles 11 a 15 de la LI, 11 a 21 LIPC i 321 a 344 del RPEL, que
determinen que la compatibilitat amb la segona activitat no pot ser absoluta i que
s‟ha de reconèixer, però atenent a les següents limitacions:
- Que no impedeixi o menyscabi l‟estricte compliment dels seus deures.
- Que no quedi compromès amb la seva imparcialitat i independència.
- No pot treballar en aquells assumptes relacionats amb la seva activitat a
l‟Ajuntament.
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- No pot modificar la jornada de treball i l‟horari quedant condicionada a l‟estricte
compliment de la jornada i horari.
- La compatibilitat quedarà sense efecte de forma automàtica en cas de que
l‟interessada canvi de lloc de treball en el sector públic.
- L‟interessada no podrà invocar o fer ús de la seva condició pública per a l‟exercici
de l‟activitat privada.
- La dedicació de la jornada no pot ser superior al 50% de la jornada ordinària de
l‟Administració.
- Qualsevol altre que derivi de la normativa que sigui d‟aplicació al règim
d‟incompatibilitats.
Atès que els articles 14 LI, 17 LIPC i 339 RPEL disposen que l‟exercici d‟una
segona activitat requerirà previ reconeixement exprés de compatibilitat.
Atès que degut a que ni la LIP ni la LIPC regulen el sentit del silenci administratiu
s‟ha d‟estar al que estableix l‟article 24 de la Llei 39/2015, d‟1 d‟octubre del
Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques segons el qual
en els procediments iniciats a sol·licitud de persona interessada si en el termini
màxim establert pel procediment en qüestió no s‟ha notificat resolució expressa,
legitima a l‟interessat per entendre estimada la seva sol·licitud per silenci
administratiu, llevat de que una norma amb rang de llei o una norma de Dret
Comunitari de Dret Internacional aplicable a Espanya estableixi el contrari.
Atès que l‟article 8.1 g) de Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés
a la informació pública i bon govern determina que les resolucions d‟autorització o
reconeixement de compatibilitat que afectin als empleats públics s‟ha de fer
públiques.
Vist l‟informe de la cap del servei del Gabinet d‟Alcaldia i Open Data.
Vist l‟informe de l‟assessora jurídica de RRHH.
Vist l‟article 333 a) del decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s‟aprova el
reglament del personal al servei de les entitats locals, l‟article 22.2 de la Llei
21/1987, de 26 de novembre d‟incompatibilitats del personal al servei de
l‟Administració de la Generalitat que disposen que l‟òrgan competent per a
reconèixer la compatibilitat és el Ple de l‟Ajuntament.
Vist l‟article 22.2 de la Llei 21/1987, de 26 de novembre d‟incompatibilitats del
personal al servei de l‟Administració de la Generalitat atorga la competència per
reconèixer la compatibilitat al Ple de l‟Ajuntament.
El Ple, a proposta del tinent d‟Alcaldia titular de l‟Àrea d‟Hisenda Serveis Centrals, i
amb el dictamen previ de la Comissió Permanent de Presidència,
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ACORDA:
PRIMER.- RECONÈIXER a la Sra. M. C. B. S. amb efectes del dia 24 de gener de
2018 i fins al fi d‟obra, l‟activitat de professora a l‟empresa Encís SCCL, en horari de
dimecres de 19.30 h a 21 h, en tant que la declaració de compatibilitat, no afecta a
l‟horari de treball.
SEGON.- L‟exercici de les activitats declarades compatibles resten sotmeses a les
limitacions legals, i en concret, al compliment de les següents condicions:
a) L‟activitat no pot incidir o estar relacionada amb serveis d‟aquest
Ajuntament, ni comprometre la imparcialitat e independència de la
funcionària ni impedir o menyscabar l‟estricte compliment dels seus deures o
perjudicar els interessos generals.
b) L‟exercici de l‟activitat declarada compatible no pot modificar la jornada de
treball ni l‟horari de la funcionària, restant condicionada la seva validesa a
l‟estricte compliment de la jornada i l‟horari del lloc de treball que ocupa en
aquest ajuntament.
c) La compatibilitat quedarà sense efecte de forma automàtica, pel transcurs
del termini autoritzat i també cas que la funcionària canvi de lloc de treball o
es modifiquin les condicions del que ocupa actualment.
d) La funcionària no podrà invocar o fer ús de la seva condició pública per a
l‟exercici de l‟activitat privada.
e) Qualsevol altre que es derivi del compliment de la normativa aplicable
sobre incompatibilitats del personal funcionari al servei d‟aquesta
administració.
TERCER.- Fer públic aquest acord de conformitat amb el que preveu l‟art. 8.1.g) de
la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i
bon govern.
QUART.- Notificar el present acord a la funcionària interessada i a la Junta de
Personal Funcionari.
CINQUÈ.- Traslladar el present acord al servei d‟Informàtica i TIC i al Servei
d‟Organització i Projectes de Millora.
ACORD 7.- RELATIU AL RECONEIXEMENT DE LA COMPATIBILITAT
SOL·LICITADA PEL FUNCIONARI I. U., R. PER EXERCIR ACTIVITAT PÚBLICA
(EXP. 12943/2018).
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Es dóna compte de l‟acord que es transcriu seguidament, i sotmès a votació
s'aprova amb 17 vots a favor dels representants del PSC-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; 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 10 vots
d’abstenció dels representants de CIUTADANS, Srs./Sres. Miguel Manuel García
Valle, M. Carmen Esteban Fernández, Rainaldo Ruiz Narváez i Jesús Amadeo
Martín González; dels representants del PP, Sr./Sra. Pedro Alonso Navarro i Sonia
Esplugas González; dels representants d‟ERC-AM, Srs. Antoni Garcia i Acero i
Jorge García Muñoz; del representant de CiU, Sr. Jordi Monrós i Ibáñez; i del
REGIDOR NO ADSCRIT Sr. Francisco Javier Martín Hermosín; assistents presents
en el moment de la votació, adoptant-se els acords que figuren en la seva part
dispositiva:
Atès que en data 22 de març de 2018, nº 135 de registre d‟entrada al servei de
Recursos Humans, el Sr. R. I. U., amb XXXXXXXXXXXXX, funcionar interí, formula
declaració d‟activitats mitjançant la qual sol·licita poder exercir l‟activitat de
professor col·laborador de l‟assignatura Disseny d‟investigació per a la intervenció
psicopedagògica, la Universitat Oberta de Catalunya, en un horari de dilluns,
dimarts i dimecres de 18.00 a 20.00 hores, divendres de 17.00 a 20.00 hores i
dissabtes de 10.00 a 13.00 hores, per un total de 12 hores setmanals.
Atès que la cap del servei del Gabinet d‟Alcaldia i Open Data, emet informe el 26
d‟abril de 2018 en el que manifesta que la jornada de treball del Sr. I. és de 1.647
hores anuals amb un promig de 7 hores i 34 minuts amb horari obert autoritzat.
Atès que vista la dedicació horària del Sr. I. a la segona activitat aquesta no
suposarà modificació de la jornada de treball ni de l‟horari actual, informa que no
s‟aprecia cap inconvenient per a què desenvolupi la segona activitat sempre i quan
el desenvolupament de la mateixa s‟ajusti a la legalitat vigent i no alteri o afecti a
l‟horari i a les funcions assignades actualment en aquest Ajuntament.
Atès que l‟horari de treball del Sr. I. es desenvolupa en horari de matí, de dilluns a
divendres, de 7:45 h a 15 h i en horari de tarda els dijous de 16 a 18 hores
aproximadament.
Atès que la cap de secció de Gestió de Personal fa constar el 27 d‟abril de 2018
que dels antecedents que consten en el servei de Recursos Humans resulta que el
funcionari interí R. I. U., presta els seus serveis en aquest Ajuntament amb una
jornada de 1647 hores anuals, 37 hores setmanals, amb la modalitat d‟horari obert.
Atès que el règim jurídic aplicable al règim de compatibilitats de l‟Administració
Local el conforma la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d‟incompatibilitats del
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personal al servei de les administracions públiques com a norma bàsica, la Llei
21/1987, de 26 de novembre d‟incompatibilitats del personal al servei de
l‟Administració de la Generalitat de Catalunya LIPC i els articles 331 a 344 del
Decret 214/1990, de 30 de juliol per la qual s‟aprova el Reglament del personal al
servei de les entitats locals (RPEL).
Atès que l‟article 11 LI estableix quines són les activitats que el personal al servei
de l‟Administració no podrà exercir entre les quals no es troba l‟activitat de professor
col·laborador.
Atès que aquesta activitat tampoc es troba dins de les activitats permeses i que no
necessiten reconeixement de compatibilitat previstes a l‟article 2 de la LIPC ni de
l‟article 322 del RPEL.
Atès que respecte de la limitació de la jornada horària l‟article 12 LIPC i l‟article
329.2 RPEL disposen que en cap cas la suma de jornades de l‟activitat pública i
privada no pot superar la jornada ordinària de l‟Administració incrementada en un
50%.
Atès que el sol·licitant ha manifestat que dedicarà a la segona activitat és de 12
hores setmanals, no supera el límit legal.
Atès que, en conseqüència, es pot atorgar la compatibilitat tenint en compte les
previsions dels articles 11 a 15 de la LI, 11 a 21 LIPC i 321 a 344 del RPEL, que
determinen que la compatibilitat amb la segona activitat no pot ser absoluta i que
s‟ha de reconèixer, però atenent a les següents limitacions:
- Que no impedeixi o menyscabi l‟estricte compliment dels seus deures.
- Que no quedi compromès amb la seva imparcialitat i independència.
- No pot treballar en aquells assumptes relacionats amb la seva activitat a
l‟Ajuntament.
- No pot modificar la jornada de treball i l‟horari quedant condicionada a l‟estricte
compliment de la jornada i horari.
- La compatibilitat quedarà sense efecte de forma automàtica en cas de que
l‟interessat canvi de lloc de treball en el sector públic.
- L‟interessat no podrà invocar o fer ús de la seva condició pública per a l‟exercici de
l‟activitat privada.
- La dedicació de la jornada no pot ser superior al 50% de la jornada ordinària de
l‟Administració.
- Qualsevol altre que derivi de la normativa que sigui d‟aplicació al règim
d‟incompatibilitats.
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Atès que els articles 14 LI, 17 LIPC i 339 RPEL disposen que l‟exercici d‟una
segona activitat requerirà previ reconeixement exprés de compatibilitat.
Atès que degut a que ni la LIP ni la LIPC regulen el sentit del silenci administratiu
s‟ha d‟estar al que estableix l‟article 24 de la Llei 39/2015, d‟1 d‟octubre del
Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques segons el qual
en els procediments iniciats a sol·licitud de persona interessada si en el termini
màxim establert pel procediment en qüestió no s‟ha notificat resolució expressa,
legitima a l‟interessat per entendre estimada la seva sol·licitud per silenci
administratiu, llevat de que una norma amb rang de llei o una norma de Dret
Comunitari de Dret Internacional aplicable a Espanya estableixi el contrari.
Atès que l‟article 8.1 g) de Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés
a la informació pública i bon govern determina que les resolucions d‟autorització o
reconeixement de compatibilitat que afectin als empleats públics s‟ha de fer
públiques.
Vist l‟informe de la cap del servei del Gabinet d‟ Alcaldia i Open Data.
Vist l‟informe de l‟assessora jurídica de RRHH.
Vist l‟article 333 a) del decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s‟aprova el
reglament del personal al servei de les entitats locals, l‟article 22.2 de la Llei
21/1987, de 26 de novembre d‟incompatibilitats del personal al servei de
l‟Administració de la Generalitat que disposen que l‟òrgan competent per a
reconèixer la compatibilitat és el Ple de l‟Ajuntament.
Vist l‟ article 22.2 de la Llei 21/1987, de 26 de novembre d‟ incompatibilitats del
personal al servei de l‟ Administració de la Generalitat atorga la competència per
reconèixer la compatibilitat al Ple de l‟ Ajuntament.
El Ple, a proposta del tinent d‟Alcaldia titular de l‟Àrea d‟Hisenda Serveis Centrals, i
amb el dictamen previ de la Comissió Permanent de Presidència,
ACORDA:
PRIMER.- RECONÈIXER amb efectes del dia 22 de març de 2018 i fins el 26 de
juliol del 2018 al Sr. R. I. U. la compatibilitat per exercir l‟activitat privada de
professor col·laborador a la Universitat Oberta de Catalunya, amb una dedicació
horària de dilluns, dimarts i dimecres de 18.00 a 20.00 hores, divendres de 17.00 a
20.00 hores i dissabtes de 10.00 a 13.00 hores, per un total de 12 hores setmanals,
en tant que la declaració de compatibilitat no afecta a l‟horari de treball.
SEGON.- L‟exercici de l‟activitat declarada compatible resta sotmesa a les
limitacions legals, i en concret, al compliment de les següents condicions:
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a) L‟activitat no pot incidir o estar relacionada amb serveis d‟aquest
Ajuntament, ni comprometre la imparcialitat e independència de la
funcionària ni impedir o menyscabar l‟estricte compliment dels seus deures o
perjudicar els interessos generals.
b) L‟exercici de l‟activitat declarada compatible no pot modificar la jornada de
treball ni l‟horari del 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, pel transcurs
del termini autoritzat i també cas que el funcionari canvi de lloc de treball o
es modifiquin les condicions del que ocupa actualment.
d) El funcionari no podrà invocar o fer ús de la seva condició pública per a
l‟exercici de l‟activitat privada.
e) Qualsevol altre que es derivi del compliment de la normativa aplicable
sobre incompatibilitats del personal funcionari al servei d‟aquesta
administració.
TERCER.- Fer públic aquest acord de conformitat amb el que preveu l‟art. 8.1.g) de
la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i
bon govern.
QUART.- Notificar el present acord al funcionari interessat i a la Junta de Personal
Funcionari.
CINQUÈ.- Traslladar el present acord al servei del Gabinet d‟Alcaldia i Open Data i
al Servei d‟Organització i Projectes de Millora.

ACORD 8.- RELATIU AL RECONEIXEMENT DE LA COMPATIBILITAT
SOL·LICITADA PER LA TREBALLADORA LABORAL TEMPORAL, L., M.,
(ADSCRITA A PLA D’OCUPACIÓ), PER EXERCIR ACTIVITAT PRIVADA. (EXP
12944/2018).
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 la CUP-PA, Sr. Christian Giménez Márquez;
i dels REGIDORS NO ADSCRITS, Sra./Sr. Cristina Santón Ramiro i Rafael Jiménez
Ariza; i amb 13 vots d’abstenció dels representants de CIUTADANS, Srs./Sres.
Miguel Manuel García Valle, M. Carmen Esteban Fernández, Rainaldo Ruiz
Narváez i Jesús Amadeo Martín González; dels representants d’ICV-EUiAPIRATES-E, Sres./Sr. Ana González Montes, Juliana Carballeira Pascual i Iván
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Nieto Martínez; dels representants del PP, Sr./Sra. Pedro Alonso Navarro i Sonia
Esplugas González; dels representants d‟ERC-AM, Srs. Antoni Garcia i Acero i
Jorge García Muñoz; del representant de CiU, Sr. Jordi Monrós i Ibáñez; i del
REGIDOR NO ADSCRIT Sr. Francisco Javier Martín Hermosín; assistents presents
en el moment de la votació, adoptant-se els acords que figuren en la seva part
dispositiva:
Atès que en data 2 de maig de 2018, nº213 de registre d‟entrada al servei de
Recursos Humans, la Sra. M. L., amb XXXXXXXXXXXX, treballadora com a Docent
de l‟especialitat d‟operacions de fontaneria i calefacció, climatització domèstica,
muntatge i manteniment d‟instal·lacions frigorífiques de la casa d‟Oficis
d‟Instal·lacions i eficiència energètica, pertanyent al programa Treball als Barris
Zona Nord 2017 d‟aquest Ajuntament, formula declaració d‟activitats mitjançant la
qual sol·licita poder exercir les activitats de docent Experta Formació Ocupacional
per compte propi, per als períodes compresos entre l‟abril a juliol de 2018 i de
setembre a octubre de 2018 en horari de dilluns, dimarts, dijous i divendres de 17 h
a 21.30 h, amb un total de 18 hores a la setmana.
Atès que el Tècnic Assessor de la Secció de Programes de Formació i Ocupació
informa en data 11 de maig de 2018, que no hi ha cap circumstància en el
desenvolupament de les tasques de la Sra. M. L. que puguin condicionar
l‟autorització de compatibilitat.
Tanmateix manifesta que la Sra. L. presta els seus serveis amb una jornada de
37,50 hores setmanals de dilluns a divendres, en horari de matí de les 8 h i les
15.30 h.
Atès que el règim jurídic aplicable al règim de compatibilitats de l‟Administració
Local el conforma la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d‟incompatibilitats del
personal al servei de les administracions públiques com a norma bàsica, la Llei
21/1987, de 26 de novembre d‟incompatibilitats del personal al servei de
l‟Administració de la Generalitat de Catalunya LIPC i els articles 331 a 344 del
Decret 214/1990, de 30 de juliol per la qual s‟aprova el Reglament del personal al
servei de les entitats locals (RPEL).
Atès que l‟article 11 LI estableix quines són les activitats que el personal al servei
de l‟Administració no podrà exercir entre les quals no es troben les activitats de
docent experta formació ocupacional.
Atès que aquestes activitats tampoc es troben dins de les activitats permeses i que
no necessiten reconeixement de compatibilitat previstes a l‟article 2 de la LIPC ni de
l‟article 322 del RPEL.
Atès que respecte de la limitació de la jornada horària l‟article 12 LIPC i l‟article
329.2 RPEL disposen que en cap cas la suma de jornades de l‟activitat pública i
privada no pot superar la jornada ordinària de l‟Administració incrementada en un
50%.
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Atès que la sol·licitant ha manifestat que dedicarà a la segona activitat és de 18
hores setmanals, no supera el límit legal.
Atès que, en conseqüència, es pot atorgar la compatibilitat tenint en compte les
previsions dels articles 11 a 15 de la LI, 11 a 21 LIPC i 321 a 344 del RPEL, que
determinen que la compatibilitat amb la segona activitat no pot ser absoluta i que
s‟ha de reconèixer, però atenent a les següents limitacions:
- Que no impedeixi o menyscabi l‟estricte compliment dels seus deures.
- Que no quedi compromès amb la seva imparcialitat i independència.
- No pot treballar en aquells assumptes relacionats amb la seva activitat a
l‟Ajuntament.
- No pot modificar la jornada de treball i l‟horari quedant condicionada a l‟estricte
compliment de la jornada i horari.
- La compatibilitat quedarà sense efecte de forma automàtica en cas de que
l‟interessada canvi de lloc de treball en el sector públic.
- L‟interessada no podrà invocar o fer ús de la seva condició pública per a l‟exercici
de l‟activitat privada.
- La dedicació de la jornada no pot ser superior al 50% de la jornada ordinària de
l‟Administració.
- Qualsevol altre que derivi de la normativa que sigui d‟aplicació al règim
d‟incompatibilitats.
Atès que els articles 14 LI, 17 LIPC i 339 RPEL disposen que l‟exercici d‟una
segona activitat requerirà previ reconeixement exprés de compatibilitat.
Atès que degut a que ni la LIP ni la LIPC regulen el sentit del silenci administratiu
s‟ha d‟estar al que estableix l‟article 24 de la Llei 39/2015, d‟1 d‟octubre del
Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques segons el qual
en els procediments iniciats a sol·licitud de persona interessada si en el termini
màxim establert pel procediment en qüestió no s‟ha notificat resolució expressa,
legitima a l‟interessat per entendre estimada la seva sol·licitud per silenci
administratiu, llevat de que una norma amb rang de llei o una norma de Dret
Comunitari de Dret Internacional aplicable a Espanya estableixi el contrari.
Atès que l‟article 8.1 g) de Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés
a la informació pública i bon govern determina que les resolucions d‟autorització o
reconeixement de compatibilitat que afectin als empleats públics s‟ha de fer
públiques.
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Vist l‟informe del Tècnic Assessor de la Secció de Programes de Formació i
Ocupació.
Vist l‟informe de l‟assessora jurídica de RRHH.
Vist l‟article 333 a) del decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s‟aprova el
reglament del personal al servei de les entitats locals, l‟article 22.2 de la Llei
21/1987, de 26 de novembre d‟incompatibilitats del personal al servei de
l‟Administració de la Generalitat que disposen que l‟òrgan competent per a
reconèixer la compatibilitat és el Ple de l‟Ajuntament.
Vist l‟article 22.2 de la Llei 21/1987, de 26 de novembre d‟incompatibilitats del
personal al servei de l‟Administració de la Generalitat atorga la competència per
reconèixer la compatibilitat al Ple de l‟Ajuntament.
El Ple, a proposta del tinent d‟Alcaldia titular de l‟Àrea d‟Hisenda Serveis Centrals, i
amb el dictamen previ de la Comissió Permanent de Presidència,
ACORDA:
Primer.- Reconèixer a la Sra. M. L., l‟activitat de docent Experta Formació
Ocupacional, per compte propi, per als períodes compresos entre l‟abril a juliol de
2018 i de setembre a octubre de 2018, en horari de dilluns, dimarts, dijous i
divendres de 17 h a 21.30 h, amb un total de 18 hores a la setmana, en tant que la
declaració de compatibilitat, no afecta a l‟horari de treball.
SEGON.- L‟exercici de les activitats declarades compatibles resten sotmeses a les
limitacions legals, i en concret, al compliment de les següents condicions:
a) L‟activitat no pot incidir o estar relacionada amb serveis d‟aquest
Ajuntament, ni comprometre la imparcialitat e independència de la
treballadora ni impedir o menyscabar l‟estricte compliment dels seus deures
o perjudicar els interessos generals.
b) L‟exercici de l‟activitat declarada compatible no pot modificar la jornada de
treball ni l‟horari de la treballadora, restant condicionada la seva validesa a
l‟estricte compliment de la jornada i l‟horari del lloc de treball que ocupa en
aquest ajuntament.
c) La compatibilitat quedarà sense efecte de forma automàtica, pel transcurs
del termini autoritzat i també cas que la treballadora canvi de lloc de treball o
es modifiquin les condicions del que ocupa actualment.
d) La treballadora no podrà invocar o fer ús de la seva condició pública per a
l‟exercici de l‟activitat privada.
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e) Qualsevol altre que es derivi del compliment de la normativa aplicable
sobre incompatibilitats del personal funcionari al servei d‟aquesta
administració.
TERCER.- Fer públic aquest acord de conformitat amb el que preveu l‟art. 8.1.g) de
la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i
bon govern.
QUART.- Notificar el present acord a la treballadora interessada i al Comitè Unitari.
CINQUÈ.- Traslladar el present acord a la Direcció de Serveis de Desenvolupament
Econòmic i Ocupació i al Servei d‟Organització i Projectes de Millora.
ACORD 9.- RELATIU A L’APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ
DE CRÈDIT NÚM. 30 DEL PRESSUPOST DE L’AJUNTAMENT PER A
L’EXERCICI 2018, CORRESPONENT A L’EXPEDIENT 109/2018 EN LA
MODALITAT DE BAIXA PER ANUL·LACIÓ/SUPLEMENT DE CRÈDIT.
(EXP.13009/2018)
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; amb 4 vots en contra dels representants d’ICVEUiA-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 10 vots d’abstenció dels representants de CIUTADANS,
Srs./Sres. Miguel Manuel García Valle, M. Carmen Esteban Fernández, Rainaldo
Ruiz Narváez i Jesús Amadeo Martín González; dels representants del PP, Sr./Sra.
Pedro Alonso Navarro i Sonia Esplugas González; dels representants d‟ERC-AM,
Srs. Antoni Garcia i Acero i Jorge García Muñoz; del representant de CiU, Sr. Jordi
Monrós i Ibáñez; i del REGIDOR NO ADSCRIT Sr. Francisco Javier Martín
Hermosín; assistents presents en el moment de la votació, adoptant-se 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.
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ATÈS l‟expedient incoat d‟autorització de Baixa per anul·lació/suplement de crèdit
d‟acord amb el que es preveu a l‟article 175 i 177 del Text refós de la llei reguladora
de les Hisendes Locals, aprovat per RDL 2/2004, de 5 de març.
ATÈS que en la tramitació de la modificació de crèdits s‟ha seguit el que disposa
l‟article 5.2 de les Bases d‟Execució del pressupost general per a l‟exercici 2018,
que determina les atribucions de l‟Ajuntament Ple d‟acord amb el que estableix
l‟article 123.1. p) de la Llei 7/1985, de 2 d‟abril, de Bases del Règim Local.
ATÈS l‟informe favorable amb recomanacions, número 37/2018, 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 30 del pressupost de
l‟ajuntament per a l‟exercici 2018, corresponent a l‟expedient 109/2018 en la
modalitat de Baixa per anul·lació/Suplement de Crèdit (195.672,77 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
6.110.519,25
0,00
0,00
0,00
1.526.058,84
0,00
6.721.558,08
0,00
36.211.038,69
0,00
9.613.964,88
0,00
61.163.917,41
0,00
MODIFICACIO MODIFICACIÓ
ANTERIOR
ACTUAL
5.193.384,94
0,00
2.656.697,34
195.672,77
-798.639,54
-195.672,77
801.726,52
0,00
0,00
0,00
51.510.790,10
0,00
1.799.958,05
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
61.163.917,41
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
36.211.038,69
18.763.964,88
311.563.917,41
DEFINITIU
88.994.668,52
106.483.538,53
2.022.687,69
16.400.935,79
500.000,00
74.399.869,11
7.912.217,77
0,00
14.850.000,00
311.563.917,41

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
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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. 36 DEL PRESSUPOST DE L’AJUNTAMENT PER A
L’EXERCICI 2018, CORRESPONENT A L’EXPEDIENT 117/2018, EN LA
MODALITAT DE TRANSFERÈNCIA DE CRÈDIT. (EXP. 14001/2018).
Es dóna compte de l‟acord que es transcriu seguidament, i sotmès a votació
s'aprova amb 17 vots a favor dels representants del PSC-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; 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 10 vots
d’abstenció dels representants de CIUTADANS, Srs./Sres. Miguel Manuel García
Valle, M. Carmen Esteban Fernández, Rainaldo Ruiz Narváez i Jesús Amadeo
Martín González; dels representants del PP, Sr./Sra. Pedro Alonso Navarro i Sonia
Esplugas González; dels representants d‟ERC-AM, Srs. Antoni Garcia i Acero i
Jorge García Muñoz; del representant de CiU, Sr. Jordi Monrós i Ibáñez; i del
REGIDOR NO ADSCRIT Sr. Francisco Javier Martín Hermosín; assistents presents
en el moment de la votació, adoptant-se 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 Transferència de crèdit d‟acord amb el
que es preveu a l‟article 179 i 180 del Text refós de la llei reguladora de les
Hisendes Locals, aprovat per 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.
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ATÈS l‟informe favorable amb recomanacions, número 38/2018, 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 36 del pressupost de
l‟ajuntament per a l‟exercici 2018, corresponent a l‟expedient 117/2018 en la
modalitat de Transferència de crèdit (20.000,00 euros) d‟acord amb el detall que
figura a l‟expedient i amb el resum següent :
ESTAT D'INGRESSOS
CAP 1 - IMPOSTOS DIRECTES
CAP 2 - IMPOSTOS INDIRECTES
CAP 3 - TAXES, PP I ALTRES ING.
CAP 4 - TRANSFERÈNCIES CORRENTS
CAP 5 - INGRESSOS PATRIMONIALS
CAP 6 - ALIENACIÓ D'INVERSIONS REALS
CAP 7 - TRANSFERÈNCIES CAPITAL
CAP 8 - ACTIUS FINANCERS
CAP 9 - PASSIUS FINANCERS
TOTAL
ESTAT DE DESPESES

INICIAL
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

83.801.283,58
103.631.168,42

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

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
6.146.107,25
0,00
0,00
0,00
1.526.058,84
0,00
7.044.078,58
0,00
36.211.038,69
0,00
9.613.964,88
0,00
61.522.025,91
0,00
MODIFICACIO MODIFICACIÓ
ANTERIOR
ACTUAL
5.214.017,94
0,00
3.017.325,11
-20.000,00
20.000,00
-994.312,31
0,00
651.726,52
0,00
0,00
0,00
51.550.790,10
0,00
1.799.958,05
0,00
0,00
0,00
282.520,50
0,00
61.522.025,91
0,00

DEFINITIU
108.308.700,44
10.604.664,49
26.652.671,31
86.742.419,67
2.329.350,00
1.526.058,84
20.783.157,59
36.211.038,69
18.763.964,88
311.922.025,91
DEFINITIU
89.015.301,52
106.648.493,53
2.022.687,69
16.250.935,79
500.000,00
74.439.869,11
7.912.217,77
0,00
15.132.520,50
311.922.025,91

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 11.- RELATIU A L’APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ
DE CRÈDIT NÚM. 40 DEL PRESSUPOST DE L’AJUNTAMENT PER A
L’EXERCICI 2018, CORRESPONENT ALS EXPEDIENTS 119/2018, EN LA
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MODALITAT DE BAIXA PER ANUL·LACIÓ/CRÈDIT EXTRAORDINARI I
120/2018 EN LA MODALITAT DE BAIXA PER ANUL·LACIÓ/SUPLEMENT DE
CRÈDIT. (EXP. 14592/2018)
Es dóna compte de l‟acord que es transcriu seguidament, i sotmès a votació
s'aprova amb 16 vots a favor dels representants del PSC-CP, Srs./Sres. Núria
Marín Martínez, Francesc J. Belver Vallés, Cristian Alcázar Esteban, José Castro
Borrallo, Manuel Brinquis Pérez, José M. García Mompel, Jaume Graells Veguin,
Jesús Husillos Gutiérrez, M. Ángeles Sariñena Hidalgo, Rocío Ramírez Pérez i
David Quirós Brito; dels representants d’ICV-EUiA-PIRATES-E, Sres./Sr. Ana
González Montes, Juliana Carballeira Pascual i Iván Nieto Martínez; i dels
REGIDORS NO ADSCRITS, Sra./Sr. Cristina Santón Ramiro i Rafael Jiménez
Ariza; amb 1 vot en contra del representant de la CUP-PA, Sr. Christian Giménez
Márquez; i amb 10 vots d’abstenció dels representants de CIUTADANS,
Srs./Sres. Miguel Manuel García Valle, M. Carmen Esteban Fernández, Rainaldo
Ruiz Narváez i Jesús Amadeo Martín González; dels representants del PP, Sr./Sra.
Pedro Alonso Navarro i Sonia Esplugas González; dels representants d‟ERC-AM,
Srs. Antoni Garcia i Acero i Jorge García Muñoz; del representant de CiU, Sr. Jordi
Monrós i Ibáñez; i del REGIDOR NO ADSCRIT Sr. Francisco Javier Martín
Hermosín; assistents presents en el moment de la votació, adoptant-se 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
RDL 2/2004, de 5 de març.
ATÈS que en la tramitació de la modificació de crèdits s‟ha seguit el que disposa
l‟article 5.2 de les Bases d‟Execució del pressupost general per a l‟exercici 2018,
que determina les atribucions de l‟Ajuntament Ple d‟acord amb el que estableix
l‟article 123.1. p) de la Llei 7/1985, de 2 d‟abril, de Bases del Règim Local.
ATÈS l‟informe favorable amb recomanacions, número 40/2018, 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 :
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PRIMER.- APROVAR, inicialment la modificació de crèdit 40 del pressupost de
l‟ajuntament per a l‟exercici 2018, corresponent als expedients 119/2018 en la
modalitat de Baixa per anul·lació/Crèdit extraordinari (30.676,98 euros) i 120/2018
en la modalitat de Baixa per anul·lació/Suplement de Crèdit (46.403,59 euros)
d‟acord amb el detall que figura a l‟expedient i amb el resum següent :
INICIAL

ESTAT D'INGRESSOS
CAP 1 - IMPOSTOS DIRECTES
CAP 2 - IMPOSTOS INDIRECTES
CAP 3 - TAXES, PP I ALTRES ING.
CAP 4 - TRANSFERÈNCIES CORRENTS
CAP 5 - INGRESSOS PATRIMONIALS
CAP 6 - ALIENACIÓ D'INVERSIONS REALS
CAP 7 - TRANSFERÈNCIES CAPITAL
CAP 8 - ACTIUS FINANCERS
CAP 9 - PASSIUS FINANCERS
TOTAL

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

ESTAT DE DESPESES
CAP 1 - DESPESES PERSONAL
CAP 2 - DESP CORRENTS BENS I SERVEIS
CAP 3 - DESPESES FINANCERES
CAP 4 - TRANSFERÈNCIES CORRENTS
CAP 5 - FONS DE CONTINGÈNCIA
CAP 6 - INVERSIONS REALS

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
6.204.663,42
0,00
0,00
0,00
1.526.058,84
0,00
7.184.466,51
0,00
36.211.038,69
0,00
9.613.964,88
0,00
61.720.970,01
0,00
MODIFICACIO MODIFICACIÓ
ANTERIOR
ACTUAL
5.234.363,65
0,00
3.055.535,57
0,00
-994.312,31
0,00
651.726,52
0,00
0,00
0,00
51.691.178,03
-77.080,57
77.080,57
1.799.958,05
0,00
0,00
0,00
282.520,50
0,00
61.720.970,01
0,00

DEFINITIU
108.308.700,44
10.604.664,49
26.652.671,31
86.800.975,84
2.329.350,00
1.526.058,84
20.923.545,52
36.211.038,69
18.763.964,88
312.120.970,01
DEFINITIU
89.035.647,23
106.686.703,99
2.022.687,69
16.250.935,79
500.000,00
74.580.257,04
7.912.217,77
0,00
15.132.520,50
312.120.970,01

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

Descripció

Import

2118 18.2.06003

Subministrament mobiliari dependències
municipals

30.676,98 €

Impermeabilització aparcament Av. Carrilet

46.403,59 €

Finançament
Romanents procedents exercici 2017

2118 18.2.05010
TOTAL

Inversions públiques locals sense
determinar
Operació de crèdit

77.080,57 €
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BAIXES

Descripció

Import

Finançament

Varis

Inverisons públiques sense determinar

30.676,98 €

Romanents procedents exercici 2017

2118 18.2.05001

Renovació mobiliari urbà

46.403,59 €

Operació de crèdit

TOTAL

77.080,57 €

QUART.- NOTIFICAR l‟acord a les àrees gestores interessades i a la Intervenció
general (servei de comptabilitat).
ACORD 12.DE CRÈDIT
L’EXERCICI
MODALITAT
14641/2018)

RELATIU A L’APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ
NÚM. 42 DEL PRESSUPOST DE L’AJUNTAMENT PER A
2018, CORRESPONENT A L’EXPEDIENT 131/2018, EN LA
DE BAIXA PER ANUL·LACIÓ/CRÈDIT EXTRAORDINARI. (EXP.

Es dóna compte de l‟acord que es transcriu seguidament, i sotmès a votació
s'aprova amb 17 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; 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
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 6 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; 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 RDL 2/2004, de 5 de març.
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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 43/2018, 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 42 del pressupost de
l‟ajuntament per a l‟exercici 2018, corresponent a l‟expedient 131/2018 en la
modalitat de Baixa per anul·lació/Crèdit extraordinari (324.821,30 euros) d‟acord
amb el detall que figura a l‟expedient i amb el resum següent :
ESTAT D'INGRESSOS
CAP 1 - IMPOSTOS DIRECTES
CAP 2 - IMPOSTOS INDIRECTES
CAP 3 - TAXES, PP I ALTRES ING.
CAP 4 - TRANSFERÈNCIES CORRENTS
CAP 5 - INGRESSOS PATRIMONIALS
CAP 6 - ALIENACIÓ D'INVERSIONS REALS
CAP 7 - TRANSFERÈNCIES CAPITAL
CAP 8 - ACTIUS FINANCERS
CAP 9 - PASSIUS FINANCERS
TOTAL
ESTAT DE DESPESES

INICIAL
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
6.204.663,42
0,00
0,00
0,00
1.526.058,84
0,00
7.184.466,51
0,00
36.211.038,69
0,00
9.613.964,88
0,00
61.720.970,01
0,00
MODIFICACIO MODIFICACIÓ
ANTERIOR
ACTUAL
5.234.363,65
0,00
3.039.835,57
0,00
-994.312,31
0,00
667.426,52
0,00
0,00
0,00
51.691.178,03
-324.821,30
324.821,30
1.799.958,05
0,00
0,00
0,00
282.520,50
0,00
61.720.970,01
0,00

DEFINITIU
108.308.700,44
10.604.664,49
26.652.671,31
86.800.975,84
2.329.350,00
1.526.058,84
20.923.545,52
36.211.038,69
18.763.964,88
312.120.970,01
DEFINITIU
89.035.647,23
106.671.003,99
2.022.687,69
16.266.635,79
500.000,00
74.580.257,04
7.912.217,77
0,00
15.132.520,50
312.120.970,01

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.
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TERCER.- ACTUALITZAR l‟annex d‟inversions amb la incorporació i les baixes dels
crèdits pressupostaris i el seu finançament que són objecte d‟aquesta modificació,
segons el detall següent:
Codi projecte

Descripció

Import

2118 18.2.03002

Sistema de videovigilància dels trànsit a la Granvia i el
seu entorn

14.500,00 €

2118 18.2.040011

Subministrmament material tècnic esports

114.505,89 €

2117 18.2.050071

CF Projecte peatonalització Carrer Progrés

65.879,04 €

2118 18.2.05009
2118 18.2.05009

Instal.lació semafòrica cruïlla Enric Prat de la Riba,
Mestre Candi i Rodes
Connexió fibra òptica Edifici Tecla Sal, Casa
Modernista i Piscines Municipals

TOTAL

Finançament

Operació de crèdit

73.670,37 €
56.266,00 €
324.821,30 €

BAIXES

Descripció

Import

Finançament

2118 18.2.05001

Renovacio mobiliari urbà

324.821,30 €

Operació de crèdit

TOTAL

324.821,30 €

QUART.- NOTIFICAR l‟acord a les àrees gestores interessades i a la Intervenció
general (servei de comptabilitat).

ACORD 13.DE CRÈDIT
L’EXERCICI
MODALITAT
15130/2018)

RELATIU A L’APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ
NÚM. 43 DEL PRESSUPOST DE L’AJUNTAMENT PER A
2018, CORRESPONENT A L’EXPEDIENT 125/2018, EN LA
DE BAIXA PER ANUL·LACIÓ/CRÈDIT EXTRAORDINARI. (EXP.

Es dóna compte de l‟acord que es transcriu seguidament, i sotmès a votació
s'aprova amb 16 vots a favor dels representants del PSC-CP, Srs./Sres. Núria
Marín Martínez, Francesc J. Belver Vallés, Cristian Alcázar Esteban, José Castro
Borrallo, Manuel Brinquis Pérez, José M. García Mompel, Jaume Graells Veguin,
Jesús Husillos Gutiérrez, M. Ángeles Sariñena Hidalgo, Rocío Ramírez Pérez i
David Quirós Brito; dels representants d’ICV-EUiA-PIRATES-E, Sres./Sr. Ana
González Montes, Juliana Carballeira Pascual i Iván Nieto Martínez; i dels
REGIDORS NO ADSCRITS, Sra./Sr. Cristina Santón Ramiro i Rafael Jiménez
Ariza; amb 1 vot en contra del representant de la CUP-PA, Sr. Christian Giménez
Márquez; i amb 10 vots d’abstenció dels representants de CIUTADANS,
Srs./Sres. Miguel Manuel García Valle, M. Carmen Esteban Fernández, Rainaldo
Ruiz Narváez i Jesús Amadeo Martín González; dels representants del PP, Sr./Sra.
Pedro Alonso Navarro i Sonia Esplugas González; dels representants d‟ERC-AM,
Srs. Antoni Garcia i Acero i Jorge García Muñoz; del representant de CiU, Sr. Jordi
Monrós i Ibáñez; i del REGIDOR NO ADSCRIT Sr. Francisco Javier Martín
Hermosín; assistents presents en el moment de la votació, adoptant-se els acords
que figuren en la seva part dispositiva:
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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 RDL 2/2004, de 5 de març.
ATÈS que en la tramitació de la modificació de crèdits s‟ha seguit el que disposa
l‟article 5.2 de les Bases d‟Execució del pressupost general per a l‟exercici 2018,
que determina les atribucions de l‟Ajuntament Ple d‟acord amb el que estableix
l‟article 123.1. p) de la Llei 7/1985, de 2 d‟abril, de Bases del Règim Local.
ATÈS l‟informe favorable amb recomanacions, número 46/2018, 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 43 del pressupost de
l‟ajuntament per a l‟exercici 2018, corresponent a l‟expedient 125/2018 en la
modalitat de Baixa per anul·lació/Crèdit extraordinari (511.724,38 euros) d‟acord
amb el detall que figura a l‟expedient i amb el resum següent :
ESTAT D'INGRESSOS
CAP 1 - IMPOSTOS DIRECTES
CAP 2 - IMPOSTOS INDIRECTES
CAP 3 - TAXES, PP I ALTRES ING.
CAP 4 - TRANSFERÈNCIES CORRENTS
CAP 5 - INGRESSOS PATRIMONIALS
CAP 6 - ALIENACIÓ D'INVERSIONS REALS
CAP 7 - TRANSFERÈNCIES CAPITAL
CAP 8 - ACTIUS FINANCERS
CAP 9 - PASSIUS FINANCERS
TOTAL
ESTAT DE DESPESES

INICIAL
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
6.204.663,42
0,00
0,00
0,00
1.526.058,84
0,00
7.184.466,51
0,00
36.211.038,69
0,00
9.613.964,88
0,00
61.720.970,01
0,00
MODIFICACIO MODIFICACIÓ
ANTERIOR
ACTUAL
5.234.363,65
0,00
3.039.835,57
0,00
-994.312,31
0,00
667.426,52
0,00
0,00
0,00
51.691.178,03
-511.724,38
511.724,38
1.799.958,05
0,00
0,00
0,00
282.520,50
0,00
61.720.970,01
0,00

DEFINITIU
108.308.700,44
10.604.664,49
26.652.671,31
86.800.975,84
2.329.350,00
1.526.058,84
20.923.545,52
36.211.038,69
18.763.964,88
312.120.970,01
DEFINITIU
89.035.647,23
106.671.003,99
2.022.687,69
16.266.635,79
500.000,00
74.580.257,04
7.912.217,77
0,00
15.132.520,50
312.120.970,01
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SEGON.- EXPOSAR al públic per un termini de 15 dies hàbils l‟expedient de
modificació de crèdits pressupostaris i, transcorregut dit termini sense que s‟hagin
produït reclamacions, considerar per definitivament aprovat en compliment del que
disposa l‟article 169 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.
TERCER.- ACTUALITZAR l‟annex d‟inversions amb la incorporació dels crèdits
pressupostaris i el seu finançament que són objecte d‟aquesta modificació, segons
el detall següent:
Codi projecte

Descripció

Import
124.954,08 €

2016 18.2.050091

Expropiació modificació PGM Pompeu Fabra, Les
Planes i Sanfeliu
386.770,30 €

TOTAL

Finançament
Inversions públiques locals sense
determinar procedents d 'adjudicació
Finques Llar Unió Catalònia
Inversions públiques locals sense
determinar procedents d 'adjudicació
Finques Premier

511.724,38 €

QUART.- NOTIFICAR l‟acord a les àrees gestores interessades i a la Intervenció
general (servei de comptabilitat).

ACORD 14.- RELATIU A DONAR-SE PER ASSABENTAT DELS INFORMES DE
TRESORERIA I D’INTERVENCIÓ, D’ACORD AMB L’ART. 5 DE LA LLEI 15/2010,
DE 5 DE JULIOL, QUE MODIFICA LA LLEI 3/2004, DE 29 DE DESEMBRE, I
L’ARTICLE 10 DE LA LLEI 25/2013, DE 27 DE DESEMBRE, SOBRE ELS
TERMINIS DE PAGAMENT ALS PROVEÏDORS I LA GESTIÓ DE LES
FACTURES, REFERITS AL 31.03.2018 (1R TRIMESTRE 2018) (EXP.
12865/2018).
Es dóna compte de l‟acord que es transcriu seguidament, del qual se’n donen per
assabentats els assistents a la sessió.
El Tinent d'Alcaldia, titular de l'Àrea d‟Hisenda i Serveis Centrals, en exercici de les
facultats que li atorga els Decrets de l‟alcaldia 6374 i 6375 de 26 de juliol de 2016,
aquest darrer publicat en el BOPB de 5 d‟agost de 2016, previ dictamen de la
Comissió Permanent de Presidència, dóna compte al Ple per al seu coneixement
dels informes de Tresoreria i d‟Intervenció, d‟acord amb l‟article 5 de la llei 15/2010,
de 5 de juliol, que modifica la llei 3/2004, de 29 de desembre, i l‟article 10 de la llei
25/2013, de 27 de desembre, sobre els terminis de pagament als proveïdors i la
gestió de les factures, referits al 31.03.2018 (1r trimestre 2018).
Atès que la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de
desembre, per la que s‟estableixen mesures de lluita contra la morositat en les
operacions comercials, va entrar en vigor el 7/7/2010 i que estableix en l‟article 4.3
que els Tresorers, o en el seu defecte, els Interventors de les Corporacions locals
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elaboraran trimestralment un informe sobre el compliment dels terminis establerts
en la Llei pel compliment del pagament de les obligacions de cada Entitat local, que
inclourà necessàriament el nombre i quantia global de les obligacions pendents en
les que s‟està incomplint el termini.
Atès que l‟article 10 de la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d‟impuls de la factura
electrònic i creació del registre de factures en el sector Públic preveu que l‟òrgan
que tingui atribuïda la funció de comptabilitat efectuarà requeriments periòdics
d‟actuació respecte de les factures pendents de reconeixement de l‟obligació per les
quals hagin transcorregut més de tres mesos des de que van ser anotades al
registre de factures i no s‟ha efectuat el reconeixement de l‟obligació.
Atès que l‟informe al què es fa esment al paràgraf anterior ja s‟ha rebut a la
Intervenció General.
Atès el que disposa la Instrucció reguladora de la gestió del Registre centralitzat de
factures i demès documents emesos pels contractistes aprovada pel Ple municipal
el 22 de febrer de 2011, i que per part de la Intervenció general s‟ha rebut l‟informe
al qual fa referència l‟article 10.2 de la Llei 25/2013, de 27 de desembre.
Vistos els informes de la Tresoreria i de la Intervenció General de l‟Ajuntament.
El Ple, a proposta del Tinent d‟Alcaldia de l‟Àrea d‟Hisenda i Serveis Centrals, i amb
el dictamen previ de la Comissió Permanent de Presidència,
PRIMER. És dóna per assabentat de l‟informe elaborat pel Tresorer municipal
sobre el compliment dels terminis de pagament de les obligacions de l‟Ajuntament
de l‟Hospitalet de Llobregat, així com el relatiu als ens dependents, efectuat sobre la
informació facilitada pels responsables dels mateixos, d‟acord amb el que disposa
l‟article 4.3 de la Llei 15/2010, de 5 de juliol, així com de la incorporació al mateix de
la relació de factures o documents justificatius presentats pels contractistes,
elaborada per la Intervenció General, respecte dels quals hagi transcorregut més de
tres mesos des de l‟anotació a l‟esmenta registre i no s‟hagin tramitat els
corresponents expedients de reconeixement de l‟obligació, a 31 de març de 2018
(1r Trimestre 2018).
SEGON. Remetre al Departament d‟Economia i Finances de la Generalitat de
Catalunya, i al Ministerio de Economía y Hacienda, d‟acord amb el previst en
l‟article 4.4 de la Llei 15/2010, de 5 de juliol de 2010, l‟infome emès per la Tresoreria
General.
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COMISSIÓ PERMANENT DE DRETS I TERRITORI
BENESTAR I DRETS SOCIALS
REGIDORIA DE GOVERN DE BENESTAR SOCIAL
ACORD 15.- RELATIU A LA IMPOSICIÓ DE SANCIÓ AL SR. C. C., M. A. PER
INFRACCIÓ DE LA LLEI 50/99 SOBRE TINENÇA DE GOSSOS CONSIDERATS
POTENCIALMENT PERILLOSOS, PER UN IMPORT DE 2.404,06.- EUROS.
SA327/17PA. (EXP. 3209/2018)
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 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
ADSCRITS, Sra./Srs. Cristina Santón Ramiro, Rafael Jiménez Ariza i Francisco
Javier Martín Hermosín; i amb 7 vots d’abstenció dels representants de
CIUTADANS, Srs./Sres. Miguel Manuel García Valle, M. Carmen Esteban
Fernández, Rainaldo Ruiz Narváez i Jesús Amadeo Martín González; dels
representants d‟ERC-AM, Srs. Antoni Garcia i Acero i Jorge García Muñoz;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. 1061/2018, de 19 de febrer, es va iniciar
procediment sancionador contra el Sr. M. A. C. C., amb XXXXXXXXXXXX i domicili
a XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.
VIST que l‟esmentada resolució va ser objecte d‟infructuosos intents de notificació
els dies 27.02.2018 i 28.02.2018; 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 27.03.2018.
ATÈS que a l‟esmentada resolució s‟advertia a l‟interessat que, de no efectuar
al·legacions en el termini de deu dies, aquella podria ser considerada proposta de
resolució si conté un pronunciament precís sobre la responsabilitat 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 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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VISTA la proposta de resolució de la Sra. instructora del procediment de data
30/04/2018.
VIST l‟informe de l‟Assessoria Jurídica del Servei de Salut de data 02/05/2018.
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 16/05/2017, a la
que es fa referència en la resolució d‟iniciació del procediment:
L’interessat 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. M. A. C. C., amb XXXXXXXXXXXXXX i domicili
a XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.
QUART.- SANCIÓ: Imposar a la persona declarada responsable, el Sr. M. A. C. C.,
amb XXXXXXXXXXXX, 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 16.- RELATIU A LA IMPOSICIÓ DE SANCIÓ AL SR. G. F., A. PER
INFRACCIÓ DE LA LLEI 50/99 SOBRE TINENÇA DE GOSSOS CONSIDERATS
POTENCIALMENT PERILLOSOS, PER UN IMPORT DE 2.404,06.- EUROS.
SA25/18PA. (EXP. 4014/2018)
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 d’ICV-EUiA-PIRATES-E, Sres./Sr. Ana
González Montes, Juliana Carballeira Pascual i Iván Nieto Martínez; 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 dels REGIDORS NO
ADSCRITS, Sra./Srs. Cristina Santón Ramiro, Rafael Jiménez Ariza i Francisco
Javier Martín Hermosín; i amb 7 vots d’abstenció dels representants de
CIUTADANS, Srs./Sres. Miguel Manuel García Valle, M. Carmen Esteban
Fernández, Rainaldo Ruiz Narváez i Jesús Amadeo Martín González; dels
representants d‟ERC-AM, Srs. Antoni Garcia i Acero i Jorge García Muñoz;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. 1304/2018, de 28 de febrer, es va iniciar
procediment sancionador contra el Sr. A. G. F., amb XXXXXXXXXXXXXX i domicili
a XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.
VIST que l‟esmentada resolució va ser notificada a l‟interessat amb data 12.3.2018,
com així consta en la corresponent diligència de notificació.
VIST que 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 no consta la presentació de cap al·legació ni la proposició de cap mitjà de
prova per part de l‟interessat en el termini de deu dies atorgat a tal efecte.
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 data
09/04/2018.
VIST l‟informe de l‟Assessoria Jurídica del Servei de Salut de data 16/04/2018.
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 23/10/2017, a la
que es fa referència en la resolució d‟iniciació del procediment:
L’interessat 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
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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. A. G. F., amb XXXXXXXXXXXXXXXX i domicili
a XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.
QUART.- SANCIÓ: Imposar a la persona declarada responsable, el Sr. A. G. F.,
amb XXXXXXXXXXXX, 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 17.- RELATIU A LA IMPOSICIÓ DE SANCIÓ A LA SRA. C. Q., S. PER
INFRACCIÓ DE LA LLEI 50/99 SOBRE TINENÇA DE GOSSOS CONSIDERATS
POTENCIALMENT PERILLOSOS, PER UN IMPORT DE 2.404,06.- EUROS.
SA29/18CS. (EXP. 4059/2018)
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 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
ADSCRITS, Sra./Srs. Cristina Santón Ramiro, Rafael Jiménez Ariza i Francisco
Javier Martín Hermosín; i amb 7 vots d’abstenció dels representants de
CIUTADANS, Srs./Sres. Miguel Manuel García Valle, M. Carmen Esteban
Fernández, Rainaldo Ruiz Narváez i Jesús Amadeo Martín González; dels
representants d‟ERC-AM, Srs. Antoni Garcia i Acero i Jorge García Muñoz;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. 1306/2018, de 28 de febrer, es va iniciar
procediment sancionador contra la Sra. S. C. Q., amb XXXXXXXXXXXXX i domicili
a XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.
VIST que l‟esmentada resolució va ser notificada a la interessada amb data
19.03.2018, com així consta a en la corresponent diligència de notificació.
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VIST que a l‟esmentada resolució s‟advertia a l‟imputada que, de no efectuar
al·legacions en el termini de deu dies, aquella podria ser considerada proposta de
resolució si conté un pronunciament precís sobre la responsabilitat imputada.
VIST que no consta la presentació de cap al·legació ni la proposició de cap mitjà de
prova per part de la interessada 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 data
09/04/2018.
VIST l‟informe de l‟Assessoria Jurídica del Servei de Salut de data 16/04/2018.
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 08/09/2017, a la
que es fa referència en la resolució d‟iniciació del procediment:
La interessada 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 la Sra. S. C. Q., amb XXXXXXXXXXXXXXX i domicili
a XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.
QUART.- SANCIÓ: Imposar a la persona declarada responsable, la Sra. S. C. Q.,
amb XXXXXXXXXXXX, 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 18.- RELATIU A LA IMPOSICIÓ DE SANCIÓ AL SR. G. H., J. C. PER
INFRACCIÓ DE LA LLEI 50/99 SOBRE TINENÇA DE GOSSOS CONSIDERATS
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POTENCIALMENT PERILLOSOS, PER UN IMPORT DE 2.404,06.- EUROS.
SA32/18CS. (EXP. 4212/2018)
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 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
ADSCRITS, Sra./Srs. Cristina Santón Ramiro, Rafael Jiménez Ariza i Francisco
Javier Martín Hermosín; i amb 7 vots d’abstenció dels representants de
CIUTADANS, Srs./Sres. Miguel Manuel García Valle, M. Carmen Esteban
Fernández, Rainaldo Ruiz Narváez i Jesús Amadeo Martín González; dels
representants d‟ERC-AM, Srs. Antoni Garcia i Acero i Jorge García Muñoz;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. 1309/2018, de 28 de febrer, es va iniciar
procediment sancionador contra el Sr. J. C. G. H., amb XXXXXXXXXXXX i domicili
a XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.
VIST que l‟esmentada resolució va ser notificada a l‟interessat amb data 7.3.2018,
com així consta en la corresponent diligència de notificació.
ATÈS que a l‟esmentada resolució s‟advertia a l‟interessat que, de no efectuar
al·legacions en el termini de deu dies, aquella podria ser considerada proposta de
resolució si conté un pronunciament precís sobre la responsabilitat imputada.
VIST que no consta la presentació d‟al·legacions ni la sol·licitud de practica de
prova per part de l‟interessat, dintre del termini atorgat a l‟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 data
09/04/2018.
VIST l‟informe de l‟Assessoria Jurídica del Servei de Salut de data 16/04/2018.
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,
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PRIMER.- FETS PROVATS: Declarar provats els fets següents, referits en la
resolució d‟iniciació del procediment:
L’interessat 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. J. C. G. H., amb XXXXXXXXXXXXXX i domicili
a XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.
QUART.- SANCIÓ: Imposar a la persona declarada responsable, el Sr. J. C. G. H.,
amb XXXXXXXXXXXX, 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 19.- RELATIU A LA IMPOSICIÓ DE SANCIÓ AL SR. M. V., C. A. PER
INFRACCIÓ DE LA LLEI 50/99 SOBRE TINENÇA DE GOSSOS CONSIDERATS
POTENCIALMENT PERILLOSOS, PER UN IMPORT DE 2.404,06.- EUROS.
SA34/18PA. (EXP.4230/2018)
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 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
ADSCRITS, Sra./Srs. Cristina Santón Ramiro, Rafael Jiménez Ariza i Francisco
Javier Martín Hermosín; i amb 7 vots d’abstenció dels representants de
CIUTADANS, Srs./Sres. Miguel Manuel García Valle, M. Carmen Esteban
Fernández, Rainaldo Ruiz Narváez i Jesús Amadeo Martín González; dels
representants d‟ERC-AM, Srs. Antoni Garcia i Acero i Jorge García Muñoz;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:
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VIST que mitjançant Resolució núm. 1310/2018, de 28 de febrer, es va iniciar
procediment sancionador contra el Sr. C. A. M. V., amb XXXXXXXXXXXXXXX, amb
domicili a XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.
VIST que l‟esmentada resolució va ser objecte d‟infructuosos intents de notificació
els dies 7.3.2018 i 9.3.2018; 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 4.4.2018.
ATÈS que a l‟esmentada resolució s‟advertia a l‟interessat que, de no efectuar
al·legacions en el termini de deu dies, aquella podria ser considerada proposta de
resolució si conté un pronunciament precís sobre la responsabilitat 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 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 data
14/05/2018.
VIST l‟informe de l‟Assessoria Jurídica del Servei de Salut de data 22/05/2018.
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 21/07/2017, a la
que es fa referència en la resolució d‟iniciació del procediment:
L’interessat 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. C. A. M. V., amb XXXXXXXXXXX, amb domicili
a XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.
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QUART.- SANCIÓ: Imposar a la persona declarada responsable, el Sr. C. A. M. V.,
amb XXXXXXXXXXXX, 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 20.- RELATIU A LA IMPOSICIÓ DE SANCIÓ A LA SRA. J. V., A. PER
INFRACCIÓ DE LA LLEI 50/99 SOBRE TINENÇA DE GOSSOS CONSIDERATS
POTENCIALMENT PERILLOSOS, PER UN IMPORT DE 2.404,06.- EUROS.
SA31/18PA. (EXP. 4184/2018)
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 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
ADSCRITS, Sra./Srs. Cristina Santón Ramiro, Rafael Jiménez Ariza i Francisco
Javier Martín Hermosín; i amb 7 vots d’abstenció dels representants de
CIUTADANS, Srs./Sres. Miguel Manuel García Valle, M. Carmen Esteban
Fernández, Rainaldo Ruiz Narváez i Jesús Amadeo Martín González; dels
representants d‟ERC-AM, Srs. Antoni Garcia i Acero i Jorge García Muñoz;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. 1308/2018, de 28 de febrer, es va iniciar
procediment sancionador contra la Sra. A. J. V., amb XXXXXXXXXXX, amb domicili
a XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.
VIST que l‟esmentada resolució va ser objecte d‟infructuosos intents de notificació
els dies 9.3.2018 i 14.3.2018; 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 17.4.2018.
ATÈS que a l‟esmentada resolució s‟advertia a la interessada 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 la interessada en el termini de deu dies atorgat a tal efecte.
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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 data
14/05/2018.
VIST l‟informe de l‟Assessoria Jurídica del Servei de Salut de data 22/05/2018.
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
resolució d‟iniciació del procediment:
La interessada 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 la Sra. A. J. V., amb XXXXXXXXXXXX, amb domicili a
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.
QUART.- SANCIÓ: Imposar a la persona declarada responsable, la Sra. A. J. V.
amb XXXXXXXXXXXX, 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 21.- RELATIU A LA IMPOSICIÓ DE SANCIÓ A LA SRA. M. M., D. P.
PER INFRACCIÓ DE LA LLEI 50/99 SOBRE TINENÇA DE GOSSOS
CONSIDERATS POTENCIALMENT PERILLOSOS, PER UN IMPORT DE
2.404,06.- EUROS. SA02/18PA. (EXP. 2320/2018)
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 d’ICV-EUiA-PIRATES-E, Sres./Sr. Ana
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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
ADSCRITS, Sra./Srs. Cristina Santón Ramiro, Rafael Jiménez Ariza i Francisco
Javier Martín Hermosín; i amb 7 vots d’abstenció dels representants de
CIUTADANS, Srs./Sres. Miguel Manuel García Valle, M. Carmen Esteban
Fernández, Rainaldo Ruiz Narváez i Jesús Amadeo Martín González; dels
representants d‟ERC-AM, Srs. Antoni Garcia i Acero i Jorge García Muñoz;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. 704/2018, de 2 de febrer, es va iniciar
procediment sancionador contra la Sra. D. P. M. M., amb XXXXXXXXXXXXXXXXX i
domicili a XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.
VIST que l‟esmentada resolució va ser objecte d‟infructuosos intents de notificació
els dies 9 i 13 de febrer de 2018; 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 21.3.2018.
ATÈS que a l‟esmentada resolució s‟advertia a la interessada 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 la interessada 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 data
30/04/2018.
VIST l‟informe de l‟Assessoria Jurídica del Servei de Salut de data 8/05/2018.
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 08/08/17, a la que
es fa referència en la resolució d‟iniciació del procediment:
La interessada no disposava de la preceptiva llicència per a la tinença
de gossos considerats potencialment perillosos.
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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 la Sra. D. P. M. M., XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX i
domicili a XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.
QUART.- SANCIÓ: Imposar a la persona declarada responsable, la Sra. D. P. M.
M., amb XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, 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 22.- RELATIU A LA IMPOSICIÓ DE SANCIÓ AL SR. T. A., E. PER
INFRACCIÓ DE LA LLEI 50/99 SOBRE TINENÇA DE GOSSOS CONSIDERATS
POTENCIALMENT PERILLOSOS, PER UN IMPORT DE 2.404,06.- EUROS.
SA398/17CS. (EXP. 3164/2018)
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 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
ADSCRITS, Sra./Srs. Cristina Santón Ramiro, Rafael Jiménez Ariza i Francisco
Javier Martín Hermosín; i amb 7 vots d’abstenció dels representants de
CIUTADANS, Srs./Sres. Miguel Manuel García Valle, M. Carmen Esteban
Fernández, Rainaldo Ruiz Narváez i Jesús Amadeo Martín González; dels
representants d‟ERC-AM, Srs. Antoni Garcia i Acero i Jorge García Muñoz;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. 1066/2018, de 19 de febrer, es va iniciar
procediment sancionador contra el Sr. E. T. A., amb XXXXXXXXXXXXXX i domicili
a XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.
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VIST que l‟esmentada resolució va ser va ser objecte d‟infructuosos intents de
notificació els dies 26.2.2018 i 1.3.2018; 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 21.3.2018.
ATÈS que a l‟esmentada resolució s‟advertia a l‟interessat que, de no efectuar
al·legacions en el termini de deu dies, aquella podria ser considerada proposta de
resolució si conté un pronunciament precís sobre la responsabilitat imputada.
VIST que no consta la presentació d‟al·legacions ni la sol·licitud de pràctica de
prova per part de l‟interessat, dintre del termini atorgat a l‟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 data
30/04/2018.
VIST l‟informe de l‟Assessoria Jurídica del Servei de Salut de data 08/05/2018.
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
resolució d‟iniciació del procediment:
L’interessat 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. E. T. A., amb XXXXXXXXXXXXXXXXX i domicili
a XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.
QUART.- SANCIÓ: Imposar a la persona declarada responsable, el Sr. E. T. A.,
amb XXXXXXXXXXXX, 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.

…/…

59

DESPATX OFICIAL DE DECRETS I RESOLUCIONS
ACORD 23.- DONAR COMPTE DELS DECRETS DE L’ALCALDIA I LES
RESOLUCIONS DICTADES PER DELEGACIÓ, CORRESPONENTS AL PERÍODE
DEL 9 DE MAIG AL 5 DE JUNY DE 2018, QUE COMPRENEN ELS NÚMEROS
DEL 3405 AL 4119. (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:
En compliment del que determina l‟article 52.1 del Reglament Orgànic del Ple de
l‟Ajuntament de l‟Hospitalet, aprovat en sessió de 20 de desembre de 2011 i
publicat en el Butlletí Oficial de la Província de 12 de gener de 2012, es dóna
compte dels decrets dictats per l‟alcaldia i les resolucions dictades pels tinents
d‟alcaldia i regidors de govern en l‟exercici de les competències delegades que
comprenen del núm. 3405 de data 9 de maig al núm.4119 de data 5 de juny de
2018.
Les relacions dels decrets i resolucions corresponents han estat tramesos als
diferents grups polítics municipals.

DESPATX OFICIAL JUNTA DE GOVERN LOCAL
ACORD 24.- DONAR COMPTE DELS ACORDS ADOPTATS PER LA JUNTA DE
GOVERN LOCAL A LES SESSIONS NÚMEROS 22, 23, 24, 25, 26, 27 I 28 DE 22,
29 I 31 DE MAIG I 5, 7, 12 I 19 DE JUNY 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:
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 22, 23, 24, 25, 26, 27 i 28 de 22,
29 i 31 de maig i 5, 7, 12 i 19 de juny de 2018, respectivament.

…/…

60

PARTICIPACIÓ CIUTADANA
ACORD 25.- INICIATIVA CIUTADANA POPULAR DE LA FEDERACIÓN DE
ASOCIACIONES DE VECINOS DE L’HOSPITALET SOBRE EL DRET A
L’HABITATGE. (EXP. 14.265/2018)
En relació a la Iniciativa Ciutadana Popular sol·licitada per la Federación de
Asociaciones de Vecinos de l‟Hospitalet, es produeixen les intervencions següents:

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, passem ara la paraula al Sr. A. o E. de la Federación de Asociaciones de
Vecinos, si puede decir su nombre y apellidos.

SRA. E. R. (PAH CIUDAD HOSPITALET)
Buenas tardes, mi nombre es E. R. y pertenezco a la PAH Ciudad Hospitalet. Sra.
Alcaldesa, señores regidores y vecinos.
En aquest moment la Sra. R. dóna lectura íntegra a la Iniciativa Ciutadana Popular
presentada.
Y por último queríamos decir que seguiremos haciendo las iniciativas legislativas
ciudadanas que hagan falta, seguiremos presionando hasta que se haga un plan de
vivienda en esta ciudad a largo plazo, en el que exigimos participar y que se hagan
muchas más inversiones en viviendas públicas. Ya sabemos que para que se
reduzca considerablemente el problema hay que empezar por el Estado y después
por la Generalitat, pero el Ayuntamiento de Hospitalet también tiene que hacer sus
deberes para que esto funcione, nos queda mucho trabajo para hacer y todos
debemos buscar soluciones y el entendimiento de todas las partes y no sólo la
confrontación. El camino para que esto funcione se consigue con mucho diálogo y
ganas por ambas partes de llegar a un acuerdo. Seguiremos luchando para que
esta ciudad tenga una política de vivienda social cada vez mejor, para que las
familias vulnerables, cuando lo estén pasando mal, tengan una oportunidad de salir
adelante y protegemos a las familias que no tienen papeles, para que no les echen
a la calle, porque ¿dónde vivirían? Y no nos digan que no se puede, porque nuestro
lema es “sí se puede”.

SRA. ALCALDESSA
Bien, gracias, tal y como está previsto ahora pasaremos para que todos los grupos
y concejales del Ayuntamiento se puedan posicionar, ya que estamos hablando de
una iniciativa que debe ser votada por parte de los miembros de este consistorio.
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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 a la Sra. Cristina
Santón Ramiro, al Sr. Rafael Jiménez Ariza i al Sr. Francisco Javier Martín
Hermosín i a continuació a la resta de representants dels grups.

SRA. SANTÓN RAMIRO (REGIDORA NO ADSCRITA)
Gràcies Alcaldessa. En primer lugar les agradezco sus palabras y también les
agradezco y les doy la enhorabuena por todo el esfuerzo y el trabajo que hay detrás
de la concreción de estos 17 puntos que hoy traen a propuesta a este Pleno y han
dividido perfectamente en base a las competencias de cada una de las
administraciones involucradas. Por supuesto han hecho ustedes un trabajo de
análisis de realidades, de necesidades y de recursos disponibles, que queda
claramente de manifiesto y creo que no hay forma alguna que no sea votarles
favorablemente a esta moción y a todos sus puntos. Gracias.

SR. JIMÉNEZ ARIZA (REGIDOR NO ADSCRIT)
Sí, gracias, suscribo totalmente las palabras de mi compañera, a favor.

SR. MARTÍN HERMOSÍN (REGIDOR NO ADSCRIT)
Muchas gracias. Pues suscribo la mayor parte de la exposición de motivos y sobre
todo de la problemática, una problemática que no sólo es para la vivienda pública,
sino para aquellos que no pueden acceder a una vivienda social, pero que tampoco
pueden acceder a una vivienda privada, para todos, el problema de la vivienda es
un problema social, es un problema general. Discrepo en el planteamiento de la
exposición de motivos porque hablan del 2007 y claro el Partido Popular en el 2007,
2008, 2009, no estaba gobernando y ya existía un grave problema de desahucios y
de la vivienda, no han criticado en ningún momento la reforma del 2009 que
facilitaba el desahucio en los alquileres y ponía más medios a los juzgados para
desahuciar y eso creo que también hay que tenerlo en cuenta, porque de ahí
venimos y el problema lo tenemos que solucionar entre todos.
Yo voto a favor de todos los puntos, excepto aquellos que por supuesto hay
tribunales que ya se han pronunciado, como el Tribunal Constitucional, en contra de
ellos, hay leyes que si respetamos la Constitución, la tenemos que respetar para
todo, y si obviamente se han declarado inconstitucionales, pues no podemos
apoyar que se pongan en práctica, el resto lo voto a favor.

SRA. ALCALDESSA
A ver, un momento, la Sra. Secretaria me hace un apunte, un momento.
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SRA. SECRETARIA
En las mociones están previstos los votos parciales, pero en las iniciativas
ciudadanas no.

SRA. ALCALDESSA
Por tanto, es voto a favor o en contra de la iniciativa.

SR. MARTÍN HERMOSÍN (REGIDOR NO ADSCRIT)
Pues entonces me abstengo, no puedo votar a favor de que se vulnere una
sentencia del Tribunal Constitucional.

SRA. ALCALDESSA
D‟acord, per tant, seria abstenció.

SR. GIMÉNEZ MÁRQUEZ (CUP-PA)
Bé, bona tarda, benvingudes a totes, gràcies a la Federació d‟Associacions de
Veïns de l'Hospitalet per fer possible que avui puguem votar aquesta iniciativa
popular al Ple de l‟Hospitalet, moltes gràcies per la feina feta, a totes.
Aprofitem també per fer un prec en aquest Ple, per tant, que es canviï tot allò que
calgui, perquè no sigui tan complicat poder presentar un iniciativa popular com
aquesta. Aquest Ple necessita sentir la veu de les veïnes molt més sovint. I la
solidesa d‟aquesta proposta és un exemple del que ens estem perdent, amb una
reglamentació tan restrictiva.
El nostre grup municipal, la CUP-Poble Actiu de l‟Hospitalet, votarem a favor
d‟aquesta iniciativa. Des del nostre punt de vista, el redactat que avui votem fa una
bona diagnosi a la seva exposició de motius i als seus acords, s‟adreça a totes les
institucions per exigir compromisos concrets, segons la seva competència
administrativa, de cadascuna de les administracions.
Com dèiem, aquesta moció ens sembla molt coherent en tant que posa l‟accent en
dos dels principals problemes actuals en matèria d‟habitatge, segons el nostre
entendre, ara per ara a tota l‟Àrea Metropolitana de Barcelona, grans tenidors per
una banda i la manca d‟un parc d‟habitatge públic en règim de lloguer social, també
al nostre entendre.
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Respecte als grans tenidors, en primer lloc, hem de tenir molt clar que n‟hi ha de
molts tipus: des de bancs, a famílies milionàries, des de fons d‟inversió
internacionals a immobiliàries i constructores que van sobreviure o van renéixer
després de la crisis. Aquests grans tenidors tenen un tret en comú, tots fan dels
habitatges una mercaderia amb la qual especular, ja sigui mitjançant lloguers fixes,
turístics, per a estudiants estrangers, per a rehabilitació i venda a grans fortunes,
etc. Tots tracten l‟habitatge com un nínxol de mercat qualsevol, en termes de
rendibilitat i sense mesurar l‟impacte social de les seves decisions. I en aquest
sentit, l‟absència total dels governs tant del PSOE de Rodríguez Zapatero, amb la
modificació judicial per fer possibles els anomenats desnonaments exprés, o del
Partit Popular, han estat els grans corresponsables d‟haver convertit l‟accés a un
habitatge digne, en el problema principal de les classes populars i treballadores avui
en dia.
Les institucions i administracions governades pels socialistes, populars,
convergents o inclús pel mateix tripartit, no només no han estat a l‟alçada de frenar
la crisi habitacional de les nostres veïnes, durant els pitjors anys de la crisi, o pitjor
encara, és que no han implementat cap mesura, ni han aplicat cap política per
revertir el model especulatiu amb l‟habitatge, que ens va portar a l‟esclat de la
bombolla immobiliària al 2007, ara fa ja onze anys.
I ara, deixen desposseïdes a veïnes i veïns, a les veïnes i veïns de l‟Hospitalet, les
de la Torrassa, les de Collblanc, les de Santa Eulàlia, davant l‟avenç de nous
propietaris que arriben als barris amb obres que provoquen veritables problemes de
convivència i un nivell de soroll i malestar insuportables, com ara, per exemple, la
reforma de l‟edifici de l‟antic pàrquing del carrer Jacint Verdaguer de Santa Eulalia,
o com a Collblanc on les veïnes estan tipes de l‟assetjament continu, amb anuncis i
cartells perquè venguin els seus habitatges i marxin del seu barri. Ens volen fer fora
dels nostres barris i el pitjor de tot és que aquest ajuntament, que no fa res de res
per a impedir-ho, sembla que ja li està bé aquesta situació.
Segons dades de l‟Observatori Metropolità de l‟Habitatge de Barcelona, aquesta
ciutat, la ciutat de L'Hospitalet de Llobregat, va patir, l‟any 2016, 2,28
desnonaments per cada 1.000 habitants, més de mig miler en 12 mesos. Les
polítiques públiques d‟habitatge han configurat un parc d‟habitatges insuficient a la
nostra ciutat, que ha fet difícil garantir el reallotjament, com totes vosaltres sabeu, a
les persones o unitats de convivència desnonades, fruit de tot això es generen
situacions de gran vulnerabilitat i manca d‟oportunitats, entre d‟altres, el
reallotjament per emergència fora de la nostra ciutat o la manca de possibilitats de
construir un futur digne pel jovent de la nostra ciutat també, només el 13,29% dels
joves d‟entre 25 i 34 anys pot viure emancipat.
Però aquestes barreres comporten moltes més casuístiques derivades de la
complexitat per accedir a qualsevol modalitat d‟habitatge, amb salaris tan baixos
com els presents en la conjuntura socioeconòmica actual, essent la gent que no pot
accedir amb normalitat a un contracte de lloguer a un preu assequible qui més
pateix aquesta situació i qui més exposada resulta davant no poder accedir al seu
empadronament amb normalitat i amb això aconseguir accés als serveis públics
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com són la sanitat, l‟educació o els serveis socials, o davant els desnonaments i
també davant la praxis especulativa dins l‟economia informal o submergida.
A l‟Hospitalet de Llobregat hi ha 21 contractes de lloguer per cada 1.000 habitants i
el lloguer representa a l‟any el 65% del total de les operacions immobiliàries
registrades a la nostra ciutat. En l‟actualitat estem vivint una bombolla especulativa
sobre els preus d‟aquests lloguers ja; només en els últims tres anys el preu mig del
lloguer a la ciutat ha augmentat un 24%, arribant a aquest increment en alguns
barris fins al 66%. Pujada de preus fixats en funció d‟un altre tipus d‟usuaris, els de
temporada, els turístics, o els pisos de luxe, significa l‟expulsió diària de famílies i
joves dels nostres barris, obligades a exiliar-se a d‟altres barris de la ciutat o a
ocupar habitatges buits.
A tot això hem de sumar la compra d‟edificis sencers amb veïnes que seran
expulsades per part de fons d‟inversió nacionals i estrangers. És a dir, patim a diari
la mercantilització del nostre dret a l‟habitatge i del dret a la ciutat, el nostre dret a la
ciutat i al conjunt del nostre país, amb especial incidència dins de la zona nord del
nostre municipi, en determinats barris també, com Santa Eulàlia, Collblanc o La
Torrassa. És evident que vivim una situació d‟excepció que requereix d‟un pacte de
ciutat que asseguri el dret a l‟habitatge de totes, que ens garanteixi el dret a la
nostra ciutat, posant el centre d‟atenció a la funció social de l‟habitatge.
Per últim, només començarem a obtenir victòries allà on l‟organització popular i
ciutadana al carrer, mobilitzada, com es va demostrar fa uns dies a Barcelona amb
col·lectius en defensa per l‟habitatge digne, com el Sindicat de Llogaters i
Llogateres, com la pròpia Plataforma d‟Afectats i Afectades per les Hipoteques, com
la pròpia FAV de Barcelona, entre molts altres, aconseguien portar propostes a
l‟Ajuntament de Barcelona i generar majories, a pesar dels propis interessos dels
partits i del sector del mercat d‟habitatge afectat amb tot això. És necessària
aquesta voluntat política, creiem que a Barcelona existeix la voluntat que manca
històricament a la nostra ciutat, a l'Hospitalet. El PSC principalment, però també la
resta de grups municipals som responsables del no construir aquestes alternatives
necessàries i urgents. Gràcies.

SR. MONRÓS IBÁÑEZ (CiU)
Sí, bona tarda, benvinguts a tots els que esteu aquí en el Ple de l‟Ajuntament de
l'Hospitalet.
El dret a l‟habitatge és una prioritat absoluta pel govern de la Generalitat, ho és pel
govern actual i ho ha estat pel govern anterior, on el departament d‟habitatge estava
al càrrec de la nostra amiga i veïna la Meritxell Borràs. El primer que hem de dir en
aquest punt és que ens sobta que a l‟apartat on es relacionen els punts que es
demanen al Govern de l‟Estat, no hi figuri un punt que digui: “Demanar al Govern de
l‟Estat que doni llum verda a la Llei d‟Habitatge de Catalunya suspesa pel Tribunal
Constitucional”. Perquè sense aquesta llei, el que ha fet el Govern de l‟Estat és
deixar-nos sense mans ni peus, ens ha deixat sense eines per poder lluitar pel dret
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a l‟habitatge de tots els catalans i catalanes. Per tant, sense la Llei d‟Habitatge no
podem fer ús dels recursos que tenim, per fer possible que tothom pugui tenir un
habitatge digne.
Us hem de dir que des del Partit Demòcrata compartim plenament l‟esperit
d‟aquesta moció, tot i que no la podem votar a favor bàsicament per un tema,
perquè no la podem votar per punts i no estem a favor de tots els punts, perquè
divergim en algunes coses que ara us explicaré. Punts que, a la vegada, són
importants tal i com està redactada la moció i que, per aquest motiu, torno a repetir,
són punts que nosaltres agafaríem un camí diferent, una drecera diferent. Els punts
en els que divergim són:
Primer, i com he dit abans, no s‟esmenta que el Tribunal Constitucional ha tocat de
mort les lleis catalanes per l‟habitatge i per donar resposta a la pobresa energètica.
I sense aquestes lleis, repeteixo, estem lligats de peus i mans.
Segon, confiem i creiem que és la Generalitat l‟administració que millor pot
gestionar les polítiques d‟habitatge. I, per explicar-me, una dada: des de l‟entrada
en vigor del Decret-Llei 1/2015, la Generalitat ha adquirit directament en exercici del
dret de tanteig, 1.100 habitatges amb un cost mitjà de 50.820€. I els municipis, en
virtut de les facultats atorgades a l‟article 2 del Decret-Llei esmentat, només han
adquirit 281.
Creiem, per tant, que la solució no passa per donar més competències de gestió als
Ajuntaments, perquè prou feina també tenen per gestionar tot el que ens ve a sobre
en aquesta situació de crisi, sinó per apostar, defensar i lluitar perquè la Generalitat
pugui gestionar, amb tots els recursos dels quals pot disposar, aquesta
problemàtica.

SR. GARCÍA I ACERO (ERC-AM)
Moltes gràcies. En primer lloc, saludar als membres de la PAH que assisteixen a
aquest Ple i també agrair-los que presentin aquest tipus d‟iniciativa, perquè és molt
important que en aquest Ple també les entitats puguin presentar resolucions i
propostes perquè en aquest plenari es puguin debatre.
Vostès ho deien a la seva intervenció, quan deien que la Constitució Espanyola
manifesta que tots els espanyols tenen dret a gaudir d‟un habitatge digne i adequat.
Veiem que aquest article de la Constitució Espanyola, sobretot per aquells que es
passen el dia parlant de la sagrada Constitució, ni s‟ha complert, ni sembla que
tinguin cap tipus de voluntat de complir aquest article.
Nosaltres coincidim amb vostès, doncs amb la radiografia que fan, és a dir, en els
darrers anys s‟ha afavorit l‟especulació urbanística, no s‟ha implementat cap tipus
de mesura per controlar els preus abusius de lloguer i de compra, no s‟ha pogut
aprovar tampoc la dació en pagament, i tot i que s‟han presentat moltes propostes
en diferents àmbits, i únicament el que s‟ha fet és modificar la Constitució
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Espanyola, aquesta constitució que no es podia canviar, s‟ha canviat per salvar als
bancs, per pagar el deute dels bancs, en lloc de salvar a les persones.
Des d‟Esquerra Republicana de Catalunya considerem que el dret a l‟accés a
l‟habitatge és una peça clau de l‟Estat del benestar, per això crec que és molt
important, i vostès feien referència, que el Parlament d‟aquest país va aprovar, en el
seu moment, una iniciativa legislativa de la PAH i d‟altres entitats, que tenia com a
objectiu aquesta llei que vostès abans anomenaven, la Llei 24/2015, és a dir, per
afrontar l‟emergència habitacional i la pobresa energètica. Una llei que és pionera,
és a dir, que entre d‟altres aspectes, doncs prohibia l‟execució de cap desnonament
sense oferir abans un lloguer social, que també recollia la possibilitat de sancionar
als grans tenidors i també a bancs, i a evitar també els talls de subministrament
energètics a famílies en situació de vulnerabilitat, entre d‟altres propostes.
Però el que estem veient és que igual que ha passat amb d‟altres lleis catalanes
aprovades per amplis consensos al Parlament de Catalunya, el Tribunal
Constitucional, a instàncies del PP, ha decidit suspendre gran parts d‟aquests
articles. El mateix que ha fet el PP amb Ciutadans, per exemple, en el Congrés,
perquè vostès, el PP i Ciutadans, van impedir tramitar també una llei per l‟habitatge
digne de la PAH, ara fa uns mesos.
Des d‟Esquerra Republicana compartim totes les propostes que vostès fan a les
diferents administracions i és un objectiu que hem de fer les diferents
administracions, independentment del color polític que siguin, treballar per garantir
el dret a l‟habitatge. I crec que moltes d‟aquestes propostes, doncs ja s‟han
començat a fer.
I creiem que, des d‟Esquerra Republicana, el que sí que cal remarcar en aquest
àmbit és que el nou govern del PSOE el que hauria de fer és retirar aquests
recursos d‟inconstitucionalitat a les lleis que va aprovar el Parlament de Catalunya,
per tal de poder-se garantir el dret a l‟habitatge; que també es derogui la llei per tirar
endavant els desnonaments exprés, és a dir, una llei que fa poc es va aprovar amb
els vots del PP, Ciutadans i Convergència i Unió; que s‟estableixi d‟una vegada per
totes la dació en pagament; i que també es pugui tramitar aquesta llei que vostès
també han presentat al Congrés dels Diputats, per tal de garantir el dret a
l‟habitatge i que ha de servir, doncs per regular el preu del lloguer, que ha de servir
per evitar els desnonaments i també per combatre la pobresa energètica, entre
d‟altres propostes que vostès han manifestat.
I en l‟àmbit local, des d‟aquest grup municipal sí creiem que seria important, doncs
que poguéssim avançar cap a un pacte municipal de l‟habitatge i sobretot que
aquest pacte poses en marxa el parc municipal de lloguer que en aquests moments
no existeix a nivell municipal a la nostra ciutat i sí que tenen d‟altres ciutats
metropolitanes del nostre entorn.
Per tant, des del grup municipal d‟Esquerra Republicana de Catalunya, donem ple
suport a les diferents propostes que ha presentat la Plataforma d‟Afectats per la
Hipoteca.
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SR. ALONSO NAVARRO (PP)
Sí, bona tarda a tots. Aquí hi ha una cosa que està molt clara, aquí alguns vénen i
passen sempre la pilota a l‟altre, jo escolto algunes explicacions d‟algun grup i em
sorprèn. Nosaltres podem estar d‟acord en allò que vostès reclamen, el que si no
tenim competències res podem fer i des de l‟Ajuntament aquelles competències que
siguin obvies, doncs que les compleixin. I, per aquest fet, ens abstenim.

SRA. GONZÁLEZ MONTES (ICV-EUiA-PIRATES-E)
Hola, muy buenas tardes. Sobretodo muchísimas gracias a la Federación de
Asociaciones de Vecinos y de la PAH por traernos esta tarde aquí, esta iniciativa,
un trabajo impecable. Nosotros queremos sobretodo también agradecer la
implicación con un derecho fundamental y por crear un cordón solidario y de
contención ante la gravísima situación que viven muchísimas familias aquí en
nuestra ciudad.
La vivienda es un derecho constitucional que se ha dejado en manos de la
especulación privada, todo un verdadero negocio multimillonario. Las
administraciones públicas no han sabido crear una red de vivienda pública que
regule este negocio privado.
Las sucesivas burbujas inmobiliarias han estallado en nuestros barrios, dejando
pobreza y situaciones dramáticas. Actualmente vivimos de nuevo otra burbuja, esta
vez sobre el alquiler, con precios inalcanzables para mucha gente. Los
ayuntamientos no pueden estar al margen y deben aportar soluciones,
especialmente a los colectivos más vulnerables, a pesar de ser conscientes de que
las soluciones han de ser globales con Generalitat y Estado al frente.
Nuestro grupo presentó una moción para incrementar el parque público de vivienda
en l‟Hospitalet destinando un mínimo de 800.000€ anuales a compra de vivienda,
una medida que realizan con éxito otras ciudades europeas. Pedimos al equipo de
gobierno de Hospitalet que dé cumplimento a dicha moción, que se propuso con
ánimo de solución y no en absoluto de confrontación.
Nuestro grupo municipal está siempre junto a la PAH, desde la institución como hoy
y también coco con codo frente a los desahucios en la puerta de las personas
afectadas. Haremos lo posible para que ningún banco, grupo inversor o fondo buitre
desahucie de su casa a ningún vecino o vecina de l‟Hospitalet.
Estamos a disposición de la PAH y votaremos a favor de esta iniciativa. Muchísimas
gracias.
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SR. GARCÍA VALLE (CIUTADANS)
Gracias Sra. Alcaldesa, buenas tardes a todos y a todas, bienvenidos a este Pleno,
los señores de la PAH que tanta lucha llevan ya y que tantas veces los vemos
reivindicando, hay que seguir en ello.
Mirad, aquí no vais a encontrar ningún grupo que no diga prácticamente lo que
queréis oír, pero hechos son amores y no buenas razones. Miren, aquí, como se
dice y a mí me gusta mucho decir estos chascarrillos populares, mucha gente le
echa achaques al viernes por no ayunar y lo que hacen es echarse y pasarse la
pelota unos a otros, que si la Generalitat, que si el gobierno central, que si el PP,
que si el PSOE, y vuelvo a otro chascarrillo, entre todos la mataron y ella sola se
murió. Fíjense ustedes que al final nadie resuelve el problema, lo que está pasando
es que nadie es capaz de abordar las cosas con valentía, enfrentándose a lo que
hay.
Y es cierto, aquí el Sr. Toni García que no desaprovecha una, aquello de que pasa
el Pisuerga por Valladolid, para meter el tema nacionalista, como que esa república
imaginaria va a ser mucho mejor y lo van a tener todo solucionado, y es cierto y
lleva razón cuando critica al gobierno del Partido Socialista, incluso al PP, en que
han salvado, ahí el PP con más culpa, a los bancos y no quieren salvar a las
personas. Pero no es menos cierto, amigos y amigas, que en la Generalitat hacen
exactamente lo mismo, porque tienen otras prioridades, por ejemplo las embajadas,
que valen un dineral y les ha faltado poco tiempo para ponerlas en marcha otra vez.
Entonces claro, estamos en una pelea política, donde todos nos tiramos los trastos
a la cabeza y ustedes son los damnificados, nadie le pone el cascabel al gato, y nos
pasamos la vida criticando lo que hace un partido y lo que hace otro, y no somos
capaces de ponernos de acuerdo para algo tan sangrante como el asunto de la
vivienda.
Miren, por eso decía yo que hechos son amores y no buenas razones, aquí
nosotros a este Pleno, con todo lo que se nos puede decir, y yo quiero decirle al
señor Toni García, y no lo aludo más que porque él siempre introduce ese elemento
en el debate, que Ciudadanos, a pesar de lo que él diga, fue uno de los primeros
que intentó y lleva en su programa el tema de la dación en pago, cuando era
sangrante que a la gente además de quitarle el piso, la dejaran en la calle con una
deuda terrible, mucho más de lo que valía el piso, y lo llevábamos nosotros. Una
cosa es que el Sr. García diga lo que tenga que decir, porque evidentemente
defiende otra idea, pero hay que hacer justicia.
Y mire, aquí este grupo, Ciudadanos, ha traído tres mociones durante este
mandato, tres mociones, en mayo del 17, en mayo del 16 y en febrero del 17. Una
era “Moción para solicitar la gestión, por parte del Ayuntamiento, de la vivienda de
titularidad de la Generalitat de Cataluña ubicadas en nuestra ciudad”. ¿Se ha hecho
mucho? No lo sé, yo creo que más bien poco. Febrero, “Moción para la elaboración
de un plan local de vivienda de Hospitalet”, hace un año y medio que se aprobó,
estamos esperando que se haga eso. Mayo del 16, “Moción para la implementación
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de medidas para atender a las personas en situación de emergencia habitacional
en el marco legal”, y hay muchas y siguen habiendo.
Quiero decir con esto que es complicado algo que tenía que ser sencillo, que los
partidos por intereses, incluso espurios, que algunas veces puede tener cierta
legitimidad que cada uno diga su discurso, pero no es menos cierto que estamos,
como se suele decir, condenados a entendernos en algo tan sangrante en esta
sociedad. Ningún estado que se precie, ni ningún pueblo, puede dejar a sus
habitantes en la calle, sufriendo precariedad en lo que son los temas…en la energía
y, evidentemente, algo básico y fundamental como es la vivienda. Pues mire usted,
no somos capaces de entendernos, aquí lo que hacemos es tirarnos los trastos a la
cabeza y no acabamos de hacer aquello que dicen y que aunque se diga en esta
clave, estamos condenados a entendernos, ponernos de acuerdo y dejarnos de
decir quién tiene más culpa o menos, sino ponernos de acuerdo, porque creo que
es fundamental que de una vez por todas, en un país que, evidentemente, y hay
que hacer una crítica también a la Constitución, porque no se cumplen muchos
preceptos constitucionales, evidentemente, que lo que dice claramente es que todo
el mundo tiene derecho a una vivienda digna y no se cumple, y eso hay que
sancionarlo y hay que decírselo a los partidos que gobiernan, para que lo cumplan,
sean del color que sean.
Miren ustedes, la Generalitat de Cataluña tiene tanta responsabilidad como el
primero, desde el 2007 hay una ley en Cataluña que dice, y hace ya once años que
está en marcha, que el 15% de la vivienda tiene que ser vivienda social, el 15%, no
se ha hecho absolutamente nada, no hay nada en ningún sitio. Por lo tanto, cuando
decimos que el gobierno central tiene mucha culpa y la tiene, y ha hecho algo que
es demencial, salvar a los que más tienen, como son los bancos, y no ha tenido la
sensibilidad de salvar, entre comillas, porque no tenemos que ser paternalistas, no
hay que salvar a nadie, hay que darle lo que le toca por derecho, eso lo hacen los
dictadores, los paternalistas, los que salvan, aquí no hay que salvar a nadie, hay
que darle lo que le toca por derecho, pues mire usted, la Generalitat no ha hecho
absolutamente nada tampoco, tiene otras prioridades, está inmersa en una vorágine
de su independencia, de su…, bueno que tendrán los que piensan así, su
legitimidad, pero esa legitimidad no hace que aparquemos los derechos de verdad
del pueblo, el de los propios catalanes ¿me entienden? Y se están aparcando,
porque hay prioridades.
Por lo tanto, aquí nadie es nadie, ni tiene más legitimidad para criticar a nadie en
política, porque todos cometemos errores y lo que hay que hacer es, de una vez por
todas, acabar por ponernos de acuerdo por algo que es sangrante y que es la lacra
más grande que puede tener un país, que sus ciudadanos duerman y vivan en la
calle, y muchas más veces con niños y niñas. Esto nos tiene que doler a todos,
seamos de izquierdas, de mediocentro, de derechas o mediopensionistas, nos da
igual, y parece ser que no acabamos de entendernos. No quiero reiterarlo más.
Señoras y señores de la PAH, como les decía, yo lo he hecho siempre este
discurso, porque me nace de dentro, se lo digo de verdad, se podrá criticar lo que
se quiera, yo soy una persona ciertamente a veces vehemente, pero este discurso
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me nace de dentro, lo digo…no necesito papeles, porque me nace, me lo dicta el
corazón, yo sí estoy de acuerdo con ustedes en todo, com es diu en català, fil per
randa, al margen de que alguien pueda apreciar en esas reivindicaciones alguna
cosa que diga…pero bueno, si no pasamos de esto, no nos ponemos de acuerdo
nunca. Por lo tanto, pueden contar con el apoyo solidario y de trabajo y de fuerza,
no para hoy, sino para mañana y para después, para estar con ustedes
ayudándoles en algo que es una reivindicación de las más justas que en este
momento tiene este país encima de la mesa y que no le pone final al asunto,
cuenten con nosotros y estamos absolutamente al 100% en sus reivindicaciones.
Gracias.

SR. CASTRO BORRALLO (PSC-CP)
Sí, gràcies Alcaldessa. Bona tarda, buenas tardes en especial a la Federación de
Asociaciones de Vecinos de l'Hospitalet y a la PAH ciudad de l'Hospitalet, por esta
moción que hoy nos presentan sobre el derecho a la vivienda, una moción que
recoge muchos aspectos que hemos ido debatiendo a lo largo de este mandato en
este Pleno municipal y en el que conjuntamente venimos trabajando tanto con la
Federación, como con la Plataforma y con otras plataformas, para intentar
materializar acuerdos y sobretodo hacer frente a los graves problemas que estamos
atravesando, fruto de esa crisis inmobiliaria de la que ya se ha hecho referencia en
el Pleno.
Esta iniciativa ciudadana además pone el acento en las responsabilidades y de
alguna manera en las competencias y en los compromisos que cada administración
debe asumir y yo creo que eso aclara mucho el papel de cada cual para hacer
frente a ese trabajo conjunto, del que comentaban otros portavoces de grupos
políticos, pero que al final se tiene que hacer desde un punto de vista también
institucional, con pactos entre administraciones, con colaboración, con cooperación
y con recursos.
Como ya conocen desde la Plataforma y también desde la Federación, nosotros
venimos trabajando en tres ejes principales, por un lado en el día a día atajar la
emergencia habitacional, cada día hay órdenes de desahucio en esta ciudad y cada
día se paran. Hoy por hoy llevamos más de 850 órdenes de desahucio paradas
desde que se inició este mandato municipal, alguien aquí ha citado la cuestión en
un tono negativo, yo creo que fruto de ese trabajo compartido entre las plataformas
y el gobierno municipal, hemos podido hacer frente a esta situación que hubiera
sido catastrófica y, por tanto, es muy fácil venir al Pleno a opinar sobre estas
cuestiones, es mucho más difícil parar cada día los desahucios, cosa que hacemos
conjuntamente.
Y además, la emergencia habitacional requiere de muchos recursos a los que está
haciendo frente el gobierno municipal, con presupuesto municipal, y esto es muy
difícil, muy complicado, pero se está haciendo y lo conocéis con el trabajo que se
realiza desde el área de bienestar social, intentando buscar también soluciones en
aquellos casos en los que no hay más remedio que afrontar por cuánto se pierde la
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vivienda, que son afortunadamente los menos. Los menos, pero que tienen un
coste importante que asumen los ciudadanos de Hospitalet y que se canalizan a
través de esas ayudas sociales.
Y también estamos haciendo frente a través del despliegue legislativo, aquí se ha
hecho referencia a la recuperación de las leyes suspendidas por el Consitucional,
de forma cautelar o de forma definitiva. Cuando eso sucedió con la Ley 24/2015,
contra la pobreza energética y la emergencia habitacional, precisamente la
Alcaldesa Núria Marín se dirigió al Presidente Puigdemont para pedir una reunión
institucional, una cimera, una cumbre institucional, para afrontar esa situación, y
fruto de esa cumbre dio origen a la Ley 4/2016, de 23 de diciembre, que pretendía
precisamente dotar a los ayuntamientos con instrumentos reales para hacer frente a
esa emergencia.
Y es evidente que hay que recuperar algunas de esas herramientas que hemos
perdido y lo tendremos que hacer por la vía de la legalidad, no estamos hablando
de retrotraer cosas, que son muy complicadas, pero sí podemos generar nuevos
instrumentos. Y en ese mismo despliegue legislativo se está trabajando contra las
ocupaciones mafiosas y a favor de la regularización de aquellas situaciones de
vulnerabilidad, para dotar a las familias de confianza y de tranquilidad, y dotar a las
comunidades de vecinos también de instrumentos de defensa cuando esas
ocupaciones son incívicas y generan problemas al conjunto de la comunidad.
Y también estamos buscando recursos y políticas efectivas, y aquí tenemos por
orden de prioridad, lógicamente, que pedirle al gobierno del estado, al gobierno de
España, que despliegue el Plan Nacional de Vivienda, un Plan Nacional que en el
último gobierno socialista tenía 1.200 millones de euros y que ahora está en 400
millones cuando más falta hace. Por tanto, aquí hay mucho recorrido por hacer,
lamentablemente el Partido Popular no ha estado a la altura y hay que hacer un
sobreesfuerzo como nos pedía antes la portavoz de la Plataforma, para hacer frente
a esta situación.
Y hemos de hacer también hincapié en las competencias de la Generalitat de
Cataluña; el Sr. Monrós nos hablaba de una ley de viviendas suspendida, no hay
ninguna ley de viviendas suspendida, la Ley 18/2007 tiene once años de vigor
prácticamente, y da plenas competencias a la Generalitat de Cataluña para actuar
en la promoción de la vivienda y en cualquier aspecto relacionado con ella,
entonces de lo que se trata es de aplicarla y aplicarla de verdad y poner recursos y
eso es una cuestión de convicción y de eficacia.
Y en este sentido, Sr. Antoni García, nos comentaba que el parque público de la
vivienda se tenía que ampliar, desde un punto de vista de alquiler, en Hospitalet,
absolutamente de acuerdo, y estamos trabajando en eso, también lo comentaba la
portavoz del grupo de Iniciativa, pero mire, tenemos 190 viviendas, no diga que no
tenemos ninguna, porque las tenemos, y tienen su contrato de alquiler social y
funcionan.
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Y lo que no tenemos son suficientes viviendas de la Generalitat de Cataluña para
hacer frente a la emergencia habitacional, lo digo porque aquí es verdad que nos
tiramos a veces los trastos, lo comentaba el Sr. Alonso, pero cada uno ha de asumir
sus competencias y en este gobierno tripartito de la Generalitat, en el que también
el grupo político de la CUP participa dotando de…de alguna manera votando los
presupuestos en el Parlament, sí, mire, las cosas se dotan con dinero, los recursos
para políticas al final hay que ponerlos, porque es muy fácil decir que los demás no
hacen nada y ustedes también podrían pedir más recursos para desplegar políticas
eficaces y eficientes en términos de vivienda.
En cuanto a despliegue también legislativo, evidentemente hemos de intentar
avanzar en la Ley de arrendamientos urbanos, esto es una prioridad, es una
necesidad, ya hemos presentado una proposición de Ley desde el Partido
Socialista para modificar la LAU, para ampliarla los cinco años, para reducir las
fianzas, y hemos de intentar también tener un instrumento capaz de regular los
precios de una forma efectiva, con acuerdo, con acuerdo entre propietarios y
arrendatarios, obviamente las cosas no se pueden hacer a la brava, pero hay
modelos en otras ciudades europeas que nos pueden ayudar a implementar esta
cuestión.
Igual que implementar una legislación para la dación en pago, la dación en pago ha
de ser una realidad, no puede ser que se rescaten las viviendas con dinero público,
se rescaten viviendas de los bancos y las personas desahuciadas mantengan su
deuda, eso es de una injusticia absoluta y se ha de intentar resolver de la mejor
manera posible.
Y sí se pueden subir los precios, perdón, las tasas sobre el IBI, se pueden, es
cuestión de regularlo y el gobierno central tiene ahora la posibilidad de hacerlo,
porque el anterior gobierno no lo hizo.
También, Sr. Miguel García, obras son amores y si ustedes votaron contra el
reglamento correspondiente que permitía incrementar los tributos del IBI a las
viviendas vacías, lo digo porque usted habla mucho de obras y podrían haber
empezado por esta.
Y, en concreto, con el tema de los recursos también estamos pidiendo a la
Generalitat que nos ceda competencias para hacer una función inspectora que es
necesaria de cara a poder implementar tasas y poder obtener recursos que nos
sirvan para hacer políticas efectivas de vivienda en la ciudad. Igual que también
hemos solicitado a la Generalitat de Cataluña que nos faciliten los recursos que se
recaudan de los impuestos de pisos vacíos al Ayuntamiento, no tiene sentido que
nosotros recaudemos por 1.300 viviendas y luego esos recursos no vengan a la
ciudad en forma de políticas de vivienda y se repartan en otros municipios.
Y en el tema de ocupaciones, hacemos el hincapié en dos cuestiones, estamos
contra esas ocupaciones mafiosas, es una obviedad, las trabajamos cada día, las
intentamos combatir con coordinación, pero también hace falta que se apruebe el
reglamento que desde este Ayuntamiento se impuso en la Ley 4/2016, para

…/…

73

regularizar situaciones de familias vulnerables, con un contrato, con reconocimiento
de derechos y también de deberes, y eso es una necesidad que estamos también
intentando solventar.
Y en cuanto al parque público, como saben tenemos un convenio con la SAREB de
50 viviendas, que queremos ampliar a 50 más y que es muy necesario, muy
necesario, que podamos, también con la Generalitat, poder llegar a acuerdos para
obtener viviendas por el sistema de tanteo y retracto que ustedes comentaban en
una de sus aportaciones.
Por tanto, muchas gracias por ese trabajo que hacen cada día y a seguir en este
trabajo conjunto.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé Sr. Castro. A veure, si no hem comptat malament, quedaria aprovada la
iniciativa, però ara si volen prendre la paraula tenen possibilitat, sinó no és
obligatori, com vulguin.
SRA. E. R. (PAH CIUDAD L‟HOSPITALET)
Solamente decir muchas gracias a todos los que han votado a favor y a los que se
han abstenido, pues bueno, ojalá nunca se tengan que sentir en la situación que se
sienten aquí los compañeros. Gracias.

SRA. ALCALDESSA
Muy bien. Pues felicidades, porque no es muy frecuente que nos pongamos de
acuerdo en este Consistorio para cuestiones como las que hoy se han aprobado.
Pasamos al punto número 26, es una petición de palabra, la Sra. Secretària ha fet
la lectura, doncs per part de la Sra. M. J. E. havia demanat la paraula. Perdón,
espere una segundito, porque no sé si hay algún grupo que quiere utilizar...por aquí
nadie, sí, Sr. Christian Giménez.

SR. GIMÉNEZ MÁRQUEZ (CUP-PA)
Sí, bé, sense ànim d‟entrar a... intentaré no entrar a discutir afirmacions que es fan
de manera absolutament, bé, absolutament desafortunades, crec que el text
estava... crec que el text que ens presentava avui la FAV era un text que tenia com
bastant ben dividit el seu contingut, en una, dos, tres, quatre, cinc propostes en les
quals instava al propi Ajuntament, crec que el responsable de l‟Ajuntament ha
comentat sobre les... el responsable de l‟àrea del propi Ajuntament ha comentat
totes les anteriors, les onze anteriors i de les cinc que insten al propi Ajuntament ha
dit textualment: “sobre el parc municipal d‟habitatge tenim un conveni amb la
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SAREB de 50 habitatges i estem per aconseguir-ne 50 més”. O sigui, aquest és el
comentari que ha fet als cinc punts que la proposta li feia al propi Ajuntament, de les
altres onze ens ha explicat moltíssimes coses, del que vosaltres li demanàveu al
govern de la Generalitat i al govern de l‟Estat ens ha explicat moltíssimes coses, del
que fa el propi Ajuntament des de la seva àrea ens ha explicat moltes més, inclús
ens ha parlat d‟un govern de la Generalitat, d‟un govern tripartit de la Generalitat,
imagineu-vos de la de coses que ha vingut a parlar per acabar dient-nos, al final de
la seva intervenció, de les cinc propostes que li feu a l‟Ajuntament, a una d‟elles que
és bastant cabdal, que és el parc municipal d‟habitatge públic d‟aquesta ciutat, que
tenen un conveni, que nosaltres no critiquem que el tinguin, que tenen un conveni
amb la SAREB de 50 habitatges i que estan treballant per tenir-ne 50 més.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, gràcies Sr. Giménez. El Sr. Monrós també m‟havia demanat la paraula.

SR. MONRÓS IBÁÑEZ (CiU)
Sí, bona tarda, jo reitero que des del Partit Demòcrata la nostra abstenció no és un
vot en contra, ni molt menys, ja tal i com he dit eren diferents punts que agafaríem
camins diferents, en cap moment he volgut utilitzar el populisme que han fet d‟altres
grups, donant la culpa a uns o altres governs, no ho hem manifestat en cap
moment, al contrari, jo crec que culpables, si se‟ls hi pot dir aquesta paraula, ho
som tots, el que cadascú ha d‟aportar és, des de la seva posició, des de la seva
responsabilitat, allò que pugui aportar, i nosaltres des de la part que des de Junts
per Catalunya formem part del govern de la Generalitat, ens posem a disposició per
parlar amb la PAH, amb la Federació de Veïns i, evidentment, amb l‟Ajuntament de
l‟Hospitalet, per intentar arribar als acords màxims possibles perquè aquests disset
punts, si no tots, la majoria es puguin dur a terme, però no fem populisme de si la
culpa és meva o la culpa és dels altres, perquè hi ha alguns que han explicat que la
culpa és dels altres, però encara no ens han donat quina és la solució, perquè sinó
no estaríem aquí.

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

SR. GARCÍA VALLE (CIUTADANS)
Sí, solamente para aclararle una cosa al Sr. Castro, cuando usted diga una cosa,
que se ajuste a la realidad Sr. Castro. Nosotros votamos en contra de los impuestos
a los pisos vacíos de los que tenían una vivienda y que se habían ido para el pueblo
y la tenían para sus hijos o para lo que fuera la vivienda, pero no de los grandes
tenedores. Cuando se dice, se dice toda la verdad y no una parte, a ver si…porque

…/…

75

a ver, usted ya es una persona madura y sabe lo que dice, pero esto va con cierta
intención, no fue así, o sea, nosotros votamos…cuando ustedes meten en el
paquete todo revuelto, pues no puede ser, porque una cosa son los grandes
tenedores a los que hay que apretarles y otra cosa es un señor que tenga una
vivienda y que la tenga para sus hijos y se vaya al pueblo y la guarde ahí para que
puedan vivir sus hijos, y no le van a poner un impuesto, porque se lo ha ganado con
el sudor de su frente ¿vale?
Y otra cosa, a ver si se entera de una vez, que seguro que lo sabe, que fue el
Partido Socialista en su mandato el que endureció la ley contra los inquilinos
¿sabe? En el 2009 hizo que los contratos tuvieran una caducidad a tres años y dijo,
una ministra ya, que me sabe mal, ya fallecida la pobre mujer, una gran persona,
Chacón, que iba a ser más fácil echar a la calle a la gente con ese contrato, lo dijo
ella. Fue el Partido Socialista, oiga, aquí que cada palo aguante su vela, si usted no
hubiera hecho alusión a algo que es una media verdad, o mejor dicho, una mentira,
que es lo peor que puede haber, yo no le estaría reprochando esto.
Sr. Castro, yo le pido por favor que cuando diga usted una cosa se circunscriba a
una realidad exacta, no a una pequeña parte de verdad, porque nosotros no
estamos en contra de que haya…Además, díganme qué han hecho ustedes desde
que se aprobó aquí una moción para la elaboración de un Plan Local de la
Vivienda, no se ha hecho nada, llevamos un año y medio, no han hecho ustedes
nada, mucho cacarear, pero poco hacer, y mucho presentar aquí cosas y decir que
si para…, pues no faltaba más, porque le aprietan, que ya sabemos lo que hay.
Mire Sr. Castro, ya le tengo dicho que yo si usted a mí no me mete usted
aguijonazo ahí, no siendo cierto, yo intento ser más moderado, pero no le voy a
permitir que usted me diga a mí algo que no es así, nosotros no queremos desde
luego Sr. Castro que una persona que tiene un piso vacío, que es el único piso que
tiene y que es para sus hijos, le pongan un impuesto, pero a los grandes tenedores
sí.

SRA. ALCALDESSA
Sr. Castro.

SR. CASTRO BORRALLO (PSC-CP)
Sí, dos cuestiones. Ciertamente, todos tenemos responsabilidades y nosotros las
intentamos asumir en el día a día, y una buena muestra de eso son las decenas,
decenas y decenas de acuerdos, de reuniones y de trabajo conjunto con todos los
interlocutores, en el tema de vivienda, porque es nuestra obligación y lo estamos
intentando y lo estamos haciendo.
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Mire, ustedes desde el Parlament de Cataluña pueden impulsar más recursos
económicos con sus votos en el presupuesto, Sr. Giménez, no se escude en otras
historias.
Sr. García, mire, me puedo haber equivocado en una parte de ese…no, no, lo digo
porque usted ha hecho antes mención a otras cuestiones, a otras cuestiones en la
parte resolutoria del Pleno, pero mire, le comento una cuestión, hace unas semanas
se inició una proposición de ley con el tema del desahucio exprés, en el que había
tres aspectos. Uno, que eran los privados, en los que el Partido Socialista está
absolutamente de acuerdo, cuando se ocupa un piso de un propietario privado lo
lógico es que haya una solución inmediata. Dos, los pisos públicos o los pisos del
tercer sector que son destinados a vivienda social, por supuesto, pero aquí había
una trampa que eran los pisos destinados, los pisos de los fondos de inversión o de
entidades financieras que, a través de entidades terceras, tenían como patrimonio y
que también entraban en ese desahucio exprés, y el Partido Socialista votó en
contra y ustedes votaron a favor.
Yo no se lo he querido comentar en el Pleno de hoy, pero que sepa que eso
también ha sucedido y eso hubiera dado carta blanca para hacer desahucios
masivos a viviendas que son propiedad de fondos de inversión, y lo ha parado el
Partido Socialista. Muchas gracias.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, gràcies, quedaria aprovada per tant, la declaración de la Federación o la
iniciativa ciudadana presentada por la Federación de Asociaciones de Vecinos, los
felicitamos nuevamente.

Tancat el debat, es dóna compte de la Iniciativa Ciutadana Popular que es transcriu
seguidament, i havent estat sotmesa a votació s'aprova 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-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 4 vots d’abstenció del representant
de CiU, Sr. Jordi Monrós i Ibáñez; 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, adoptantse els acords que figuren en la seva part dispositiva:
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Esta Iniciativa Ciudadana Popular que presenta la Federación de Asociaciones de
Vecinos de L‟Hospitalet, es fruto del trabajo de la PAH Ciudad L‟Hospitalet y recoge
las propuestas y reivindicaciones de la misma.
El acceso a una vivienda digna es un derecho recogido en el artículo 47 de la
Constitución Española, así como también en el artículo 26 de l‟Estatut d‟Autonomia
de Catalunya.
Del mismo modo, el artículo 137 del propio Estatut d‟Autonomia de Catalunya
dispone que la competencia exclusiva en materia de vivienda en Catalunya
corresponde a la Generalitat para planificar, ordenar, gestionar, inspeccionar y
controlar la vivienda, impulsar la promoción pública de vivienda, disponer las
normas de habitabilidad, conservación y mantenimiento de las viviendas o
establecer prioridades y objetivos de las políticas públicas de vivienda.
Es sabido que la Constitución Española establece, como limitación al derecho a la
propiedad, el cumplimiento de la función social de la misma, de lo que se deriva por
lo tanto, una manifiesta incompatibilidad con el ordenamiento jurídico el hecho de
mantener en el tiempo, de manera injustificada, grandes cantidades de pisos vacíos
por parte de lo que se han venido en llamar “grans tenidors d‟habitatge”.
Es sobradamente conocido el efecto devastador que sobre la vida de miles de
familias ha tenido la crisis económica que se inició en 2007 con el pinchazo de la
burbuja inmobiliaria y que ha comportado miles de ejecuciones hipotecarias, la
expulsión de las familias de sus hogares y un importante porcentaje de la población
viviendo bajo el umbral de la pobreza y en situación de vulnerabilidad social y
exclusión residencial.
También es notoria la posición de determinados partidos políticos a favor de los
grandes especuladores inmobiliarios y del negocio que las entidades financieras y
fondos de inversión (los llamados fondos buitre) que multiplican sus beneficios
económicos a costa de especular con el mercado de la vivienda y aprovechándose
de los más vulnerables.
La derecha social y política, española y catalana ha sido cómplice de las poíticas
especulativas que han condenado a miles de familias a la pobreza y a la exclusión
olvidando los derechos y preceptos constitucionales relativos al acceso a la
vivienda digna para cualquier ciudadano con independencia de su nivel de renta.

Los ataques del depuesto gobierno del Estado, del Partido Popular, contra las leyes
emanadas del Parlament de Catalunya en materia de vivienda y lucha contra la
pobreza energética, como la Ley 24/2015, de 29 de julio, la 4/2016 de 23 de
diciembre, la 14/2015 de 21 de julio sobre el impuesto a los pisos vacíos o la 1/2015
de 24 de marzo sobre el registro de viviendas vacías, son algunos de los ejemplos
más evidentes de que el Partido Popular y su gobierno del estado ha sido
protagonista principal de la cronificación de los problemas de acceso a la vivienda y
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en la multiplicación del número de familias que padecen situación o riesgo de
exclusión residencial.
La mutilación de las leyes que permitían luchar contra los abusos de los grandes
propietarios así como contra la consolidación de grandes bolsas de viviendas
vacías ha impedido el desarrollo de iniciativas y políticas que hicieran posible el
desarrollo efectivo del derecho a la vivienda digna.
Es fundamental recuperar el tiempo perdido e impulsar políticas públicas efectivas
para materializar el derecho a la vivienda. En ese sentido es imprescindible
impulsar, desde las administraciones públicas, políticas que permitan ampliar los
parques públicos de vivienda asequible y de vivienda destinada a políticas sociales
para abordar los casos pendientes en las Mesas de Emergencia.
Es absolutamente necesario legislar para regular la dación en pago como
mecanismo que permita amortizar la deuda hipotecaria con la entrega de la
vivienda, acabando así con las cargas económicas que a menudo condenan a las
familias a una precariedad crónica.
Resulta esencial también abordar el fenómeno de la ocupación de viviendas vacías
para hacer frente y combatir las mafias que se aprovechan de la vulnerabilidad de
las familias y por otro lado, para acompañar y regular la situación residencial de las
familias vulnerables que ocupan por necesidad.
Finalmente también hay que impulsar políticas públicas que permitan regular y
equilibrar el mercado de la vivienda de alquiler, para limitar el crecimiento
exponencial y desproporcionado de los precios, para establecer límites a las
finanzas, para ofrecer mayor seguridad jurídica a los inquilinos y para impedir los
fenómenos de gentrificación que se empiezan a experimentar en algunas grandes
ciudades.
Así pues, por todos estos motivos proponemos al Pleno municipal la adopción de
los siguientes acuerdos:
Instar al Gobierno del Estado a:
1. Trabajar para revertir las políticas liberal-conservadoras del anterior
gobierno del PP en el sentido de recuperar la vigencia de los preceptos
suspendidos de las leyes 24/2015, de 29 de julio, la 4/2016 de 23 de
diciembre, la 14/2015 de 21 de julio sobre el impuesto a los pisos vacíos o la
1/2015 de 24 de marzo sobre el registro de viviendas vacías, para
implementar políticas de lucha contra la exclusión residencial y contra la
pobreza energética.
2. Impulsar la recuperación de la dotación económica del Plan Nacional de
Vivienda en consonancia con los retos actuales en materia de derecho a la
vivienda.
3. Modificar la Ley 29/1994 de 24 de noviembre de Arrendamientos Urbanos y
la Ley 4/2013 de 4 de junio de medidas de flexibilización y fomento del
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mercado del alquiler, impulsada por el Partido Popular, para recuperar el
plazo mínimo de 5 años en los contrato, para vincular los incrementos de
precio al IPC, para limitar las fianzas, para implantar un índice de referencia
de precios y para evitar la expulsión de las familias de determinados barrios
de las grandes ciudades.
4. Legislar para implantar la dación en pago como sistema de amortización de
la totalidad de la deuda hipotecaria.
5. Redactar y tramitar para su implementación, el Reglamento que permita
establecer el recargo del IBI sobre aquellos pisos que se mantienen vacíos
de manera injustificada.
Instar al Gobierno de la Generalitat a:
6. Conveniar con los Ayuntamientos con fuerte demanda acreditada de
vivienda, la cesión de competencias y recursos económicos para impulsar la
inspección de viviendas vacías.
7. Impulsar convenios con las compañías suministradoras para regular el
suministro de agua y energía y evitar los cortes en casos de familias
vulnerables.
8. Ceder los recursos económicos, que se recauden en cada territorio,
derivados del Impuesto sobre pisos vacíos, a los Ayuntamientos con fuerte
demanda de vivienda acreditada para que éstos puedan impulsar políticas
activas contra la exclusión residencial.
9. Impulsar políticas integrales para abordar el fenómeno de la ocupación para
perseguir las estructuras delictivas que negocian con las viviendas vacías y
para ofrecer soluciones residenciales a familias vulnerables.
10. Impulsar e incorporar a los Ayuntamientos a la redacción del Pla Territorial
Sectorial d‟Habitatge y al impulso del nuevo Pacte Nacional pel Dret a
l‟Habitatge.
11. Tramitar y aprobar el Reglamento de regularización de situaciones de
ocupación de conformidad con la Disposición Adicional Cuarta de la Ley
4/2016 de 23 de diciembre.
Instar al Ayuntamiento a:
12. Impulsar el parque municipal de vivienda para destinarla a políticas sociales
con el fin de ofrecer soluciones residenciales dignas a personas y familias
en situación de exclusión residencial.
13. A impulsar la firma de convenios con “gran tenidors d‟habitatge” de cesión
temporal de viviendas vacías para destinarlas a políticas sociales de
vivienda.
14. A impulsar el ejercicio de tanteo y retracto sobre la transmisión de viviendas
entre “grans tenidors d‟habitatges” para destinarlas a políticas sociales de
vivienda.
15. Redactar un Pla Municipal d‟Habitatge que establezca las estrategias futuras
a medio y largo plazo en materia de vivienda pública.
16. A continuar impulsando las acciones del gobierno municipal para frenar los
desahucios de familias vulnerables.
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17. Notificar estos acuerdos al Gobierno del Estado, al Govern de la Generalitat
de Catalunya, a l‟Agència de l‟Habitatge de Catalunya, al Gobierno
municipal, a la Mesa del Congreso de los Diputados y a la Mesa del
Parlament de Catalunya.
PUNT 26.PETICIÓ DE PARAULA DE L’ENTITAT AMPA ESCOLA PAU
SANS, EN RELACIÓ A APORTAR LA SEVA VISIO RESPECTE A LA MOCIO
PER A LA MILLORA DE LA MOBILITAT ESCOLAR A L’HOSPITALET DE
LLOBREGAT, PRESENTADA DE FORMA CONJUNTA PER DIFERENTS GRUPS
MUNICIPALS.
En relació a la petició de paraula sol·licitada per l‟AMPA Escola Pau Sans, es
produeixen les intervencions següents:

SRA. ALCALDESSA
Y ahora sí, pasamos ya la palabra a la Sra. M. J. E. en nombre del AMPA de
l‟escola Pau Sans, té cinc minuts. Gràcies.

SRA. E. S. (AMPA ESCOLA PAU SANS)
Bona tarda a totes i a tots. Sóc M. J. E., presidenta de l‟AMPA de l‟escola Pau Sans
i membre de la Xarxa Groga de l‟Hospitalet.
Hem demanat la paraula per expressar el nostre suport a les mesures proposades a
la “Moció per a la millora de la mobilitat escolar a l‟Hospitalet de Llobregat”,
presentada pels grups municipals d‟Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra Unida i
Alternativa-Pirates, Esquerra Republicana i CUP-Poble Actiu.
La Xarxa Groga va iniciar aquest estudi a finals de l‟any 2017, amb l‟objectiu de
recollir el màxim nombre de dades sobre diferents qüestions relacionades amb el
trajecte als centres educatius de primària i secundària. Es van obtenir prop de 1300
respostes i per a nosaltres, el més interessant de l‟estudi és que per primer cop s‟ha
preguntat als nens i nenes de la ciutat com veuen el seu camí cap a l‟escola o
institut i el que és més important, cóm voldrien què fos aquest camí i què farien per
millorar-lo.
La principal conclusió que es pot extreure de l‟estudi és que els nens i nenes no
troben agradable, ni segur, el camí al centre educatiu. Les queixes més repetides
són: carrers bruts, excrements i pixums de gossos, voreres estretes, massa trànsit
al voltant de les escoles, poca seguretat en els passos a vianants, cruïlles
perilloses, etc. És evident que aquesta ciutat no és la que volem per als nostres fills
i filles, i tampoc per a nosaltres. Aquesta percepció s‟ha de canviar i per això, els
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mateixos alumnes i les seves famílies han realitzat un conjunt de propostes que
són, entre altres:
Millorar la neteja dels carrers. Aquests estan plens d‟excrements i pixums de
gossos. Els contenidors d‟escombraries sovint estan bruts i fan pudor. A més,
alguns d‟ells estan situats prop de l‟entrada del centre educatiu.
Reduir la velocitat dels vehicles al voltant dels centres educatius i tallar la circulació
durant les entrades i sortides.
Incrementar la seguretat dels passos de vianants, fent-los elevats, pintant-los de
colors, etc. Sabem que en altres municipis ja s‟està fent.
Fer les voreres més amples. En alguns carrers no poden passar simultàniament
dues famílies, ni tampoc persones amb cadira de rodes.
Millorar el transport públic, especialment els autobusos: cal augmentar la freqüència
i reforçar aquelles línies que van plenes d‟estudiants a les hores punta.
Augmentar la xarxa de carrils bicis i fer que aquests passin prop dels centres
educatius.
Creiem que aquestes propostes no són difícils d‟implementar i que ara és el
moment de realitzar-les, doncs s‟estan fent obres a molts carrers de la ciutat. És el
moment de fer més amples les voreres, instal·lar elements reductors de la velocitat,
millorar la senyalització dels camins escolars segurs existents i crear-ne de nous.
En definitiva, és el moment de donar prioritat al vianant, doncs sols així
aconseguirem recuperar l‟espai públic per als nostres infants i joves.
Segurament aquest estudi es pot millorar, doncs hi ha centres i barris amb poca
representativitat, però això no hauria de servir d‟excusa per no tirar endavant les
mesures proposades. Aquest estudi ha de servir de base per estudiar sobre el
terreny els voltants de cada centre educatiu i amb la col·laboració de la comunitat
educativa, identificar els punts perillosos i els aspectes a millorar.
Agraïm als grups municipals d‟Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra Unida i
Alternativa-Pirates, Esquerra Republicana i CUP-Poble Actiu, que presentin
conjuntament aquesta moció i esperem que la resta de grups municipals hi votin
favorablement. Gràcies.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, tal i com hem acordat a la Junta de Portaveus i tal com comentaves tu
mateixa, ara hi ha una moció que, a més a més, és la primera moció que ve com a
conjunta dels tres grups d‟Iniciativa, Esquerra Republicana i la CUP, per tant, no
donarem pas als grups, sinó que a les intervencions de posicionament, doncs
donarem resposta als vostres comentaris.
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Per tant, passem a les mocions dels grups polítics municipals, Sra. Secretària.
MOCIONS DELS GRUPS POLÍTICS MUNICIPALS
MOCIONS CONJUNTES
En relació amb les mocions que figuren amb els números 27, 28, 29, 30, 31 i
32 a l‟Ordre del Dia, es produeixen les intervencions següents:

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, comencem per les presentacions i tal i com hem comentat el Sr. Christian
Giménez comença l‟explicació de les tres mocions, de la número..., ja li avanço i
així li agafo una mica de temps, de la 27, de la número 31 i 32.

SR. GIMÉNEZ MÁRQUEZ (CUP-PA)
Bé, bona tarda, moltes gràcies als membres de la Xarxa Groga, sobretot a la M. J.,
per presentar-nos l‟estudi i la moció, els membres de la Xarxa Groga.
Tal i com ha exposat la portaveu de l‟AMPA, aquesta moció de millora de la
mobilitat escolar a l'Hospitalet és fruit de la feina de la Xarxa Groga de la ciutat de
l‟Hospitalet, seva és la feina, la redacció i el contingut proposat com a moció, al
present Ple d‟avui.
I per això, en primer lloc, ens agradaria posar en valor, la importància de l‟estudi
elaborat per la Xarxa i com els resultats han sorgit de les respostes de pares,
mares, alumnes i comunitat educativa dels centres, al voltant d‟una percepció i
preocupació respecte a la mobilitat escolar al municipi. En aquest informe es recull
una consulta massiva a les AMPA i centres educatius de la ciutat, amb la qual han
obtingut prop de 1.300 respostes, de 43 dels 72 centres de la ciutat, ubicats a 11
dels 13 barris de l‟Hospitalet. Enhorabona per la feina feta.
Des de la vessant política d‟aquesta moció, donat que la portaveu de la xarxa ja ha
explicat les qüestions més tècniques de la mateixa, començarem recordant el que
significa un camí escolar segur per a la pròpia xarxa. Els camins escolars segurs no
només han de ser vies correctament senyalitzades d‟accés als centres escolars,
sinó que han d‟anar acompanyats també d‟uns carrers nets, amples, amb poc
trànsit, amb arbres i zones verdes, etc. En definitiva, un entorn agradable pels
nostres infants i joves, que afavoreixin els desplaçament a peu, en bicicleta o en
transport públic. Volem destacar igualment el neguit compartit per bona part de la
comunitat educativa i les famílies, i també per part d‟aquest grup municipal, els nens
i nenes han perdut autonomia a l‟espai públic i els seus recorreguts als centres
educatius de l‟Hospitalet no són ni amables, ni segurs, ni accessibles.
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Treballar per construir camins escolars segurs, suposa l‟aposta per la construcció
d‟un altre model de ciutat, a l‟Hospitalet, que ens beneficia a totes, afavorint la
mobilitat sostenible, reduint la contaminació, promovent l‟activitat física de nens i
nenes i garantint l‟accessibilitat de les persones amb mobilitat reduïda. És per totes
aquestes raons que tot i que el camí es digui escolar, beneficiarà a tota la
ciutadania de l‟Hospitalet. I al mateix temps, garantir aquest ús segur de l‟espai
públic per part dels infants i del jovent de la ciutat, fa la vida escolar molt present als
nostres carrers i barris, fent comunitat al voltant de l‟escola.
I és per això que us demanem a tots els grups, en nom de la Xarxa Groga, el vostre
vot favorable a la moció que avui us presentem.
La 31, per a la recuperació de la sobirania catalana, en aquest moment, amb
l‟aixecament formal de l'article 155, que segrestrava estatalment les institucions
sobiranes catalanes, considerem que és un bon moment per a recuperar una moció
que parla sobre la sobirania o sobiranies, la capacitat per aplicar polítiques i
mesures pròpies en el marc de l'autogovern de Catalunya, adreçades a millorar el
marc de drets i llibertats al nostre territori.
Bé, en la darrera legislatura el Parlament de Catalunya va aprovar un conjunt de
noves lleis, d‟algunes ja n‟hem parlat al principi d‟aquest Ple, per tal d'intentar fer
front a la situació d'emergència social, amb els instruments que permet el règim
autonòmic vigent.
Proposem un parell, dos acords: instem de forma urgent al nou Parlament de
Catalunya a aprovar, de nou, totes aquelles lleis suspeses o anul·lades pel Tribunal
Constitucional en l'anterior legislatura, per tal de fer front a la situació d'emergència
social; instem també al nou Govern de la Generalitat a disposar dels recursos
oportuns per tal de fer efectives aquestes lleis aprovades, amb el màxim de brevetat
possible, un cop hagin estat aprovades de nou al Parlament.
I l‟última de les tres mocions que presentem avui, moció per impulsar que el 28 de
juny, dia Internacional de l‟alliberament LGTBI, disposi d‟un carrer a la ciutat de
l‟Hospitalet de Llobregat. Aquesta moció recull la iniciativa de l‟Observatori contra
l‟Homofòbia de posar el nom de 28 de juny, dia de l‟alliberament LGTBI, a un carrer,
plaça, avinguda de la ciutat de l‟Hospitalet, fent això el nostre municipi seria la
primera ciutat catalana en oferir aquest reconeixement públic local a la lluita i
repressió patida pel col·lectiu LGTBI a la ciutat i arreu del país.
Desprès d‟enviar, en temps i forma la proposta, des d‟aquest grup municipal, a la
comissió del Nomenclàtor, demanem al Ple el seu suport a aquesta petició de
l‟Observatori contra l‟Homofòbia.
A continuació, podem llegir una part del text d‟aquesta moció:
“El dia 28 de juny es commemora de forma internacional el Dia de l‟Alliberament
LGTBI, un dia de celebració, d‟alliberament i de reivindicacions de totes les
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persones que no es senten heteronormatives en la seva identitat de gènere o
orientació sexual. Una crida d‟aquest col·lectiu ampli i divers, cap a la construcció
d‟una societat plenament tolerant, lliure i igualitària.
La data del 28 de juny rememora els disturbis de 1969 a Stonewall (Nova York,
Estats Units), quan la comunitat LGTBI es va enfrontar, per primera vegada de
forma clara i contundent, contra un sistema, societat i estat que perseguia a
qualsevol mena d‟orientació o identitat sexual diferent a la heteronormativa.
Per tant, aquesta data ens parla de la lluita per la llibertat i la dignitat de totes les
persones. És una denúncia de les discriminacions i agressions que,
malauradament, encara rep el col·lectiu a les nostres ciutats i pobles, però també
una crida a l‟expressió pública i festiva de la dignitat de qualsevol opció i dissidència
de gènere, sexual, afectiva o relacional.”
Continuarem després.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, Sr. García.

SR. GARCÍA I ACERO (ERC-AM)
Sí, moltes gràcies. Sobre la moció de suport als cantants i en defensa de la llibertat
d‟expressió.
A l‟Estat espanyol vivim la regressió de drets fonamentals, la persecució d‟idees
polítiques i atacs a la llibertat d‟expressió i a la llibertat d‟informació. I és que
Espanya és un dels països on es vulnera més aquest dret a la llibertat d‟expressió.
No ho diu Esquerra Republicana, ho diuen diferents informes, entre ells el
d‟Amnistia Internacional.
Un Estat que en el seu aparell judicial persegueix cantants per les seves lletres i
opinions, segresta llibres com el del periodista Nacho Carretero que aprofundeix en
la història del narcotràfic a Galícia o que retira obres d‟artistes on apareixen imatges
pixelades de diferents presos polítics, així com també dels joves d‟Altsasu.
La democràcia a l‟Estat està en perill perquè es criminalitza la llibertat d‟expressió,
la discrepància política i s‟utilitza la justícia per perseguir idees i opinions. Una
justícia que vol empresonar a cantants, que empresona polítics per posar urnes,
que persegueix tuitaires, mentre deixa en llibertat violadors com els de la manada.
Per aquest motiu, doncs des del grup municipal d‟Esquerra Republicana i CUPPoble Actiu, doncs demanem que aquest Ajuntament expressi el seu suport a totes
les persones i entitats que han vist vulnerats els seus drets civils, socials i polítics.
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SRA. ALCALDESSA
Molt bé, sí, sí, Sr. Monrós.

SR. MONRÓS IBÁÑEZ (CiU)
Conjuntament el Partit Demòcrata, amb Iniciativa-Esquerra Unida-Pirates i la CUPPoble Actiu, demanem aturar l‟aplicació del Pla Director de l‟arbrat de l'Hospitalet,
per què, per la seva inconcreció, perquè no ens diuen cóm i quan tornaran a
replantar tots els arbres que substituiran als talats, perquè s‟estan produint tales
sense que surtin en el Pla Director, que ens explica algunes coses. Avui s‟ha
produït una altra tala al carrer Enginyer Moncunill, perquè, a més a més, aquest pla
ens costa 12 milions d‟euros als habitants de l‟Hospitalet i no se‟ns explica on seran
reposats, no ens val que ens diguin que és un pla que durarà molts anys i que
s‟està construint, sinó que necessitem saber quan i a on es replantaran aquests
arbres i en quins carrers es produirà tot això.

SRA. GONZÁLEZ MONTES (ICV-EUiA-PIRATES-E)
Respecte a la moció número 30, el patrimoni és el testimoni de la història de la
nostra ciutat i ens mostra les seves capacitats creatives passades i futures.
L‟Ajuntament de L‟Hospitalet ha de vetllar per la conservació del Patrimoni històric
de la ciutat, tal com indica l‟obligació legislativa de tenir un pla especial urbanístic
de protecció del patrimoni.
Tot i així, tal com venim denunciant, són nombrosos els casos d‟edificis i elements
patrimonials ignorats i menyspreats per part del govern, com les restes del canal de
la Infanta, el pi de la Remunta, Godó i Tries, Germans Albert, Cosme Toda, Can
Rigalt, Cal Masover nou, Cal Trabal, Ca l‟esquerrer, la Torre Gran i un llarg
etcètera.
Hem reivindicat en nombroses ocasions la necessitat urgent d‟intervenir en edificis
patrimonials com Can Rigal o la Torre Gran, edificis que continuen a hores d‟ara en
un estat precari de conservació, perillant la seva integritat estructural.
Avui posem el focus en dos edificis imprescindibles. Parlem de les restes del Castell
de Bellvís a la Torrassa, restes arqueològiques del segle XII, declarades bé cultural
d‟interés nacional, i de la fàbrica modernista de Can Trinxet, de propietat municipal
des de fa més de 17 anys.
Massa sovint el govern supedita la intervenció i la restauració del patrimoni en
operacions urbanístiques, al·legant que les plusvàlues recaptades es destinaran a
la compra i/o restauració d‟elements i edificis patrimonials de la ciutat. En massa
ocasions trobem que un cop construïts tots els edificis nous i venuts tots els
habitatges, els equipaments i els edificis patrimonials, total o parcialment, resten
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sense restaurar i sense transformar-se en els equipaments promesos en l‟inici de la
operació urbanística. Trobem el cas de la Godó i Tries a plaça Europa, Can Trinxet
a Santa Eulàlia, la masia de la Remunta a la zona de l‟ARE de la Remunta.
És hora que el govern deixi de banda excuses i formes de fer obsoletes. Demanem
que es realitzin accions urgents per tal de consolidar i restaurar les edificacions de
Can Trinxet i el castell de Bellvís, així com que s‟estudiï i es porti a terme la seva
dotació d‟usos. També demanem que el govern reconstrueixi la caseta modernista
de Can Trinxet, que es va enderrocar “per accident” i que estava protegida al
PEPPA.
Aprofitem l‟avinentesa per recordar que ja haurien d‟haver començat els treballs
d‟actualització del pla de protecció del patrimoni. Cada dia que passa sense actuar,
els edificis es van deteriorant ostensiblement per la qual cosa, quan arribi l‟hora de
la seva restauració els hospitalencs i hospitalenques haurem de pagar el doble del
que ens hauria costat si el nostre Ajuntament hagués acomplert les seves promeses
i hagués actuat en el temps que, voluntàriament, s‟havia compromès. Accions
efectives ja, el patrimoni és prioritat.

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

SRA. SANTÓN RAMIRO (REGIDORA NO ADSCRITA)
Gràcies, pel meu posicionament seguiré l‟ordre establert a l‟Ordre del Dia, per no
despistar-me.
Sobre la iniciativa de la Xarxa Groga i de la portaveu de l‟escola Pau Sans i la
moció conjunta que es presenta sobre camins escolars segurs, comentar que els
camins escolars segurs, el model que vostès plantegen, fins a projectes com poden
ser la implementació de les zones AIRE, els plans de mobilitat, agradi o no els
canvis o retirada d‟arbres, els espais per a gossos i projectes potser tan diferents
com el Summer experience o les festes dels barris, tots tenen un element en comú,
no fem les coses a poti-poti, i és el model de ciutat que volem.
Treballem per un model, per una ciutat, per tenir un Hospitalet pensat per a les
persones i per les persones estem creant un model de ciutat saludable que respon
també als principis de la OMS en les estratègies de desenvolupament de polítiques
públiques globals, que tinguin paràmetres de salut, sigui quina sigui la seva matèria.
Llavors, vostès les demandes que fan en la seva proposta, tant a nivell polític com a
moció, com des de l‟estudi de la Xarxa Groga, encaixen a la perfecció amb aquest
model de ciutat pensat per a les persones que els hi comentava. Així que votaré
favorablement.
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Sobre la moció 28 de suport als cantants, també votaré favorablement.
De l‟aturada de l‟aplicació del Pla Director de l‟arbrat, votaré en contra, crec que uns
dies ens demanen que tallem, d‟altres que no tallem, crec que han de conèixer els
criteris, quins són, a l‟hora de prendre les decisions carrer per carrer i situació per
situació, però això no vol dir que deixem de treballar per una ciutat que cada dia la
seva realitat evoluciona i nosaltres hem d‟intentar estar, com a mínim, garantint que
els serveis funcionin i les persones cada vegada es trobin millor.
Sobre la de consolidació del patrimoni, d‟aquesta moció votaré a favor de tots els
acords, excepte dels cinquè. No sé econòmicament quin impacte té el cinquè acord,
el de la reconstrucció de la caseta modernista, però trobo que econòmicament ara,
una inversió d‟aquest tipus, no seria el moment. En un futur? Home, doncs en un
futur estaria bé recuperar Can Trinxet global, però ara per ara no crec que la
situació econòmica sigui l‟adient com per prendre aquest tipus d‟iniciatives.
Sobre la recuperació de la sobirania catalana, vostès fan esment que estem en una
situació d‟emergència social i pel que llegeixo a la moció la seva emergència social
és avançar cap a la república, així que votaré en contra, perquè per mi l‟emergència
social és una altra, no aquesta.
Sobre la moció 32, completament a favor, que és el nomenclàtor qui té aquesta
competència delegada de poder posar noms i decidir cóm es diuen els nostres
carrers i places, i em sembla una bona iniciativa la que han presentat, així que
aprofito per votar-la a favor. I ja està, ja hem acabat les conjuntes, gràcies.

Essent les 18.39 hores abandona la sessió la Sra. Núria Marín Martínez,
Alcaldessa-Presidenta, i a partir d’aquest moment assumeix la presidència la Sr.
José M. García Mompel, 2on Tinent d’Alcaldia.

SR. JIMÉNEZ ARIZA (REGIDOR NO ADSCRIT)
Sí gràcies. Votaré a favor de la moció número 27, a favor de la moció número 28,
en contra de la 29, a favor de la 30, excepte del punt cinc que el votaré en contra,
en contra de la 31 i a favor de la 32. Gràcies.

SR. MARTÍN HERMOSÍN (REGIDOR NO ADSCRIT)
Respecto a la 27, la votaré a favor.
La 28 la votaré en contra, porque entiendo que la libertad de expresión tiene límites
y por supuesto no se puede en pos de la libertad de expresión, pues desear la
muerte a nadie, nadie merece una bomba, no se puede desear un pistoletazo en la
frente a tu jefe, aunque eso esté justificado o el enaltecimiento al terrorismo, no se
puede. Y aquí hemos debatido precisamente y se ha recusado a un sacerdote
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porque hacía en su iglesia, en su parroquia, cosas que no debía, y al parecer no se
ha tenido en cuenta esa libertad de expresión y en cambio aquí se está
amenazando de muerte y la libertad de expresión no vale para todo. Hay raperos
que incluso hablan de violar a menores y otros de otras barbaridades, no todo está
permitido y la libertad de expresión tiene límites y esos límites también son legales
y morales y, por tanto, precisamente que ustedes que no respetan la opinión de los
demás, que no respetan las leyes, en muchos casos nos hablen de libertad de
expresión, pues sorprende.
La 29 abstención, la 30 a favor, la 31 en contra y la 32 abstención.

SR. GIMÉNEZ MÁRQUEZ (CUP-PA)
Nosaltres votarem una, crec que és l‟única a la que no estem adherits, que és la 30,
a les que no presentem, estem adherits, en relació al patrimoni, castell de Bellvís i
Can Trinxet. És ben sabuda la posició d‟aquest grup municipal en relació al
patrimoni de la ciutat, també és ben sabut per moltíssima gent d‟aquesta ciutat que
el patrimoni no és una prioritat per l‟actual govern de l‟Hospitalet i no passa res per
dir-ho, tenen d‟altres prioritats, aquest govern té d‟altres prioritats, aquesta no és
una prioritat d‟aquest govern, la consolidació, la seguretat, la preservació i la
rehabilitació del patrimoni, del poc patrimoni, però el nostre patrimoni, de la ciutat de
l‟Hospitalet.
Bé, nosaltres creiem que des de fa molt de temps aquest govern fa un ús
mercantilista del sòl de la nostra ciutat, especulant-hi o promovent l‟especulació
amb cada pam de sòl de la nostra ciutat, deixant que l‟Hospitalet esdevingui una
immensa ciutat dormitori i de negocis. Sempre hem defensat que la ciutat ha de ser
per a les seves veïnes, però bé, també li sentim al govern parlar d‟això també, bé, al
final les paraules han de quedar suportades, han d‟anar acompanyades de fets, per
nosaltres els fets que ens porten a aquesta moció, haver d‟opinar d‟aquesta moció,
l‟abandonament absolut del patrimoni de la nostra ciutat, no ens parla precisament
d‟una ciutat feta per a les seves veïnes o promoguda des del govern per a les seves
veïnes, nosaltres creiem que més aviat és font o intenta el govern que sigui font per
a beneficis d‟interessos privats constantment.
Qualsevol iniciativa social i veïnal per fer, per nosaltres, per fer dels edificis i llocs
emblemàtics de la nostra ciutat, equipaments públics autogestionats per la pròpia
comunitat, seria un bon inici, al nostre entendre, per començar a fer més amable la
ciutat, per les seves habitants. I és per això mateix, que aprofitant el contingut i
objectius d‟aquesta moció, des d‟aquest grup municipal, des d‟aquest humil grup
municipal, volem posar en valor la feina i objectius de la plataforma Can Trinxet Viu
que vol recuperar part del patrimoni i de la memòria històrica fabril i obrera de la
nostra ciutat, com és l‟edifici, les naus, de Can Gras, la nau industrial del complex
fabril Can Trinxet, de Santa Eulalia, i que vol fer-ho, bàsicament, com el seu nom
indica, per a omplir-la, per omplir aquesta nau i la part del recinte que ens queda,
per omplir-la de vida.
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Fa unes setmanes, la jornada de portes obertes organitzada per aquesta plataforma
va ser tot un èxit, moltes de vosaltres hi éreu presents, i no és una coincidència.
Aquest edifici, abandonat durant anys, forma part de la memòria col·lectiva i familiar
de molta gent de l‟Hospitalet i del barri de Santa Eulàlia i del nostre passat obrer, no
ho oblidem. Més d‟un miler de treballadores, de dones, sobre tot dones, van tenir
aquest arrelament laboral a la ciutat, treballant a Can Trinxet. Ens agradaria llegir el
manifest fundacional tant de la plataforma Can Trinxet Viu, que al nostre entendre
reflecteix molt clara i senzillament les necessitats i oportunitats d‟aquest edifici i
també l‟últim comunicat de la plataforma, com a conseqüència de l‟esfondrament
d‟una part de la teulada, just després de l‟activitat que s‟hi va fer fa un parell de
setmanes.
El Manifest Can Trinxet Viu diu així:
“L‟Hospitalet no ha parat mai de créixer. El model de ciutat que s‟està imposant
afavoreix la privatització dels nostres barris: amb la creació de districtes econòmics
o culturals, permetent l‟especulació que ha portat a uns preus dels habitatges de
lloguer inassequibles i afeblint també el moviment associatiu.
Els nostres barris estan vius, hi ha moltes persones i iniciatives que no es poden
limitar a un districte o en un districte. Davant la falta d‟espais i equipaments
destinats a potenciar la vida cultural, associativa, comunitària, juvenil, veïnal i
cooperativa, volem reivindicar un CanTrinxet Viu.
Exigim un espai obert al barri i a la ciutat, a les seves entitats, que permeti
l‟organització veïnal i que faci possible el desenvolupament de projectes que fan
créixer, que faran créixer, la nostra ciutat. Volem un lloc de trobada que no estigui
condicionat als interessos de partits o electorals.
I ho volem en un espai que ens ajuda a conservar la memòria treballadora de la
nostra ciutat, de les nostres famílies. La nostra història. Fem barri i fem ciutat!”
I, per últim, aquest comunicat que la pròpia plataforma feia públic poc després de
l‟esfondrament de part de la teulada, just després de la jornada que es va viure fa
un parell de setmanes:
“La plataforma Can Trinxet Viu és un espai integrat per diverses entitats i persones
de la ciutat que treballa per aconseguir un equipament comunitari al recinte fabril
esmentat.
El passat diumenge 10 de juny es va presentar la plataforma Can Trinxet Viu amb la
voluntat de recuperar aquest espai per a l‟ús veïnal i comunitari. La jornada va ser
un èxit, tant de participació com per evidenciar la necessitat compartida d‟espais
socials i culturals de gestió ciutadana, així com de preservar la memòria
treballadora de l‟Hospitalet.
A la jornada es va comptar amb la participació de representants de l‟Ateneu Flor de
Maig i de Can Batlló, que juntament amb altres experiències com l‟Ateneu

…/…

90

l‟Harmonia, la Lleialtat Santsenca, l‟Ateneu Popular de 9 Barris o Torre Sagrera,
demostren que l‟autogestió veïnal és possible i funciona.
Dues hores després de finalitzar la jornada va caure una teulada annexa a la nau
central de la fàbrica. Una pèrdua important en la qual, afortunadament, cap persona
va prendre-hi mal. Queda en evidència l‟estat d‟abandonament del patrimoni a la
ciutat, la falta de renovació del Pla Especial de Protecció del Patrimoni Artístic
(PEPPA) i dels recursos que s‟hi han d‟associar. Som conscients -diuen els
membres de la plataforma Can Trinxet Viu- que els processos de protecció
patrimonial són lents, però 0 km/h no és una velocitat i, en un moment així, en
comptes de tancar Can Trinxet, creiem que s‟hauria de fer tot el possible per
afavorir i accelerar la seva obertura.
És per això que proposem una intervenció d‟urgència que permeti assegurar l‟accés
al recinte i que afavoreixi tot allò que la plataforma Can Trinxet Viu ja ha començat a
posar en marxa: aquell procés participatiu en el qual el veïnat pugui impulsar-hi un
equipament comunitari dins del propi recinte, dins del propi element del nostre
patrimoni.”
Hi estem totalment d‟acord i hem volgut aportar aquest contingut a la moció, ens
semblava que podia complementar el propi contingut de la moció que ens
presentava Canviem i el grup de Convergència i Unió. Gràcies.
Essent les 18.46 hores, s’incorpora a la sessió la Sra. Núria Marín Martínez,
Alcaldessa-Presidenta.

SR. MONRÓS IBÁÑEZ (CiU)
Sí, quant a la iniciativa del col·legi Pau Sans, de l‟AMPA Pau Sans i de la Xarxa
Groga, i la moció que va enllaçada, com no podia ser d‟una altra manera, votarem a
favor d‟aquesta moció i ho farem per dos motius. Un, perquè coincidim plenament
amb l‟objectiu de la moció que no és cap altre que millorar, fer més segur, més
amable i més accessible, el trajecte que els nostres infants i joves tenen fins arribar
al seu centre escolar. I dos, perquè valorem molt positivament la feina, compromís i
dedicació que han tingut totes les persones que doneu vida a la Xarxa Groga de
l‟Hospitalet, tot elaborant un estudi i un informe molt detallat i complert sobre aquest
tema.
És per això que em permetreu que més enllà de votar a favor la moció també
aprofiti per donar-vos les gràcies per haver dedicat una bona estona del vostre
temps en estudiar la mobilitat escolar. Són iniciatives com aquesta les que, al final,
fan avançar la nostra ciutat. Volem dir també que un cop llegits els resultats
d‟aquest estudi, podem afirmar que això no és només un estudi, no, també és una
foto bastant exacta del que cal millorar als carrers de la nostra ciutat, uns carrers
que no estan ni tan nets, ni tan bé il·luminats, ni són tan segurs com la seva
ciutadania i la seva infància mereix.
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En quant a les altres dues mocions que no som proponents, són la 31 i la 32, hi
votarem a favor. En quant a la moció per la recuperació de la sobirania catalana,
són dos acords que estan molt clars, vull dir, en el seu dia es van suspendre tota
una sèrie de lleis i, per tant, nosaltres entenem que s‟han de reposar, s‟han de
tornar a impulsar per part del govern de la Generalitat, perquè és la forma de
construir i de tirar endavant la república.
I en quant a la moció 37, també la votem a favor, la moció per impulsar que el 28 de
juny, Dia Internacional de l‟alliberament LGTBI, disposi d‟un carrer a la ciutat de
l‟Hospitalet de Llobregat.
Voldria fer unes consideracions sobre intervencions que s‟han fet en aquest Ple, i
comentar-li al Sr. Martín Hermosín, sobre la moció del suport als cantants, una
persona que pretén dirigir el Partit Popular, en el seu dia Pablo Casado va dir
literalment que esperava que el Sr. Puigdemont acabés com el President
Companys.
I després també sobre el tema del patrimoni, Can Trinxet, Castell de Bellvís, s‟ha dit
que la prioritat no era invertir diners en aquest tema, estaria d‟acord si això passés
en el 2018, aquesta situació de Can Trinxet, quan va passar tot el que va passar,
fos actual, però ja en el 2007 hi havia un compromís, hi havia un compromís per fer
això, onze anys després, amb els diners que ha invertit aquesta ciutat en d‟altres
temes, dir que no és una prioritat és tant com voler dir que és una pròrroga de la no
prioritat des del 2007, no? Potser al final, més que gastar-nos diners en rehabilitarho, li haurem de fer un monument de Can Trinxet, una cosa més petitona, per dir
que allà va haver-hi una gran fàbrica i que ningú dels governs de l‟Ajuntament de
L'Hospitalet han volgut que això es tirés endavant.

SR. GARCÍA I ACERO (ERC-AM)
Sí, moltes gràcies. Sobre les dues mocions que no som signants, començarem per
la moció del Castell de Bellvís i de Can Trinxet. Aquest Ajuntament, a l‟any 1998, va
aprovar el Pla Especial de Reforma Interior de Can Trinxet, un PERI que, segons
l‟equip de govern, significava la construcció de 270 habitatges, una gran plaça
pública i recuperar també la fàbrica tèxtil de Can Gras per equipaments públics.
Han passat, doncs més de vint anys i l‟únic que han fet vostès és el que saben fer,
és únicament construir els pisos i deixar en paper mullat la no preservació del
patrimoni arquitectònic, la no preservació de Can Trinxet, que s‟està caient. I és que
aquest govern municipal dóna l‟esquena al patrimoni d‟aquesta ciutat, ho veiem a
Can Trinxet, ho veiem al carrer Xipreret i ho veiem amb molts altres aspectes. I
vostès des del govern el que fan és no complir allò que han de complir, que és el
PEPPA, que està pendent d‟actualitzar des de ja fa uns quants anys.
Aquest equip de govern també està incomplint, doncs mocions que es van
presentar, com revisar el PEPPA, posar en marxa la comissió per revisió d‟aquest
PEPPA, cal recordar que a l‟iniciï d‟aquesta legislatura, en el 2015, aquest grup va
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presentar una moció per revisar el PEPPA, per tal que hi hagués també una
comissió formada per diferents experts, per diferents administracions, per diferents
entitats en defensa del patrimoni arquitectònic i ambiental, per redactar aquest nou
projecte, aquesta comissió es va aprovar ara fa més d‟un any i vostès porten més
d‟un any sense convocar aquesta comissió. I no la volen convocar, perquè vostès
no volen ni protegir, ni preservar elements arquitectònics, històrics, artístics,
tradicionals, i també ambientals, i mentre no convoquen aquesta reunió, mentre no
convoquen el grup de treball per fer aquest nou PEPPA, es va destruint patrimoni
històric a la nostra ciutat.
Per tant, des del nostre grup municipal votarem a favor d‟aquesta moció i esperem
que l‟equip de govern tingui sensibilitat per preservar el patrimoni d‟aquesta ciutat,
que convoqui ja aquesta comissió per redactar el PEPPA, abans que sigui massa
tard i aquesta ciutat, doncs es quedi sense patrimoni.
Sobre la moció de l‟arbrat, és a dir, els ciutadans i les ciutadanes de L'Hospitalet,
d‟aquesta ciutat, ja porten més d‟un any veient com es treuen arbres dels seus
carrers. Segons vostès, l‟equip de govern, aquests arbres no estan en bones
condicions, estan malalts, provoquen al·lèrgies o els actuals no absorbeixen prou
CO2. Nosaltres com a grup municipal podem estar d‟acord que alguns d‟aquests
arbres no estan en bones condicions, però tots els arbres de la ciutat tenen els
mateixos problemes? ¿Per què vostès estan traient tots els arbres de gairebé tots
els carrers?
Fins i tot vostès han tret arbres que fa poc que han replantat i, a més a més, vostès
el que intenten és vestir aquest projecte fruit d‟un procés de participació ciutadana,
un procés de participació ciutadana que no ha existit. El que han fet únicament
vostès és penjar aquest document a la pàgina web de l‟Ajuntament, per veure si hi
ha algun ciutadà que és possible que el pugui esbrinar a on està o explicar, de
manera molt vaga, als consells de districte aquest Pla. Però de participació
ciutadana cap ni una.
Perquè crec que aquest Ajuntament, des d‟aquest grup municipal creiem que vostès
confonen participació amb donar informació, vostès haurien d‟haver informat
prèviament a les entitats, associacions, veïns i veïnes, i vostès també haurien
d‟informar als veïns de cada barri, més enllà de posar un cartell a cada escala
avisant que tal dia es traurien els arbres.
Per tant, des d‟aquest grup municipal donarem suport a aquesta moció, perquè
creiem que els veïns i les veïnes d‟aquesta ciutat han de tenir tota la informació de
manera detallada i s‟ha d‟obrir un procés participatiu real i no com el que han fet
vostès fins ara. Moltes gràcies.

SR. ALONSO NAVARRO (PP)
Sí, nosaltres la número 27 la votarem a favor, la 28 jo he de dir que estic a favor de
la llibertat d‟expressió, però no a favor de l‟insult i l‟amenaça, per tant, la 28 la
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votem en contra. La 29 ens abstenim, la 30 a favor, la 31 en contra i la 32
abstenció.

SRA. GONZÁLEZ MONTES (ICV-EUiA-PIRATES-E)
Nosaltres ens posicionarem sobre la 28 de suport als cantants de rap, cal recordar
que hi ha coses de l‟expressió artística amb les que no podem estar d'acord, i
segurament que ens “rechinan” i tot, però és precisament la llibertat d'expressió.
També volia recordar-li al company del PDeCAT, que en sessió plenària del
Congrés dels Diputats del 2015, Joan Coscubiela ja va avisar a CIU-PDeCAT que
les esmenes que proposaven al Codi Penal, que s‟estava debatin, es podrien tornar
en contra a Catalunya i malauradament així ha estat. Benvinguts a la rectificació,
encara que massa tard.
Respecte a la moció 32, pel impulsar el 28 de juny Dia Internacional de
l‟alliberament LGTBI, el 28 de juny de 1969 es van produir un seguit de disturbis per
una batuda en un conegut bar neoyorquí freqüentat per la comunitat LGTIB. Es van
enfrontar a un sistema que perseguia a les persones homosexuals i/o lesbianes i ho
van fer amb orgull, reivindicant respecte per la seva orientació sexual. Aquesta data
simbolitza una lluita pels drets civils i socials i ha de estar reconeguda, i se li ha de
donar visibilitat, perquè tothom recordi que els drets es conquereixen i mai hem
d‟oblidar a qui va obrir el camí. Votarem a favor.

SRA. CARBALLEIRA PASCUAL (ICV-EUiA-PIRATES-E)
Pel que fa a la moció número 31, la moció per la sobirania catalana. El nostre grup
municipal, el grup de Canviem, sempre recolzarà la sobirania del poble de
Catalunya i també el seu enfortiment. També estem d‟acord amb la diagnosi que es
fa en aquesta moció, sobre la situació d‟emergència social a Catalunya.
Altra cosa són els acords que es voten en aquesta moció. Aquesta moció demana
l‟aprovació de totes aquelles lleis suspeses o anul·lades pel Tribunal Constitucional,
i amb això no estem d‟acord. Aquest acord inclou lleis, com la Llei de transitorietat,
la Llei del referèndum, entre d‟altres, amb les que nosaltres no estem d‟acord. No
estem d‟acord en com es van aprovar, ni com es va limitar el procediment del
Parlament i les funcions del nostres representants, per tal d‟aprovar aquestes lleis
de manera exprés, in extremis i sense debat. Entenem que aquests acords són una
mica tramposos.
D‟altres lleis, com la Llei contra la pobresa energètica, la Llei d‟impostos als
habitatges buits, la Llei de prohibició del fracking i algunes més, sí que estaríem
encantats que es posessin a la pràctica. Però també hem de ser sincers i admetre
que les lleis que parlen de temes socials van obtenir un ampli consens de les forces
polítiques, sense perjudici de la seva orientació nacional.
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Tot i l‟actuació del Tribunal Constitucional, la Generalitat encara té compromisos i té
obligacions amb els ciutadans, per exemple la Llei 24/2015, que hem parlat molt
avui, només està suspesa parcialment i esperem que l‟actual govern de la
Generalitat treballi per tal de poder cobrir les necessitats de tots els ciutadans i
ciutadanes de Catalunya, amb les eines que té al seu abast ara mateix, com molts
cops demanem també al nostre Ajuntament o a d‟altres institucions que els hi
demanem que amb les eines que tenen, lluitin contra diverses situacions que es
produeixen. El mateix li demanem a la Generalitat de Catalunya, que amb totes les
eines que té ara mateix no suspenses, ho faci també.
Donada la generalització que es fa en aquesta moció sobre les lleis suspeses o
anul·lades pel Tribunal Constitucional, ens es impossible votar favorablement a
aquesta moció i, per tant, ens abstindrem.

SR. GARCÍA VALLE (CIUTADANS)
Bueno, la moción para la mejora de la movilidad escolar en Hospitalet, pues
evidentemente tal y como lo han explicado ustedes está muy bien, estamos
absolutamente de acuerdo, en esa movilidad obviamente y en el resto también.
Precisamente hoy traemos una moción nosotros para hablar de estos temas que
afectan a toda la población, pero desde luego que es verdad que el tema de la
movilidad escolar ha de prestar una especial atención. Por tanto, estamos a favor
de esa moción y como consecuencia la votamos a favor.
La moción 28 la va a presentar Rainaldo. La 29 estaremos a favor. En la 30 también
estamos a favor, no daremos muchos argumentos ya, porque creo que se han dado
suficientes y por no cansar al personal, pero vamos, como se han dicho muchas
cosas con las que nosotros estamos de acuerdo, pues no haremos más debate de
ese tema.
Y la moción para impulsar el 28 de junio, Día Internacional de la liberación LGTBI y
tal, pues estamos de acuerdo. Sí nos hubiera gustado saber en qué sitio se va a
ubicar eso y tal, pero bueno, en cualquier caso, la cuestión es que se haga y que
esas políticas se implementen. A ver, algo se ha oído por ahí, porque ustedes van a
las comisiones de fiestas y tal, y ahí hacen un poquillo de política y cuelan más de
una, por cierto, ayer lo pudimos ver y por lo que se dijo, parece ser que va a ser por
ahí abajo, por el Gornal, algo así quise entender, porque vamos a escuchar a los
vecinos y escuchamos y escuchamos mensajes políticos por parte del gobierno,
que me parece lamentable, por cierto, ya dicho sea de paso, lo que pasó ayer, por
ejemplo, en el Gornal.
Bueno, y en cuanto, fíjese usted, la 31, moción para la recuperación de la soberanía
de catalana, pues bueno, óiganme, pues no sé, recuperar qué, lo que no se ha
tenido nunca no se puede recuperar, porque miren, la soberanía de España y a
ustedes a ver si se les mete en la cabeza, les guste o no les guste a una parte de
ustedes, son pueblo español, ya tienen esa soberanía, no han de buscar más
soberanía que la que les da la Constitución del pueblo español, que se la da, no por
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cierto a los territorios, sino a las personas, que ustedes son, que yo sepa y no les
repetiré eso que tanto les molesta, lo que pone su DNI, son españoles, y entonces
como tal ya tienen esa soberanía, entonces eligen dicen, van al Parlamento, tienen
representación en la cámara catalana, tienen representación en el Parlamento
español, que expresa a través de sus representantes legales, democráticamente
elegidos, no los ha impuesto nadie.
Mire usted, aquí se podrá decir todo lo que se quiera y ustedes hablan siempre y
sacan a Franco y tal, pero precisamente ya Franco estas cosas no las votó, las votó
pues sus padres o ustedes mismos y demás. De manera que la soberanía que no
se ha tenido, mire, si ustedes consiguen algún día esa soberanía, por los cauces
democráticos y con la ley en la mano, pues entonces sí la tendrán, mire, pues ya
está, pero me temo que van mal, porque más de la mitad de los catalanes no
estamos de acuerdo con eso, porque consideramos que ya tenemos la soberanía
que nos da, como españoles que somos, catalanes y españoles, tenemos
soberanía, no necesitamos más soberanías, porque doble soberanía, pues no, aquí
no somos estos estados que pueden tener doble soberanía, sólo existe una en este
país.
Y mire, oiga, disponemos de una autonomía, utilicémosla, trabajemos con esa
autonomía para todos los catalanes y catalanas, pongamos en marcha leyes que
favorezcan a los catalanes, que funcionen, estas leyes que discutíamos antes del
15% de la vivienda de carácter social y tal, pero no, no, se dedican ustedes a
enredar con Ítaca y dale que te pego, y siguen en sus trece trayendo aquí mociones
permanentemente que aburren ustedes a las ovejas, de verdad. Ya está bien, si lo
hemos debatido esto 500 veces, pues hombre, pues oiga, ustedes tienen todo el
derecho a traerla y la Alcaldesa admitírselas, aunque ya por reiteración tendría que
ser como cuando se saca la tarjeta amarilla ya, hombre, con tanta reiteración de
falta, tarjeta amarilla. Pero, en fin, yo no quiero que le saquen tarjeta amarilla, yo
quiero que cuando ustedes lo consideren oportuno puedan traer aquí a debate lo
que haga falta, pero cansa.
Mire, y cuando hablan ustedes de emergencia social y tal, ahí hay que estar, en
eso, y no le echen la culpa al gobierno de España, no, porque ustedes tienen
prioridades. En definitiva, miren, no quiero cansarlos mucho, porque al final vamos
a ir acortando un poco el tema para que Rai pueda hablar también de la otra
moción, no hay que pedir algo para recuperar algo que no hemos tenido nunca, no
se recupera lo que no se ha tenido y es posible, yo lo dudo mucho, que algún día
ustedes tengan legítimo derecho, hablar de eso si lo consiguen por los cauces de la
Constitución y por la vía democrática y por el estado de derecho que está ahí. Le
paso la palabra a Rainaldo, por tanto, obviamente votaremos en contra, como no
podía ser de otra manera Sr. Toni García.

SR. RUIZ NARVAEZ (CIUTADANS)
Presidenta, concejales, en relación con la moción número 28, moción de apoyo a
los cantantes de rap Valtonyc, Hásel y Elgio, en defensa de la libertad de expresión,
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permítanme que me dirija a los ponentes de la moción recordándoles algunas ideas
que estoy convencido que conocen perfectamente.
En primer lugar, ningún derecho fundamental es absoluto; en segundo, el límite de
cualquier derecho fundamental es el espacio que ocupan otros derechos
fundamentales. Precisamente el límite del derecho de libertad de expresión viene
establecido en la propia Constitución Española, en el artículo 20.4) que establece
su límite, el respeto al resto de los derechos fundamentales. La Constitución
Española establece el derecho fundamental de las personas al honor, la intimidad y
a la propia imagen, artículo 18.1 de la Constitución Española, el insulto y las
manifestaciones denigrantes hacia las personas, se lo aseguro, no están protegidos
por ningún derecho y menos por la libertad de expresión.
Sigo recordándoles, como autores de la moción, algo que seguro que conocen, el
Tribunal Constitucional, en el año 2015, resolvió sobre la constitucionalidad del
artículo 578 del Código Penal y la posible cercenación del derecho a la libertad de
expresión. Leo textualmente: “la libertad de expresión comprende la libertad crítica,
aún cuando la misma sea desabrida y pueda molestar, inquietar o disgustar a quien
se dirige, pues así lo requieren el pluralismo y la tolerancia, el espíritu de apertura,
sin los cuales no existe sociedad democrática, y que la libertad de expresión vale
no sólo para la difusión de ideas u opiniones acogidas con favor o consideradas
inofensivas o indiferentes, sino también para aquellas que contrarían, chocan o
inquietan al Estado o a una parte de cualquiera de la población.”
El mismo Tribunal Constitucional establece que el derecho a la libertad de
expresión tiene límites y recuerda que la jurisprudencia del Tribunal Europeo de
Derechos Humanos, del que tanto les gusta tirar a ustedes, ha afirmado que la
tolerancia y el respeto a la dignidad de todos los seres humanos, constituyen el
fundamento de una sociedad democrática y pluralista, de lo que resulta que, en
principio, se puede considerar necesario que las sociedades democráticas
sancionen o incluso prevengan todas aquellas manifestaciones de expresión que
propaguen, inciten, promuevan o justifiquen el odio basado en la intolerancia. Es
decir, el máximo intérprete de la Constitución Española sólo limita el derecho de
expresión a aquellas conductas que propagan, incitan, promueven o justifican el
odio.
Ahora, para centrarnos en su moción, permítanme que vayamos a lo más
mediático, como ustedes bien recuerdan en el punto primero de la parte expositiva
de su moción, Valtonyc ha sido condenado a tres años y seis meses de prisión y a
pagar una indemnización de 3.000 euros a un ciudadano que, sintiéndose ofendido
por las referencias personales en la letra de sus canciones, se había personado
como acusación particular. Lo condenaron por tres delitos, que ninguno supera los
dos años, lo que supone, como también sabrán ustedes, que Valtonyc no tendría
que haber ingresado en prisión si hubiera pagado la indemnización de 3.000 euros
que le impusieron, pero eligió el destino que prefirió, no pagar la indemnización y
huir de la justicia. Edificante, es un acto lleno de responsabilidad, coherencia y valor
cívico para afrontar las consecuencias de los actos que ha realizado, sí señor.
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Ahora para ejemplificar lo que ustedes entienden por derecho a la libertad de
expresión y lo enmarquen dentro de la creación artística, voy a leerles algunas de
las frases que vomita, perdón, crea el tal Valtonyc, leo textualmente: “un pistoletazo
en la frente de tu jefe está justificado o siempre queda esperar que lo secuestre
algún Grapo”.
Segunda: “a ver si ETA pone una bomba y estalla o que explote un bus del PP con
nitroglicerina cargado, que tengan miedo joder, que tengan miedo, que tengan
miedo como un guardia civil en Euskadi. Dicen que pronto se traspasa la cloaca de
Ortega Lara y muchos rumorean que Rubalcaba merece probarla, complejo de zulo
mi casa, a ver si un día secuestro a alguno y lo torturo mientras le leo al Argala.
Para todos aquellos que tienen miedo cuando arrancan su coche, que sepan que
cuando revienten sus costillas brindaremos con champán. Quiero transmitir a los
españoles un mensaje de esperanza, ETA es una gran nación.”
Bueno, esta muestra del ejercicio del derecho a la libertad de expresión no acaba
aquí, permítanme que les lea las frases que profirió el adalid de la lucha auténtica
de la democracia, en el descanso de uno de sus conciertos, leo textualmente:
“matad a un puto guardia civil esta noche, iros a otro pueblo donde haya guardias
civiles y matad a uno.” Si ustedes creen que son expresiones que no incitan o
promueven el odio, creo sinceramente que tienen ustedes un problema y están un
poco equivocados.
Para terminar, un solo ejemplo más de su dislocada posición o la dislocada posición
de los grupos proponentes en relación a la moción de defensa del derecho a la
libertad de expresión. Para los grupos proponentes estas frases que les he leído
son la expresión de un derecho, el derecho a la libertad de expresión, que está
siendo perseguido por el estado español, pero ahí va la contradicción, una
caricatura para vender productos de un cerdo ibérico, la marca Pigdemont, cerdo
del monte, es un claro ejemplo de una marca ofensiva, vejatoria, que denigra el
apellido Puigdemont, bueno, ustedes con esto se retratan.
Votaremos a favor del punto cuatro y en contra del resto. Muchas gracias.

SR. BELVER VALLES (PSC-CP)
Jo començaré per posicionar-me a la moció número 28, la moció de suport als
cantants de rap. Vostès el que ens estan plantejant en la moció és que calumniar,
injuriar o ultratjar a Espanya i al cap de l‟Estat deixin de ser delictes, el que
sostenen vostès és que calumniar, injuriar o ultratjar a una persona, a un país o a
un estat, és una expressió de llibertat, i amb aquestes dues afirmacions nosaltres
estem en desacord.
La llibertat no és que cadascú faci el seu caprici, sinó que ningú em pugui sotmetre
en el seu. La llibertat no consisteix en que jo pugui calumniar, injuriar o ultratjar a
qui em vingui en gana, sinó que ningú em pugui calumniar, injuriar o ultratjar quan li
vingui en gana a ell. No és la crítica política el que vostès volen despenalitzar, sinó
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que el que volen és convalidar una forma de violència a l‟empara de la llibertat
d‟expressió.
Fa temps que l‟ésser humà va aprendre que l‟absència de lleis, de límits, no ens fa
més lliures, sinó més vulnerables a les nostres passions i al caprici dels poderosos.
El republicanisme no hauria de confondre la democràcia amb la tirania de la
majoria, com per cert vostès van fer el dia 6 i 7 de setembre en el Parlament de
Catalunya. Fa temps que els socialistes van comprendre que ser antifeixista no et
converteix necessàriament en un demòcrata i també vam comprendre que ser
antimonàrquic no és el mateix que ser republicà. Per tot això, votarem en contra del
primer i segon punt de la moció, i a favor de la resta.
I ara respecte de la moció de la recuperació de la sobirania catalana, la moció
número 31. Subscric plenament la intervenció de la Sra. Julia Carballeira i, per no
estendre‟m, només afegiré alguna cosa. Vostès parlen de la situació d‟emergència
social a Catalunya, doncs mirin, els hi diré una llei que tenen vostès aprovada des
del setembre de l‟any passat, que és la Llei de la renda garantida, de la qual 61.000
persones han presentat a Catalunya una demanda d‟aquesta llei i vostès només
han concedit 1.000, si vostès volen atendre l‟emergència social, resolguin totes
aquestes peticions. Votarem en contra de la moció.

SR. CASTRO BORRALLO (PSC-CP)
El posicionament sobre la moció 27 serà a favor, en primer lloc agraïm a la Xarxa
Groga el treball que ha fet d‟enquesta i una mica recopilació de necessitats sobre la
qüestió de la seguretat i la mobilitat en els camins i itineraris escolars. Però volíem
fer una mica de reflexió a l‟entorn d‟aquesta qüestió, no és una novetat el tema dels
camins escolars segurs, fa més de catorze anys que es treballa aquesta qüestió a
la ciutat, sempre vinculat a plans integrals, com és el cas o va ser el cas de
Collblanc-Torrassa o Florida-Pubilla Cases, o vinculats a plans de millora de barris.
De fet, la metodologia que es va emprar en el seu moment de cara a treballar amb
la comunitat educativa, amb els comerços, amb les entitats veïnals i amb les
entitats dels barris, va donar peu a poder traslladar allò que es va fer a CollblancTorrassa a d‟altres barris de la ciutat i, fins i tot, es va aprovar una senyalització
específica, un sistema de tancat, en fi, tota una sèrie de qüestions que identifiquen
aquest itineraris escolars segurs.
Nosaltres no estem massa d‟acord amb la introducció que els grups proponents han
fet aquí, aquesta ciutat grisa en la que hem perdut tot i hem perdut l‟ànima i ja no
queda res, jo crec que és una visió molt esbiaixada de la realitat, aquesta és una
ciutat que ha guanyat en zones verdes, en zones comunitàries, en equipaments, o
sigui, intentar traslladar-nos a trenta anys enrere no té sentit, perquè no hi ha
comparació possible.
En tot cas, mirant al futur, el que estem fent és treballar en la mateixa lògica i per
exemple tenim dues feines molt avançades, en concret amb la coordinadora
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d‟AMPAS del districte II de Colblanc-Torrassa s‟ha fet un treball molt rigorós, en el
que han participat algunes persones de Xarxa Groga, en el que n‟hi ha més de 120
actuacions, que algunes d‟elles ja s‟estan fent, d‟ampliació de voreres, tal i com
demanen, de senyalització, de posicionament de tanques, de millora en tots els
aspectes que tenen a veure amb el canvi físic dels carrers, per dotar-los de més i
millor seguretat, i òbviament s‟haurà de fer també una feina important comunitària
de intentar que d‟altres sectors del territori també hi participin.
Fruit d‟això, hi ha desenes de carrers que s‟estan modificant, poso dos exemples a
Collblanc-Torrassa com poden ser Mas i Montseny, ja amb aquesta lògica del camí
escolar segur, o al districte III de Santa Eulàlia, que també s‟està treballant amb la
comunitat educativa, tot l‟eix de Castelao i d‟Aprestadora té aquest sentit i s‟està
fent l‟ampliació de les voreres precisament per dotar a aquest districte i a aquests
barris d‟uns itineraris més segurs.
Respecte al treball que s‟ha de fer en d‟altres barris, evidentment recollirem totes
les seves aportacions i seguirem aquesta metodologia de treball amb el districte,
amb la regidoria d‟Educació i amb les entitats per anar avançant.
Quant a l‟aplicació del Pla Director de l‟Arbrat, Sr. Monrós, vostè ha plantejat dues
mocions en aquest Ple al respecte, una per demanar que es tallessin 44 arbres en
un camp de futbol i una altra per aturar l‟aplicació del Pla, i jo he intentat explicar-li
en privat i també ho vam fer en una sessió amb tots els grups polítics, què és el pla
director, és un pla estratègic a deu anys, 2017-2027, que el que fa és orientar totes
les actuacions, però les actuacions quotidianes es basen en cinc plans que estan
aprovats i que vostès coneixen i coneixen perfectament el Pla Director d‟espais
verds, el Pla de l‟arbrat, Pla de risc de l‟arbrat viari, l‟estudi de capacitat
al·lergògena de les espècies arbòries i el Pla d‟Arbrat de les escoles i dels
equipaments.
Tots aquests plans els vam explicar en una sessió i els hi vam dir que el Pla
Director estava obert, havia passat un procés de participació ciutadana. Sr. Toni
García, és possible que no hagi estat un procés en el sentit que hi hagi hagut
moltes aportacions per part de la ciutadania, jo diria molt positiu, certament, hi ho
van reconèixer aquí en aquest Ple. Però jo ara m‟adreço a vostès, vostès tenen
aquesta informació i aquest Pla, aquest Pla que no està aprovat, que està penjat a
la web municipal des de fa mesos, no ha tingut per part de vostès ni una sola
aportació, ni una, ni una sola aportació, res, zero, zero, llavors, si tant volen
participar, comencin a llegir les 130 pàgines de l‟informe i facin aportacions, perquè
no està aprovat, és un pla estratègic. Per tant, ja que diem de treballar, treballem
tots una mica. I, per tant, sobre el Pla Director votarem, en la 29 votarem en contra.
De la moció 29, de consolidació i seguretat del patrimoni, 30 perdó, votarem en
contra del punt cinquè i a favor de la resta. També aquí fan vostès unes reflexions
en les que entenem que confonen una mica a la gent, parlar de béns patrimonials
com si fossin públics, en tots els casos no ho són i això vostès ho saben i n‟hi ha
totes unes qüestions de mesures que són ben diferenciades. Però en qualsevol cas,
el debat no va d‟això, el debat és què estem fent i què hem de fer. I en el tema del
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Castell de Bellvís, vostès saben perfectament el que s‟ha fet, hi ha quatre fases de
treball, dues que ja estan realitzades, marcades per..., com no pot ser d‟una altra
manera, per l‟equip de cultura de l‟Ajuntament amb col·laboració amb la Direcció
General de la Generalitat, en aquest punt s‟han fet les actuacions que corresponien
d‟estudi inicial i de consolidació bàsica del Castell de Bellvís.
I pel que fa als edificis de Can Trinxet, es va fer la consolidació d‟un dels edificis i
en aquests moments està a informació pública, que finalitza aquesta setmana, el
Pla per a la tanca perimetral, que està a l‟Àrea Metropolitana de Barcelona, i
finalitza el dia 28 i a partir d‟aquí sortirà a concurs públic tota la tanca perimetral, i
està a punt de tancar-se, després d‟un any i mig de treball, tota la fase de
consolidació de l‟edifici, de la nau central. Aquest projecte contempla tot el
compliment de normativa contra incendis, la protecció de l‟estructura, la instal·lació
de sistemes d‟extinció, instal·lacions elèctriques, per un valor molt important, més
d‟un milió d‟euros, que està, insisteixo, a punt de tancar-se a l‟Àrea Metropolitana.
I, per últim, comentar que estem treballant amb la Universitat Politècnica de
Catalunya pel tema del PEPPA, i en breu es convocarà, com no pot ser d‟una altra
manera, a la comissió de treball que es va aprovar.
I sobre la moció 32, estem d‟acord, votem a favor, i a la comissió de nomenclàtor
del 17 d‟abril ja es va posar en llista d‟espera el nom que es proposa en aquesta
moció i, per tant, es treballarà. Gràcies.

SRA. ALCALDESSA
Doncs abans de donar pas si volen una nova...no, ho dic perquè si podem tenir els
resultats.

SRA. SECRETÀRIA
La moció 27 aprovada per unanimitat. La 28, aprovats els punts 3, 4 i 5, i els punts
1 i 2 rebutjats. La moció número 29 està rebutjada. La moció número 30 està
aprovada totalment, en la seva integritat. La moció 31 està rebutjada també
íntegrament. I la moció 32, aprovada.
A continuació l’Alcaldessa obre un segon torn d’intervencions dels grups polítics
municipals que ho desitgin.

SR. GIMÉNEZ MÁRQUEZ (CUP-PA)
Sí, en la 27, agrair no és obrir un torn, o sigui, no vull obrir un nou torn, simplement
agrair a tots els grups, de part de la Xarxa Groga, agrair el vot favorable i
l‟aprovació unànime em sembla, de la moció 27. Simplement això.
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Algun apunt de les altres dues, en la 32 no hem tingut temps de llegir la part final de
la moció, bé, crec que s‟ha aprovat, sí que ens agradaria saber exactament el
contingut de la comissió de nomenclàtor, l‟acta, tenir l‟acta i el que s‟ha parlat en
aquesta comissió, no ens ha arribat, fa bastants dies, fa dies que ho demanem,
hem presentat aquesta proposta i d‟altres a la pròpia comissió de nomenclàtor, fa
dies que ho preguntem a l‟Àrea i no hi ha manera que ens arribi, sempre hi ha, bé,
un impediment perquè ens arribi l‟acta d‟aquest i d‟altres temes dins de la pròpia
comissió de nomenclàtor, estem a l‟espera, agraïm el suport a la proposta, però n‟hi
havia d‟altres proposades per aquest grup a la pròpia comissió de nomenclàtor,
esperem que ens arribi l‟acta el més aviat possible.
I simplement recordar que alguns dels noms de les lleis suspeses i de les quals
demanàvem avui que...instàvem al Parlament, per exemple, a recuperar la Llei de
mesures de protecció del dret a l‟habitatge, de la part que es va suspendre; de
mesures fiscals, administratives i financeres del sector públic; de creació i regulació
d‟impostos sobre grans establiments comercials, establiments turístics; de mesures
per a l‟ordenació dels serveis de transport de viatgers amb vehicles fins a nou
places; d‟universalització de l‟assistència sanitària amb càrrec a fons públics per
mitjà del servei català de la salut; de voluntats digitals i de modificació del llibres
segon i quart del Codi Civil; d‟associació de consumidors de cànnabis; de creació
de l‟Agencia Catalana de ciberseguretat; del canvi climàtic, de l‟1 d‟agost del 17; de
comerç, serveis i fires; de l‟Agencia Catalana de protecció social; de promoció de
l‟activitat econòmica; de modificació de la Llei de la Presidència de la Generalitat i
del govern, que aquesta seria la que ha generat, segurament, més contradicció
entre molts grups.
Totalment d‟acord amb la proposta o amb la queixa que ens feien des del govern
sobre, que li feien al govern de la Generalitat sobre l‟aprovació de la renda
garantida de ciutadania i la no aplicació, totalment d‟acord, des d‟aquest grup
municipal estem totalment d‟acord amb l‟aprovació de la renda garantida de
ciutadania, la llei que donava resposta a la reivindicació de la renda garantida de
ciutadania, i totalment d‟acord amb la seva aplicació urgent.
Bé, i ja està, de les que presentàvem nosaltres ja està.

SR. MONRÓS IBÁÑEZ (CiU)
Sí, en aquest cas dir que lamentem que no s‟hagi aprovat la moció per aturar
l‟aplicació del Pla Director de l‟arbrat de l'Hospitalet, especialment perquè els grups
que s‟han abstingut no han explicat absolutament res d‟aquesta abstenció, si els hi
semblava bé o malament, regular o què els hi semblava, un mutis.
En quant al que el Sr. Castro em diu, jo sempre li he dit el mateix, l‟hem escoltat
moltes vegades, no jo, sinó molts l‟hem escoltat moltes vegades, i jo li he dit moltes
vegades també una cosa que vostè no m‟ha escoltat, no m‟ha escoltat en la
resposta que jo li demano. El demanar aturar el Pla de l‟arbrat és perquè hi ha una
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inconcreció, bé, vostè em diu que no, però és evident que és que sí, encara que la
voti en contra, no passa res, en el qual li estem demanant a on tallaran les coses, hi
ha coses que no surten en aquest Pla, li demanem on ho reposa i no ens ho diu, no
ens diu on estan tots aquests arbres que reposaran, ni quan, ni cóm, i això li he dit
vàries vegades, és una concreció, concreció que no ens ha donat. És un pla que
està en marxa, vostè diu que nosaltres hem de fer al·legacions a un pla no acabat i
inconcret, home, en tot cas farem al·legacions a allò que està acabat i és concret.
Les aportacions les ha de fer l‟equip de govern, que és qui governa, tal i com està
fent quan talla arbres i no explica concretament el per què ho fa, per tant, no ens
posi en l‟altre costat a nosaltres. Jo el que li he dit, o sigui, el demanar aturar-ho no
és perquè no vulguem que es faci el pla, és perquè es defineixi i es concreti en el
temps i la forma, perquè dotze milions d‟euros són molts diners com per no tenir
clar el que es fa. És aquesta la qüestió, el que volem és concreció. I he escoltat
moltes vegades que si els carrers tal, però jo vull concreció.

SR. GARCÍA I ACERO (ERC-AM)
Sí, molt ràpid sobre la moció que hem presentat, és a dir, pel partit del règim del 78,
consideren llibertat d‟expressió que Pablo Casado, doncs amenaci al President de
la Generalitat de Catalunya, que sigui afusellat igual que va passar amb Lluís
Companys, que el Sr. Losantos amenaci als alemanys que en Baviera empiecen a
estallar, doncs, cervecerías o que el senyor ministre Borrell digui que cal desinfectar
als catalans i a Catalunya. Però per vostès no és llibertat d‟expressió criticar a la
monarquia, que tan republicans que sempre l‟estan defensant.
I sobre el tema de la renda garantida, només dir-li que tindran temps, perquè el
divendres vindrà aquí el conseller, perquè li explicarà cóm ho començarà a
desplegar, i si no s‟ha començat a desplegar en temps i forma i amb totes les eines
possibles, és perquè vostès van segrestar les institucions catalanes, amb el Partit
Popular i Ciutadans de Catalunya, amb el 155, i coses que ha fet ja el conseller, per
exemple, és desbloquejar els 800 milions que hi havia d‟entitats del tercer sector,
que no s‟havia fet el pagament, i una vegada tret aquest 155, en el qual vostès han
participat amb aquest segrest d‟institucions catalanes, doncs el govern comença a
actuar i comença a pagar, per exemple, aquests 800 milions a entitats del tercer
sector i comença a desplegar, doncs aquesta Llei de la renda garantida.

SRA. GONZÁLEZ MONTES (ICV-EUiA-PIRATES-E)
Sí, respecte als béns patrimonials, Sr. Castro, li recordo que quan són privats també
l‟Ajuntament té l‟obligació de fer complir la llei i obligar als privats, i això és una cosa
que s‟ha de fer.
Respecte del Castell de Bellvís, l‟actuació que es va fer va ser el més curta possible
i en aquests moments aquest castell està en una situació bastant delicada. I sobre
Can Trinxet, després de 17 anys ja tocava.
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SRA. CARBALLEIRA PASCUAL (ICV-EUiA-PIRATES-E)
A veure, pel que fa a la moció de la mobilitat escolar, volíem reiterar, doncs les
gràcies al suport també a la Xarxa Groga, que no hem pogut parlar amb ells en cap
moment del Ple i, bé, gràcies per tots aquests estudis que feu, no en aquest cas,
sinó en molts d‟altres, i la feina que feu tant en l‟entorn educatiu, com ara mateix un
tema que també parla d‟urbanisme a la nostra ciutat, que creiem que és molt
important.
Ha comentat el Sr. Pepe Castro que ell sí que veia una ciutat amable, bé, crec que
és que tenim una orientació urbanística força diferent i no coincidim en moltes
coses, perquè nosaltres no tenim la mateixa opinió sobre la ciutat.
Sobre el Pla Director de l‟arbrat, ens han donat moltes explicacions, moltes, però
cap amb la documentació que demanem. N‟hi ha un prec que vam fer en el Ple
passat, que no ha sigut ni respost, després d‟haver fet per segon cop la mateixa
pregunta, on està la normativa concreta que justifica les situacions de tales d‟arbres
per tota la ciutat. Estem esperant, fa mesos, que ens la doni, quan ens la doni
podrem parlar de més coses, però necessitem aquesta informació.
I el company de la CUP se n‟oblida, a banda de totes les lleis que ha esmentat, de
la Llei del referèndum i de la Llei de transitorietat, si tenien tanta intenció d‟aprovar
la resta de lleis, podrien haver fet dos acords diferents, un amb totes les lleis
socials, ambientals o el que vulgui que volien aprovar, i una altra amb aquestes
dues lleis tan polèmiques i que saben que n‟hi ha molts grups que no donaran
suport. Si han volgut posar tot en el mateix paquet és per algun motiu, ara que a
nosaltres no ens fiquin la culpa.

SR. GARCÍA VALLE (CIUTADANS)
Mire, es que a veces, mire que yo intento evitar este debate, pero Sr. García, es
que usted siempre tiene que meter a Ciudadanos por medio. Mire, la verdad es que
usted no está para dar muchos ejemplos y mucho menos hablar…que tiene razón
en el tema de Losantos y tal, todo el que se pase y diga disparates de este tipo,
pues oiga esto no es libertad de expresión, son insultos, disparates y tal, hay que
ponerlo en su sitio, pero no están ustedes para dar lecciones. Precisamente uno de
los señores que más hace esto es su presidente actual, el Sr. Torra, que nos llama
bestias, nos llama bestias y lo escribe, sí hombre, si está escrito, no solamente que
nos lo llama, sino que lo escribe. Y mire, y racista, un racista total se le ve, y
desprende xenofobia por sus poros, no hay más que ver lo que ha escrito.
Por lo tanto, mire, cuando se dan ejemplos hay que mirarse primero al ombligo y
ver hasta dónde vamos a llegar, porque usted a nivel personal, pues quizás, oiga,
yo no tengo porqué darle…pero lo que usted defiende, lo que representan algunos
señores, miren, déjense ya de historias hombre, dedíquense a gobernar Cataluña
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de verdad, que ahora tienen la posibilidad de implementar esa ley que ustedes
dicen, que hacen mucho…, en fin, están siempre hablando de la Ley de emergencia
y tal y cual, y déjense de poner embajaditas y de hacer leyes anticonstitucionales
para llevarnos al mismo sitio de donde acabamos de salir, luego no les extrañe a
ustedes que les apliquen el 155 y a ver si le ponen un poquito más hombre, para
que no sigan ustedes adoctrinando con la televisión de Cataluña, etc. Y esto lo
hacen ustedes y lo dice todo el mundo, salvo ustedes.
Mire, ejemplos y lecciones poquitas, porque tienen ustedes que mirar que tienen en
la Generalitat a un presidente que respira xenofobia por sus poros y que nos ha
llamado bestias a los que no pensamos como él. Por lo tanto, es verdad lo que dice
usted el Losantos o cualquiera que se pase, para eso está la ley, y el estado de
derecho ha de poner en su sitio a quien se pase, a quien insulta, calumnia,
amenaza, y quizás si lo hace uno de la otra parte yo le voy a dar la razón a usted,
pero mírense el ombligo, mírenselo, porque no se pueden dar lecciones. Gracias.

SR. BELVER VALLES (PSC-CP)
Miri Sr. Toni García, en la seva darrera intervenció ha fet un reguitzell, no d‟errors o
interpretacions, de mentides. El Sr. Josep Borrell mai va dir que s‟havien de
desinfectar catalans, no ho va dir mai, mai, a vostès això ja els hi va bé, ja els hi va
bé. Jo no entraré en la guerra de i tu més i aquest ha dit, l‟altre ha dit, escolti,
nosaltres en la moció hem votat a favor que es reformi el Codi Penal, perquè hi ha
coses que no tenen cap sentit que vagin per la via del Codi Penal, ara, això no li
dóna dret a tothom a dir el que li doni la gana de tothom, i això és el que jo li he dit
en la meva intervenció, que la llibertat comença amb el respecte als altres.
Respecte del segrest i el 155, mirin, el 155 va entrar en vigor a finals de novembre,
vostès la llei la van aprovar al setembre, des de llavors fins aquell moment les
ajudes de la Llei de renda garantida zero, fins aquell moment zero.

SR. CASTRO BORRALLO (PSC-CP)
Sí, molt ràpidament, a veure, Sr. Monrós, el que pretén el Pla Director és una cosa i
el que vostè planteja és una altra, i continua confós. Senzillament, miri, vostè ha
posat l‟exemple d‟Enginyer Moncunill, molt fàcil, Enginyer Moncunill és un carrer
que s‟està reurbanitzant, amb un cost d‟aproximadament un milió d‟euros, que els
veïns coneixen el projecte, que ha estat penjat durant mesos a la web, que en el
projecte estava determinat el treure aquests arbres i dotar d‟arbrat nou el carrer, i
ningú ha dit res durant mesos, i vostès tenen accés a aquesta informació i se‟ls hi
ha explicat als veïns. Prova d‟això és que ningú d‟Enginyer Moncunill, cap veí s‟ha
queixat d‟aquesta qüestió, per tant, alguna cosa fem bé.
Sobre el tema que deia la Sra. Julia, miri, disciplina urbanística, que ho deia abans
la Sra. Ana, ja en fem, quins són els documents que avalen aquest treball? El Pla
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de riscos de l‟arbrat i el Pla Director de l‟arbrat viari, que estan al seu poder.
Gràcies.

SRA. ALCALDESSA
Sr. Castro, gràcies. Bé, a veure, hem fet dos torns, Sr. Monrós, hem fet un torn, dos
torns i tres torns, no sé què em demana.

SR. MONRÓS IBÁÑEZ (CiU)
No, no, encara no he demanat.

SRA. ALCALDESSA
Bé, però ha aixecat el dit, bé, si vol ni el miro i continuo, si ha aixecat el dit serà...

SR. MONRÓS IBÁÑEZ (CiU)
Per al·lusions.

SRA. ALCALDESSA
Per al·lusions, Sr. Monrós, podem entrar en contesta un i l‟altre tota la nit. Vinga, Sr.
Monrós, per al·lusions, prepari Sr. Castro per al·lusions.

SR. MONRÓS IBÁÑEZ (CiU)
No, jo em dirigeixo al Sr. Castro, no per al·lusions, sinó perquè m‟ha dit que jo sóc
el confós, miri, si estic confós li demano per enèsima vegada, jo i els grups que hem
votat a favor, que ens aclari aquesta confusió i aquesta confusió vostè encara no
ens l‟ha aclarit. No dubto que estigui perfectament bé en trànsit aquest Pla, no ho
dubto, però miri, jo tinc un problema, estic confós i potser qui m‟ha confós és vostè,
li torno a pregar que ens tregui d‟aquesta confusió, que no passa res, que no vull
res contra...vull aclarir el tema i que la gent ho sàpiga. I miri, jo no vaig néixer
ensenyat i segurament vostè tampoc i potser no té ni tanta raó vostè, ni la tinc jo, jo
només vull aclarir allò en què com vostè diu estem confosos i com que vostè, en
aquest cas, ha actuat de mestre, li demano encoratjadament que em tregui a mi i
les altres persones que han votat això, que ens tregui d‟aquesta confusió i no
passarà res, ho solucionarem, estic convençut, però tregui‟m d‟aquesta confusió, no
em deixi en aquesta confusió.
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SR. CASTRO BORRALLO (PSC-CP)
Sr. Monrós, vostè confon els plans estratègics amb els plans operatius i té la
informació de les dues coses i no ha fet cap aportació sobre cap de les dues coses.
El Pla no està tancat, vam fer una reunió tots els grups, em vaig posar a disposició
de vostès per fer qualsevol aclariment en una altra reunió, no s‟ha fet, podem fer les
reunions que vulguem, tancarem el Pla d‟aquí a unes setmanes, perquè l‟hem de
tancar i vostès podran fer també després les al·legacions pertinents que considerin,
però si us plau, moguin fitxa, perquè fins ara només diuen, ei! Que vostès talen
arbres! Sí i d‟acord amb un pla i d‟acord amb uns projectes de reurbanització de
carrers i d‟acord amb una qüestió bàsica de la que debatrem després, que és el
tema de l‟accessibilitat a la ciutat. Gràcies.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, jo crec que valdria la pena, si no viene..., cómo es lo de Mahoma va a la
montaña o...pues que convoque usted la reunión y que todos los grupos puedan
expresar aquello que expresan a través de mociones en un Pleno, que creo que
siempre es una cierta incomodidad para poder sacar algo provechoso, que puedan
convocar una reunión y hablen de este tema concretamente.
Dit això, bé, vull agrair i felicitar, en tot cas, a la Xarxa Groga, que en definitiva en
aquest bloc de mocions, entremig de tot aquest batibull, doncs han aconseguit
portar a aprovació una qüestió que crec que amb tota la millor intenció, doncs han
proposat i que, bé, des de l‟Ajuntament i jo crec que tots els grups polítics, hem
expressat la voluntat d‟anar millorant mica en mica, doncs els carrers, perquè en tot
cas els nens i les nenes vagin a l‟escola d‟una forma més i millor. Moltes gràcies i
felicitats.
Tancat el debat i sotmeses a votació les mocions números 27, 28, 29, 30, 31 i 32, el
resultat és el que figura a continuació en cadascuna d‟elles.

ICV-EUiA-PIRATES, ERC, CUP-PA
MOCIÓ 27.- PER A LA MILLORA
L’HOSPITALET DE LLOBREGAT.

DE

LA

MOBILITAT

ESCOLAR

A

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.
El text definitiu aprovat de la moció és el següent:
La mobilitat i la seguretat dels menors, durant el seu recorregut cap als centres
educatius, és una de les qüestions que preocupen actualment a la comunitat
educativa de l‟Hospitalet de Llobregat. El tema s‟ha abordat prioritàriament des de
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la Xarxa Groga, plataforma en defensa de l‟educació pública, que ha fet un estudi
estadístic que recull:








El temps en arribar al centre
El mitjà de transport empleat
El fet d‟anar acompanyat
La sensació de seguretat
La percepció de l‟entorn
Els motius pels quals no es considera agradable el camí a l‟escola/institut
El com hauria de ser el camí per trobar-lo més agradable

L‟informe realitzat per la Xarxa Groga durant l‟any 2018, recull les impressions i
propostes de millora de les AMPA i de les famílies, així com del propi alumnat.
Aquest informe (annex a aquesta moció) proposa la creació de camins escolars
segurs a tot el municipi, atenent a la realitat i a les diferents necessitats, segons
centres escolars, barris i districtes.
Aquests camins escolars segurs, no només han de ser vies correctament
senyalitzades d‟accés als centres escolars, sinó que han d‟anar acompanyats
també d‟uns carrers nets, amples, amb poc trànsit, amb arbres i zones verdes, etc.
En definitiva, un entorn agradable pels nostres infants i joves, que afavoreixin els
desplaçaments a peu, amb bicicleta o amb transport públic.
Aquesta preocupació per recuperar l‟ús de l‟espai públic i dels carrers, per part de la
infantesa, és resultat de l‟observació dels canvis sociològics i urbanístics que han
reduït l‟autonomia dels nens i nenes a la via pública, degut a la sensació
d‟inseguretat i barreres de trànsit, entre d‟altres elements.
I és que durant els darrers anys estem assistint a la desaparició de la infància dels
nostres carrers i places. Allà on hi havia nens i nenes jugant, ara hi predominen les
terrasses del bars. Allà on hi havia grups de nens i nenes xerrant i anant junts
caminant, ara hi ha cotxes amunt i avall fent cua davant la porta de l‟escola. Fruit
d‟això, els nostres carrers han perdut amabilitat, color, alegria i seguretat per als
nostres infants i aquesta sensació d‟inseguretat provoca que la majoria de pares i
mares acompanyin els seus fills i filles, reduint la seva autonomia. Si a tot això li
sumem una mala alimentació i la manca d‟activitat física, ens trobem amb el perill
de l‟obesitat i el sobrepès, que constitueixen les principals causes de les malalties
cròniques associades.
Per tant, es tracta de fer arribar a l‟administració local i al Ple municipal de
l‟Hospitalet, les demandes i la feina de la Xarxa Groga de l‟Hospitalet, que ha fet
pública la seva voluntat de treballar col·lectivament per a recuperar els carrers pels
nostres infants i joves i fomentar la seva autonomia, apostant per garantir la seva
seguretat als seus desplaçaments.
Entenent que el nen/a és principalment vianant, la finalitat de les propostes
recollides en aquesta moció serà afavorir la mobilitat sostenible, reduint la
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contaminació, promovent l‟activitat física dels nens i nenes i garantint l‟accessibilitat
de les persones amb mobilitat reduïda. És per totes aquestes raons que tot i que el
camí es digui escolar, beneficiarà a tota la ciutadania.
Les famílies demanen més seguretat al voltant dels centres escolars i això passa
per instal·lar mesures per reduir la velocitat dels vehicles, augmentar la seguretat
dels passos de vianants, més presència d‟agents cívics i eliminar el trànsit a les
hores d‟entrada i sortida dels alumnes, entre d‟altres.
Els i les infants i joves no troben segur ni agradable el seu camí a l‟escola i
demanen principalment uns carrers més nets, sense males olors, amb voreres
amples i millor il·luminació.
Per reduir els desplaçaments amb vehicle, cal incrementar la freqüència de pas dels
autobusos, millorar la xarxa de carrils bici i donar prioritat als vianants als semàfors.
Per tot això, el Ple municipal de l‟Hospitalet de Llobregat, a proposta dels grups
polítics municipals ICV-EUiA-Pirates, ERC i CUP-Poble Actiu, acorda:
PRIMER.- Facilitar l‟accessibilitat total per a persones amb mobilitat reduïda als
trajectes escolars al municipi, identificant les situacions de perill i detectant els punts
conflictius per poder formular propostes de millora.
SEGON.- Ampliar les voreres per facilitar els desplaçaments a peu, augmentar la
xarxa de carrils bici per facilitar els desplaçaments ciclistes i instar a l‟administració
competent a l‟augment de la freqüència de pas del transport públic, per tal de reduir
l‟ús del vehicle de motor privat.
TERCER.- Millorar la senyalització, la neteja i la il·luminació dels trajectes escolars.
QUART.- Reduir la velocitat del trànsit al voltant dels centres escolars, instal·lant
bandes reductores de velocitat.
CINQUÈ.- Millorar la seguretat i visibilitat dels passos de vianants, fent-los elevats,
de colors, etc.
SISÈ.- Potenciar la presència dels agents cívics al llarg dels trajectes escolars.
SETÈ.- Tallar puntualment la circulació al voltant dels centres escolars durant els
horaris d‟entrada i sortida.
VUITÈ.- En paral·lel, realitzar un estudi estadístic amb una mostra representativa i
significativa de l‟alumnat de diferents nivells educatius i dels diferents barris i
districtes, amb la participació dels diferents agents socials del municipi que treballen
en l‟àmbit educatiu, com ara la Xarxa Groga, les AMPA/AFA, les associacions
vinculades a l‟accessibilitat i a la mobilitat sostenible, com ara l‟Associació Sumem i
la Saboga, per tal de corroborar les conclusions extretes de l‟Estudi sobre la
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mobilitat escolar a l‟Hospitalet de Llobregat 2017-2018, elaborat per la Xarxa Groga,
i que es detalla a continuació:

ESTUDI SOBRE MOBILITAT
L‟HOSPITALET DE LLOBREGAT.
2017-2018

ESCOLAR A

ESTUDI SOBRE MOBILITAT ESCOLAR A L’HOSPITALET DE LLOBREGAT.
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Sensació de seguretat .................................................................................................................................... 34
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Introducció
Diu Francesco Tonucci que la millor escola és l‟escola pública més propera.
En els darrers anys estem assistint a la desaparició de la infància dels nostres
carrers i places. Allà on hi havia nens i nenes jugant, ara hi predominen les
terrasses del bars. Allà on hi havia grups de nens i nenes xerrant i anant junts
caminant, ara hi ha cotxes amunt i avall fent cua davant la porta de l‟escola. Fruit
d‟això, els nostres carrers han perdut amabilitat, color, alegria i seguretat per als
nostres infants i aquesta sensació d‟inseguretat provoca que la majoria de pares i
mares acompanyin els seus fills i filles, reduint la seva autonomia. Si a tot això li
sumem una mala alimentació i la manca d‟activitat física, ens trobem amb el perill
de l‟obesitat i el sobrepès, que constitueixen les principals causes de les malalties
cròniques associades.
A la Xarxa Groga som conscients que hem de recuperar els carrers per als nostres
infants i joves i fomentar que vagin sols o en companyia a l‟escola o institut. Hem
d‟apostar per afavorir la seva autonomia i garantir-ne la seguretat en els seus
desplaçaments. Per això cal saber com es desplacen, quan triguen i qui els
acompanya, com perceben el seu camí, què els fa por, i sobretot com el farien més
agradable.
Els camins escolars són itineraris segurs mitjançant la senyalització de les
principals rutes d'accés als centres escolars perquè els nens i nenes puguin anar
sols a l'escola, ja sigui a peu o en bicicleta. A l‟Hospitalet ja existeixen camins
escolars però no s‟han actualitzat, no estan prou senyalitzats i sovint els manquen
elements de protecció. Però no es tracta només de senyalitzar un camí escolar.
Aquest camí ha d‟anar acompanyat d‟uns carrers nets, amples, amb poc trànsit,
amb arbres i zones verdes, etc. En definitiva, un entorn agradable pels nostres
infants i joves.
Comencem un projecte que promou l‟autonomia i mobilitat infantil. Entenent que el
nen/a és principalment vianant, aquest projecte anirà en contra dels desplaçaments
realitzats en vehicles de motor, fet que requereix un canvi de mentalitat en els
adults, que a la vegada, es beneficiaran de l‟activitat física i el descens de la
contaminació tan relacionada actualment amb moltes malalties i dèficit de
desenvolupament. Aquestes millores han de permetre també una millor
accessibilitat per aquelles persones que presenten problemes de mobilitat. És per
totes aquestes raons que tot i que el camí es digui escolar, beneficiarà a tota la
ciutadania.
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Objectius de l’estudi
 Fer la nostra ciutat més amable i segura als ulls del infants per a que els nens i
nenes puguin anar a l'escola sols i amb tranquil·litat.
 Recuperar l'espai públic per a les persones, un espai que actualment han ocupat els
vehicles, sobretot els cotxes particulars.
 Millorar l’accessibilitat per a persones amb mobilitat reduïda.
 Reduir la contaminació
 Millorar el coneixement del barri.
 Identificar les situacions de perill i detectar els punts conflictius per poder formular
propostes de millora i participar-ne en l’execució, si s’escau.
 Establir les bases per a la definició i implementació de camins escolars segurs a tota
la ciutat, amb participació de les AMPA, de les escoles, associacions de veïns i
veïnes, i la col·laboració de botiguers, els comerços amics.

Fitxa tècnica
METODOLOGIA
L‟objectiu d‟aquest estudi és obtenir el màxim nombre de respostes possibles a fi de
tenir una major mostra d‟opinions i si és possible tenir la màxima representativitat
de centres possibles a cada barri.
Per recollir les dades es va crear un formulari de Google Forms, fet que permetia fer
difusió de l‟enllaç i facilitar així la participació. Les respostes quedaven recollides
automàticament i de manera anònima en un Excel que les permet analitzar
fàcilment.
La idea era que el formulari l‟omplissin els alumnes o les famílies sempre tenint en
compte l‟opinió dels seus fills i filles.
En alguns casos, han estat els propis centres que han passat l‟enquesta a classe i
els alumnes l‟han omplert ja sigui en paper o on-line. Les respostes rebudes en
paper s‟han traspassat després al formulari.
Cal comentar que hi ha centres on no hi ha AMPA / AFA o bé, per les
circumstàncies que sigui, aquesta no té gaire activitat. En els barris que vam
detectar que teníem poques respostes, vam contactar amb els centres per demanar
la seva col·laboració.
Tot i els nostres esforços, en alguns casos no ha estat possible obtenir un nombre
de respostes que puguem considerar com a representatives, com per exemple al
barri de Sanfeliu on només s‟ha aconseguit obtenir 2 enquestes i per aquest motiu
no les hem inclòs en aquest estudi.
En el cas del barri del Gornal, teníem 7 respostes corresponents a l‟Avantis (1) i
Xaloc (6). Hem considerat que les seves respostes no són representatives del barri
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on s‟ubica el centre i doncs els seus resultats eren totalment oposats a la majoria de
respostes obtingudes de qüestionaris de l‟altre centre del barri.
Hem dedicat un apartat apart per mostrar aquestes diferències doncs si que creiem
interessant mostrar les dues realitats que es donen en un mateix barri entre un
centre públic i un altre de l‟Opus Dei i com la presència d‟aquest últim condiciona la
vida en aquest.

CRONOLOGIA
Data d’Inici
17/11/2017: S‟envia un correu electrònic a les AMPA i AFA dels centres educatius
públics i concertats informant de la iniciativa i es convida a participar-hi reenviant
l‟enllaç al formulari a les famílies. Es fa difusió de l‟enquesta mitjançant missatge de
WhatsApp i es publica l‟enllaç a les xarxa socials (Facebook i Twitter)
27/11/2017: S‟envia el mateix correu electrònic a les direccions dels centres
educatius públics informant de la iniciativa a fi que si ho creuen convenient passin
l‟enquesta a classe.
Es fan visites a vàries AMPA per explicar la iniciativa.
Data d’acabament
31/1/2018: Es dóna per finalitzada la recollida de respostes.
RESPOSTES OBTINGUDES
S‟han obtingut un total de 1303 respostes de les quals hem considerat 1295 per a la
realització de l‟estudi.
Barri
Bellvitge

Respostes

%

40

3,09%

Can Serra

37

2,86%

Centre

413

31,89%

Collblanc

38

2,93%

Gornal

10

0,77%

Granvia Sud

33

2,55%

La Florida

144

11,12%

Pubilla Cases

59

4,56%

Sant Josep

108

8,34%

Santa Eulàlia

377

29,11%

Torrassa

36

2,78%

1295

100%

TOTAL
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Les respostes obtingudes, corresponen a 43 dels 72 centres educatius de
l‟Hospitalet (primària i secundària) d‟11 dels 13 barris, doncs a Les Planes no hi ha
cap centre educatiu i les de Sanfeliu no eren significatives.
El nombre de respostes obtingudes per centre ha estat el següent:
Centre

Respostes

%

Alpes

1

0,1%

Ausiàs March

87

6,7%

Azorín

2

0,2%

Balaguer

3

0,2%

Bellvitge

29

2,2%

Bernat Desclot

4

0,3%

Bisbe Berenguer

9

0,7%

Busquets i Punset

19

1,5%

Can Vilumara

3

0,2%

Casal dels Àngels

3

0,2%

Charlie Rivel

3

0,2%

Eduard Fontserè

30

2,3%

Ernest Lluch

32

2,5%

Frederic Mistral

33

2,5%

Gornal

10

0,8%

Jaume Balmes

2

0,2%

Joan Maragall

60

4,6%

Joan XXIII

1

0,1%

Josep Mª Folch i Torres

59

4,6%

La Carpa

1

0,1%

La Marina

2

0,2%

Lola Anglada

36

2,8%

Mare de Deu de Bellvitge

4

0,3%

Màrius Torres

3

0,2%

Menéndez Pidal

100

7,7%

Mercè Rodoreda

97

7,5%

Milagros Consarnau

9

0,7%

Montessori
Paco Candel
Pare Enric Ossó

5

0,4%

188

14,5%

2

0,2%

192

14,8%

Pau Casals

1

0,1%

Pau Sans

48

3,7%

Pere Lliscart

9

0,7%

Pompeu Fabra

81

6,3%

Prat de la Manta

26

2,0%

Patufet Sant Jordi
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Provençana

12

0,9%

San Jaime

1

0,1%

Sant Jaume de la FEP

30

2,3%

Santa Eulàlia

43

3,3%

Santa Marta

2

0,2%

Santiago Ramón y Cajal

1

0,1%

Tecla Sala

12

0,9%

1295

100%

TOTAL

Som conscients que aquesta no és una mostra estadística fiable doncs hi ha molta
disparitat entre el nombre de respostes obtingudes per cada barri. Hi ha centres que
representen un % elevat de respostes del total i potser no hem aconseguit una
mostra prou representativa i significativa dels centres de secundària. Però els
recursos dels que disposa la Xarxa Groga no permeten per un estudi estadístic
d‟aquest tipus, doncs implicaria recollir enquestes presencialment de tots els
centres, comptant amb la col·laboració de les famílies de tots ells, cosa que de
vegades no és possible. El que hem pretès és obtenir el màxim nombre de
respostes possibles, intentant això sí, que totes les zones educatives estiguessin
representades.
Resultats
Els resultats de cada resposta s‟han separat segons el nivell d‟estudis; infantil i
primària per una banda i secundària per l‟altra. Ho hem fet així perquè hem vist que
les respostes estaven molt condicionades pel nivell, doncs a primària, per exemple,
és normal que els nens i nenes vagin acompanyats a l‟escola mentre que a
secundària solen anar-hi sols.
TEMPS EN ARRIBAR AL CENTRE AL MATÍ
PRIMÀRIA
Un 70% dels alumnes triga menys de 10 minuts en arribar a l’escola.
A Pubilla Cases i Sant Josep, el 85 % dels alumnes tenen l’escola a menys de 10
minuts.
A Granvia Sud és on hi ha un percentatge més gran d’alumnes que triguen més de 10
minuts. Això és probablement perquè l’únic centre que hi ha, el Frederic Mistral
acull moltes famílies de Barcelona i de Santa Eulàlia, a l’altre costat de la Granvia.
A Bellvitge sorprèn que e 25% dels desplaçaments siguin de més de 15 minuts.
Creiem que és probable que sigui per alumnes que són d’altres poblacions o d’altres
barris, doncs coincideix amb el percentatge que utilitza el transport públic.
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SECUNDÀRIA
Mentre que a primària un 70 % dels alumnes triga menys de 10 minuts, a secundària aquest
percentatge baixa al 50%.
Al barri del Centre, és on hi ha un percentatge d’alumnes (80%) més elevat que
triguen més de 10 minuts. Això és degut a que els instituts estan molt allunyats dels
barris de Sant Josep i Sanfeliu que estan a la mateixa zona educativa.

MITJÀ DE TRANSPORT AL MATÍ
PRIMÀRIA
Al Gornal, és on menys es triga en arribar al centre però també on més s’utilitzen
els vehicles a motor. Ens temem que la reducció de temps respecte a altres barris és
degut a aquest ús.
L’elevat ús del transport públic a Bellvitge és degu t segurament als desplaçaments
d’alumnes d’altres poblacions o barris.
A l’Hospitalet el 83% dels alumnes van caminant, sent els barris de la zona nord on
els percentatge és més elevat, per sobre del 90%.
Un 9% utilitza el cotxe, sent els barris de Granvia Sud i Gornal on més s’utilitza.
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SECUNDÀRIA
El percentatge d’ús del cotxe baixa fins al 3% i la majoria d’alumnes van caminant o
en transport públic. Aquestes dades posen de manifest que són perfectament
factibles altres hàbits de desplaçaments i que no són necessaris turismes i
motocicletes excepte de forma puntual.
L’ús de la bicicleta és pràcticament nul. Caldria revisar els carrils bicis que porten
cap als centres de secundària.

ACOMPANYANTS AL MATÍ
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PRIMÀRIA
La majoria dels alumnes van acompanyats dels seus pares i mares o dels avis i àvies.
En tractar-se d’alumnes de primària molts pocs van sols excepte a la Florida i
Pubilla Cases. Això crida l’atenció, i creiem que pot ser degut a la tipologia de
família, que per qüestions laborals no por acompanyar als seus fills a l’escola.

SECUNDÀRIA
A secundària la majoria d’alumnes van sols o acompanyats d’amics/gues o
germans/es (97%). Els que van amb els pares i mares són segurament els que van
amb cotxe.
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Temps en tornar a casa a la tarda
PRIMÀRIA
Les respostes en general són molts semblants a les del matí, tot i que el temps
s’allarga potser per la tranquil·litat de tornar sense preses.

SECUNDÀRIA
Les respostes en general són molts semblants a les del matí, tot i que el temps
s’allarga potser per la tranquil·litat de tornar sense preses.

MITJÀ DE TRANSPORT A LA TARDA
PRIMÀRIA
El percentatge d’alumnes que tornen caminant augmenta respecte al matí i
disminueix l’ús del cotxe, passant del 9% al 5%.
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SECUNDÀRIA
Els percentatges són molt similars al matí doncs en aquest cas l’ús del cotxe és
residual.

ACOMPANYANTS A LA TARDA
PRIMÀRIA
Els percentatges són molt similars al matí.
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SECUNDÀRIA
Els percentatges són molt similars al matí.

SENSACIÓ DE SEGURETAT
PRIMÀRIA
La nota mitjana de la ciutat (2,69) ens fa veure que els nens i nenes no perceben
com a segur el seu camí a l’escola.
El barri del Gornal és amb diferència on els alumnes de primària perceben com a
més insegur el seu trajecte a l’escola i un 90% el valora com a poc o molt poc segur.
En canvi el barri més segur és Bellvitge.
PUNTUACIÓ
GLOBAL

PER TRAMS
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SECUNDÀRIA
La nota mitjana de la ciutat (2,34) es lleugerament millor que la donada pels
alumnes de primària.
A Bellvitge, contràriament del que passava a primària es consid era el barri més
insegur. Creiem que deu ser per la situació dels instituts i que molts alumnes que
venen del Gornal, han de creuar la via fent el seu trajecte més llarg i insegur.
PUNTUACIÓ GLOBAL

PER TRAMS

PERCEPCIÓ DE L’ENTORN
PRIMÀRIA
La nota mitja de la ciutat ens diu que els nens i nenes de primària no consideren
agradable el seu camí a l’escola.
Torna a ser el barri del Gornal on la percepció és més dolenta i un 70% de l’alumnat
el considera poc o totalment desagradable.
A l’altre extrem se situen Bellvitge i Pubilla Casas , però cap barri aconsegueix
l’aprovat
PUNTUACIÓ GLOBAL

…/…

122

PER TRAMS

Secundària
A secundària la puntuació dels barris és lleugerament millor que a primària i en
general els alumnes consideren el seu camí agradable o bastant a gradable.
El barri amb millor puntuació és La Florida
PUNTUACIÓ GLOBAL

PER TRAMS
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MOTIUS PELS QUALS NO CONSIDERES AGRADABLE EL CAMÍ A
L’ESCOLA/INSTITUT
Hem unificat els motius expressats, buscant sinònims i simplificant respostes a fi
d‟obtenir un llistat de paraules i expressions comunes que poguéssim mostrar
fàcilment de manera gràfica. El resultat és un núvol de paraules que reflexa
clarament els motius pels quals els nens i nenes de la nostra ciutat no troben
agradable el camí a la seva escola o institut. Com més gran és la paraula més
vegades ha aparegut entre els motius.

COM CREUS QUE HAURIA DE SER EL CAMÍ PER A TROBAR-LO MÉS AGRADABLE?
En aquest apartat hem extret les propostes formulades per a cada barri i que són
comunes a tota la ciutat.
 Més presència de policia local a les hores d‟entrada i sortida.
 Augmentar la freqüència de pas dels autobusos.
 Tallar la circulació al carrer de l‟escola o institut durant les entrades i
sortides.
 Ampliar les voreres.
 Millorar la il·luminació.
 Millorar la seguretat i visibilitat dels passos de vianants: passos elevats,
pintar-los de colors, major il·luminació, ...
 Millorar la neteja dels carrers (excrements, bosses d‟escombraries,
contenidors bruts i pudents,...)
 Millorar la senyalització de zona escolar.
 Instal·lar mesures per reduir la velocitat i el trànsit en general als carrers del
voltant dels centres.
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Augmentar el temps dels semàfors per a vianants.
Allunyar els contenidors d‟escombraries de les proximitats dels centres.
Major control dels cotxes mal aparcats, sovint sobre les voreres.
Posar més carrils bici.

Conclusions
El nombre de desplaçaments en vehicle és molt superior al dessitjat:
Tot i que hi ha un percentatge elevat de desplaçaments que es fan a peu, si
mirem les xifres, ens adonem que dels 2600 desplaçaments que recull
l‟enquesta entre matí i tarda, 199 ho fan en cotxe o moto. Si multipliquem
aquesta xifra pel nombre de dies amb activitat escolar ens adonem de la
magnitut, i més tenint en compte que l‟enquesta només reflecteix una ínfima
part de la població escolar i que no inclou escoles bressol, batxillerat,
mòduls, ...
Les famílies demanen més seguretat al voltant dels centres escolars i això
passa per instal·lar mesures per reduir la velocitat dels vehicles,
augmentar la seguretat dels passos de vianants i eliminar el trànsit a les
hores d‟entrada i sortida dels alumnes.
Els infants i joves no troben segur ni agradable el seu camí a l‟escola i
demanen principalment uns carrers més nets, sense males olors, amb
voreres amples i millor il·luminació.
Per reduir els desplaçaments amb vehicle, cal incrementar la freqüència
de pas dels autobusos, millorar la xarxa de carrils bicis i donar prioritat
als vianants en els semàfors.
Cal fer un bon estudi de la procedència dels alumnes, mitjançant enquestes als
pares i mares i representants de les escoles, proposar els possibles recorreguts i un
cop acordats, en aquests recorreguts cal pacificar el trànsit, ampliar voreres i
senyalitzar, per tal que s'identifiquin visualment de forma clara, així com buscar la
col·laboració dels comerços de la zona, per donar suport i seguretat als infants que
utilitzin el camí.

Annex I. El cas del barri del Gornal
Al barri del Gornal hi ha 4 centres educatius amb dues realitats molt diferents. Per
una banda tenim l‟escola pública Gornal i per l‟altra els 3 centres vinculats a l‟Opus
Dei Avantis, Xaloc i Pineda.
En analitzar les respostes d‟aquests centres ens hem adonat que són molt diferents
tot i estar situats molt propers. Som conscients que el nombre de respostes
obtingudes són poques però creiem que les diferències són molts significatives i per
això les hem tractat en un apartat especial.
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Centre
Gornal
Xaloc

Resopstes
10
5

%
respecte el total
0,8%
0,4%

Gornal: Totes les respostes corresponen al cicle superior de primària (5è i 6è)
Xaloc: 3 respostes de secundària, 1 de cicle superior (5è i 6è) i un altra d‟inicial (1er
i 2on)
TEMPS EN ARRIBAR AL CENTRE AL MATÍ
Mentre a l‟escola Gornal el 80% triga menys de 10 minuts en arribar al centre, al
Xaloc és tot el contrari, un 80% triga més de 10 minuts, i d‟aquests, un 60% en triga
més de 15.

MITJÀ DE TRANSPORT AL MATÍ
En aquesta comparativa encara s‟aprecia més la diferència entre els dos centres.
Així, mentre al Gornal un 60% arriba caminant a l‟escola, al Xaloc aquest
percentatge baixa fins al 20% i és el cotxe, amb un 80% el mitjà de transport més
utilitzat. Aquest ús del cotxe coincideix amb els temps de desplaçament superior als
10 minuts i és degut a que la majoria d‟alumnes d‟aquest centre són de fora del
barri o de la ciutat.
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ACOMPANYANTS AL MATÍ
Mentre que els percentatges són similars doncs en tots dos casos són els pares i
mares els acompanyants, està clar que en el cas del Xaloc és degut a que els
acompanyen amb el cotxe. Mentre que la resta d‟instituts els nens i nenes de
secundària van majoritàriament sols, en aquest cas van acompanyats pel fet d‟anar
en vehicle.

SENSACIÓ DE SEGURETAT
De nou, les opinions i sensacions són totalment oposades. Mentre tots els alumnes
del Xaloc troben el seu camí Molt o bastant segur, només un 10% del Gornal el
troben segur.
La sensació de seguretat obté la puntuació més favorable de tota la ciutat en el cas
del Xaloc i la menys favorable en el cas del Gornal.
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PERCEPCIÓ DE L’ENTORN
Es repeteixen les mateixes conclusions que en el cas anterior. L‟entorn del Xaloc és
considerat en totes les respostes com a molt o bastant agradable, mentre que al
Gornal aquest percentatge és només del 10% i en un 70% el consideren poc
agradable o totalment desagradable.

MOTIUS PELS QUALS NO TROBES AGRADABLE EL CAMÍ
L‟únic motiu indicat a les respostes del Xaloc ha estat “Les caravanes del matí.”
Sorprèn que sigui aquest el motiu, precisament quan les caravanes són provocades
pels pares i mares del propi centre.
Annex II. Resultats per centre educatiu
Mostrem només els resultats dels centres amb més de 5 respostes.
TEMPS EN ARRIBAR AL CENTRE AL MATÍ
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MITJÀ DE TRANSPORT AL MATÍ

ACOMPANYANTS AL MATÍ
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TEMPS EN ARRIBAR AL CENTRE A LA TARDA

MITJÀ DE TRANSPORT A LA TARDA
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ACOMPANYANTS A LA TARDA

SENSACIÓ DE SEGURETAT
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PERCEPCIÓ DE L’ENTORN
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MOTIUS PELS QUALS NO TROBES AGRADABLE EL CAMÍ
BELLVITGE
BELLVITGE
 Caques de gos, brutícia.
 He de creuar diverses carreteres.
 El pont no és massa agradable.
 La meva mare es veu obligada a donar tota la volta a BELLVITGE per deixar-me a la
porta.
 Visc a Gornal i he de passar la via del tren per un pont.
JAUME BALMES
 Hi ha un pont i un descampat.
LA MARINA
 Poca freqüència de pas dels autobusos.
 Molts cotxes
 Les vies del tren dificulten el pas i allarguen el recorregut de l’autobús.
 Presència de naus industrials.
MARE DE DEU DE BELLVITGE
 Hi ha bars, i per terra burilles i caques de gossos.
PARE ENRIC OSSÓ
 Rajoles del terra trencades que quan plou t'esquitxes.
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CAN SERRA
LOLA ANGLADA
 Molts cotxes.
 Brutícia.
 Excrements de gossos.

CENTRE
AUSIÀS MARCH
 Entrada i sortida de vehicles al carreró que va a l’escola, tot i que hi ha senyalització
que ho prohibeix.
 Just davant de l’entrada, a la pujada hi ha un pas de vianants que sovint els cotxes
no respecten.
 No sempre hi ha presència de guàrdia urbana.
 És lleig el camí per sota del tren.
 Hi ha molts encreuaments, molts cotxes amb cruïlles complicades, i pocs itineraris
entre parcs o similar.
 L'accés al col·legi és fosc i poc integrat; no tens la sensació d'anar a la escola.
 Molts cotxes.
 Semàfor d'Avinguda. Josep Tarradellas perillós
 Voreres estretes que obliguen a caminar per la carretera.
 Hem de travessar molts carrers (creuaments perillosos)
BUSQUETS I PUNSET
 Voreres estretes.
 Poques zones verdes.
 De camí cap a casa hi ha una zona amb cable penjant on a els nens és poden fer
mal.
 Els gossos del parc Can Boixeres.
 Hi ha un centre on de vegades la gent d'allà beu i dorm a la plaça i fins i tot fan les
seves necessitats.
 Brutícia.
 Excrements.
 Cotxes que no respecten els passos de vianants.
CAN VILUMARA
 Molts cotxes.
MERCÈ RODOREDA
 Manca il·luminació, sobretot a l’hivern. Fanals que no il·luminen les voreres
 Solitari.
 Brutícia.
 Poques zones verdes, arbres, ...
 Molts cotxes.
 Solars abandonats.
 Transport públic molt car.
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Excrements.

PATUFET SANT JORDI
 Rotonda entre Avinguda Carrilet i Rambla Marina: Molt perillosa, sovint els cotxes
se salten algun semàfor.
 Rotonda entre Avinguda Carrilet i Rambla Marina: No dóna temps a creuar-la al
ritme dels nens.
 Molts cotxes.
 Soroll.
 Brutícia.
 Poques zones verdes, arbres, …
 Excrements.
 Voreres estretes .
 Manca de semàfors.
 Cotxes que no respecten els passos de vianants.
 Poca il·luminació
 Obres, neteges, etc. que és fan mentre passen el nens cap a l'escola.
 Motos circulant per els voreres.
 Rambla Just Oliveres envaïda pels bars
 Pudor.
 Pocs arbres i els que hi havia els han talat.
 Vorera molt, molt estreta: Avinguda Carrilet entre els carrers de Roca i Humbert i
Passatge Milans.
 Hi ha poca seguretat a la zona industrial, justament a la sortida del col·legi. Massa
cotxes en doble fila, poca visibilitat a l'hora de creuar i els cotxes que circulen ho
fan a gran velocitat i sense visibilitat per al vianant.
 Voreres en mal estat
TECLA SALA
 Voreres estretes.
 Carrer Barcelona: Excés de velocitat. Molt trànsit, especialment d’autobusos.
 Excrements.
 Manca parada autobús.
 Poques zones verdes.
 Plaça de Montserrat: Bruta de restes de begudes alcohòliques. Creuar des
d’aquesta plaça cap a Josep Maria de Segarra és perillós perquè els cotxes no
respecten els passos de vianants
ALPS
 Excrements

COLLBLANC
ERNEST LLUCH
 Voreres estretes (Occident molt estretes)
 Brutícia
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 Excrements
 Obres
 Contaminació
 Molts cotxes
 Poca presència guàrdia urbana
 Pudor
 Tripijocs, traficants i lladres de carteres, persones incíviques, borratxos
 Soroll
 Poc senyalitzat
 Molts bars
 Molt vandalisme en una part del trajecte
MÀRIUS TORRES
 Camí Escolar sense senyalitzar.
 Brutícia.
 Poca presència guàrdia urbana
CHARLIE RIVEL
 Voreres estretes
 Brutícia

GORNAL
GORNAL
 Senyalització deficient.
 Lleig.
 Excrements.
 Brutícia.

GRANVIA SUD
FREDERIC MISTRAL
 Cal Creuar la Gran Via, hi ha molt de trànsit.
 No és agradable perquè cal passar per la Ciutat de la Justícia on estan els
calabossos. No dóna molta seguretat.
 Cotxes no respecte pas de vianants
 S’ha de creuar molts carrers
 Excrements
 Creuem per la ciutat judicial, quan hi ha casos conflictius està molt ple de gent i
periodistes però també vam aprofitar per explicar el tema que ocupa.

LA FLORIDA
SAN JAIME
 Brutícia.
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 Incivisme.
 Inseguretat.
PERE LLISCART
 Brutícia.
 Incivisme.
 Manca de senyalització.
 Mobiliari urbà en mal estat.
 Voreres estretes que obliguen a anar en fila índia i que uneixen els camins escolars
del Pere Lliscart amb el Margarida Xirgu són caòtiques.
 Excés de velocitat.
EDUARD FONTSERÈ
 Excés de velocitat.
 Brutícia.
 Pudor.
 Soledat.
 Foscor.
 Excrements.
MENÉNDEZ PIDAL
 Hi ha moltes queixes d’un bar proper (cantonada) on hi ha baralles, brutícia,
persones begudes, ...
 Brutícia.
 Creuaments perillosos.
 Excrements.
 Pudor.
 Lleig.
 Molt Llarg.
 Senyalització deficient.
 Fosc.
 Tabac.
 Gossos perillosos.
 Manca policia.
 Inseguretat.
 Poc manteniment carrers.

PUBILLA CASES
JOSEP Mª FOLCH I TORRES
 Manquen zones verdes.
 Brutícia.
 Lleig.
 Persones conflictives.
 Excrements.
 Voreres estretes.
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Creuaments perillosos.
Tabac.
Pujada

SANT JOSEP
JOAN MARAGALL
 A Enric Prat de la Riba amb Rodes no hi ha semàfor i els cotxes van molt ràpid i mai
s’aturen.
 Carrer d’entrada a l’escola amb molt trànsit.
 Cotxes i motos aparcats a la vorera de l’escola.
 Brutícia.
 Excrements.
 Voreres estretes.
 Excés de velocitat.
 Semàfors poc visibles.
 No hi ha cap seguretat als carrers d'accés ni cap gual. Molt malament i molt perillós,
en el tram del carrer Josep Tarradellas passen tot tipus de vehicles a més de 60 km
hora i no hi ha ni tan sols un “badén”.
PAU SANS
 Brutícia.
 Circulació de cotxes al passatge Miner durant les entrades i sortides.
 Voreres estretes.
 Força trànsit.
 Obres.
 Fum.
 Molts cotxes.
 Excrements.
 Soroll.
 Poca presència policial.
 Tabac.
 Manquen zones verdes.
 Manquen carrers de vianants
 Manca color a la ciutat i al mobiliari urbà.

SANTA EULÀLIA
AZORÍN
 Circulació de cotxes en zona de prioritat invertida.
 Hi ha parts del camí amb poques botigues i no massa gent.
BISBE BERENGUER
 Cotxes no respecten el pas de vianants davant l’institut.
 Algunes persones estan fumant droga al carrer.
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 Excés de trànsit.
 Pudor.
 Voreres estretes.
CASAL DELS ÀNGELS
 Cotxes no respecten el pas de vianants.
MILAGROS CONSARNAU
 Falta un parc com el de Can Buixeres per jugar.
 Molts cotxes.
 Molts encreuaments.
 Voreres estretes per on no passa una cadira de rodes.
PACO CANDEL
 Brutícia.
 Manquen zones verdes.
 Poca freqüència de pas autobús.
 Gris.
 Bus ple i trànsit dens.
 Pocs espais verds.
POMPEU FABRA
 Gossos perillosos deslligats al costat de l’escola.
 Pipi can al costat de l’escola.
 Carrer Àngel Guimerà: Cotxes mal aparcats a la vorera. Els ocupes del carrer (casa
nombre 80), tiren totes les escombraries fora per buscar coses al contenidor, fins i
tot es posen a desballestar neveres a cops de martell, impedint que puguem passar
els altres amb seguretat. També se'ls veu amb molts tripijocs, passen droga entre
els cotxes.
 Carrer Àngel Guimerà (entre Aprestadora i Avinguda Carrilet) ho podrien fer tot el
carrer igual, que el tram (entre Santa Eulàlia i Avinguda Carrilet). Es veu molt més
clar el carrer, més net, sense obstacles de cotxes (que només serveixen perquè
passin droga entre ells, o deixin els seus gossos defecar sense recollir, tenir totes les
escombraries fora dels contenidors, inseguretat, ..... .
 Voreres estretes.
 Brutícia.
 Molts cotxes.
 Excrements.
 Pudor.
 Obres del metro. Tanca en mal estat. Entrada i sortida de camions.
 Dos semàfors, un d'ells enganxat a una rotonda (Amadeu Torner amb Narcís
Monturiol) carrer de doble sentit on molts cotxes a gran velocitat se salten el
semàfor en nombroses ocasions.
 Carrer Badalona: Pas de vianants sense visibilitat.
 Carretera de Santa Eulàlia / Castelao: Els vehicles que pugen per Castelao no
respecten semàfor intermitent.
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Justa Goicoechea amb Santa Eulàlia: Els cotxes que surten no es fixen amb els
vianants.
Carrer Gasòmetre: Cotxes aparcats a la vorera. Després ens trobem dos passos de
vianants sense semàfor, que quan hi ha caravana d'un dels costats en l'altre sentit,
es perd la visibilitat, per tant és molt perillós creuar.
Carrer Gasòmetre, després d’Avinguda Carrilet vorera molt estreta i ocupada per
vehicles. S’ha d’anar per la carretera.
Poca il·luminació.
Excés de velocitat
Massa circulació de cotxes davant de l’escola
DE LA MANTA
Excrements.
Els cotxes no respecten els passos de vianants.
Voreres estretes.
Obres freqüents al carrer.
Carrer Castelao / Natzaret: Cotxes no respecten semàfor intermitent.
Solars abandonats.
Brutícia.
Moltes carreteres, difícil anar amb bici.
Manca de policia.
Avinguda Granvia / Castelao: Cotxes no respecten semàfor intermitent.

PROVENÇANA
 Brutícia.
 Pudor.
 Molts cotxes.

SANTA EULÀLIA
 Cotxes mal aparcats.
 Hi ha indigents dormint al carrer i em fa por.
 Molts cotxes.
 Brutícia.
 Per la gent que hi ha al carrer.

TORRASSA
MONTESSORI
 Brutícia.
 Voreres estretes.
 Carrers en mal estat.
 Obres interminables.
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 Cotxes mal aparcats.
SANT JAUME DE LA FEP
 Brutícia.
 Excrements.
 Obres a Rambla Catalana.
 Excés de velocitat.
 Gent conflictiva.
 Pudor.
 Molts cotxes.
 A l'hivern fosc.
SANTIAGO RAMÓN I CAJAL
 Voreres estretes.
 Excrements.
 Sacs de runa.
PROPOSTES PER A MILLORAR EL CAMÍ
En aquest apartat hem resumit les demandes particulars de cada barri i de cada
centre que hem recollit a l‟enquesta i també les que ens han fet arribar les AMPA i
AFA.
BELLVITGE
BELLVITGE
 El major problema són les vies de Renfe que separen els barris de Bellvitge i Gornal.
S’haurien de soterrar.
 Instal·lar un semàfor a l’Avinguda Amèrica, a l’alçada d’un dels ponts que travessa
la via, enfront del Centre Cultural, doncs és el lloc natural de pas i és per on creuen
la majoria de persones.
 Més presència de policia local a les hores d’entrada i sortida.
 Més plantes especialment amb flors.
LA MARINA
 Augmentar la freqüència dels autobusos.
 Soterrar la via del tren

CAN SERRA
LOLA ANGLADA
 La cruïlla d’Isabel la Catòlica amb Av. Electricitat, per una banda, i amb el carrer de
Sant Rafael, per l’altra banda, és un dels punts més freqüentats d’arribada a
l’escola. En aquest punt s’ha contemplat més el vehicle que no pas els vianants. El
temps dels semàfors per a les persones és molt just. La velocitat del trànsit a Isabel
la Catòlica, és alta i a vegades els cotxes aprofiten per passar quan ja canvia el
semàfor. Per tant, es proposa allargar la durada d’aquests dos semàfors perquè a la
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majoria de nens i famílies, sobre tot amb cotxets, no a els dóna temps de creuar-los
i han de córrer.
En horari d’entrada i sortida d’escola, estaria bé prioritzar el pas de persones i
afegir vigilància.

CENTRE
AUSIÀS MARCH
 Control i restricció de trànsit de cotxes al carreró d’accés a l’escola durant les hores
d’entrada i sortida.
 Carrer Miquel Peiró: Canviar el pas de vianants que hi ha davant l’escola per un
semàfor o posar un pas de vianants elevat a fi que els cotxes el respectin.
 Més presència de policia local.
 Ampliar les voreres. (Carrer Miquel Peiró amb Josep Tarradellas, pas davant Estel
Can Bori)
 Netejar els grafits.
 Sanejar els voltants de l’escola per eliminar brutícia i males herbes. Fer més maca la
zona d’accés pintant un mural.
 Pintar de color els passos de vianants per a que siguin més visibles.
 Posar una parada de l’autobús L10 prop de l’escola.
 Avinguda Josep Tarradellas cantonada Miquel Peiró: L’espai que queda entre els
carrils és molt estret i si no dóna temps de creuar s’acumulen molts nens,
especialment quan coincideixen amb els del Busquets i Punset.
 Habilitar un carril bici
BUSQUETS I PUNSET
 Ampliar les voreres.
 Més presència de policia local.
 Posar passos de vianants elevats.
 El Semàfor del pont petit de Can Boixeres és molt perillós i no el respecten sempre.
CAN VILUMARA
 Més presència de policia local.
MERCÈ RODOREDA
 Ampliar les voreres.
 Millorar la il·luminació. Fanals que il·luminin les voreres.
 Millorar la neteja dels carrers.
 Millorar la senyalització de zona escolar.
 Més arbres als carrers.
 Urbanitzar els terrenys abandonats.
 Més presència de policia local.
 Més zones de vianants.
 Més seguretat al metro.
 Reduir el trànsit.
 Transport públic més barat.
PATUFET SANT JORDI
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Rotonda Rambla Marina amb Avinguda del Carrilet: Pacificar el trànsit, donant
prioritat als vianants. Augmentar el temps del semàfor doncs no dóna temps de
passar els dos trams. El trànsit és molt agressiu i sovint no el respecten, es podria
posar una càmera per sancionar-los.
Pintar els passos de vianants de colors per donar-los més visibilitat.
Millorar la il·luminació. Il·luminar els passos de vianants sense semàfor
Augmentar les zones de vianants.
Més presència de policia local a les entrades i sortides de l’escola.
La policia local hauria de donar prioritat a les persones durant les entrades i
sortides tal i com es fa al Prat de Llobregat.
Fer un carril bici per arribar a l’escola.
Augmentar el temps dels semàfors per a vianants.
Millorar la neteja dels carrers.
Més arbres.
Augmentar la senyalització de zona escolar.
Reduir la velocitat dels cotxes. Posar “badens”
Ampliar les voreres (Per exemple: Eixamplar la vorera hi ha al lateral esquerra
d'Avinguda del Carrilet que va des del carrer Rossend Arús fins a la Rambla, fent
més petit l'aparcament de la plaça Verge de Montserrat o bé els carrils dels cotxes).
A la parada de metro d’Avinguda Carrilet davant de l’escola hi ha una barana on els
nens es recolzen. S’hauria de posar una protecció per evitar que caiguin.
Sancionar a qui no reculli els excrements prenent mostres d’ADN.
Enric Prat de la Riba: Augmentar el nombre de semàfors i passos de vianants.
Fer una superilla com la de Poble Nou.
Tallar el trànsit del Carrer Roselles de 16h a 20h.
Controlar els cotxes en doble filera que es posen davant la porta d’infantil i
dificulten la visibilitat dels cotxes que surten de la rotonda.
Control dels vehicles que no respecten la velocitat a les zones de prioritat invertida.
Tenir cura i millorar el manteniment del paviment i voreres.
Que les obres de construcció estiguin degudament senyalitzades i protegides per
evitar riscos als vianants, amb mesures com: tanques d'obra en bon estat, malles
d'ocultació, xarxes de protecció per caiguda d'objectes, passos alternatius
degudament senyalitzats i protegits en cas de transcorre per vials, etc.
SALA
Carrer Barcelona: Reduir la velocitat
Carrer Tecla Sala: Reduir la velocitat dels vehicles posant “badens” o tallant la
circulació a les hores d’entrada i sortida. Eliminar els aparcaments per fer les
voreres més amples.
Carrer Barcelona cantonada carrer Tecla Sala: Augmentar el temps de pas del
semàfor i fer el pas de vianants més ample.
Fer els passos de vianants elevats.
Plaça del Repartidor: Afegir una zona de jocs infantils.
Més presència de policia local.
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COLLBLANC
ERNEST LLUCH
 Ampliar les voreres. (p.ex. carrer Occident treure els cotxes aparcats)
 Ampliar els elements de protecció davant la porta de l’escola.
 Millorar la neteja dels carrers.
 Millorar la distribució dels contenidors.
 Millorar la senyalització dels passos de vianants.
 Millorar el manteniment de les voreres i el mobiliari urbà.
 Instal·lar més semàfors.
 Posar un pas de vianants davant la porta de l’escola.
 Més zones verdes i arbres als carrers.
 Millorar la il·luminació.
 Més presència de policia local.
 Reduir el trànsit dels carrers del voltant de l’escola.
 Senyalització de zona escolar.
 Ampliar les zones de vianants.
 Aniria bé un tram davant l'escola on a els cotxes no poguessin passar. De fet, un
tros més amunt el carrer Mas perd 1 dels seus 2 carrils. Només seria avançar una
mica aquesta eliminació de carril
MÀRIUS TORRES
 Senyalitzar el camí escolar
 Carrer Albereda amb Joventut: Instal·lar un semàfor.
CHARLIE RIVEL
 Reduir la velocitat.
 Allunyar els contenidors.

GORNAL
GORNAL
 Pintar la façana de l’escola.
 Pintar els carrers i que hi hagi més color.
 Mes passos de vianants.
 Falten grafits.

GRANVIA SUD
FREDERIC MISTRAL
 Col·locació de més semàfors en els carrers del voltant de l’escola i ampliar la seva
durada a la Granvia.
 Col·locació senyalització de zona escolar.
 Col·locar “badens” per reduir la velocitat i garantir que es respecten els passos de
vianants
 Marcar com a camí escolar tots els accessos a l’escola.
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Més vigilància policial en “hores punta”.
Modificació del carril bici a la sortida del Ferrocarril Ildefons Cerdà per donar
preferència al vianant.
Reduir el temps de freqüència de l’autobús 125 (Barcelona).
Més presencia policial a la zona de sortida dels calabossos a la Ciutat de la Justícia.
Passos de vianants de colors.

LA FLORIDA
SAN JAIME
 Guàrdia urbana a les entrades i sortides de les escoles.
PERE LLISCART
 Ampliar les voreres del carrer Travessera de Collblanc.
 “Badens” per reduir la velocitat.
EDUARD FONTSERÈ
 Posar llum al túnel .
MENÉNDEZ PIDAL
 Controlar els cotxes mal aparcats sobre la vorera.
 Hi ha moltes queixes sobre el bar de la cantonada: baralles, borratxos, tabac,…
 Treure els contenidors de la porta dels petits.
 Pintar els passos de vianants de colors.

PUBILLA CASES
JOSEP Mª FOLCH I TORRES
 Més zones verdes, flors, arbres, un parc més bonic i xulo
 Menys fum de tabac.
 Més alegria i felicitat.
 Més seguretat al carrer.
 Més papereres.

SANT JOSEP
JOAN MARAGALL
 Carrer Sant Josep: Tallar la circulació al carrer durant les entrades i sortides.
 Limitar la velocitat màxima permesa als carrers principals propers a l'escola
(Avinguda Josep Tarradellas i Carrer Enric Prat de la Riba).
 Millorar la neteja dels carrers. Netejar els excrements i pixats de gos. Millorar la
neteja dels contenidors per evitar la pudor i l’acumulació de bosses d’escombraries
al voltant.
 Carrer Estrella cantonada Carrer Esquadres: Posar un pas de vianants.
 Més presència de policia local regulant el trànsit i a les entrades i sortides de
l’escoles.
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Senyalitzar un camí escolar cap a les 4 escoles properes.
Posar “badens” per limitar la velocitat als carrers propers a l’escola.
Major control dels cotxes mal aparcats, sovint sobre les voreres.
Que les obres es realitzin en període no escolar.
Carrer Enric Prat de la Riba cantonada Carrer Sant Josep: Allargar la durada del
semàfor pels vianants.
 Adaptar una zona per poder aturar un moment el cotxe per deixar els nens de
forma segura.
PAU SANS
 Fer les voreres mes amples.
 Passos de vianants més segurs i ben senyalitzats.
 Control i restricció de transit de cotxes al Passatge Miner durant les hores d’entrada
i sortida.
 Carrers més néts. No haver de saltar pipis i caques de gossos. Agafar ADN dels
gossos i posar multa als amos.
 Més freqüència d’autobusos.
 Menys trànsit.
 Més espais verds, més colors a la ciutat i mobiliari urbà, més carrers de vianants.
 Més presència de policia local regulant el tràfic i a les entrades i sortides de
l’escoles.
 Posar senyals més visibles (pàrquing Mercadona, passos vianants, prohibit circular,
escoles, etc…).
 Millorar la il·luminació.
 Que no és pugui fumar i que a els cotxes siguin elèctrics.
 Esborrar pintades.
 Obligatorietat de portar els gossos lligats i no deixar-lo estar prop de l’entrada de
l’escola.

SANTA EULÀLIA
BISBE BERENGUER
 Posar més il·luminació i càmeres en trams solitaris i foscos
 Més neteja i arreglar els carrers
 Regular el trànsit
CASAL DELS ÀNGELS - PRIMÀRIA
 Més freqüència de pas dels autobusos.
 Posar un senyal de zona escolar al carrer jacint Verdaguer
 Pintar el pas de vianants de color vermell per a una major visualització per als
conductors.
 Ampliar la tanca protectora que hi ha a l’entrada del carrer Jacint Verdaguer.
 Pintar a l’asfalt els indicadors de velocitat.
 Presència de guàrdia urbana per controlar el bon ús de la zona de càrrega i
descàrrega.
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Canviar la ubicació dels contenidors que es troben davant la porta principal (carrer
Pareto)
CASAL DELS ÀNGELS – SECUNDÀRIA
 Millorar la il·luminació de la zona d’accés al parc.
 Podar els arbusts del parc doncs és una zona on s’han trobat xeringues
MILAGROS CONSARNAU
 Ampliar les voreres.
 Més zones verdes.
 Millorar els passos de vianants.
PACO CANDEL
 Tenir cura i millorar el manteniment del paviment i voreres.
 Senyalitzar el camí escolar
 Donar prioritat als vianants
 Reduir la velocitat dels vehicles
 Més presència de policia local.
 Millorar la neteja dels carrers.
 Augmentar la freqüència de pas dels autobusos.
POMPEU FABRA
 Finalitzar les obres del metro.
 Més presència de policia local.
 Carrer de Rosell i carrer Pi i Maragall: Tallar la circulació al carrer durant les
entrades i sortides.
 Ampliar les voreres (Castelao, Aprestadora, Gasòmetre, ...)
 Millorar la neteja dels carrers.
 Carretera de Santa Eulàlia amb carrer Castelao: Els cotxes que pugen per Castelao i
giren no respecten el semàfor intermitent mentre està verd pels vianants.
 Avinguda del Carrilet amb carrer Gasòmetre: Instal·lar un semàfor.
 Carrer Gasòmetre: Major control dels cotxes mal aparcats sobre la vorera.
 Reduir la velocitat dels vehicles al voltant de l’escola.
 Millorar la senyalització.
 Posar un carril bici.
 Carrer Prat de la Manta: Posar un pas de vianants.
 Carrer Castelao amb Aprestadora: Cruïlla perillosa.
 Millorar la neteja dels carrers.
 Millorar la protecció de l’entrada d’infantil doncs està molt propera a la carretera.
 Ampliar les zones de vianants.
 Millorar la il·luminació.
 Instal·lar més semàfors.
 Carrer Badalona amb Narcís Monturiol: Instal·lar un semàfor.
 Eliminar el pipi ca del costat de l’escola.
 Canviar la porta de sortida i que es faci per on està el pipi ca.
 Millorar la senyalització dels passos de vianants.
 Carrer Àngel Guimerà: Major control dels cotxes mal aparcats sobre la vorera.
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PRAT









Carrer Àngel Guimerà: Retirar els contenidors
Millorar la neteja dels parcs del voltant
DE LA MANTA
Ampliar les voreres.
Més presència de policia local.
Millorar la neteja dels carrers.
Carrer Castelao amb carrer Natzaret: Els vehicles no respecten el semàfor
intermitent.
Posar un carril bici.
Ampliar les zones verdes.
Passos de vianants elevats.
Ampliar el temps dels semàfors per poder creuar.

PROVENÇANA
 Millorar la neteja dels carrers i de la plaça Escorça.
 Ampliar les voreres
 Augmentar el nombre de passos de vianants.
SANTA EULÀLIA
 Ampliar les voreres.
 Major control dels cotxes mal aparcats, sovint sobre les voreres.
 Millorar la il·luminació dels carrers, especialment al vespre i al matí.
 Més presència de policia local a les entrades i sortides de l’escoles
 Carrer Aprestadora cantonada carrer Modern: Instal·lar un semàfor

TORRASSA
MONTESSORI
 Millorar la neteja dels carrers.
 Ampliar les voreres.
 Eliminar els escocells buits del mig de les voreres.
 Millorar senyalització
 Més presència de policia local a les entrades i sortides de l’escoles
SANT JAUME DE LA FEP
 Ampliar les voreres.
 Arreglar els carrers en mal estat.
 Posar més passos de vianants i pintar-los de color.
 Millorar la neteja dels carrers.
 Reduir la velocitat dels cotxes.
 Fer el carrer per a vianants.
 Acabar les obres.
 Col·locar arbres grans.
 Més presència de policia local a les entrades i sortides de l’escoles.
 Carrer Jaume Busquets: Tallar la circulació al carrer durant les entrades i sortides.
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 Millorar la il·luminació.
SANTIAGO RAMÓN Y CAJAL
 Millorar la neteja dels carrers.
 Millorar la senyalització.
 Canviar la ubicació dels contenidors.
 Eliminar els escocells buits del mig de les voreres.
Annex III. Zones educatives de primària i secundària

Annex IV. Situació dels centres educatius a la ciutat
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NOVÈ.- Traslladar aquests acords a la Xarxa Groga de l‟Hospitalet de Llobregat, a
les AMPA i AFA de la ciutat, als centres educatius, al Consell Educatiu de
l‟Hospitalet de Llobregat, a les entitats que treballen temes d‟accessibilitat al
municipi (associació Sumem, etc) i mobilitat sostenible (La Saboga, etc), a les
associacions de veïns/veïnes, la FAVL‟H.
ERC, CUP-PA
Amb l’adhesió de CiU
MOCIÓ 28.- DE SUPORT ALS CANTANTS DE RAP VALTONYC, HÁSEL I ELGIO
EN DEFENSA DE LA LLIBERTAT D'EXPRESSIÓ.
La votació d’aquesta moció s’ha produït de manera separada per cadascun dels
punts de la seva part dispositiva, amb el resultat següent:
a) Acords Primer i Segon: rebutjats amb 18 vots en contra dels representants
del PSC-CP, Srs./Sres. Núria Marín Martínez, Francesc J. Belver Vallés,
Cristian Alcázar Esteban, José Castro Borrallo, Manuel Brinquis Pérez, José M.
García Mompel, Jaume Graells Veguin, Jesús Husillos Gutiérrez, M. Ángeles
Sariñena Hidalgo, Rocío Ramírez Pérez i David Quirós Brito; dels representants
de CIUTADANS, Srs./Sres. Miguel Manuel García Valle, M. Carmen Esteban
Fernández, Rainaldo Ruiz Narváez i Jesús Amadeo Martín González; 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 9 vots a favor dels representants d’ICV-EUiA-PIRATES-E, Sres./Sr. Ana
González Montes, Juliana Carballeira Pascual i Iván Nieto Martínez; dels
representants 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; assistents presents en el
moment de la votació.
Els acords rebutjats literalment deien:
Primer.- Manifestar la preocupació per la deriva autoritària de l’Estat
expressada en la modificació del Codi Penal de 2015 que habilita l’extensió del
delicte d’enaltiment del terrorisme i d’injúries al Rei a casos com els de Josep
Miquel Arenas, més conegut com Valtonyc, Pablo Hásel i Alex Nicolaev, més
conegut com a Elgio.
Segon.- Mostrar el suport als cantants de rap Valtonyc, condemnat a tres anys i
mig de presó, Pablo Hásel, condemnat a dos anys i nou mesos de presó, i al
cantant de rap Elgio condemnat a dos anys i un dia de presó, cal recordar-ho,
per meres expressions o idees.
b) Acords Tercer, Quart i Cinquè s’aproven i es renumeren com a Primer,
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Segon i Tercer.
Els acords inicialment Tercer i Cinquè han estat aprovats amb 20 vots a
favor dels representants del PSC-CP, Srs./Sres. Núria Marín Martínez,
Francesc J. Belver Vallés, Cristian Alcázar Esteban, José Castro Borrallo,
Manuel Brinquis Pérez, José M. García Mompel, Jaume Graells Veguin,
Jesús Husillos Gutiérrez, M. Ángeles Sariñena Hidalgo, Rocío Ramírez
Pérez i David Quirós Brito; dels representants d’ICV-EUiA-PIRATES-E,
Sres./Sr. Ana González Montes, Juliana Carballeira Pascual i Iván Nieto
Martínez; dels representants d‟ERC-AM, Srs. Antoni Garcia i Acero i Jorge
García Muñoz; del representant de CiU, Sr. Jordi Monrós i Ibáñez; del
representant de la CUP-PA, Sr. Christian Giménez Márquez; i 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.
L‟acord inicialment Quart ha estat aprovat amb 24 vots a favor dels
representants del PSC-CP, Srs./Sres. Núria Marín Martínez, Francesc J.
Belver Vallés, Cristian Alcázar Esteban, José Castro Borrallo, Manuel
Brinquis Pérez, José M. García Mompel, Jaume Graells Veguin, Jesús
Husillos Gutiérrez, M. Ángeles Sariñena Hidalgo, Rocío Ramírez Pérez i
David Quirós Brito; dels representants de CIUTADANS, Srs./Sres. Miguel
Manuel García Valle, M. Carmen Esteban Fernández, Rainaldo Ruiz
Narváez i Jesús Amadeo Martín González; dels 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.
El text definitiu aprovat de la moció és el següent:
Atès que el Tribunal Suprem va ratificar la condemna de tres anys i sis mesos de
presó pel cantant de rap Josep Miquel Arena Beltrán, conegut com a Valtonyc, per
"enaltiment del terrorisme i humiliació de les víctimes", "calúmnies i injúries greus a
la Corona" i "amenaces" contra el president d'Actúa Baleares, Jorge Campos. La
sentència arriba poques setmanes després que un altre raper, el lleidatà Pablo
Hasel, fos jutjat a l'Audiència Nacional acusat d'enaltiment del terrorisme, injúries a
la corona i a les institucions de l'Estat per comentaris fets a twitter. Demanen per a
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ell dos anys i nou mesos de presó i una multa de 40.500 euros, que en cas
d'impagament elevaria la condemna a 5 anys. Així mateix, mesos abans Alex
Nicolaev, el raper de Sabadell conegut com a Elgio, també va ser acusat per l‟AN
per enaltiment del terrorisme, amb altres membres del col·lectiu La Insurgencia, i
ara s‟enfronta a dos anys i un dia de presó i una multa de 4.800€.
Atès que poques hores després de la sentència a Valtonyc, van tenir lloc dos fets
especialment greus: El segrest cautelar del llibre Fariña, del periodista Nacho
Carretero,que aprofundeix en la història del narcotràfic a Galiza; i la retirada a
ARCOMadrid de l'obra titulada Presos Políticos en la España Contemporánea, en
què apareixen, pixelades, imatges d'Oriol Junqueras, Jordi Sànchez, Jordi Cuixart o
els joves d'Altsasu.
Atès que 2017 pot ser recordat com l'any dels delictes d'opinió. El conegut cantant
de Def con Dos, Cesar Strawberry va ser condemnat a un any i mig de presó per un
delicte d‟enaltiment del terrorisme i humiliació de les víctimes per comentaris
publicats a Twitter. La tuitaire Cassandra Vera va ser condemnada per l'Audiència
Nacional a un any de presó i 7 d'inhabilitacio absoluta per piulades sobre el feixista
Carrero Blanco. El col·lectiu de rap La Insurgencia també va passar per l'AN i van
ser condemnats a un any i un dia de presó per enaltiment del terrorisme. 2017 ens
deixa dades significatives i alarmants: només en una setmana del mes de març van
tenir lloc set judicis per enaltir el terrorisme a les xarxes. El novembre, Alfredo
Ramírez es convertia en la primera persona que entrava a presó per opinar a les
xarxes socials.
Atès que la persecució de la llibertat d‟expressió a Espanya s‟ha mogut en uns
estàndards preocupants des de fa ja temps, però està arribant a cotes inaudites a
partir de l‟any 2015 quan el Govern del PP va aprovar la Llei de Seguretat
Ciutadana i endurir el Codi Penal. Aquesta reforma ha permès d‟una banda, l‟ús
expansiu de la legislació antiterrorista per perseguir part de la dissidència política.
Així ho denuncien organitzacions com Amnistia Internacional en l‟Informe “UE: Las
orwellianas leyes antiterroristas privan de derechos bajo el pretexto de defenderlos”,
publicat el gener de 2017. L‟Informe revela que a l‟Estat Espanyol les reformes del
Codi Penal de 2015 sobre l‟enaltiment del terrorisme han ofegat ja opinions i
comentaris legítims constituint “una limitació absolutament desproporcionada de la
llibertat d‟expressió”. I és que l‟ús de tipus delictius relacionats amb el terrorisme tan
sols és acceptable quan l‟expressió corresponent pugui ser efectivament vinculada
a una voluntat i efecte de donar lloc o provocar accions terroristes. Les expressions
genèriques de desitjos o altres formes de provocació en aquest terreny, per molt
ofensives que siguin per alguns sectors de la població, no poden ser perseguides a
través d‟aquest tipus penal sense incórrer en el risc de crear un ambient de censura
i intimidació entre aquells que volen expressar opinions extremes, provocadores o
xocants. En el mateix senti s‟ha manifestat el Relator especial de les Nacions
Unides per a la llibertat d‟expressió, que ha alertat que amb aquesta reforma del
Codi Penal es podrien penalitzar comportaments que fins aleshores no constituïen
delictes de terrorisme.
Atès que el dret a la llibertat d‟expressió no consisteix només en tolerar allò innocu,
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autoritzat, que pugui deixar indiferent al poder. El que es protegeix en democràcia
“és precisament quan es presenten idees que ofenen, xoquen, o pertorben l‟ordre
establert quan la llibertat d‟expressió és més preciosa”. Així ho recull el Tribunal
Europeu de Drets Humans que va condemnar l‟Estat Espanyol en el denominat
“Cas Otegi” amb sentència del 15 de març de 2011.
Atès que la privació de llibertat, o fins i tot, l‟ús del dret penal per perseguir meres
expressions o idees (llibres, cançons, tuits, etc) constitueix de per si una mesura
desproporcionada i, en conseqüència condemnada per part d‟organismes rellevants
de Nacions Unides, el Consell d‟Europa i el propi Tribunal Europeu de Drets
Humans. L‟art, expressat en qualsevol de les seves formes -literatura, pintura,
teatre, cinema o com fa Valtonyc, amb la música-, no pot ser limitat per la seva
ideologia i ha de poder expressarse amb un marge de llibertat ampli. Cada
condemna a un artista per les seves expressions és un atac a la llibertat d‟expressió
del conjunt de la ciutadania i al pluralisme polític que és un valor fonamental i
pressupòsit d‟una societat democràtica.
El Ple, a proposta dels grups polítics municipals d‟ERC i CUP-PA, amb l‟adhesió de
CIU-PDCAT, acorda:
Primer.- Instar el Govern de l‟Estat i les Corts espanyoles a impulsar els canvis
legislatius necessaris per la derogació de la Llei de Seguretat Ciutadana i la reforma
del Codi Penal per tal de garantir el ple exercici de la llibertat d‟expressió,
especialment en les expressions artístiques.
Segon.- Mostrar el suport a aquelles iniciatives ciutadanes d‟artistes, músics, i
veïns i veïnes en general que s‟organitzen al voltant de la defensa de la llibertat
d‟expressió.
Tercer.- Traslladar els presents acords al Consell de Ciutat, als Consells de
Districte, a la F.A.V. de l‟Hospitalet, a Josep Miquel Arenas, conegut com Valtonyc,
a Pablo Hásel, a Alex Nicolaev, més conegut com a Elgio, als grups polítics del
Congrés dels Diputats, del Senat, del Parlament de Catalunya i al Govern espanyol.

ICV-EUiA-PIRATES, CiU
Amb l’adhesió de CUP-PA
MOCIÓ 29.- PER ATURAR L’APLICACIÓ DEL PLA DIRECTOR DE L’ARBRAT
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 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

…/…

153

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 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.

ICV-EUiA-PIRATES
Amb l’adhesió de CiU
MOCIÓ 30.- D’ACCIONS URGENTS DE CONSOLIDACIÓ I SEGURITAT DEL
PATRIMONI LH I PROPOSTES DE FUTUR: CASTELL DE BELLVIS I CAN
TRINXET.
La votació d‟aquesta moció s‟ha produït de manera separada per cadascun dels
punts de la seva part dispositiva, amb el resultat següent:
a) Acords PRIMER, SEGON, TERCER, QUART, SISÈ i VUITÈ: han estat
aprovats per unanimitat dels assistents presents en el moment de la votació.
b) Acord CINQUÈ: ha estat aprovat amb 14 vots a favor dels representants de
CIUTADANS, Srs./Sres. Miguel Manuel García Valle, M. Carmen Esteban
Fernández, Rainaldo Ruiz Narváez i Jesús Amadeo Martín González; dels
representants d’ICV-EUiA-PIRATES-E, Sres./Sr. Ana González Montes, Juliana
Carballeira Pascual i Iván Nieto Martínez; dels representants 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.
El text definitiu aprovat de la moció és el següent:
Atès que la protecció i cura del patrimoni arquitectònic, artístic, cultural, natural i
immaterial és l‟exercici responsable d‟una comunitat per tal de conservar i
potenciar, activament, el conjunt d‟aquests béns, produïts per ella mateixa en temps
passats – àdhuc contemporàniament- amb la finalitat d‟incorporar-los al seu actiu en
tant que objectes de gaudi, testimoni de la seva història i de les seves capacitats
creatives, i mantenir-los en condicions de ser transmesos a generacions
successives.
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Atès que el valor artístic, cultural i històric dels edificis i obres patrimonials rau
substancialment en la seva integritat i que el patrimoni arquitectònic és susceptible
d‟ésser modificat, alterat i/o abandonat fins a la ruïna per part de la propietat.
Atès que diversos edificis patrimonials protegits de la ciutat de l‟Hospitalet de
Llobregat es troben en un estat de conservació precari, abandonat des de fa anys
als efectes del pas del temps i del clima, agravant les patologies existents en els
edificis i arribant al punt de col·lapse en alguns casos.
Atès que a la ciutat hi ha vigent un Pla especial urbanístic de protecció del patrimoni
arquitectònic (PEPPA), pendent d‟actualització des de fa ja 7 anys, que contempla
la protecció del patrimoni arquitectònic de la ciutat i especifica els graus de
protecció. Aquest Pla especial és d‟obligat compliment i estableix la protecció de les
diferents edificacions, conforme als seus valors i significació.
Atès que són nombrosos els casos d‟edificis i elements patrimonials ignorats i
menyspreats per part del govern com les restes del canal de la Infanta, el pi de la
Remunta, Godó i Tries, Albert germans, Cosme Toda, Can Rigalt, Cal Masover nou,
Cal Trabal, Ca l‟esquerrer, la Torre Gran i un llarg etcètera. Edificis i elements
protegits en molts casos i candidats a protecció en altres.
Atès s‟ha denunciat repetidament al ple municipal la situació de precarietat de
l‟estat a diverses masies i edificis patrimonials protegides de l‟Hospitalet Llobregat,
així com l‟interès en la conservació i difusió del patrimoni a la nostra ciutat. Són
exemples les mocions presentades per ERC per la conservació de la masia de Can
Rigalt (aprovada al ple de setembre de 2015 i tornada aprovar un any més tard al
ple de setembre de 2016) i per incorporar panells informatius a edificis i elements
patrimonials (aprovada al ple de gener de 2016) o la moció per la preservació del
carrer Xipreret i d‟actualització del PEPPA (presentada al ple de desembre de
2017). També donen constància d‟això les mocions de CIU pel reconeixement de
l‟edifici de “El Coro”, ara desaparegut (aprovada al ple de octubre de 2016). També
les mocions presentades pel grup d‟ICV-EUiA-PIRATES per l‟actualització del
PEPPA i per la inclusió de zones d‟expectativa arqueològica (aprovada al ple de
juny de 2016) o la moció de disciplina urbanística per la conservació del patrimoni
protegit: Torre Gran, Cal Masover nou i Can Rigalt (aprovada al ple de gener de
2018), entre d‟altres.
Atès que l‟Ajuntament de L‟Hospitalet ha de vetllar per la conservació del Patrimoni
històric de la ciutat. Tornem a recordar al govern la necessitat i l‟obligació de
l‟Ajuntament de consolidar, protegir i difondre aquests elements reivindicats, que
continuen en risc extrem en alguns casos com el de la Torre gran o el de Can
Rigalt.
Atès que el govern supedita la intervenció i la restauració del patrimoni en
operacions urbanístiques al·legant que les plusvàlues recaptades es destinaran a la
compra i/o restauració d‟elements i edificis patrimonials de la ciutat. En massa
ocasions trobem que un cop construïts tots els edificis nous i venuts tots els
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habitatges, els equipaments i els edificis patrimonials, total o parcialment, resten
sense restaurar i sense transformar-se en els equipaments promesos en l‟inici de la
operació urbanística. Trobem el cas de la Godó i Tries a plaça Europa, Can Trinxet
a Santa Eulàlia, la masia de la Remunta a la zona de l‟ARE de la Remunta,
Atès que l‟increment del nombre d‟habitatges a la ciutat requereix de nous espais
lliures i nous equipaments públics, es fa especialment necessària la recuperació
dels edificis patrimonials com espais d‟ús per la ciutadania. No podem continuar
incrementant el número d‟usuaris dels equipaments actuals (en molts casos ja
saturats). Els edificis patrimonials necessiten dotar-se com equipaments públics per
la ciutadania.
Atès que l‟emergència pel mal estat ens obliga a posar el focus en tres elements
concrets que revesteixen una urgència especial pel risc de desaparició per una
banda, pel risc a la seguretat de la persones per altre banda i per dignitat i orgull del
barri. Ens referim a les restes del Castell de Bellvís, a la fàbrica modernista de Can
Trinxet i a Can Rigalt.
Atesa la possibilitat que puguin aparèixer noves restes patrimonials i
arqueològiques en el seu entorn i que l'Ajuntament té l'obligació de protegir el
patrimoni arqueològic de forma preventiva, establint zones d'expectativa
arqueològica per tal d'assegurar que futures intervencions urbanístiques realitzaran
intervencions preventives, d'acord amb la llei de patrimoni i el decret d'intervencions
arqueològiques.
CASTELL DE BELLVÍS
Atès que el maig de l‟any 2008 l'Ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat va anunciar
el descobriment de les restes d'una fortificació medieval durant les tasques prèvies
a les obres de rehabilitació de la Casa de la Torrassa a la Ronda de la Torrassa,
123-129. L'Hospitalet de Llobregat.
Atès que la primera documentació que es té del castell o torre de Bellvís és del
segle X. La següent referència és al segle XII, i es menciona altres vegades en els
segles posteriors fins al segle XVI, moment que desapareix de la documentació. La
primera referència documental directa a la masia de la Torrassa data de l'any 1512 i
apareix en un escrit del notari barceloní Anton Benet Joan, que la menciona com “la
torre qui és vora proensana”. Aquest document està recollit en el llibre de Jaume
Codina, Els pagesos de Provençana, el qual explica "La torra qui és vora
proensana" és l'antic castell o torre de Bellvís, més tard anomenat La Torrassa, i
que el 1512 encara es conserva en estat acceptable en un pujol a la part damunt
del camí ral. Als segles XVII i XVIII es van fer grans reformes i ampliacions
estructurals de la casa, i als segles XIX i XX se li va annexar un cos al sector nord i
un altre al sud. L'any 1902 comença la urbanització del barri de la Torrassa i la
masia queda integrada dins l'entramat urbà.
Atès que segons fonts municipals, les restes medievals es van trobar amagades
darrere de construccions modernes pertanyents a l'edifici de La Torrassa, catalogat
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en el pla especial de protecció del patrimoni arquitectònic de l'Hospitalet (Fitxa 97
del PEPPA).
Atès que la rehabilitació de la Casa de la Torrassa tenia com a objectiu convertir-la
en equipament. Prèviament a la intervenció, l'Ajuntament va realitzar un estudi
històric i diferents excavacions arqueològiques preventives que van confirmar la
presència d'un gran edifici medieval de planta rectangular construït en un moment
no posterior al segle XII. Els arqueòlegs van trobar sis finestretes en un dels murs i
un fossat de grans dimensions i d'això es desprèn que es tractava d'una fortificació
militar, que podria correspondre a l'antic castell o torre de Bellvís. Aquest castell
està documentat des del segle X i més tard va ser denominat La Torrassa i
reconvertit en masia en l'època baix-medieval i moderna. El castell de Bellvís
estava situat sobre el talús que separa el Samonta de la Marina i dominava cap al
sud la zona de Santa Eulàlia, el camí reial i el mar, i cap al nord el pas per les terres
altes de l'Hospitalet de Llobregat.
Atès que davant la importància dels elements trobats i al tractar-se d'una
construcció fortificada, la Casa de la Torrassa va ser declarat Bé Cultural d'Interès
Nacional amb codi BCIN: 4034-MH i IPAC: 37611.
Atès que durant els anys 2015-2016 es van fer treballs parcials de consolidació de
l‟estructura, enderrocant algunes estructures modernes que feien perillar l‟estabilitat
del conjunt i que van deixar d‟altres que donaven un suport, tot que precari, a les
restes antigues. Aquests treballs havien de tenir continuïtat en 6 mesos però dos
anys mes tard trobem que no s‟ha avançat res.
Atès que el castell de Bellvís es troba actualment en desús i en un estat molt precari
de conservació.
CAN TRINXET
Atès que al carrer de Santa Eulàlia 182-212 trobem part de l‟antic recinte industrial
modernista de Can Trinxet, catalogat com a bé cultural d‟interès local (Fitxa 92 del
PEPPA).
Atès que el complex industrial de Can Trinxet, va ser construït en 1905, per Joan
Alsina i Arús, per acollir la fàbrica Avelino Trinxet i Fills. En aquell moment ja era
una de les fàbriques tèxtils de cotó més importants a nivell nacional. En 1914 es va
ampliar el recinte, i el 1916 s'aixecà el mur que envoltava al complex industrial. En
1933, arrenda els locals d'una empresa tèxtil contigua, Can Gras, construïda entre
1906 i 1910 segons el projecte de Modest Feu i dedicada a la producció de pana i
llençols. L'impuls definitiu de l'inici d'aquest nucli industrial de Santa Eulàlia, en
l'Hospitalet, va ser Can Gras, utilitzada com a fàbrica de la família Trinxet en 1933.
Atès que la nau Can Gras (nau conservada de Can Trinxet) és un dels exponents
de l'arquitectura modernista industrial de principis del segle XX.
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Atès que el 23 de maig del 2000 la direcció General d‟Ordenació del Territori i
Urbanisme de la Generalitat de Catalunya dóna conformitat al text refós de la
modificació al pla general metropolità del sector Can Trinxet, projecte impulsat pel
govern del PSC a finals dels anys 90. Arrel d‟això l‟Ajuntament va obtenir la
titularitat de la nau original de Can Gras i a canvi ADU impulsava una reforma
urbanística d‟aquella zona industrial per fer originàriament 264 habitatges de 90
metres quadrats. L‟Aleshores alcalde de L‟Hospitalet de Llobregat Celestino
Corbacho va declarar que “debemos abrir un periodo de reflexión sereno para
determinar su uso”. El període de reflexió citat s‟ha pres ja 17 anys de serenor i
abandonament de l‟edifici.
Atès que aquest pla va suposar l‟enderroc de parts importants i interessants del
recinte de Can Trinxet i va suposar la desaparició, degut a un accident a l‟enderroc
dels edificis, de la caseta modernista del recinte, protegida aleshores pel PEPPA,
Atès que al llarg dels anys s‟han publicat nombrosos titulars sobre la suposada
“recuperació de Can Trinxet” i dels múltiples suposats úsos que es farien. Es va
realitzar un projecte executiu per la implantació de l‟EMCA (Escola de Música –
Centre de les Arts) de l‟Hospitalet de Llobregat que finalment va quedar en res, tot
havent-se aprovat al ple municipal d‟abril de 2010 la Modificació puntual de Pla
general metropolità per a la concreció de l‟ús i dels paràmetres d‟edificació d‟un
equipament destinat a Centre de les Arts Escola de Música al sector de Can
Trinxet. Actualment havent-se instal·lat la seu al barri del Gornal.
Atès que el govern municipal ha realitzat diverses activitats en el recinte exterior i
interior de Can Trinxet durant els últims anys (Consell de ciutat, exposició sobre
Andy Warhol, etcètera), fent actuacions cosmètiques mínimes i sense una actuació i
restauració integral del conjunt arquitectònic que garanteixi la integritat, seguretat,
accessibilitat i salubritat mínimes requerides per un espai d‟aquestes
característiques per realitzar activitats de pública concurrència.
Atès que el passat cap de setmana es va realitzar una assemblea ciutadana sota el
lema #CanTrinxetViu per recuperar el recinte com a ús públic. Poques hores
després es va esfondrar una zona porticada de la construcció original, sense causar
danys personals, afortunadament.
El Ple, a proposta del Grup Polític Municipal d‟ICV-EUIA-PIRATES-E i amb
l‟adhesió del Grup Polític Municipal de CiU acorda:
PRIMER.- Instar al govern municipal a que, de manera urgent, realitzi les
reclamacions a les administracions corresponents i les actuacions necessàries per
garantir l‟inici imminent dels treballs de consolidació estructural de les restes
catalogades de Bé cultural d‟interès nacional (BCIN) del castell de Bellvís per tal
de garantir la seva correcta preservació, així com la seguretat de la zona. Dintre de
les actuacions a realitzar des del municipi es plantejaran demanar partida
pressupostària als fons FEDER, a la partida de cultura de la Generalitat de
Catalunya i destinar una partida pressupostaria municipal pròpia.
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SEGON.- Instar al govern a realitzar, amb la màxima prioritat, un estudi global de
necessitats i concurs públic d‟idees per l‟ús del castell de Bellvís enfocat a la
museïtzació i difusió de la història de la nostra ciutat (museu, centre d‟interpretació
històrica, etcètera).
TERCER.- Instar al govern a la realització d‟un pla d‟entorn del castell de Bellvís
un estudi global de necessitats i concurs públic d‟idees per l‟ús del castell de Bellvís
enfocat a la integració urbana de les restes i del nou equipament resultant amb
l‟entorn immediat i amb el parc de la Torrassa.
QUART.- Instar al govern municipal a que, de manera urgent, realitzi les
reclamacions a les administracions corresponents i les actuacions necessàries per
garantir l‟inici imminent dels treballs de consolidació estructural de Can Trinxet per
tal de garantir la seva correcta preservació, així com la seguretat de la zona. Dintre
de les actuacions a realitzar estarà la recuperació de la zona porticada que es va
enfonsar i la restauració de la teulada original, entre d‟altres.
CINQUÈ.- Instar al govern municipal a que es reconstrueixi la caseta modernista de
l'entrada de Can Trinxet que es va enderrocar per accident al gener de 2002, i que
estava protegida pel PEPPA per garantir el conjunt artístic arquitectònic en la seva
totalitat.
SISÉ.- Instar al govern municipal a realitzar, amb la màxima prioritat, un estudi
global de necessitats i concurs públic d‟idees per l‟ús de Can Trinxet a equipament
públic de ciutat.
SETÈ.- Instar al govern municipal a traslladar fora del recinte de Can Trinxet totes
les activitats programades fins que les feines de consolidació i adequació permetin
gaudir del recinte en condicions de seguretat i salubritat.
VUITÈ.- Donar trasllat d‟aquests acords al Centre d‟estudis de L‟Hospitalet de
Llobregat, a l‟associació Perseu per la defensa del patrimoni, a l‟associació Tres
Quarts per Cinc Quarts . Espai de debat, a l‟Ateneu de Cultura Popular, al Museu
de l‟Hospitalet de Llobregat, a la Federació d‟associacions de veïns i veïnes de
l‟Hospitalet de Llobregat, a les associacions de veïns i veïnes de l‟Hospitalet de
Llobregat, a l‟agencia de Desenvolupament Urbà, al Departament de Territori i
Sostenibilitat de la Generalitat, al departament de Cultura de la Generalitat.
ERC, CUP-PA
MOCIÓ 31.- PER LA RECUPERACIÓ DE LA SOBIRANIA CATALANA. 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
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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;
amb 4 vots a favor 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 amb 3 vots
d’abstenció dels representants d’ICV-EUiA-PIRATES-E, Sres./Sr. Ana González
Montes, Juliana Carballeira Pascual i Iván Nieto Martínez; assistents presents en el
moment de la votació.

MOCIÓ 32.- PER IMPULSAR QUE EL 28 DE JUNY, DIA INTERNACIONAL DE
L’ALLIBERAMENT LGTBI, DISPOSI D’UN CARRER A LA CIUTAT DE
L’HOSPITALET DE LLOBREGAT.
Es dóna compte de la moció que es transcriu seguidament, i sotmesa a votació ha
estat aprovada 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 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 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.
El text definitiu aprovat de la moció és el següent:
El dia 28 de juny es commemora de forma internacional el Dia de l‟Alliberament
LGTBI, un dia de celebració, d‟alliberament i de reivindicacions de totes les
persones que no es senten heteronormatives en la seva identitat de gènere o
orientació sexual. Una crida d‟aquest col·lectiu ampli i divers, cap a la construcció
d‟una societat plenament tolerant, lliure i igualitària.
La data del 28 de juny rememora els disturbis de 1969 a Stonewall (Nova York,
Estats Units), quan la comunitat LGTBI es va enfrontar, por primera vegada de
forma clara i contundent, contra un sistema, societat i estat que perseguia a
qualsevol mena d‟orientació o identitat sexual diferent a la heternormativa.
Per tant, aquesta data ens parla de la lluita per la llibertat i la dignitat de totes les
persones. És una denúncia de les discriminacions i agressions que,
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malauradament, encara rep el col·lectiu a les nostres ciutats i pobles, però també
una crida a l‟expressió pública i festiva de la dignitat de qualsevol opció i dissidència
de gènere, sexual, afectiva o relacional. És la defensa d‟un orgull inclusiu, de la
dignitat inalienable de totes les persones per exercir la seva llibertat personal. Una
lluita que va més enllà dels intents de comercialització i banalització de la
commemoració del 28 de juny, dels últims anys. Una data en la qual posar l‟accent
en la memòria històrica sobres les injustícies, discriminacions laborals, agressions,
morts i presó de milers de persones durant segles, només per ser qui eren, i una
mirada també a les reivindicacions assolides des del propi moviment social, des de
1969 i fins avui.
Donat que l‟Hospitalet de Llobregat ha sigut un dels primers municipis de Catalunya
en abordar el tema de la llibertat sexual i la lluita contra l‟assetjament i la
LGTBIfòbia a l‟àmbit educatiu.
Donat que l‟Ajuntament ha expressat en nombroses ocasions el seu compromís
amb la lluita contra la LGTBIfòbia, en forma de moció o declaració institucional i la
defensa de les llibertats sexuals.
Atès que el dia 28 de juny està inclòs dins l‟agenda municipal de dies
internacionals, amb diferents activitats programades cada any des de l‟Ajuntament
de l‟Hospitalet de Llobregat i des d‟entitats locals o nacionals.
Atès que posar en marxa l‟acord proposat en aquesta moció, suposaria que
l‟Hospitalet de Llobregat es convertís en la primera ciutat de Catalunya a dedicar un
carrer al 28 de juny, Dia Internacional de l‟Alliberament LGTBI.
Donat que el suport institucional, la visibilitat i l‟afirmació en la lluita per aconseguir
la igualtat plena del col·lectiu LGTBI és clau per a la construcció d‟un municipi i un
veïnat referent en la defensa de les llibertats sexuals i de gènere.
El Ple municipal de l‟Ajuntament de l‟Hospitalet de Llobregat, a proposta dels grups
polítics municipals d‟ERC i CUP-Poble Actiu, acorda:
PRIMER.- Mostrar el suport del Ple de l‟Ajuntament de l‟Hospitalet a la proposta
elevada a la comissió del nomenclàtor, per part del grup municipal CUP-Poble
Actiu, el passat 16 d‟abril de 2018, consistent en que L‟Hospitalet de Llobregat
tingui un carrer, via, plaça o avinguda anomenat „28 de juny, dia de l‟alliberament
LGTBI‟.
SEGON.- Donar trasllat de l‟acord del Ple a l‟Observatori contra l‟Homofòbia de
Barcelona, als grups Bruixes de l‟Hospitalet, Feminisme Revolucionari de
l‟Hospitalet de Llobregat, a l‟Associació Chrysallis, a l‟Associació de Pares i Mares
de Gais i Lesbianes, Bisexuals i Transsexuals (AMPGIL), a Famílies LGBTI, a Casal
Lambda i al moviment Crida LGBTI.
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CIUTADANS
En relació amb les mocions presentades pel grup polític municipal de
Ciutadans, números 33 i 34, es produeixen les intervencions següents:

SRA. ALCALDESSA
A partir d‟aquí passem a les mocions individuals. Jo sense pressionar a ningú,
portem quasi bé tres hores i encara no hem començat amb les mocions individuals.
Jo simplement ho deixo aquí i tots saben que a les dotze en cas de que ens
allarguem aixecarem la sessió.
Sra. Secretària, passem a les mocions de Ciutadans.
Molt bé. Té la paraula el Sr. García, el Sr...

SR. GARCÍA VALLE (CIUTADANS)
Sí, una previa por favor, una previa antes. Como había comentado el...

SRA. ALCALDESSA
Ah, sí, perdón. Antes de que le dé la palabra, el Sr. Cristian Giménez ha expresado
en la Junta de Portavoces su voluntad de hacer unas enmiendas de forma breve.

SR. GIMÉNEZ MÁRQUEZ (CUP-PA)
Sí. A la moció 33 tant a l‟acord segon, tercer, com quart afegir la mateixa frase
després del punt i final de l‟acord, que seria: “quedaran fora d‟aquesta proposta les
seves ajudes i finançament als centres educatius que discriminin per raó de sexe.”
D‟acord?

SRA. ALCALDESSA
Molt bé. Accepta el Sr. García, per tant per part de tots els grups polítics i regidors a
l‟hora de votar, està incorporada aquesta esmena. Hi ha una altra esmena.

SR. GIMÉNEZ MÁRQUEZ (CUP-PA)
I una altra molt curta que és una paraula a la 34, en el primer acord, al final del
primer acord, on diu “amb mobilitat reduïda o qualsevol altre disfuncionalitat”
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canviar disfuncionalitat per “diversitat funcional”. Ja ens han dit que era una errada
material.

El Sr. García Valle parla sense micròfon.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé. D‟acord. Pues quedarían aceptadas por parte del grupo de Ciudadanos las
dos enmiendas.
Pasaría ahora sí a darles la palabra al Sr. García y al Sr. Jesús Amadeo que me
parece que hacen cada uno de ustedes una moción. Sr. García.

SR. GARCÍA VALLE (CIUTADANS)
Perfecto. Yo presentaré, como decíamos, la 31, perdón la 33, exactamente y el Sr.
Jesús Amadeo la siguiente, la 34.
Bueno, como ustedes saben, señores del gobierno, señores de la oposición,
llevamos luchando esta cuestión de la gratuidad a través de un banco de libros de
texto para todas las AMPAS que así lo soliciten, porque esta es, creo recordar, la
tercera vez que lo traemos. En todas las anteriores veces el gobierno no ha creído
conveniente votar a favor de la moción y obviamente con su mayoría, una ganada
en las urnas y otra a través de intereses espurios de otros, pues ha conseguido
tumbarla.
Yo espero que en este tiempo la sensibilidad haya ido calando poco a poco y se
pueda rectificar y donde se dijo, digo pues decir Diego ahora. Hemos también
intentado adaptar un poco la moción para hacerla un poco, en fin, que el gobierno...
acercarnos un poco a algunas de las tesis que en principio decía el gobierno pero
que al final nos dio la sensación la segunda vez que no era eso, que no tenía
voluntad de aprobar la moción y tal.
Yo ya les digo que nosotros detestamos, aunque el gobierno diga que no, cada día
pues que hay gente, hay ciudadanos que tienen un problema para cuando llega la
época de comprar los libros. Una familia media que tenga dos niños pues estamos
hablando de 700, 800, 900 euros, dependerá de qué curso hagan.
Hombre, nos parece que tener que ponerles la disyuntiva de que tengan que… y
ustedes van a decir, no, esto es demagogia, no es verdad, no necesitan y tal.
Bueno porque es lo que se dice a veces cuando no hay otro argumento que tengan
que hacer, a ver aquel mes que hacen si llenamos la nevera porque va justo el
sueldo o dejamos de pagar la hipoteca o pagamos el recibo de la luz o no. Me
parece que poner a las familias del poder adquisitivo que hay en esta ciudad, que
es muy baja la media, en esa disyuntiva, nos parece de una poca conciencia social.
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Teniendo en cuenta que lo que estamos proponiendo aquí no es una cantidad
importante lo que hay que implementar y teniendo en cuenta que el gobierno tiene
posibilidades de buscar incluso sponsors para eso porque para otras cosas sí lo
hace. Yo veo por ahí algunas cositas en algunos sitios que digo, hombre, esto ahí
está la mano del gobierno y le ha dado una especie de subvención encubierta a
alguien a través de alguna historia.
Pero bueno, en cualquier caso yo creo que se puede hacer, yo creo que si la
voluntad del gobierno es que no se quede ni uno, ni un niño o niña en nuestra
ciudad sin tener… sin libros, porque aunque ustedes digan que no, a la agrupación
nuestra viene gente diciendo, oye hemos leído esto en los buzones y nos parece
correcto, yo mismo más de uno, nosotros mismos hemos tenido que pedir incluso
dinero a la familia para poder comprar a los niños los libros.
Es decir, cuando se trata de algo que es tan sencillo, tan fácil, cuando al gobierno le
cuesta poco dinero, porque ustedes me dicen a veces, oiga, es que piden mucho
ustedes, la oposición es muy fácil, gobernar es más difícil porque hay que buscar el
dinero. Claro que sí pero es cuestión de prioridades, lo he dicho más de una vez
aquí.
Mire, a mí se me cae el alma a los pies, aparte de que es un derecho que dice la
Constitución, pero sí es verdad y tienen razón ustedes muchas veces que la
Constitución a veces no cumple con lo que tiene que cumplir, como el tema de la
vivienda, pero no es menos cierto que esto es mucho más factible que la vivienda,
es mucho más complicado lo otro, hablamos de miles y miles de millones y aquí
estamos hablando de unas cantidades irrisorias para un potencial como esta ciudad
tiene de vecinos y vecinas y el espíritu recaudatorio que hay, porque cuando se
presume de que hay superávit, a mí me duele el alma que se quede un niño sin un
libro, cuando decimos este año hemos tenido 7, 8, 10 millones de superávit. El
superávit debe estar en los ciudadanos, debe estar ahí para ayudarles a vivir, a
tener una vida más digna.
Me parece, mire, yo apelo un poco, sinceramente, hago un discurso aquí quizás
dirán, puede decir victimista, pueden decir como ustedes quieran pero es que lo
llevamos haciendo durante todo el mandato, es la tercera vez que la traemos. Yo
espero y deseo que de una vez por todas, algo que es sencillo que ustedes tomen
conciencia que es verdad que no hay muchísimos niños, por eso precisamente
costará más barato pero sí hay algunos, sí hay algunos.
Quizás más de los que ustedes ven porque no sé si no se atreven a decírselo a
ustedes, señores del gobierno pero a nosotros sí nos lo dicen, será porque ven en
nosotros esa voluntad de ayudarles y vienen a la agrupación. Yo les veo por las
calles y me dicen, Sr. García hemos visto esto, usted lo ha puesto en el buzón,
estamos de acuerdo, nosotros hemos padecido eso. Tenemos ese problema, pues
con uno nada más que pasara, ya era bastante. Con cabeza, haciéndolo bien, no
derrochando, son un préstamo, luego los devuelven, alguno se puede romper por el
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camino, hay que reponer algo cada año, pero en principio el esfuerzo se hace la
primera vez.
Y tienen ustedes la obligación moral de hacerlo porque si no, no nos digan más que
hay superávit. No nos lo digan más porque se nos cae la cara de vergüenza. Si
recaudamos y metemos la mano en el bolsillo del contribuyente y nos sobra dinero
y no somos capaces de darle a una familia que necesita 500 o 600, 700, los que
tiene que gastar y tiene que dejar de pagar, comprar los yogures para sus hijos y no
es hacer demagogia ni populismo, es una realidad que está ocurriendo porque la
constatamos nosotros. Se puede ver como se quiera pero se lo digo de verdad. No
es hacer populismo. Lo hemos constatado y nos lo piden.
Por favor, les ruego que esta vez a la tercera vaya la vencida porque para mí será
un orgullo. Tengan en cuenta que ustedes también salen ganando porque al fin y al
cabo son gobierno y son los que tienen la posibilidad de abrir esa llave. La llave de
la caja la tienen ustedes, no la tenemos nosotros. Ábranla, abran la llave de la caja,
la llave de los corazones de la gente que los necesita. Son gobierno, un gobierno
socialista, un gobierno de izquierdas, por lo menos ese es el título que ustedes se
ponen pero ser de izquierdas y ser socialista y ser progresista se demuestra así,
trabajando y luchando para que nuestros ciudadanos ninguno carezca de un libro y
otras cosas más, pero en cualquier caso es lo que presentamos hoy.
Yo apelo a esa sensibilidad y espero que voten a favor. Muchas gracias.

SR. MARTIN GONZÁLEZ (CIUTADANS)
Sí, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Sobre la moción para la accesibilidad
universal de las dependencias municipales de Hospitalet, en primer lugar desde
Ciudadanos queremos saludar a la asociación Sumem y al resto de asociaciones
también que están trabajando por esa accesibilidad tan necesaria para las personas
en nuestra ciudad.
Tenemos que decir que un gobierno tiene que definir, como bien ha dicho mi
compañero Miguel, las prioridades y elaborar una planificación para actuar sobre
esas prioridades. Nosotros identificamos que la accesibilidad universal es una
prioridad, lo hemos venido presentando en esta moción, que presentamos para
adecuar esas dependencias municipales.
También la hemos presentado en diferentes calles de nuestra ciudad, que hemos
visto como necesitaban una inversión potente durante todo el año, no solo unos
meses antes de las elecciones y demás propuestas sociales también que hemos
venido presentando aquí.
En Ciudadanos apostamos de verdad por un Hospitalet más amable para las
personas, que no deje a nadie atrás y de verdad facilite esas oportunidades a todos
sus vecinos y creemos que uno de los principales elementos pasa por una ciudad
sin barreras. Los afectados, bien lo saben en este caso, una ciudad sin obstáculos
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que piense en las necesidades de todos y para eso es importante escuchar a los
colectivos que conocen esas barreras y es importante escuchar a esos colectivos
que conocen esos obstáculos porque son los que los viven día a día y son los que
los transmiten y por lo menos nosotros sí que tenemos esa sensibilidad para
escuchar a esos vecinos que nos transmiten esas propuestas.
Estas actuaciones hemos de decir que se deberían haber desarrollado en el plan de
accesibilidad que desde 2012, desde 2014 perdón, el gobierno de la Generalitat
está pendiente de desarrollar el reglamento de accesibilidad. Los que tanto hablan
de que suspenden las leyes y de que les privan de esa soberanía que no existe,
oigan, desde 2014 llevan 4 años sin desarrollar el reglamento que permite y ayuda
también a los ayuntamientos a ejecutar esa accesibilidad. También con esta moción
queremos poner de relieve esa cuestión y queremos también que la Generalitat se
ponga las pilas.
Lamentablemente ya vemos que las prioridades del gobierno, en este caso de la
Generalitat, pues no está mejorar las condiciones de vida de los catalanes. Vemos
como son reticentes. Ciudadanos hemos presentado una propuesta para crear una
comisión para seguir y evaluar esas políticas de facilitar la ayuda a los
discapacitados en el Parlament y vemos como los partidos independentistas pues
parece que son algo reacios a crear esa comisión. Desde aquí les presionamos a
ver si de verdad nos ponemos entre todos, es algo que nos beneficia a todos y es
algo que no tiene ningún tipo de ideología. Los ciudadanos que están aquí son de
muchos colores y de muchas ideas y al final lo que tenemos que hacer entre todos
es ayudarles pero tenemos que decir que las personas, es verdad, no pueden
esperar a que haya de una vez un gobierno que se preocupe en el bienestar de
todos.
Tenemos que ir avanzando con el objetivo de esa accesibilidad universal. Es que
estamos hablando de que las personas por esas desigualdades que
lamentablemente a veces en caso de enfermedad, a veces por la naturaleza nos ha
dado, oiga, el estado del bienestar progresista de verdad tiene que actuar, tiene que
actuar y aquí tenemos dos responsables, que es la Generalitat de Cataluña, que
tiene una serie de competencias que no desarrolla simplemente porque no les da la
gana, y en este caso el gobierno de Hospitalet ya que no tiene ningún plan de
ningún tipo acerca de la accesibilidad.
Entonces por favor pónganse las pilas porque lo que estamos viendo en este Pleno
y en otra serie de propuestas que se están presentando también, es que ustedes
ahora a lo mejor están pulsando ese acelerador porque estamos viendo que viene
la campaña electoral pero señores, pongámonos todos de acuerdo para fijar esas
políticas que sean necesarias para poder arreglar entre todos y solucionar los
problemas de los ciudadanos, en este caso de aquellos discapacitados que tienen
más dificultades a la hora de realizar su movilidad en el día a día, en este caso en
las dependencias municipales. Muchas gracias.
S’escolten aplaudiments entre el públic.
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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 a la Sra. Cristina
Santón Ramiro, al Sr. Rafael Jiménez Ariza, al Sr. Francisco Javier Martín
Hermosín i a continuació a la resta de representants dels grups.

SRA. SANTÓN RAMIRO (REGIDORA NO ADSCRITA)
Gràcies, Alcaldessa. En tanto a la primera moción, la de los libros de texto, Sr.
García yo le comento, yo mi visión de lo que son las políticas sociales o la
responsabilidad que se tiene cuando uno ejerce políticas sociales, es la de cubrir
las necesidades que tiene cada familia en concreto, no las globales.
Yo veo su planteamiento como una política de café para todos cuando en realidad
cada familia tiene unas circunstancias, unas necesidades, corre unos riesgos
sociales u otros y creo que necesitan ayudas de diferente manera, que dos familias
no son equiparables las atenciones o necesidades de unas y de otras.
Entonces esta moción se la voy a votar en contra porque entiendo que dentro de
esa visión de las políticas sociales, la familia que necesite libros de texto pues se
abordará esa ayuda igual que puede abordarse cualquier otra circunstancia.
Después, sobre la segunda moción que han presentado ustedes, la accesibilidad
universal nosotros desde un primer momento en este mandato hemos abogado
siempre por la misma y en el Ayuntamiento paso a paso se van haciendo cosas.
Entonces la votaremos a favor, lo que piden es completamente razonable, obvio y
además está en desarrollo, así que no tengo ninguna duda en votarlo a favor.
Gracias.

SR. JIMÉNEZ ARIZA (REGIDOR NO ADSCRIT)
Gracias, Alcaldesa. En contra de la moción 33 y a favor de la 34.

SR. MARTÍN HERMOSÍN (REGIDOR NO ADSCRIT)
Bueno, yo al grupo de Ciudadanos primero quería preguntarle una duda ¿no? si en
la modificación que han hecho de la moción significa o entienden como
discriminación a los centros de educación diferenciada.
Hombre, no, no. Obviamente si, como imagino que el portavoz de la CUP califica de
discriminación, yo estoy a favor de que centros que discriminen no tenga ayuda
pero ahora, si califica como discriminación a centros de educación diferenciada,
pues ya no puedo aprobar esta moción.
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Entonces, o lo pone expresamente en la moción, que ello no hace referencia a los
centros de educación diferenciada o me tengo que abstener de la moción. Por eso
yo le hago la enmienda…

El Sr. García Valle parla sense micròfon.

SRA. ALCALDESSA
A ver, usted ha hecho una pregunta, luego le contestará el Sr. García.

SR. MARTÍN HERMOSÍN (REGIDOR NO ADSCRIT)
Abstención y a favor de la 34.

SR. GIMÉNEZ MÁRQUEZ (CUP-PA)
Agrair les esmenes a les dues mocions i les votarem a favor les dues. Gràcies.

SR. MONRÓS IBÁÑEZ (CiU)
És el tercer cop que aquesta moció, em refereixo a la 33, ve al Ple de l‟Hospitalet i,
òbviament, tornem a votar i a dir el mateix. Votem a favor d‟aquesta moció però
ressaltem que la Llei 12/2009, del 10 de juliol, d‟educació, la LEC, estableix en
l‟article 6 que “el Departament d‟Ensenyament ha d‟adoptar les mesures
necessàries per introduir progressivament un sistema d‟ajuts generals, en les
diverses modalitats, per als llibres de text i altre material escolar en l‟ensenyament
obligatori per a l‟alumnat dels centres públics i dels centres privats sostinguts amb
fons públics”.
Per tant, i entenent que l‟esperit de la moció demana justament el mateix que la
LEC, votarem a favor ja que compartim l‟objectiu d‟assolir la màxima gratuïtat
possible dels llibres de text.
Tanmateix, cal ser conscients que els materials educatius que actualment els
alumnes utilitzen són de naturalesa i característiques molt diverses, llibres de text,
en paper o en format digital, materials elaborats pels propis centres, en paper o en
digital, programari educatiu, material audiovisual. És precisament aquesta diversitat
de material el que fa que el concepte de dipòsit o catàleg centralitzat de llibres de
text quedi sobrepassat i es quedi obsolet.
Per tant, cal deixar constància que aquest objectiu de reduir al màxim el cost dels
llibres de text, s‟ha d‟aconseguir per altres vies com, per exemple, potenciant la
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utilització de materials d‟ús lliure, propiciant xarxes col·laboratives entre centres i
professorat, com ara la xarxa de competències bàsiques, on es comparteixin
materials elaborats pels propis centres i també establint un sistema d‟ajuts per a
l‟adquisició de materials educatius comercialitzats.
Respecte a la moció de la mobilitat, jo... la votarem a favor, però Sr. Jesús, no calia
ser populista amb el tema aquest. I m‟explicaré i li dic amb carinyo.
Des del Partit Demòcrata hem impulsat mocions també sobre la mobilitat entenent
que és un problema respecte dels ciutadans i que sempre amb el benentès de
l‟associació Sumem, hem proposat sempre coses possibles que vagin en
concordança amb les lleis, que la Generalitat s‟hi sumi, que l‟Ajuntament s‟hi sumi.
Hi ha vegades que quan es presenten mocions no cal fer aquests al·legats de
controvèrsia, com vostè ha fet. Jo li dic des de la meva perspectiva personal, no
calia. Jo creia que és un tema en el qual el que busquem és que hi hagi un pla
global d‟accessibilitat per a la ciutat de l‟Hospitalet. Aquest pla global, evidentment,
partirà de les normatives que hi hagi a la Generalitat, com vostè bé demana en un
acord, demana que es desenvolupi aquesta llei i nosaltres com que li votem a favor
no estem en contra, evidentment.
Però no, torno a repetir, no feia falta aquest populisme. De la mateixa manera que
nosaltres hem presentat mocions en les quals sempre hem demanat a l‟Ajuntament
de l‟Hospitalet que s‟estudiï la possible implantació d‟aquestes mesures, no obligant
ni fent una sèrie de coses.
De la mateixa manera que abans el Sr. Pepe Castro parlava d‟aquest pla director
de l‟arbrat, que hi ha part que té a veure amb la mobilitat i l‟accessibilitat i que
nosaltres tornem a repetir, no hi estem en contra, el problema és que volem
concrecions, que torno a repetir, malauradament a pesar de que ho hem parlat
moltes vegades, no ho hem entès i quan un no ho ha entès i demana que se li
aclareixi per enèsima vegada, crec que està fent coses en positiu perquè al final, el
pla o les coses que s‟aprovin seran perquè la ciutadania de l‟Hospitalet en pugui
gaudir i repercuteixi qualsevol llei pel seu benefici propi.
Per tant, torno a repetir, votem les dues mocions a favor però li agraeixo que en
certes mocions hi ha coses que aquesta controvèrsia no cal.

SR. GARCÍA MUÑOZ (ERC-AM)
Sí, sobre la moció 34, votaremos a favor porque creemos que hay que seguir
trabajando para mejorar y tomar medidas para hacer una ciudad más accesible y
totalmente inclusiva y aprovecho para agradecer desde aquí a las entidades de la
ciudad que vienen luchando por la diversidad funcional como la asociación Sumem.
Sobre la moción 33, es la tercera vez que nos la traen al Pleno y a ver si esta vez, a
la tercera, pues va la vencida. Se hace mucha demagogia con el tema este. La
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realidad es que en la ciudad ya se han puesto en marcha estos sistemas de
reutilización de libros de texto y otros materiales didácticos que es algo que corrigen
ustedes de las primeras versiones que nos trajeron que hablaban solo de libros de
texto, olvidando que la diversidad de material pedagógico y didáctico hoy día es
muy amplia, incluso con materiales propios o digitales. No se funciona ya
únicamente en base a libros de texto, que es algo bastante obsoleto.
También se olvidaban en las primeras versiones de la moción de la autonomía de
los propios centros, esto hace que haya una gran diversidad de sistemas y de
materiales didácticos y precisamente por esta autonomía pedagógica aquellos
centros que lo han considerado conveniente ya vienen poniendo en marcha desde
hace años sistemas de reutilización y préstamo. Muchas veces en colaboración con
las propias Ampas.
El regidor de educación ya les explicó la última vez que es algo que está en marcha
en las escuelas y institutos públicos de la ciudad, en 40 de los 50 centros, en
aquellos que así lo han considerado y el departament d‟ensenyament aporta
fondos, seguramente insuficientes por la situación que venimos padeciendo en los
últimos años, y tal como marca el artículo 6 de la llei d‟educació de Catalunya, a la
que hacía referencia el Sr. Monrós, este artículo no habla de gratuidad sino habla
d‟ajuts generals por una cuestión muy básica, la gratuidad universal es contraria a
la equidad. Hay una gran diversidad de situaciones socioeconómicas, entonces lo
que hay que atender es a las necesidades de todas las familias y no una gratuidad
universal porque habrá muchas familias que no tengan porque recibir este tipo de
ayudas.
Desde el propio departament se prioriza especialmente en los centros de alta
complejidad, así que nosotros nos abstendremos de esta moción porque no vamos
a contribuir a que ustedes sigan haciendo demagogia y sigan con la campaña esta
que tienen en marcha y esto es como la vereda, que la vereda se acaba y ustedes
siguen. Muchas gracias.

SR. ALONSO NAVARRO (PP)
Sí, la moció 33 diu: “moció per garantir l‟accés universal a l‟educació obligatòria a
llibres de text i equivalents en Hospitalet”, si s‟ha fet una enmienda por la
discriminación, nosaltres votem abstenció.
I en la 34 votem a favor.

SRA. CARBALLEIRA PASCUAL (ICV-EUiA-PIRATES-E)
La moció 33, moció per garantir l‟accés universal en l‟educació obligatòria i llibres
de text i equivalents a l‟Hospitalet.
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Aquesta és una moció que, com ja ha explicat el grup proposant, ja s‟ha presentat
més d‟un cop a aquest Ple i nosaltres, com hem fet altres cops, la votarem a favor.
La votarem a favor perquè considerem que garantir l‟accés universal als llibres de
text a Catalunya i aquest projectes ja es donen a molts municipis actualment, com
pot ser, ja ho hem dit en aquest Ple també, a Santa Coloma.
Santa Coloma és un municipi que està governat pel Partit Socialista amb majoria
absoluta i és un dels municipis que ha consolidat la reutilització de llibres, després
de convertir-se en el 2007 en la primera ciutat de l‟estat de més de 50.000
habitants, a pagar a les famílies els llibres de text i el material escolar de tots els
alumnes, fossin quins fossin els seus ingressos i l‟Ajuntament ha considerat que
continuarà subvencionant aquest programa de digitalització i de reutilització de
llibres, donat que l‟experiència és molt positiva.
És un ajuntament del mateix color que aquest i no entenem ben bé aquestes
diferències de criteri. Però una de les claus de l‟èxit del projecte sempre és la
imprescindible implicació de les AMPES que assumeixen sempre la gestió d‟aquest
projecte i que inverteixen moltes hores i recursos econòmics en aquesta gestió.
L‟Ajuntament en aquest cas, com considera aquest grup municipal, ha de donar
suport tècnic i econòmic a les AMPES i als centres, destinant una partida d‟ajuts per
a fons de llibres i material. L‟objectiu sempre ha de ser promoure un consum més
racional i sostenible de llibres de text, afavorint l‟estalvi dels recursos, el reciclatge i
la reutilització. També potenciar valors com són la cooperació, la solidaritat, la
proactivitat i la responsabilitat.
Per això nosaltres considerem que és de vital importància que aquesta gestió sigui
directa del centre i fer aquesta feina de primera mà, sempre promoure aquest valors
que nosaltres considerem que són fonamentals en el sistema educatiu del nostre
país. No podem tampoc oblidar que les noves tècniques educatives van
encaminades a una menor utilització dels llibres i el paper, és a dir, a digitalitzar les
aules i escoles com ja es fa ara mateix.
Per això la importància de la resta del material escolar no només dels llibres, que
actualment no centrem els estudis només en aquests materials impresos en paper
sinó que fem servir unes altres tècniques molt més sostenibles per al medi ambient.
En aquest cas, a la moció sí que trobem a faltar la distinció entre l‟escola pública i la
concertada o entre diferents nivells d‟ingressos de famílies perquè a la nostra ciutat
trobem escoles concertades d‟elit també, on probablement trobarem famílies i
alumnes que no necessitaran aquests recursos perquè ja els tenen i on la pròpia
escola també fa la seva pròpia negociació amb les editorials, que els beneficia
directament com a escola.
Per tant considerem que sempre s‟hauria d‟aplicar algun criteri o titularitat de centre
o econòmic respecte a les famílies. De totes maneres com considerem que és una
proposta molt adient, nosaltres estem d‟acord amb la mesura que es proposa des
del grup de Ciutadans, la votarem a favor com hem fet altres cops.
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SR. NIETO MARTÍNEZ (ICV-EUiA-PIRATES-E)
Sí, respecte a la 34 de l‟accés universal a les dependències municipals, òbviament
votarem a favor.
Una nueva moción recurrente en este Pleno en la que nos dice dos cosas, una, que
tenemos un Pleno con representantes públicos conscientes y sensibles ante un
problema real de vecinos y vecinas con movilidad reducida y/o diversidad funcional
temporal o permanente y segundo, que no se acaban de tomar las medidas
necesarias para acabar con esos problemas y dificultades. Por tanto, es una
enmienda a la mayor.
Y aprovecho aquí para anunciar en tal caso que nosotros presentaremos una
moción sobre un tema parecido que afecta al transporte público metropolitano y
afecta a la movilidad de nuestros vecinos y vecinas, que sorprende por el
enclavamiento, que es que no hay un ascensor en la parada de la línea 1, plaza
España dirección Hospital de Bellvitge y quien tiene… también está en esta
situación de dificultad, de diversidad funcional tiene carrito de niño, etc., sabe de lo
que estamos hablando. No hay, lo pueden buscar si quieren, pero afecta de manera
abrumadora a personas con movilidad reducida etc. Gracias.

SR. GRAELLS VEGUIN (PSC-CP)
Bé, jo en relació a la moció que parla, en el fons parla de... perquè una cosa és el
que es diu, una altra cosa és el que han dit altres grups respecte al programa de
reutilització de llibres de text que podríem compartir però de fet en la propaganda
pamfletària que distribueix Ciutadans a les bústies, absolutament populista i frívola,
parla de llibres gratuïts per a tothom qui ho demani i aquesta és la moció, és el que
estan dient permanentment Ciutadans, populisme, demagògia, prometre coses
impossibles.
El que passa que en aquesta moció encara és més frívol perquè la moció es podria
titular, llibres de text gratuïts per a tothom de aquí dos meses, habiendo agosto por
medio i la gent de vacances, perquè a més a més parla de que ens hem de
coordinar amb les AMPES. A partir de setembre llibres de text per a tothom que ho
demani que això és el que diu la moció. Està escrit a la moció i qualsevol la pot
llegir.
Jo subscric plenament les aportacions que ha fet el representant d‟Esquerra
Republicana, en Coque, coincideixo plenament i coincideixo amb moltes de les
coses que ha dit la Júlia respecte als programes de reutilització de llibres de text.
Feia matisos que no... el que no entenc després com doneu suport a una proposta
que no parla res de tot això i simplement el que diu és doncs una promesa, repartir
recursos per a tothom, com si aquí els recursos fossin il·limitats i poguéssim
pagar... només que destinéssim 100 euros per alumne a això, això tindria un cost
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superior a dos milions d‟euros. Si aquest ajuntament pot dedicar... això és
impossible, que és el que està dient Ciutadans en sus panfletos repartidos en los
buzones.
I dir que programes de reutilització de llibres de text ja se‟n fan a la ciutat, com deia
en Coque. Que hi ha un finançament del departament d‟educació, també és veritat.
Que això s‟ha augmentat després dels acords que vàrem tenir amb el departament,
també és veritat. Concretament es destinen 123.700 euros a que un total de 50
escoles apliquin programes de reutilització de llibres de text a la ciutat.
Per tant no és cert dir que no existeix, que no hi ha programes de reutilització. Que
podríem millorar el finançament? Parlem-ne. Que podem seguir treballant? Parlemne. Però el futur va per un altre lloc, el futur no va pel paper, el futur va per altres
mecanismes. Hi ha molts centres que ja no utilitzen el paper, aquí darrera el paper
hi ha interessos editorials molt poderosos en aquest sentit i per tant no vulguem fer
col·laboracionisme amb determinats sectors immobilistes en educació perquè el
que volen és mantenir el negoci de vendre paper.
Per tant, parlem de tot això però jo a panfletos publicistes no els hi donarem mai el
suport.

SR. HUSILLOS GUTIÉRREZ (PSC-CP)
Gràcies Sra. Alcaldessa. Bien, yo posicionaré a mi grupo acerca de la moción, creo
que número 34. Ya avanzo el voto favorable de nuestro grupo municipal pero
permítame algunas precisiones y algunas reflexiones.
La disposición adicional primera de la Ley 13/2014, de 30 de octubre, establece que
la revisión de los planes de accesibilidad existentes o la elaboración de cualquier
nuevo plan de accesibilidad, está vinculada a la aprobación y entrada en vigor del
reglamento que la desarrolle.
Esto es un atendido de su propia moción, lo digo porque a lo mejor después de
describirlo se olvidaron y en la exposición que han hecho lo han obviado. Déjeme
acabar Sr. Martín. Yo le he escuchado atentísimamente y usted debe hacer lo
mismo conmigo. Se lo digo porque es imposible atendiendo a su propio atendido de
la moción, es imposible que se desarrolle ningún plan de accesibilidad. Se lo acabo
de leer, si quiere se lo repito nuevamente.
No obstante, a pesar de eso solo en el año 2017 más de 120.000 euros en
diferentes medidas invertidas en esa línea y, por supuesto, en todas las
intervenciones que se hacen en los espacios donde se prestan servicios de este
ayuntamiento, se hacen pensando en esa clave de mejora de accesibilidad. Y
evidentemente todo el compromiso del mundo principalmente también con o a
través de todo el trabajo que se está haciendo en la taula de personas amb
discapacitat que depende del consell municipal y que la asociación Sumem conoce
y participa del mismo.
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En fin, conocen el contenido de la ley que estamos comentando, tenía un tiempo
máximo para desarrollar ese reglamento y ese reglamento, como ustedes apuntan,
es competencia del govern de la Generalitat. Mientras no esté desarrollado
tenemos que atendernos a otros criterios constructivos y de la edificación y son más
antiguos.
En todo caso, le reitero, aprobamos la moción pero falta ese reglamento que nos
establezca el marco para poder acabar de dotarnos de ese instrumento de plan de
accesibilidad. Nada más.

SR. GARCÍA VALLE (CIUTADANS)
Mire, aquí demagogia poca, panfletos menos. Lo que pasa es que a usted le duele
ver cómo, lo que le he dicho antes, cómo Ciudadanos, a los que ustedes califican
de derecha, les rebasa por la izquierda. La conciencia social de ustedes se quedó
hace mucho tiempo en el baúl de los recuerdos.
Mire, aquí hay algún argumento que me dijeron una vez uno de ustedes, no voy a
decir el nombre por no ponerle en evidencia, pero está aquí delante mío, que a
alguna AMPA no le interesaba porque tenían un negocio con los libros montado y
no le interesaba darlos gratis porque vendían 200 o 300.000 euros de libros y al 15
o 20 % era mucho dinero.
Sí señor, no diré el nombre por no poner en evidencia por una conversación… y
además ya lo había dicho en el Pleno anterior, por tanto me parece lamentable que
se tenga esa historia, no se diga así, y mire, si lo pueden hacer otros municipios, el
Prat, Santa Coloma. Mire, en Madrid, Ciudadanos ha conseguido que se den los
libros gratis y no se han rasgado ni las vestiduras y pueden y más presumiendo
como ustedes presumen de superávit. ¿Pero qué es eso de superávit? Y luego no
se pueden hacer temas sociales de este tipo, Sr. Graells.
Mire, usted aquí cuenta medias verdades. Es verdad que hay algún caso que se
ayuda, claro no podía faltar más, cuando una persona allí viene un día y otro y otro
y peregrina y está mendigando al final por quitárselo de encima, ustedes le dan esto
y en estos conceptos y en otros. Sí señor porque… pero vamos a ver, ¿que
nosotros no tenemos contacto con la población de esta ciudad o solo son ustedes?
¿Qué pasa, que ustedes están aquí en la posesión de la verdad absoluta?
Mire, ustedes no hacen esto porque no les da la gana, ¿saben por qué? Porque lo
propone Ciudadanos seguramente y porque no me he prestado a pastelearlo cómo
usted quería Sr. Fran Belver, un día con usted porque aquí no le llevamos el botijo a
nadie. Nosotros tenemos nuestra propia política y no nos prestamos a entrar en el
gobierno para llevar botijos ni para hacer cosas que yo creo que en política son las
que nos tienen a todos en donde nos tienen y por eso los ciudadanos han perdido
la confianza en los políticos y en la política. Por culpa de gente como ustedes que
hace lo que hace, que pastelea, que está todo el día dándole vueltas a la cosa a ver
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cómo lleva el agua a su molino, sin haber conseguido los votos en las urnas. Es
lamentable lo que pasa en este Pleno.
Pero no se preocupe, tomarán nota los ciudadanos. Como es lamentable que vaya
uno a unas fiestas de barrio y ustedes hagan ahí política y hablen cuatro concejales
y hablen de política cuando tienen que tener el protagonismo los vecinos. Lo he
visto varias veces, me da hasta asco ir a ver estas cosas. Se lo digo sinceramente,
asco me da, salgo con vergüenza ajena. Hasta el presentador lleva el carnet
socialista en la boca. Hablan tres o cuatro concejales ahí, echando flores y al final
acaba rematando la Alcaldesa y nos aburre a los indios ahí.
Y ahora cuando se pone una moción aquí encima de la mesa con un contenido
social, a ustedes les molesta y por eso la tiran para atrás. Esa es la auténtica
realidad porque no vale ese dinero Sr. Graells. Vale muchísimo menos y aunque lo
valiera, ¿Hospitalet no tiene suficientes recursos para esto cuando ustedes hablan
de superávit? ¿No les da vergüenza? Se me caen los palos del sombrajo de ver la
conciencia social que ustedes tienen y no quiero dar lecciones de conciencia social
pero va tomando la ciudadanía.
Grandes proyectos, la Casa de la Música, dos millones, dos millones se gastan
ustedes ahí para que la gente se vaya a tomar cubatas y a oír música. Está muy
bien, nadie está en contra de eso. Sí, 2.700.000 más lo que hay que repararla
ahora y hacerla. El Circo del Sol que no ha ido ningún ciudadano nuestro, que iba a
traer tanta riqueza a la ciudad, otra vergüenza. Campos de beisbol grandes que
sean pioneros en Europa, que está bien pero tenemos uno y hacen otro porque son
políticas que a nuestra señora Alcaldesa le dan protagonismo en los medios pero
esto no da protagonismo en los medios.
Pero lo va a dar porque le digo una cosa, lo vamos a conseguir, antes o después lo
vamos a conseguir y si no lo hacen ustedes lo haremos nosotros cuando seamos
gobierno y esperamos serlo y vamos a serlo porque ustedes están defraudando a
sus vecinos y vecinas. Ustedes no son socialistas, ustedes nos llaman a nosotros
derecha y ustedes hacen políticas de derecha. Están impulsando la burbuja
inmobiliaria, están vendiendo los terrenos de la ciudad, regalándolos, es lamentable
lo que ustedes hacen. Me duele el alma de tener que hacer estos discursos.
Mire, yo conocí un partido socialista en esta ciudad con conciencia social y hace 10
o 12 años que empezó a perderla y no le queda ninguna. Y no se trata de dar
lecciones. Y es que al final cuando oigo al Sr. Graells diciendo… hablando de
panfletos, decir a la gente que ustedes votan en contra de una moción, ¿es verdad
o no es verdad? Con sus argumentos pero votan en contra, tendrían que decírselo
o se va a quedar aquí para los poquitos que nos ven por streaming, que no se
entere nadie de lo que hacemos en este Pleno.
Hay que decírselo a los vecinos lo que ustedes hacen con esto y con más cosas,
que no hacen ni puñetero caso, perdónenme la expresión, de la oposición,
representando aquí muchos más votos que ustedes. No les pasa ni una, son una
máquina, siguen siendo un rodillo. Ustedes actúan como un rodillo, pastelean
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permanentemente los votos, compraron dos votos de los tránsfugas, tienen otros
aquí que los ven con sus devaneos y van ahí a explicar historias para que cambien
el sentido del voto cuando ya has hablado con ellos y van a hacer uno y luego
hacen otro.
Ya está bien de estas prácticas señores del gobierno, ya está bien. Abracen la
democracia y el concepto social que tenían y que se les supone. Retómenlo, lo he
dicho muchas veces, es que tengo que tener… tengo que ser vehemente porque
ustedes no hay manera. Lo volveremos a presentar mientras que tengamos aquí un
escaño, presentaremos esas mociones que creemos que benefician a nuestros
ciudadanos y ciudadanas. Y si a ustedes les molestan, pues hacen eso, las votan
en contra pero no nos digan que es panfletaria, es nuestro sentido, es nuestro
sentimiento. Respétenlo.

SRA. ALCALDESSA
Muy bien Sr. García. ¿Hay alguna intervención más? Sino Sra. Secretaria, ¿puede
decir el resultado?

SRA. SECRETÀRIA
La moció número 33 de la garantia de l‟accés universal a l‟educació rebutjada i la
moció número 34 de l‟accessibilitat universal a les dependències aprovada.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé doncs quedaria aprovada la moció... sí poden aplaudir. Quedaria aprovada
per tant la de les dependències municipals i l‟accessibilitat.
Tancat el debat i sotmeses a votació les mocions números 33 i 34, el resultat és el
que figura a continuació en cadascuna d‟elles.

MOCIÓ 33.- PARA GARANTIZAR EL ACCESO UNIVERSAL EN LA EDUCACIÓN
OBLIGATORIA A LIBROS DE TEXTO Y EQUIVALENTES EN 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 9 vots a favor dels representants de
CIUTADANS, Srs./Sres. Miguel Manuel García Valle, M. Carmen Esteban
Fernández, Rainaldo Ruiz Narváez i Jesús Amadeo Martín González; dels
representants d’ICV-EUiA-PIRATES-E, Sres./Sr. Ana González Montes, Juliana
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Carballeira Pascual i Iván Nieto Martínez; del representant de CiU, Sr. Jordi Monrós
i Ibáñez; i del representant de la CUP-PA, Sr. Christian Giménez Márquez; i amb 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.

MOCIÓ 34.- PARA LA ACCESIBILIDAD UNIVERSAL EN LAS DEPENDENCIAS
MUNICIPALES DE L’HOSPITALET.
Es dóna compte de la moció que es transcriu seguidament, que incorpora a l‟acord
PRIMERO l‟esmena “in voce” acceptada, a petició del Sr. Giménez Márquez,
regidor del grup polític municipal de la CUP-PA.
La moció ha estat aprovada per unanimitat dels assistents presents en el moment
de la votació, amb el text definitiu següent:

VISTAS las diversas iniciativas presentadas a este Plenario por los diferentes
Grupos municipales de la oposición, relativas a la adopción de medidas y
actuaciones tendentes a la mejora y consecución de la accesibilidad universal en
espacios e instalaciones públicas de nuestra Ciudad.
ATENDIDO que en diversas instancias presentadas por una de las entidades de la
Ciudad que se definen por su defensa de los derechos de las personas con
cualquier tipo de disfuncionalidad y su la lucha por una accesibilidad universal para
todos, se denuncia que algunos edificios públicos de la Ciudad adolecen de
barreras arquitectónicas y/o de comunicación que impiden o dificultan su utilización
autónoma y con comodidad a las personas con movilidad reducida o cualquier otra
discapacidad, temporal o permanente, como es el caso de mostradores con altura
inadecuada para personas en silla de ruedas, puertas y dispensadores de tíquets
para turnos no pensados para personas invidentes, ausencia de pictogramas para
facilitar la accesibilidad cognitiva, presencia de obstáculos, entre otras (se adjuntan
como anexo las citadas instancias).
VISTOS los artículos 20, 21 y 22 del DECRET 135/1995, de 24 de març, de
desplegament de la Llei 20/1991, de 25 de novembre, de promoció de
l'accessibilitat i de supressió de barreres arquitectòniques, i d'aprovació del Codi
d'accessibilitat (vigente en aplicación de la D.Transitoria Primera de la Ley
13/2014); en los que se regulan: La accesibilidad desde el exterior y movilidad
vertical en el uso de los edificios públicos; la movilidad horizontal entre espacios,
instalaciones o servicios comunitarios en edificios de uso público y los servicios
higiénicos, respectivamente; y de los que se puede deducir el fundamento de las
denuncias formuladas por la entidad SUMEM.
VISTO el artículo 5 de la Ley 13/2014, en el que se establece que corresponde a
los municipios:
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a) Aplicar la normativa de accesibilidad, en el ámbito de sus competencias, de
acuerdo con la normativa municipal y de régimen local de Cataluña, sin perjuicio
de las normas específicas establecidas por la correspondiente legislación
sectorial.
b) Elaborar, aprobar y ejecutar el plan municipal de accesibilidad y sus
correspondientes revisiones, así como los planes de actuación y gestión en
ámbitos concretos con afectaciones en materia de accesibilidad, y determinar
anualmente las actuaciones que deben llevarse a cabo y el correspondiente
presupuesto.
VISTO el artículo 42 de la Ley 13/2014, de 30 de octubre, de accesibilidad, en la
que se establece la obligación de los Ayuntamientos de elaborar planes de
accesibilidad. Los planes de accesibilidad han de identificar y planificar las
actuaciones necesarias para que el territorio, los edificios, los medios de transporte,
los productos, los servicios y la comunicación alcancen, mediante ajustes
razonables, las condiciones de accesibilidad establecidas por la citada Ley 13/2014
y por el correspondiente Reglamento, en la actualidad pendiente de elaborar.
Los planes de accesibilidad elaborados por los entes locales deben contener una
diagnosis de las condiciones existentes; determinar las actuaciones necesarias
para hacer accesibles los ámbitos del territorio, los edificios, los medios de
transporte, los productos, los servicios y la comunicación; establecer criterios de
prioridad que permitan decidir qué actuaciones deben ejecutarse en distintos
periodos; definir las medidas de control, seguimiento, mantenimiento y actualización
necesarias para garantizar que, una vez alcanzadas las condiciones de
accesibilidad, perduren a lo largo del tiempo, y establecer el plazo máximo para su
revisión, de acuerdo con los criterios establecidos por reglamento.
El apartado 3 del mismo artículo 42, establece que: “Cada municipio debe tener un
plan municipal de accesibilidad que debe incluir todos los ámbitos y territorios de su
competencia. Dicho plan de accesibilidad, si el ente local lo estima oportuno, puede
integrarse en otros documentos análogos, bien de tipo general, como el Plan de
actuación municipal, bien de tipo sectorial, como el Plan de movilidad urbana…”
La Ley 13/2014, en su artículo 44, establece la obligación de las administraciones
de “hacer públicos sus planes de accesibilidad por Internet o, en caso de dificultad
motivada, por cualquier otro medio que permita acceder a estos, utilizando los
mecanismos para garantizar la participación ciudadana, tanto a las personas
interesadas como a las entidades asociativas de representación de los colectivos
de personas con discapacidad”.
VISTOS el Plan de actuación Municipal 2016-2019 y el Plan de Movilidad Urbana
Sostenible de l‟Hospitalet de Llobregat, en ningún lugar encontramos un Plan de
accesibilidad o documento o información que lo sustituya, salvo exiguas referencias
a la accesibilidad universal faltas de concreción y del análisis que su importancia
requiere. Recordar que, como recoge el Preámbulo de la Ley 13/2014, “El último
capítulo regula la elaboración, los contenidos, el seguimiento, la ejecución y la
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actualización de los planes de accesibilidad, declarados obligatorios por la Ley
20/1991, que han de permitir que las administraciones públicas diagnostiquen e
identifiquen las actuaciones necesarias para alcanzar las condiciones de
accesibilidad determinadas por la nueva legislación.
ATENDIDO que la Disposición adicional primera de la Ley 13/2014, de 30 de
octubre, establece que la revisión de los Planes de accesibilidad existentes o la
elaboración de cualquier nuevo Plan de accesibilidad, está vinculada la aprobación
y entrada en vigor del reglamento que la desarrolle:
“1. Las administraciones públicas deben revisar los planes de accesibilidad
vigentes en el momento de entrar en vigor la presente ley para adecuar sus
contenidos a las disposiciones de la Ley en el plazo de tres años desde la
entrada en vigor del reglamento que la desarrolle. Esta revisión no obsta
para que se ejecuten las actuaciones determinadas por los planes vigentes.
2. Las administraciones públicas que en el momento de la entrada en vigor
de la presente ley no dispongan de plan de accesibilidad, deben elaborarlo
en un plazo de tres años desde la entrada en vigor del reglamento que la
desarrolle.
3. Los entes locales deben ejecutar los planes de accesibilidad en los
siguientes plazos, a contar de la entrada en vigor del reglamento de
desarrollo de la presente ley:
a) Ocho años, los municipios de más de cincuenta mil habitantes.
b) Doce años, los municipios de entre veinte mil y cincuenta mil
habitantes.
c) Quince años, los municipios de menos de veinte mil habitantes”.
Por todo lo anterior, el Pleno del Ayuntamiento a propuesta del Grupo Municipal de
Ciutadans (Cs) del Ayuntamiento de l‟Hospitalet,
ACUERDA:
PRIMERO.- INSTAR al Gobierno municipal a emprender las mejoras necesarias en
los edificios públicos de la Corporación que adolecen de barreras arquitectónicas
y/o de comunicación, que impiden o dificultan su utilización autónoma y con
comodidad a las personas con movilidad reducida o cualquier otra diversidad
funcional, temporal o permanente.
SEGUNDO.- INSTAR al Gobierno de la Generalitat de Catalunya a que elabore y
apruebe el Reglamento de desarrollo de la Ley 13/2014, de 30 de octubre; lo que
permitirá, entre otros objetivos tendentes a la accesibilidad universal, la revisión de
los Planes de accesibilidad existentes o la elaboración de cualquier nuevo Plan de
accesibilidad.
TERCERO.- DAR TRASLADO de estos acuerdos al Gobierno de la Generalitat, a la
Conselleria de Treball, Afers Socials i Famílies, a las Entidades y Asociaciones de
discapacitados físicos, psíquicos y sensoriales de nuestra Ciudad y a los Grupos
municipales de esta Corporación.
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INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS-ESQUERRA
UNIDA I ALTERNATIVA-PIRATES
En relació amb les mocions presentades pel grup polític municipal
d'Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra Unida i Alternativa-Pirates, números 35,
36 i 37, es produeixen les intervencions següents:
SRA. ALCALDESSA
Passem a les mocions d‟Iniciativa per Catalunya-Verds-Esquerra Unida-AlternativaPirates. Em sembla que parlaran tots tres doncs s‟organitzen com vulguin.

SRA. CARBALLEIRA PASCUAL (ICV-EUiA-PIRATES-E)
Moció 35, moció de sol·licitud d‟un projecte integral animalista.
En aquest moment la Sra. Carballeira dóna lectura als aspectes essencials de la
moció.

Essent les 20:22 hores abandona la sessió la Sra. Sonia Esplugas González, del
Grup Polític Municipal del Partit Popular.

SRA. GONZÁLEZ MONTES (ICV-EUiA-PIRATES-E)
Moció per destinar immobles provinents d‟herències intestades a habitatge públic.
En aquest moment la Sra. González dóna lectura als aspectes essencials de la
moció.

Essent les 20:24 hores, abandona la sessió la Sra. Núria Marín Martínez,
Alcaldessa-Presidenta, i a partir d’aquest moment assumeix la presidència la Sr.
José M. García Mompel, 2on Tinent d’Alcaldia.

SR. NIETO MARTÍNEZ (ICV-EUiA-PIRATES-E)
La darrera moció és la moció pel dia de l‟orgull lèsbic, gai, trans, bisexual i
intersexual.
Tot i el senyor Trump i els moviments ultraconservadors religiosos i masclistes, la
historia, les efemèrides, ens tornen a mostrar com son de poderosos i influents els
moviments progressistes en aquest cas i reivindicatius al cor de l‟imperi, així el 8 de
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març, la lluita contra la discriminació de la població negra, i la moció que ens ocupa,
la reivindicació del 28 de juny, del 1969 on el moviment lèsbic, gai, va reivindicar els
seus drets fonamentals a la no discriminació.
La moció vol entroncar amb la realitat dels més febles, ja que si sumen una situació
de pobresa, esclavitud, guerra i fam, abusos de qualsevol mena, a la condició
LGTBI, el resultat és que tenim unes persones que pateixen innumerables, i les
més dures violacions de drets humans, tortures, vexacions, mutilacions, repudi,
exili, mort.
Volem posar l‟accent precisament en l‟escàs nombre de resolucions d‟asil
favorables de persones que pateixen o han patit violència i amenaces per la seva
orientació, identitat i expressió de gènere.
Les persones LGTBI pateixen rebuig i discriminació només pel fet de ser com són,
fruit d‟una societat heteronormativa, monosexista i patriarcal que castiga a qui surt
de l‟heteronorma.
Així que reivindiquem que cada persona ha de viure conforme el seu sentir, sense
fer mal a ningú, per garantir una societat més igualitària, lliure i inclusiva amb totes
les realitats.
A Catalunya, el 2 d‟octubre de 2014, el Parlament de Catalunya va aprovar una llei
per garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals i per
eradicar l‟homofòbia, la bifòbia i la transfòbia. Quatre anys després és urgent el seu
desplegament i l‟aplicació efectiva per tal de sancionar aquelles actituds
discriminatòries i violentes que dia rere dia pateixen les persones LGTBI.
Per tot això demanem, instar al govern municipal a posar en marxa mesures per
promoure el respecte cap a la diversitat sexual i de gènere en l‟àmbit educatiu,
familiar i festiu.
Instar el govern de la Generalitat a desplegar la Llei 11/2014 per garantir els drets
de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals i per eradicar l'homofòbia,
la bifòbia i la transfòbia, especialment en el seu règim sancionador.
Tercer, instar al Ministeri de Sanitat a que retorni a la cartera de serveis bàsics el
dret a l‟accés a la reproducció assistida per a parelles de dones i dones sense
parella.
Instar el Govern de l‟Estat espanyol a aprovar una llei integral contra la LGTBIfòbia
que garanteixi el dret a la igualtat i a la no discriminació en tots els àmbits socials i
en totes les etapes de la vida de les persones LGTBI.

SRA. SECRETÀRIA
Si està llegint el text de la moció, no és el que està repartit per aprovar.
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SR. NIETO MARTÍNEZ (ICV-EUiA-PIRATES-E)
Pues... em remeto òbviament als acords definitius. Gràcies.

El President en aquest moment, Sr. José M. García Mompel, pel posicionament
dels regidors no adscrits i dels grups polítics municipals, de menor a major
representació, dóna la paraula a la Sra. Cristina Santón Ramiro, al Sr. Rafael
Jiménez Ariza i al Sr. Francisco Javier Martín Hermosín, i a continuació a la resta
de representants dels grups.

SRA. SANTÓN RAMIRO (REGIDORA NO ADSCRITA)
Gràcies. Començaré per aquesta darrera moció. La votaré a favor.
Sobre la moció de destinar immobles provinents d‟herències intestades a l‟habitatge
públic, votaré a favor del primer, del segon i del quart acord i en contra del tercer.
I sobre la moció animalista també aniré per punts. Per començar, el seu primer
acord demana la creació d‟un departament específic, que fa molts anys que existeix
a l‟Ajuntament i específicament dins Salut, on vostès estan demanant que es creï,
amb la qual cosa no té sentit que el voti a favor. Votaré en contra.
Parlen també d‟una taula d‟entitats. Els hi comento, fins aquest mandat no hi havia
entitats registrades a l‟Hospitalet que es dediquessin al benestar o a la protecció
d‟animals. Ha estat a través de l‟impuls que s‟ha fet durant aquest mandat, a través
de l‟unitat de benestar i protecció animal, que s‟han començat a registrar, a crear i
per tant de cara al proper mandat potser és possible començar ja a fer trobades
d‟entitats amb una mica de consistència i de debat.
Sobre el segon acord, també li votaré en contra perquè demanen una campanya
que és que de fet va començar l‟1 de juny i que cada setmana estem llançant un
missatge diferent. Nosaltres fem moltes campanyes, aquests darrers dos anys hi ha
hagut diferents temes que hem tractat, des de la promoció de l‟adopció que
plantegen vostès i el no abandonament, com d‟altres, per exemple, que poden ser
els cops de calor ara que arriba l‟estiu. Sempre tenint en compte que hem de
treballar sobre dos eixos principals, el de civisme i convivència, i per altra banda, el
de benestar, protecció i cura dels nostres animals. Per tant, aquest punt, com els
deia, també els hi votaré en contra.
Sobre el tercer, demanen la creació d‟un contacte de fàcil localització per poder
notificar qualsevol troballa o situació d‟un animal. Bé, de fet aquesta és una de les
funcions de Guàrdia Urbana. Quan un troba un animal, quan un perd un animal,
quan un veu una situació complicada amb un animal, el que fa és trucar a Guàrdia
Urbana que tenen uns protocols establerts, uns protocols d‟actuació de 24 hores i
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que, a més a més, des del negociat que vostès no saben que existeix, vam fer una
formació específica dedicada a Guàrdia Urbana, per al coneixement del llenguatge
animal i poder controlar situacions de difícil manipulació per part del cos policial.
I per altra banda, sobre el quart acord, mira, aquí ja estic una mica més d‟acord. En
aquest sentit, el tema del refugi d‟animals és un debat obert a la ciutat. S‟ha parlat
moltes vegades i encara a dia d‟avui no hem pogut trobar una solució per establir
un refugi model protectora d‟animals. Falten espais al meu parer, però sí que em
sembla bé obrir de nou un debat per poder trobar alguna solució, sinó de refugi
d‟animals, potser similar.
Sí que comentar que hi ha un tema que em sobta, entre els exemples que vostès
posen, remarquen Ca l‟Escarré. Ca l‟Escarré forma part del PDU, de Gran Via-Can
Trabal i no sabia que ara estaven d‟acord amb el PDU. Però bé, el cas és que hi ha
una entitat animalista de la ciutat que està movent una iniciativa perquè s‟està fent
una consulta ciutadana per definir els usos tant del parc com de les masies i una de
les propostes que està treballant i que està motivant a la gent a participar a la
consulta i a votar, és un centre d‟acollida temporal d‟animals i de promoció de
l‟adopció, que estigui ubicat a una de les tres masies que quedaran a disposició
municipal un cop s‟executi el PDU, perquè abans hem de recordar que són
privades.
I sobre el cinquè, els trasllats, doncs a favor. Gràcies.

SR. JIMÉNEZ ARIZA (REGIDOR NO ADSCRIT)
Sí, gràcies. En contra de la moció 35, excepte el quart i el cinquè acord que votaré
a favor. A favor de la moció 36, excepte el tercer acord que el votaré en contra. I a
favor de la moció 37. Gràcies.

SR. MARTÍN HERMOSÍN (REGIDOR NO ADSCRIT)
Gracias. A favor de la 35, de la 36 y la 37 a favor del primero, cuarto y sexto punto y
abstención del resto.

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

SR. MONRÓS IBÁÑEZ (CiU)
Sí, en quant a la moció de la sol·licitud d‟un projecte integral animalista votarem a
favor d‟aquesta moció, però voldríem apuntar i és que per a nosaltres un projecte
integral animalista també passa per canviar el nostre vocabulari i creiem que allà on
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es parla d‟animals de companyia, cal parlar de mascotes i que allà on es demana
un centre d‟acollida, cal demanar un refugi. Es tracta al final d‟imprimir l‟estima i el
respecte que tenim pels animals en tots els conceptes de la vida, també en el
nostre vocabulari.
Respecte a la moció 36, moció per destinar immobles provinents d‟herències
intestades a habitatge públic, si aquesta moció l‟haguéssim de votar en raó del títol
que porta, la podríem votar fàcilment i alegrement, a favor doncs. En la normativa
catalana pel que fa a les finques urbanes que la Generalitat hereta de forma
intestada, s‟estableix una destinació preferent però no obligatòria, ni exclusiva al
compliment de polítiques d‟habitatge social.
En aquest sentit, els habitatges que hereta la Generalitat de Catalunya, tenint en
compte les seves característiques i la situació comptable de l‟herència de la qual
provenen, es poden destinar directament a necessitats habitacionals o bé,
indirectament amb el producte de la seva venda, de la mateixa manera que es fa,
per exemple, en l‟aprofitament urbanístic de cessió obligatòria i gratuïta. I això és el
que està fent la Generalitat de Catalunya actualment.
Tanmateix, a la moció el primer acord ens demana que s‟aturi la subhasta pública
dels 47 immobles de la Generalitat provinents d‟herències intestades. En aquest
sentit, hem de votar-hi en contra ja que el motiu pel qual aquests immobles estan en
procés de subhasta i no s‟han destinat a habitatge social, no és cap altre que el fet
que aquests habitatges no reuneixen els requisits per ser destinats directament a
habitatge social.
No obstant, l‟import que se n‟obtingui dels quals es proposarà a la Junta
d‟Herències que sigui destinat al finançament directe o indirecte de programes
d‟habitatge del govern o de les entitats socials de Catalunya. L‟import mínim de
sortida de tots els immobles de la subhasta és d‟uns 4 milions d‟euros.
El segon punt dels acords també l‟haurem de votar en contra ja que la Generalitat
de Catalunya, d‟acord amb el tercer pla de suport al tercer sector i amb la
formalització, en data 22 de setembre de 2016, d‟un protocol de col·laboració signat
amb el tercer sector, es va comprometre a destinar aquelles finques urbanes que
fossin aptes o viables, procedents de les herències intestades, a programes socials
d‟habitatge per tal de cobrir necessitats de persones en situació d‟emergència social
o en risc d‟exclusió residencial.
En el marc del protocol esmentat, en data 28 de juliol de 2017, es va signar un
conveni entre la Direcció General del Patrimoni i l‟Agència de l‟Habitatge de
Catalunya, per fer efectiva l‟esmentada destinació. De fet, la Junta d‟Herències va
decidir, en data 1 de desembre de 2017, adscriure 17 finques urbanes per als
recursos habitacionals de les entitats del tercer sector. És a dir, això ja ho estem
fent però no amb l‟actor que vostès ens proposen, els municipis, sinó en
col·laboració amb el tercer sector.
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Respecte els acords tercer i quart, els votem a favor. I respecte de la moció 37
votem a favor també.
Essent les 20:35 hores, s’incorpora a la sessió la Sra. Núria Marín Martínez,
Alcaldessa-Presidenta.

SR. GARCÍA MUÑOZ (ERC-AM)
Sobre la moció 35 votarem a favor. Creiem que és important que en una ciutat com
la nostra, amb els reptes de convivència als quals ens enfrontem cada dia degut a
l‟ús de l‟espai, la densitat i concentració de població, l‟incivisme i problemes amb la
neteja i de població animal també, amb els seus drets, el seu benestar i les
necessitats que cal garantir, disposi d‟un autèntic projecte animalista, participatiu,
inclusiu i capaç de donar resposta a aquests reptes.
Respecte a la moció 36 sobre les herències intestades, conté algunes imprecisions.
La Generalitat ja està complint els acords per destinar els béns heretats o el seu
producte o valor a entitats o institucions beneficiàries de caràcter assistencial o
cultural i a polítiques d‟habitatge social. S‟està fent. La realitat és que no tots els
habitatges o béns heretats són aptes per destinar-los a habitatge social, ja sigui per
les seves condicions, per despesa de comunitat massa elevada o per la situació
comptable de l‟herència amb saldo negatiu.
En aquest cas quan s‟han de subhastar, l‟import obtingut es pot destinar al foment
de polítiques d‟habitatge social. Abans d‟arribar a aquesta subhasta, la Generalitat
ha destinat ja 17 immobles a habitatge social i 12 més s‟estan analitzant encara. La
resta són els que estan sortint ara a subhasta. D‟aquests, en concret els dos que
trobem a l‟Hospitalet, un és un habitatge situat en un soterrani interior amb el bany
situat al pati i sense condicions d‟habitabilitat i l‟altre és un petit solar al carrer
Cotonat, al qual només es pot edificar una planta baixa i dos pisos que no dóna per
fer una promoció d‟habitatge social en condicions.
Com he dit abans, el valor d‟aquests immobles obtingut a la subhasta es podrà
destinar a polítiques d‟habitatge social. Per tant, votarem en contra del primer acord
perquè no hi ha raó per aturar la subhasta quan ja s‟estan destinant els pisos que
es poden destinar a habitatge social i també del segon acord perquè aquest és el
compromís i ja s‟està fent. I votarem a favor del tercer i quart acords per seguir
treballant per ampliar el parc públic d‟habitatge social.
I sobre la darrera moció del dia de l‟orgull LGTBI, votarem a favor d‟aquesta moció.
Va en la línea de les diferents mocions que ja vam portar al Ple el mes passat.
Creiem que cal seguir treballant, queda encara molt camí per recórrer, per
aconseguir la plena normalització i garantir els drets de les persones LGTBI,
malgrat tot el camí que ja hem estat fent. Seguim patint avui dia discriminacions a la
nostra societat i en especial vull recordar aquelles persones que fugen del seus
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països, que són perseguits, reprimits i atacats per la seva orientació o la seva
identitat de gènere. Moltes gràcies.

SR. ALONSO NAVARRO (PP)
Sí, la moció 35 a favor. La 36 també i la 37 a favor el punt 1, 4 i 6 i la resta
abstenció.

SR. GARCÍA VALLE (CIUTADANS)
Gracias. La moción número 35, moción de solicitud de un proyecto integral
animalista, en el primer y tercer punto nos vamos a abstener, el resto a favor.
Y el resto de mociones, la 36 y la 37 a favor.

SR. HUSILLOS GUTIÉRREZ (PSC-CP)
Respecte de la moció número 35, bé els arguments, la nostra companya de govern
els ha expressat perfectament, subscric tot el que ha comentat al respecte de la
moció, per tant votarem contràriament a l‟apartat 1, 2 i 3, i en tot cas insistir també
en animar-los a que participin en la consulta, on actualment doncs hi ha una
proposta similar a la que vostès estan plantejant, per tant pot ser una molt bona
oportunitat perquè això es pugui materialitzar. Favorablement al quart i cinquè.
I favorablement també a la moció número 37 i en tot cas doncs aprofitar per fer un
breu comentari. Al llarg d‟aquesta setmana ja s‟han celebrat per part d‟algunes
entitats algunes activitats, commemorant i celebrant aquest dia i demà mateix
també tindrem a l‟auditori Barradas a la tarda doncs també un cicle de curts de petit
format, on també d‟alguna manera doncs tractarem entre tots i totes de donar
visibilitat a aquesta lluita. Gràcies.

SR. CASTRO BORRALLO (PSC-CP)
Sí, gràcies Alcaldessa. Respecte a la moció 36 votarem a favor del primer i segon
acord i en contra del tercer i també a favor del quart. Moltes gràcies.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé. Doncs sí, Sra. Juliana Carballeira.
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SRA. CARBALLEIRA PASCUAL (ICV-EUiA-PIRATES-E)
Bé, primer gràcies als grups que han votat favorablement les mocions. En aquest
cas, jo parlaré de la moció 35 del projecte integral animalista.
Agafem amb bon tarannà la proposta que ens ha fet el Sr. Monrós, aquests
conceptes que ens parlava. Sabem que hi ha un contacte de la Guàrdia Urbana
però aquestes entitats animalistes el que volien era un altre tipus de contacte, que
fos de caire professional de l‟àmbit animalista en aquest cas.
I sobre la consulta de que parleu del PDU, òbviament el nostre grup no participarà
en una consulta d‟un projecte que està en un procés judicial. Nosaltres no volem fer
un refugi envoltat de 26 gratacels a l‟Hospitalet, no és el nostre projecte. Sí que
volem un refugi però no ens empassarem el PDU de la Gran Via per fer un refugi
d‟animals, òbviament.

SRA. GONZÁLEZ MONTES (ICV-EUiA-PIRATES-E)
Respecte al tema de les herències intestades és una qüestió de voluntat política, és
una qüestió de que un compromís que el Sr. Junqueras va expressar al setembre
del 2016 es mantingui i a més a més perquè també el segon... donava igual l‟estat
en que estava l‟equipament, o sigui el pis perquè també es feia càrrec de la
rehabilitació.
Això va ser en roda de premsa molt extensa i això de postureig ja estem una mica
farts tots i jo crec que això és voluntat política i que el tema de l‟habitatge és molt
greu i s‟ha de donar qualsevol tipus de solució, qualsevol que sigui factible i aquesta
ho és.
A continuació l’Alcaldessa obre un segon torn d’intervencions dels grups polítics
municipals que ho desitgin.

SR. GARCÍA MUÑOZ (ERC-AM)
Sí. No és una qüestió d‟estar farts o no. És una qüestió de que ja s‟està fent. O sigui
abans d‟arribar a aquesta subhasta ja s‟han posat a disposició per fer habitatge
social 17 pisos. S‟estan estudiant 12 més i el compromís era posar aquests béns a
disposició o al seu producte i valor què és el que es farà quan conclogui aquesta
subhasta amb els diners obtinguts, es posaran per fer promoció de l‟habitatge
social.
I insisteixo, abans d‟arribar a aquesta subhasta, aquests 47 pisos, s‟ha tingut en
compte aquells que sí que es podien destinar a habitatge social que són 17 que ja
s‟han destinat, 12 més que s‟estan estudiant i la resta per les seves condicions que
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inclouen, que van des de les seves particularitats, a despeses de comunitat, a
càrregues que porta l‟herència, que són negatives, llavors són els que es porten a
subhasta i el resultat d‟aquesta subhasta es reinverteix després a polítiques social.
Moltes gràcies.

SRA. GONZÁLEZ MONTES (ICV-EUiA-PIRATES-E)
Sí, hi ha ajuntaments que estan reclamant precisament també que s‟aturi aquesta
subhasta precisament perquè és molt important que hi hagi immobles suficients per
a les famílies que estan en situació d‟emergència social. Barcelona mateix està
reclamant que no se subhastin un seguit d‟edificis.
És una qüestió de voluntat política, torno a dir, i sinó hi ha 47, jo crec que serien...,
és un bon grapat d‟habitatges per pal·liar una situació molt greu.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé. Sra. Secretària si ens pot... ¿está complicado el recuento?

SRA. SECRETÀRIA
A ver. En el punt 35 del orden del día el primer apartat resta rebutjat per 13 vots en
contra, 9 a favor i 4 abstencions. D‟acord?

SRA. ALCALDESSA
A veure. Si vol dir el resultat sinó ens pot dir directament el que està aprovat o no.

SRA. SECRETÀRIA
Bé, més que res perquè tinc dubtes de votacions per això. En el punt número 1 han
votat a favor el Sr. Hermosín, CUP-PA, CiU, ERC, PP, ICV que són 9 vots a favor,
13 abstencions del PSC i la senyora Santón i el Sr. Jiménez i 4 abstencions de
Ciutadans. D‟acord?

SRA. ALCALDESSA
Abstencions o en contra? Abstenció.
SRA. SECRETÀRIA
Abstenció del punt número 1.
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SRA. ALCALDESSA
Què vol dir amb això?

SRA. SECRETÀRIA
Res, que està rebutjat el número 1.

SRA. ALCALDESSA
D‟acord molt bé.

SRA. SECRETÀRIA
El número 2 hi ha un empat.

SRA. ALCALDESSA
Perdó?

SRA. SECRETÀRIA
13 en contra i 13 a favor.

SRA. ALCALDESSA
En quin punt?

SRA. SECRETÀRIA
En el número 2. En l‟apartat 2 de la moció del projecte integral animalista.

SRA. ALCALDESSA
Un moment que agafem la...

SRA. SECRETÀRIA
Per tant hem de repetir la votació.
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SRA. ALCALDESSA
A veure, de fet és igual si s‟aprova o no perquè la campanya s‟està fent.
Essent les 20:47 hores s’incorpora a la sessió la Sra. Sonia Esplugas González,
regidora del Grup Polític Municipal del PP.

SRA. SECRETÀRIA
Bé, no sé...

SRA. ALCALDESSA
Que és el que s‟ha explicat suposo per part...

SRA. SECRETÀRIA
Decideix vostè Sra. Alcaldessa amb el seu vot.

SRA. ALCALDESSA
Perdó?

SRA. SECRETÀRIA
Que decideix vostè amb el seu vot.

SRA. ALCALDESSA
Ja, ja, ja però que vull dir, independentment del resultat jo m‟avanço. Sigui quin
sigui el resultat, la campanya es farà perquè la campanya s‟està fent des de l‟1 de
juny, o sigui no depèn de si hi ha o no hi ha... d‟acord?
Per tant bé hem de repetir la votació doncs repetim la votació. A veure, els punts
segon o votem tota la...

SRA. SECRETÀRIA
No, no, el punt segon.
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SRA. ALCALDESSA
Punt segon. Punt segon de la moció número 35. Comencem per la Sra. Santón: En
contra.
Sr. Rafa Jiménez? En contra.
Sr. Hermosín? A favor.
D‟acord. Ara anem pel Sr. Giménez.

SR. GIMÉNEZ MÁRQUEZ (CUP-PA)
A favor.

SRA. ALCALDESSA
Sr. Monrós.

SR. MONRÓS IBÁÑEZ (CiU)
A favor.

SRA. ALCALDESSA
Esquerra Republicana.

SR. GARCÍA MUÑOZ (ERC-AM)
A favor.

SRA. ALCALDESSA
Partit Popular.

SR. ALONSO NAVARRO (PP)
A favor.
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SRA. ALCALDESSA
Iniciativa evidentemente a favor. Per part de Ciudadanos.

SR. GARCÍA VALLE (CIUTADANS)
A favor.

Parlen diferents regidors sense micròfon.

SRA. ALCALDESSA
El grup socialista? En contra.

SRA. SECRETÀRIA
I vostè vota amb el grup o...?

SRA. ALCALDESSA
Home, jo voto amb el grup. Sempre ho he fet. De moment voto amb el grup. Si no
me echan. Llavors això dóna un resultat. Rechazada. Pues d‟acord. D‟acord.
Quedarien aprovats els punts 4 i 5. D‟acord.
¿Podemos seguir Sra. Secretaria con el resto?

SRA. SECRETÀRIA
La moció número 36 per destinar immobles provinents d‟herències intestades a
habitatge públic, el primer punt resulta aprovat per 23 votos a favor i 3 en contra,
l‟apartat 2 igual, 23 vots a favor i 3 en contra y l‟apartat 3 hi ha un empat
exactament igual que en l‟altre, 13 a favor i 13 en contra. D‟acord? I el punt número
4 está aprobado por unanimidad que son los traslados.
Per tant hem de repetir la votació del punt número 3.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé. A veure jo crec que podem... mantenim el vot m‟imagino tots?
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SRA. SECRETÀRIA
Es manté el vot per tots. Considerem repetida la votació i rebutjada amb el vot de
qualitat de l‟Alcaldessa.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé. Passem a la número 37 que aquesta sí ha quedat aprovada. Segur.

SRA. SECRETÀRIA
Perdó. Aquí la votació, el punt 37 del orden del día tenim els següents dubtes.
Ciutadans ha votat a favor de tota la moció i el Sr. Martín Hermosín ha votado a
favor del punto 1, 4, 6 pero del 7 no ha dicho el qué. El 7 son los traslados. A favor.
Vale.
Y espere...

SRA. ALCALDESSA
Bé, en tot cas Sra. Secretària ha quedat aprovada la moció.

SRA. SECRETÀRIA
Sí. El Partit Popular en el punt número 7 hi ha una abstenció. Sí, ha votat a favor de
los puntos 1, 4 y 6 y el resto abstención. Vale. Ya está.
Està aprovada totalment en la seva integritat aquesta moció.

SRA. ALCALDESSA
Mot bé. Doncs quedaria aprovada de la forma que acaba de comentar la Sra.
Secretària.

Tancat el debat i sotmeses a votació les mocions números 35, 36 i 37, el resultat és
el que figura a continuació en cadascuna d‟elles.
MOCIÓ 35.-

DE SOL·LICITUD D’UN PROJECTE INTEGRAL ANIMALISTA.
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La votació d‟aquesta moció s‟ha produït de manera separada per cadascun dels
punts de la seva part dispositiva, estant absent la regidora Sra. Sonia Esplugas
González del grup polític municipal del PP, amb el resultat següent:
a) Acord PRIMER i TERCER: han estat rebutjats amb 13 vots en contra dels
representants del PSC-CP, Srs./Sres. Núria Marín Martínez, Francesc J. Belver
Vallés, Cristian Alcázar Esteban, José Castro Borrallo, Manuel Brinquis Pérez,
José M. García Mompel, Jaume Graells Veguin, Jesús Husillos Gutiérrez, M.
Ángeles Sariñena Hidalgo, Rocío Ramírez Pérez i David Quirós Brito; i dels
REGIDORS NO ADSCRITS, Sra./Sr. Cristina Santón Ramiro i Rafael Jiménez
Ariza; amb 9 vots a favor dels representants d’ICV-EUiA-PIRATES-E, Sres./Sr.
Ana González Montes, Juliana Carballeira Pascual i Iván Nieto Martínez; del
representant del PP, Sr. Pedro Alonso Navarro; 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; i
amb 4 vots d’abstenció dels representants de CIUTADANS, Srs./Sres. Miguel
Manuel García Valle, M. Carmen Esteban Fernández, Rainaldo Ruiz Narváez i
Jesús Amadeo Martín González; assistents presents en el moment de la
votació.
Els acords rebutjats literalment deien:
PRIMER.- Instar al govern municipal a la creació d'un departament específic de
benestar animal dins l'àrea de Salut Pública i incorporat a l'Àrea de Benestar
social amb la creació d'una taula d'entitats i col·lectius animalistes vinculada a la
supervisió i control del projecte integral local animalista.
TERCER.- Instar al govern municipal a la creació d'un contacte de fàcil
localització de caire professional i/o voluntari per poder notificar la troballa d’un
animal perdut o ferit, i que faciliti la gestió del retorn al seu propietari o, si és el
cas, portar-lo a un refugi d'animals.
b) Acord SEGON: es produeix un empat de 13 vots en contra dels representants
del PSC-CP, Srs./Sres. Núria Marín Martínez, Francesc J. Belver Vallés,
Cristian Alcázar Esteban, José Castro Borrallo, Manuel Brinquis Pérez, José M.
García Mompel, Jaume Graells Veguin, Jesús Husillos Gutiérrez, M. Ángeles
Sariñena Hidalgo, Rocío Ramírez Pérez i David Quirós Brito; i dels REGIDORS
NO ADSCRITS, Sra./Sr. Cristina Santón Ramiro i Rafael Jiménez Ariza; i 13
vots a favor dels representants de CIUTADANS, Srs./Sres. Miguel Manuel
García Valle, M. Carmen Esteban Fernández, Rainaldo Ruiz Narváez i Jesús
Amadeo Martín González; dels representants d’ICV-EUiA-PIRATES-E,
Sres./Sr. Ana González Montes, Juliana Carballeira Pascual i Iván Nieto
Martínez; del representant del PP, Sr. Pedro Alonso Navarro; 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. De conformitat amb l‟article 48.7 del Reglament Orgànic del Ple,
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repetida la votació persisteix l‟empat amb el mateix resultat i aquest es dirimeix
amb el vot de qualitat de l‟Alcaldessa en contra de l‟aprovació d‟aquest acord
SEGON.
L‟acord rebutjat literalment deia:
SEGON.- Instar al govern municipal a la realització d'una campanya de no
abandonament, ara que s'aproxima el període estival. Promoció de l'adopció i
persecució dels criadors il·legals que proliferen a la ciutat tot donant promoció
als mitjans de comunicació del Consistori.
c) Acords Quart i Cinquè, es renumeren com a Primer i Segon, i han estat
aprovats per unanimitat dels assistents presents en el moment de la votació.

El text definitiu aprovat de la moció és el següent:
Atès que a la nostra ciutat i segons dades de l‟Àrea de Salut Pública, de la
Regidoria de Benestar Social, moltes famílies tenen un animal de companyia, i
segons les estadístiques d'altres ciutats del nostre voltant, al nostre municipi cada
vegada en són més.
Atès que l'anuari estadístic de la ciutat de L'Hospitalet de Llobregat de l'any 2016
registra al cens d'animals de companyia un total de gossos inscrits de 9.280 i 596
d'altres animals. Aquestes dades no reflecteixen el total dels animals de companyia
existents a la ciutat perquè molts animals no són inscrits per les seves famílies. A
les últimes dades que ha publicat l'Institut Nacional d'Estadística, un 33% de les
llars, conviuen amb una d‟aquestes mascotes i, tenint en compte que a la nostra
ciutat hi ha 102.031 llars, podem intuir una xifra aproximada de 33.670 llars
hospitalenques disposant d'animals de companyia. Xifra molt allunyada dels 9.876
censats.

Atès que a L'Hospitalet de Llobregat conviuen amb la població aproximadament
33.670 animals de companyia i és deure part d'aquest ajuntament realitzar un
control exhaustiu del cens i promoure el xipat i les bones condicions de vida
d'aquests. I entre altres mesures, publicar les dades corresponents al cens.
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Creiem en els drets dels animals com també el deure tenir-los en bones condicions,
ja que considerem que és un tema de Salut Pública, i ens concerneix a tots. I a
l'administració pública vetllar per al seu acompliment, que ja es fa, però també per
al seu coneixement i la promoció.
Com a resultat d‟aquest fet, fa que des de les associacions animalistes o ciutadania
en general, la preocupació de que aquests animals convisquin amb totes les
mesures d‟espai, higiene i alimentació va en augment. I aquesta realitat va unida
necessàriament a la necessitat d'implicació dels estaments públics i de tots els
residents per tal d'assolir una convivència cívica, però també una inclusió real i
respectuosa vers als animals.
Una bona mostra d‟això és el fet de que hi hagi diverses Lleis, Normatives,
Convenis, etc., a nivell europeu, espanyol i català. Un bon retrat de sensibilització i
respecte pel benestar animal.
Des d‟aquest ajuntament també s‟han elaborat mocions, i més concretament un
Avantprojecte d‟Ordenança de Protecció, Control i Tinença d‟Animals (pendent de la
seva aprovació), com també hi ha un esment al Títol III de l‟Ordenança de
Convivència i Civisme actual, fet que reflecteix el coneixement d'aquesta realitat per
part d‟aquest consistori, i us fem arribar la voluntat per part dels ciutadans
conscienciats, de la col·laboració que podem establir entre els dos agents.
Una ciutat com la nostra ha de comptar amb tot un projecte seriós i decisiu pel
benestar animal, que d'una banda atengui la problemàtica del maltractament i
l'abandonament, i que implanti una veritable educació social sobre la tinença
responsable. I d'altra banda, aquest municipi ha de saber construir una societat
inclusiva amb una convivència comprensiva i possible entre famílies amb o sense
mascota.
A tothom ens preocupa assolir una societat no violenta, i volem vies resolutives al
respecte, i en aquest sentit hi ha un vincle claríssim amb la sensibilització
animalista. Estudis, projectes i programes especialitzats així ho ratifiquen, a més de
l'important avanç ètic de tota la societat que assumeix i normalitza el respecte
animal.
A la nostra ciutat ho necessitem concretar, i el projecte ha d'incloure com a objectiu
final, la creació d'un refugi d'animals on es desenvolupin aquest tipus de polítiques.
Allarguem la mà a aquest Consistori per poder-ho portar a terme i desenvolupar un
projecte integral.
Atès que les entitats Progat Catalunya i el col·lectiu LHanimal proposen aquesta
moció.
El Ple, a proposta del Grup Polític Municipal d'ICV-EUIA-PIRATES-E acorda:
PRIMER.- Instar al govern municipal a fer un estudi per la creació d'un refugi
d‟animals municipal rehabilitant un edifici patrimonial (com per exemple la Torre

…/…

196

Gran, Ca l'Esquerrer, etcètera) o, localitzant i habilitant un altre espai dins del terme
municipal, que amb una ubicació allunyada del centre urbà pugui ser un bon espai
per implantar aquest equipament que creiem necessari per a una ciutat tant
important com és l‟Hospitalet de Llobregat.
SEGON.- Donar trasllat d'aquests acords a les entitats animalistes de la nostra
ciutat, a les entitats ambientalistes de la nostra ciutat, a les associacions de veïns i
veïnes, a la FAVLH, als consells de districte i al Consell de Ciutat de L‟Hospitalet de
Llobregat.
MOCIÓ 36.- PER DESTINAR IMMOBLES
INTESTADES A HABITATGE PÚBLIC.

PROVINENTS

D’HERÈNCIES

La votació d‟aquesta moció s‟ha produït de manera separada per cadascun dels
punts de la seva part dispositiva, estant absent la regidora Sra. Sonia Esplugas
González del grup polític municipal del PP, amb el resultat següent:
a) Acord PRIMER i SEGON: han estat aprovats amb 23 vots a favor dels
representants del PSC-CP, Srs./Sres. Núria Marín Martínez, Francesc J. Belver
Vallés, Cristian Alcázar Esteban, José Castro Borrallo, Manuel Brinquis Pérez,
José M. García Mompel, Jaume Graells Veguin, Jesús Husillos Gutiérrez, M.
Ángeles Sariñena Hidalgo, Rocío Ramírez Pérez i David Quirós Brito; dels
representants de CIUTADANS, Srs./Sres. Miguel Manuel García Valle, M.
Carmen Esteban Fernández, Rainaldo Ruiz Narváez i Jesús Amadeo Martín
González; dels representants d’ICV-EUiA-PIRATES-E, Sres./Sr. Ana González
Montes, Juliana Carballeira Pascual i Iván Nieto Martínez; del representant del
PP, Sr. Pedro Alonso Navarro; 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 3 vots
en contra dels representants d‟ERC-AM, Srs. Antoni Garcia i Acero i Jorge
García Muñoz; i del representant de CiU, Sr. Jordi Monrós i Ibáñez; assistents
presents en el moment de la votació.
b) Acord TERCER: es produeix un empat de 13 vots en contra dels
representants del PSC-CP, Srs./Sres. Núria Marín Martínez, Francesc J. Belver
Vallés, Cristian Alcázar Esteban, José Castro Borrallo, Manuel Brinquis Pérez,
José M. García Mompel, Jaume Graells Veguin, Jesús Husillos Gutiérrez, M.
Ángeles Sariñena Hidalgo, Rocío Ramírez Pérez i David Quirós Brito; i dels
REGIDORS NO ADSCRITS, Sra./Sr. Cristina Santón Ramiro i Rafael Jiménez
Ariza; i 13 vots a favor dels representants de CIUTADANS, Srs./Sres. Miguel
Manuel García Valle, M. Carmen Esteban Fernández, Rainaldo Ruiz Narváez i
Jesús Amadeo Martín González; dels representants d’ICV-EUiA-PIRATES-E,
Sres./Sr. Ana González Montes, Juliana Carballeira Pascual i Iván Nieto
Martínez; del representant del PP, Sr. Pedro Alonso Navarro; 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
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Hermosín. De conformitat amb l‟article 48.7 del Reglament Orgànic del Ple,
repetida la votació persisteix l‟empat amb el mateix resultat i aquest es dirimeix
amb el vot de qualitat de l‟Alcaldessa en contra de l‟aprovació d‟aquest acord
TERCER.
L‟acord rebutjat literalment deia:
TERCER.- Instar al Govern de l’Ajuntament de Llobregat a ampliar el parc públic
d’habitatge social i donar compliments de la moció per l’ampliació de la xarxa
d’habitatge públic de lloguer social de l’Hospitalet de Llobregat aprovada per Ple
amb data 22 de novembre 2016.
c) Acord Quart, es renumera com a Tercer i ha estat aprovat per unanimitat
dels assistents presents en el moment de la votació.
El text definitiu aprovat de la moció és el següent:
Atès que la Generalitat de Catalunya succeeix les persones amb veïnatge civil
català que moren sense hereus testamentaris, parents bé per consanguinitat o
col·laterals dintre del quart grau bé per adopció, o cònjuge supervivent. És el que
s‟anomena herència intestada.
Atès que el procediment perquè la Generalitat de Catalunya sigui declarada hereva
intestada d'un causant s'inicia amb un acord d'incoació. Aquest acord s'ha de
publicar, entre altres llocs, al Web del Departament, i finalitza amb una Resolució
que, si escau, declara la Generalitat de Catalunya com a hereva intestada.
Atès que la Generalitat de Catalunya com a hereva intestada, té l'obligació legal de
destinar aquestes herències a entitats socials o institucions de cultura, sense ànim
de lucre, les quals en poden ser beneficiàries.
Atès que fins ara, les finques provinents d‟herències intestades sense hereu, eren
adquirides per la Generalitat de Catalunya i les venia en subhasta. Els diners que
n‟obtenia es repartien, juntament amb la resta de béns, entre les entitats socials i
culturals catalanes, tal com està previst en el Codi Civil.
Atès que el setembre de 2016 la mateixa Generalitat de Catalunya, davant una
situació d‟emergència social com l‟actual, en què centenars de famílies tenen
problemes per accedir a l‟habitatge, va acordar que totes les finques procedents
d‟herències intestades sense hereu es destinarien a les entitats socials per destinarles com a habitatge social per a famílies en risc de pobresa i que el Govern, si
calgués, també es faria càrrec de la rehabilitació. Aquest acord es va presentar
davant la premsa conjuntament amb les entitats socials, concretament amb la Taula
del Tercer Sector.
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Atès que el passat 9 de maig sortia a subhasta pública 47 immobles de la
Generalitat de Catalunya provinents d‟herències intestada, incomplint els seus
propis acords de setembre de 2016 i els convenis subscrits amb l‟Agència de
l‟Habitatge de Catalunya.
Atès que en aquesta subhasta es troben 2 finques de la ciutat de L‟Hospitalet de
Llobregat. Un habitatge en edifici plurifamiliar entre mitgeres del C/ Churruca 22 i un
soterrani 2a i un solar urbà consolidat del C/ Cotonat 46.
Atès el desbordament del parc públic d‟habitatge de lloguer social de L‟Hospitalet,
clarament insuficient per pal·liar l ‟emergència habitacional de les famílies abocades
a la pobresa i l‟exclusió, sense més opció que l‟ocupació de pisos buits producte
dels desnonaments de bancs i grans tenedors, amb les conseqüències
d‟inestabilitat social i emocional que viuen aquestes famílies i el seu entorn.
Atès que el Ple de l‟Ajuntament de L‟Hospitalet amb data 22 de novembre de 2016
va aprovar una moció presentada pel nostre grup per l‟ampliació de la xarxa
d‟habitatge públic de lloguer social de l‟Hospitalet de Llobregat, encara sense
compliment per part del govern de L‟Hospitalet de Llobregat.
El Ple, a proposta del Grup Polític Municipal d‟ICV-EUIA-PIRATES-E acorda:
PRIMER.- Instar al Govern de la Generalitat de Catalunya a aturar la subhasta
pública dels 47 immobles de la Generalitat provinent d‟herències intestades que va
fer pública el 9 de maig.
SEGON.- Instar al Govern de la Generalitat de Catalunya a cedir els immobles i
solars procedents d‟herències intestades a entitats socials o als ajuntaments per tal
que siguin destintats a lloguer social o a la construcció d‟habitatges de lloguer
social.
TERCER.- Donar trasllat d‟aquests acords al Departament de Territori i
Sostenibilitat i al Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat
de Catalunya, a l‟Oficina d‟habitatge de L‟Hospitalet, a la Federació d‟Associacions
de Veïns de L‟Hospitalet, a entitats d‟acció social de L‟Hospitalet de Llobregat.
MOCIÓ 37.- PEL DIA DE L'ORGULL LÈSBIC, GAI, TRANS, BISEXUAL I
INTERSEXUAL (LGTBI).
La votació d‟aquesta moció s‟ha produït de manera separada per cadascun dels
punts de la seva part dispositiva, estant absent la regidora Sra. Sonia Esplugas
González del grup polític municipal del PP, amb el resultat següent:
a) Acord PRIMER, QUART i SISÈ: han estat aprovats per unanimitat dels
assistents presents en el moment de la votació.
b) Acord SEGON, TERCER i CINQUÈ: han estat aprovats amb 24 vots a favor
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dels representants del PSC-CP, Srs./Sres. Núria Marín Martínez, Francesc J.
Belver Vallés, Cristian Alcázar Esteban, José Castro Borrallo, Manuel Brinquis
Pérez, José M. García Mompel, Jaume Graells Veguin, Jesús Husillos
Gutiérrez, M. Ángeles Sariñena Hidalgo, Rocío Ramírez Pérez i David Quirós
Brito; dels representants de CIUTADANS, Srs./Sres. Miguel Manuel García
Valle, M. Carmen Esteban Fernández, Rainaldo Ruiz Narváez i Jesús Amadeo
Martín González; dels representants d’ICV-EUiA-PIRATES-E, Sres./Sr. Ana
González Montes, Juliana Carballeira Pascual i Iván Nieto Martínez; dels
representants d‟ERC-AM, Srs. Antoni Garcia i Acero i Jorge García Muñoz; del
representant de CiU, Sr. Jordi Monrós i Ibáñez; del representant de la CUP-PA,
Sr. Christian Giménez Márquez; i dels REGIDORS NO ADSCRITS, Sra./Sr.
Cristina Santón Ramiro i Rafael Jiménez Ariza; i amb 2 vots d’abstenció del
representant del PP, Sr. Pedro Alonso Navarro; i del REGIDOR NO ADSCRIT
Sr. Francisco Javier Martín Hermosín; assistents presents en el moment de la
votació.
c) Acord SETÈ: ha estat aprovat amb 25 vots a favor dels representants del
PSC-CP, Srs./Sres. Núria Marín Martínez, Francesc J. Belver Vallés, Cristian
Alcázar Esteban, José Castro Borrallo, Manuel Brinquis Pérez, José M. García
Mompel, Jaume Graells Veguin, Jesús Husillos Gutiérrez, M. Ángeles Sariñena
Hidalgo, Rocío Ramírez Pérez i David Quirós Brito; dels representants de
CIUTADANS, Srs./Sres. Miguel Manuel García Valle, M. Carmen Esteban
Fernández, Rainaldo Ruiz Narváez i Jesús Amadeo Martín González; dels
representants d’ICV-EUiA-PIRATES-E, Sres./Sr. Ana González Montes, Juliana
Carballeira Pascual i Iván Nieto Martínez; 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 1 vot
d’abstenció del representant del PP, Sr. Pedro Alonso Navarro; assistents
presents en el moment de la votació.
El text definitiu aprovat de la moció és el següent:
El dia 28 de juny celebrem l‟Orgull de la diversitat sexual, familiar i de gènere.
Aquest dia de l‟any 1969 van produir-se diverses revoltes a Stonewall (EE.UU.) per
denunciar la criminalització a la qual estaven sotmeses les persones LGTBI.
Aquelles revoltes van suposar l‟inici del moviment contemporani per la igualtat i la
dignitat de lesbianes, gais, trans, bisexuals i intersexuals. I des d‟aquell moment,
cada any, moltes ciutats arreu el món commemoren aquest dia per reivindicar els
drets, la dignitat i la igualtat per a lesbianes, gais, trans, bisexuals i intersexuals.
Aquest 2018 volem posar de manifest la situació de les persones refugiades LGTBI.
Persones que han de marxar dels seus països d‟origen on se‟ls persegueix,
discrimina i són objecte de violència pel sol fet de la seva orientació sexual o
identitat i expressió de gènere. Malgrat la protecció internacional i la que els
reconeix l‟Estat espanyol que va incloure l‟any 2009 la orientació sexual com a
motiu explícit de reconeixement de la condició de refugiat en la Llei 12/2009; les
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entitats especialitzades alerten de l‟escàs nombre de resolucions d‟asil favorables
en casos de persones que fugen d‟una persecució per motius d‟orientació sexual o
identitat i expressió de gènere en el seu país d‟origen.
A Catalunya, i tot i ser ser un país capdavanter en reconèixer drets legals a
lesbianes, gais, transsexuals i bisexuals queda molt camí per recórrer cap a la
igualtat real.
És necessari el reconeixement a tots aquells sectors vinculats a les lluites socials,
per ser els i les màximes responsables de que ara mateix existeixin certs drets
reconeguts a les persones LGTBI. Cal reconèixer també l‟existència d‟iniciatives de
les diverses administracions públiques, des de l‟àmbit municipal a l‟europeu que
tenen com a objectiu un compromís amb la lluita col·lectiva per la igualtat i la
llibertat de tota la ciutadania.
No obstant això, l‟assetjament que les persones LGTBI continuen patint a les aules,
la discriminació al treball i l‟exclusió de serveis públics (especialment sanitaris) són
alguns exemples de situacions de desigualtat amb les que continuem trobant-nos.
Les persones LGTBI pateixen rebuig i discriminació només pel fet de ser com són,
fruit d‟una societat heteronormativa, monosexista i patriarcal que castiga a qui surt
de l‟heteronorma. Així reivindiquem que cada persona ha de viure conforme al seu
sentir per garantir una societat més igualitària, lliure i inclusiva amb totes les
realitats.
A Catalunya ja vam donar un pas important amb La Llei per a garantir els drets de
lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals i per a eradicar l'homofòbia,
la bifòbia i la transfòbia aprovada el 2 d'octubre de 2014 al Parlament de Catalunya.
Quatre anys després, és urgent el seu desplegament i aplicació efectiva per tal de
sancionar totes aquelles actituds discriminatòries i violentes que dia rere dia
pateixen les persones LGBTI al nostre país.
Pel que fa al fet trans cal abordar-lo des d‟una perspectiva holística (sanitària,
educativa, laboral, etc.) que elimini completament qualsevol referència patologitzant
i atorgui el ple dret a la identificació sense necessitat d‟aval professional de cap
tipus.
Qualsevol dona, independentment de la seva orientació sexual, ha de tenir dret a la
maternitat. S‟ha de posar fi a la discriminació en l‟accés als tractaments de
reproducció assistida a través de la sanitat pública. És un dret emparat per la llei i
no pot ser manllevat pel fet de no tenir com a parella un home.
Des de les institucions hem de seguir treballant en pro de la igualtat legal, social i
de facto entre totes les persones. Cal impedir que les conviccions morals o
ideològiques individuals segueixin posant entrebancs a l'avenç de la igualtat, que és
el camí de la democràcia. Tot i que la igualtat legal és ja una realitat generalitzada,
la igualtat social i real del col·lectiu LGTBI és encara una assignatura pendent que
cal abordar amb urgència i decisió.
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Els municipis són els espais més propers a la ciutadania, i per això han de jugar un
paper cabdal en la normalització del col·lectiu LGTBI, sent un referent d'integració i
lluita contra la discriminació. Per això, el compromís del municipalisme és
imprescindible per tal de donar resposta a la població LGTBI en tot allò que sigui de
la seva competència.
Per tot això, amb motiu del dia de l‟Orgull LGTBI, hem de promoure accions per
aconseguir arribar a la fi de la carrera per la igualtat i la no discriminació de les
persones LGTBI.
El Ple, a proposta del Grup Polític Municipal d'ICV-EUIA-PIRATES-E acorda:
PRIMER.- Instar al govern municipal a posar en marxa mesures per a promoure el
respecte cap a la diversitat sexual i de gènere en l‟àmbit educatiu, familiar i festiu.
SEGON.- Instar al Ministeri de Sanitat a que retorni a la cartera de serveis bàsics el
dret a l‟accés a la reproducció assistida per a parelles de dones i dones sense
parella.
TERCER.- Exigir al Govern de l'Estat que compleixi amb els acords davant la UE
del 2015 per a l'acollida de les 17.337 persones refugiades, així com l‟especial
atenció per facilitar el procés de sol·licitud d‟asil de les persones refugiades LGTBI.
Per facilitar-ho, aquest Ajuntament s‟ofereix a col·laborar de forma activa en el
procés d'obertura de places de refugiats i en el desenvolupament del Programa
estatal de Refugi.
QUART.- Elevar la petició als governs estatal i de la Generalitat de Catalunya de
pressionar a les institucions europees i internacionals per tal de perseguir els
delictes d‟odi i violència que pateixen les persones LGBTI arreu del món.
CINQUÈ.- Donar suport a l‟associacionisme LGTBI a través de la realització
conjunta d‟accions de sensibilització, especialment en l‟àmbit infantil i juvenil.
SISÈ.- Penjar, amb motiu del dia de l‟Orgull LGTBI, la bandera de l‟arc de sant martí
al balcó de l‟Ajuntament.
SETÈ.- Donar trasllat d‟aquests acords a l‟Observatori contra l‟Homofòbia, el
Departament de Treball, Afers Socials, Benestar Social i Famílies de la Generalitat
de Catalunya i als grups polítics del Parlament de Catalunya, i a les entitats locals
que han treballat i treballen pels drets del col·lectiu LGTBI.
PARTIT POPULAR
En relació amb la moció presentada pel grup polític municipal del Partit
Popular, número 38, es produeixen les intervencions següents:
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SRA. ALCALDESSA
D‟acord, passem a la moció del Partit Popular. Molt bé. Ara sí Sr. Alonso.

SR. ALONSO NAVARRO (PP)
Aquesta moció sol·licita una nova ubicació del dipòsit de grues per no reunir
condicions l‟actual i sol·licitem també una urgent solució per a les condicions de
treball dels treballadors.

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

SRA. SANTÓN RAMIRO (REGIDORA NO ADSCRITA)
A favor de la moció.

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

SR. MARTÍN HERMOSÍN (REGIDOR NO ADSCRIT)
A favor de la moción.

SR. GIMÉNEZ MÁRQUEZ (CUP-PA)
Abstenció.

SR. MONRÓS IBÁÑEZ (CiU)
A favor.

SR. GARCÍA MUÑOZ (ERC-AM)
Votarem a favor. Veiem positiu que malgrat les dificultats per trobar espais adients
es millori, es treballi per millorar el servei, les condicions del personal i l‟atenció als
usuaris. Moltes gràcies.
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SRA. CARBALLEIRA PASCUAL (ICV-EUiA-PIRATES-E)
A favor. Votem a favor.

SR. GARCÍA VALLE (CIUTADANS)
Manifesta el seu vot favorable.

SR. GARCÍA MOMPEL (PSC-CP)
Sí, li votarem a favor però hi ha algunes qüestions que ens diuen que vostè sap que
on tenim ara el dipòsit a la plaça de la Serp té un gàlib determinat per tant és
impossible ficar alguns vehicles com vostè demanava o feia les consideracions en
la seva moció.
No és que s‟hagi quedat obsolet, és el que tenim ara i creiem que la ciutat ha de
tenir un dipòsit millor. Les condicions no ens consta cap intervenció del comitè de
seguretat i higiene, no obstant s‟han de millorar, però clar jo també li haig de dir
que, i això és una reflexió que ha sortit aquí durant tot el Ple, aquest govern prioritza
inversions de caràcter social. Sí, sí, sí. Algunes de les infraestructures que hi ha un
alt rendiment social és evident que són les escoles, els casals, etc., etc.
I les transferències a col·lectius nosaltres hem fet durant aquest mandat d‟aquest
tema una qüestió quasi quasi, com deia a vegades algun component d‟algun... un
representant d‟algun altre grup, quasi qüestió d‟ADN. Per què? Perquè hem cregut
que durant la crisi havia estat molt dur tot això. No obstant, la moció li votarem a
favor perquè també creiem que ha d‟haver-hi un lloc on la gent hi pugui anar a
buscar el seu vehicle en condicions lo més homologable possible a les condicions
que hi hauria en el millor lloc.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé. Votarem llavors a favor. Aquesta ha quedat aprovada jo diria per
unanimitat. No, amb l‟abstenció de la CUP. Bé, quasi per unanimitat.
Tancat el debat i sotmesa a votació la moció número 38, el resultat és el que figura
a continuació.
MOCIÓ 38.- PARA BUSCAR LA UBICACIÓN DEFINITIVA PARA LA
INSTALACIÓN DE UN DEPÓSITO MUNICIPAL QUE ALBERGUE A TODOS LOS
VEHÍCULOS Y EN EL QUE SE REALICEN TODOS LOS SERVICIOS.
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Es dóna compte de la moció que es transcriu seguidament, i sotmesa a votació ha
estat aprovada amb 26 vots a favor dels representants del PSC-CP, Srs./Sres.
Núria Marín Martínez, Francesc J. Belver Vallés, Cristian Alcázar Esteban, José
Castro Borrallo, Manuel Brinquis Pérez, José M. García Mompel, Jaume Graells
Veguin, Jesús Husillos Gutiérrez, M. Ángeles Sariñena Hidalgo, Rocío Ramírez
Pérez i David Quirós Brito; dels representants de CIUTADANS, Srs./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.
El text definitiu aprovat de la moció és el següent:
En el parque de la Serp número 2, está ubicado el primer depósito municipal de la
ciudad, dicha instalación está dotada también de vestuarios para los trabajadores y
funcionarios que realizan este servicio para el Ayuntamiento.
Este grupo municipal ha recibido quejas por parte de usuarios de estas
instalaciones por los siguientes motivos:
Primero.- Este depósito municipal dispone de un acceso que no permite la
entrada ni de vehículos como furgonetas y/o mono-volumen ni tampoco las
nuevas grúas municipales.
Segundo.- Es un espacio que se ha quedado pequeño y obsoleto.
Tercero.- Las instalaciones disponen de un vestuario que no se encuentra
en condiciones óptimas para los trabajadores de la casa según afirma el
comité de salud laboral.
A todo esto, hay que sumarle que las furgonetas no pueden acceder a este
depósito, la grúa municipal les transporta al depósito situado en el barrio de Santa
Eulàlia, junto a la antigua Vanguard.
Todas las gestiones para sacar las motocicletas, coches y/o furgonetas se realizan
en el primer depósito, es decir, en el parque de la Serp, independientemente de que
la vehículo esté en el segundo depósito.
El usuario que quiere retirar su vehículo furgoneta o mono-volumen primero tiene
que desplazarse a realizar todas las gestiones, pago, etc. al primer depósito y,
posteriormente, desplazarse al segundo depósito situado en Santa Eulàlia para
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definitivamente poder retirar el vehículo, con toda la pérdida de tiempo de tener que
desplazarse a los dos depósitos, con el correspondiente perjuicio al ciudadano.
Por todo ello, el Pleno a propuesta del Grupo Municipal del Partido Popular
ACUERDA:
Primero.- Buscar una ubicación definitiva que albergue todo tipo de vehículos,
donde se realicen todas las gestiones por parte de los usuarios y que tenga unas
instalaciones para el personal que utiliza el complejo.
Segundo.- Instar al Ayuntamiento que mientras no está la ubicación definitiva se
actualicen y adecuen urgentemente los vestuarios del depósito situado en la plaza
de la Serp número 2.
Tercero.- Dar traslado a la policía municipal y a los distritos de la ciudad.

ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA
En relació amb les mocions presentades pel grup polític municipal
d'Esquerra Republicana de Catalunya, números 39, 40 i 41, es produeixen les
intervencions següents:
SRA. ALCALDESSA
Molt bé. Passem a les d‟Esquerra Republicana de Catalunya. N‟hi ha tres.

SR. BELVER VALLES (PSC-CP)
Sí, gràcies Sra. Alcaldessa. Proposaven a la moció número 40 a l‟acord segon que
iniciés, l‟acord que fos que l‟Ajuntament a través del departament de cultura
promogui la instal·lació dels llambordins stolpersteine i que continuï fins el final.
D‟acord? Ara li passo Sra. Secretària si li sembla.

SR. GARCÍA I ACERO (ERC-AM)
Acceptem l‟esmena.

SRA. SECRETÀRIA
Que l‟Ajuntament, a través del departament de cultura, promogui la instal·lació en
lloc de que l‟Ajuntament instal·li.
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SRA. ALCALDESSA
Molt bé. Quan vulgui poden explicar.

SR. GARCÍA I ACERO (ERC-AM)
Molt bé. Començarem per la moció número 39 que és per donar suport i col·laborar
amb el projecte local del banc d‟energia de l‟Hospitalet.
Com vostès bé saben, gairebé un 20 % de la població està en risc de pobresa
energètica. Tenim veïns i veïnes que no poden pagar la seva factura de llum, aigua
i gas i no poden mantenir doncs també una temperatura adequada a la seva llar.
La pobresa energètica se sintetitza en tres eixos, el baix nivell de renda, l‟increment
continuat de preus i també la baixa qualitat en l‟edificació. A Catalunya ha sorgit una
associació, el banc d‟energia, que és una entitat sense ànim de lucre que té un
doble objectiu, el de promoure l‟estalvi energètic i així poder contribuir a la lluita
contra el canvi climàtic, i també ajudar a les persones afectades per la pobresa
energètica.
Un banc d‟energia que consisteix en establir mesures per estalviar energia en
equipaments, dependències municipals, associacions o particulars i destinar a
l‟estalvi econòmic d‟aquestes accions a persones i famílies vulnerables perquè
puguin millorar les seves condicions energètiques. Aquest projecte de creació de
bancs locals d‟energia ja és una realitat a diferents municipis, com són Sabadell,
Esplugues de Llobregat, Premià de Mar o Vilanova i la Geltrú.
I també té el suport de diferents institucions com la Diputació de Barcelona, la
Generalitat de Catalunya, la Universitat Politècnica de Catalunya i diferents
fundacions i ONGs ecologistes.
És per aquest motiu que des d‟Esquerra Republicana de Catalunya demanem que
l‟Ajuntament estableixi una col·laboració amb l‟associació Banc d‟Energia per
desenvolupar a la nostra ciutat aquest projecte i donar a conèixer també aquest
projecte entre els ciutadans i les entitats de la nostra ciutat.
Respecte a la moció número 40, més de 8.000 republicans van ser deportats als
diferents camps nazis. Un 60 % d‟aquestes persones van morir en aquests camps i
només un 40 % van ser alliberades.
Segons un estudi que ha fet el periodista d‟aquesta ciutat, l‟Enric Gil, i el Centre
d‟Estudis, almenys 54 persones relacionades amb l‟Hospitalet formen part dels
contingents de republicans en aquests camps nazis. D‟aquests, 32 van morir i
només 22 van sobreviure.
El nazisme ha estat una de les etapes més negres de la història a nivell mundial i
els camps de concentració han estat una de les cares més cruels i d‟horror mai
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vistes per la humanitat. Mantenir la memòria històrica perquè no es repeteixin
situacions com aquestes, és un deure tant de les administracions com també de la
pròpia societat.
Ja a l‟any 92 l‟artista alemany Günter Demnig va col·locar un llambordí davant de
l‟Ajuntament de Colònia, com a homenatge als gitanos deportats a camps
d‟extermini nazis. A partir d‟aquella primera acció, s‟han instal·lat més de 60.000
llambordins en més de 1.800 municipis europeus, entre ells municipis del nostre
país, d‟aquí de Catalunya, com poden ser Igualada, Girona, Sabadell o Manresa. I
és que aquesta és una iniciativa que manté viva la memòria de les persones que
van ser perseguides pel règim nazi.
Per tant aquest grup municipal proposa que aquest ajuntament col·labori amb el
Centre d‟Estudis, amb les entitats de memòria històrica d‟aquesta ciutat per establir,
en primer lloc, un cens definitiu d‟hospitalencs deportats al camps nazis i després,
com a segon acord, que s‟instal·lin aquests llambordins en record a les persones
deportades als camps nazis que eren ciutadans i ciutadanes d‟aquesta ciutat.
I sobre la moció 41, la relació diària entre els nostres veïns i veïnes és una de les
principals riqueses de la nostra societat. Les places i els carrers són un clar
exemple de persones que passegen, de punts de trobada de joves i de gent gran,
de nens que juguen, de gent que gaudeix de les diferents terrasses i també de
diferents activitats econòmiques.
A vegades en aquests espais públics sorgeixen desavinences, sorgeixen conflictes
per la utilització, pels sorolls, conflictes que s‟agreugen sobretot quan hi ha un ús
intensiu de l‟espai públic durant els mesos d‟estiu.
Per tant necessitem carrers i places on els diferents actors implicats acordin els
usos d‟aquests espais per tal de poder millorar la convivència i les diferents
activitats econòmiques, sempre respectant el descans dels veïns i de les veïnes.
Per aquest motiu proposem al Ple de l‟Ajuntament que defineixi quines places i
carrers i entorns es veuen afectades per molèsties i sorolls deguts a l‟increment de
l‟activitat a l‟espai públic. Així com també es defineixin i es posin en marxa grups de
treball entre diferents actors implicats, com estan fent diferents municipis del nostre
voltant, entre comerciants, veïns i usuaris per tal de millorar la convivència a les
places i carrers i fer compatible les diferents activitats econòmiques amb el descans
del veïns i les veïnes.

La Sra. Alcaldessa, pel posicionament dels regidors no adscrits i dels grups polítics
municipals, de menor a major representació, dóna la paraula a la Sra. Cristina
Santón Ramiro, al Sr. Rafael Jiménez Ariza, al Sr. Francisco Javier Martín
Hermosín i a continuació a la resta de representants dels grups.
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SRA. SANTÓN RAMIRO (REGIDORA NO ADSCRITA)
Gràcies. La moció en referència al projecte local del banc d‟energia la votaré a
favor. La moció dels llambordins també.
I la moció aquesta darrera que han presentat de compatibilitzar el descans dels
veïns amb l‟activitat a l‟espai públic, no acabo de trobar-la com a mínim eficaç, la
proposta que presenten. Ja tenim una ordenança reguladora de convivència i
civisme i totes les activitats que es plantegen a l‟estiu als carrers, places, parcs etc.,
venen marcades per un permís de cessió d‟usos amb lo qual ja ve marcat també
per un horari i uns criteris que ja es tenen en compte.
És força complicat poder definir totes les places i els carrers quan a l‟estiu tots
sortim al carrer, tots celebrem, tots passem més estona sigui passejant, sigui en
una festa, sigui en un local. Sí que és cert que hi ha, no pel període estival sinó pel
funcionament habitual de la ciutat, certs punts que venen marcats per l‟existència
de locals d‟oci, on sí que és més complexa tota aquesta convivència veïnal i per
això em consta que s‟ha posat en marxa un pla de millora de convivència veïnal
específic pels locals d‟oci nocturn. Així que aquesta la votaré en contra. Gràcies.

SR. JIMÉNEZ ARIZA (REGIDOR NO ADSCRIT)
Sí, gràcies Alcaldessa. Respecte a la moció per donar suport i col·laborar en el
projecte local del banc d‟energia de l‟Hospitalet, l‟associació Banc d‟Energia és una
associació, com bé deien, que posa una mica el sector energia dintre d‟un àmbit, ja
no només social, sinó també econòmic i administratiu.
És una associació que normalment sempre participa i col·labora amb
administracions locals, ho ha fet també amb la Diputació de Barcelona i ho està fent
també amb la Generalitat i en aquest àmbit jo crec que és totalment positiu que
puguem establir una comunicació amb l‟associació, a veure quina és la possibilitat
de poder col·laborar amb aquesta entitat.
Sí que sabem que tenen una espècie d‟oficina energètica a Sabadell que s‟ocupa
de tractar amb famílies, el tema de l‟eficiència energètica als habitatges i també
temes de pobresa energètica específics i també sabem que ha introduït també el
vector energia, el vector d‟eficiència energètica com un valor afegit també alhora
d‟impulsar starts-up i d‟impulsar també empreses que se situen dintre dels municipis
on està aquesta associació de banc d‟energia. Així que la votaré favorablement.
La moció 40, la moció de la instal·lació dels llambordins stolpersteine també la
votaré favorablement. I la moció 41 la votaré en contra.

SR. MARTÍN HERMOSÍN (REGIDOR NO ADSCRIT)
Gracias. La 39 la votaré en contra y abstención de la 40 y la 41.
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SR. GIMÉNEZ MÁRQUEZ (CUP-PA)
Bé, votarem favorablement les tres mocions. Sí que voldríem fer alguns comentaris
en relació a la 41, en relació al descans de veïns i veïnes, compatibilitzar-lo amb
l‟activitat a l‟espai públic, places, carrers.
Estant d'acord amb part del diagnòstic i les solucions exposades a la moció, no
podem deixar de recordar que si part de les activitats causants de sorolls i molèsties
es produeixen a llocs on pertorben el descans de les veïnes, és precisament per la
manca d‟espai públic i d'alternatives de les què disposa la ciutat, sobretot als barris
del nord.
Amb una densitat de població com la que tenim als barris de la Florida, les Planes,
Collblanc o la Torrassa, de les més altes del món, amb pisos petits i on les veïnes hi
viuen amuntegades i molt pocs espais públics, és imprescindible posar el focus en
qüestions que van més enllà de la manca de civisme, que també s‟ha d‟abordar,
d'individus concrets.
La ciutat s'ha d'esponjar i per a això cal deixar d'afavorir les promocions d'habitatge
privat i utilitzar el sòl no edificat dels barris per a espais verds, equipaments públics
que, entre d‟altres coses, absorbeixin les activitats esportives o de lleure per a nens
i nenes i joves, que són algunes de les que poden provocar greuges en la seva
manera d‟utilitzar l‟espai públic per la incompatibilitat a vegades de formes d‟utilitzar
l‟espai públic per diferents tipus de veïnes. La potenciació de patis oberts d‟instituts i
escoles a la ciutat, convenientment gestionats i dotats de personal que dinamitzi
aquests espais també podria formar-ne part de totes aquestes mesures a fer al
respecte.
Són els més de 30 anys de polítiques urbanístiques i d‟aposta per un determinat
model econòmic a la ciutat, les que han sobrecarregat els nostres barris de gent a
qui no s'ha donat les alternatives i els serveis adients per a què puguin realitzar les
activitats que requereixen d'espai fora del propi domicili. Aquest model urbanístic de
ciutat basat en el totxo, afavorint promotores privades, juntament amb una manera
d'intervenir als barris poc estructurada, desordenada, inconstant, apagafocs,
sobretot durant la dècada de crisi, i que moltes vegades contempla l‟actuació
policial gairebé com l‟única eina per combatre els problemes de convivència, mentre
s‟han deixat morir, de mica en mica, infradotant de recursos, iniciatives pròpies i
alienes del propi ajuntament o d‟altres administracions a la ciutat, d'intervenció
comunitària a l‟Hospitalet. Tot plegat ha contribuït a generar el caldo de cultiu
necessari per a què es desenvolupin aquests tipus de situacions.
Voldríem destacar especialment les molèsties que tenen el seu origen en la deriva
pro-indústria turística que darrerament promou i protegeix aquest govern municipal,
malgrat moratòries i noves reglamentacions que al nostre entendre no atenen gran
part de les problemàtiques derivades d‟aquesta activitat econòmica, i que està
encaminant algunes zones de la ciutat a esdevenir autèntics corredors, gairebé 24
hores al dia, 7 dies a la setmana, de turistes. Situació que encara podria empitjorar
a d‟altres zones de la ciutat si, per exemple, el PDU Gran Via Llobregat, promogut
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des del govern del PSC i Convergència, acaba omplint de gent, gratacels i hotels
una de les darreres zones sense massificar de les quals disposa l‟Hospitalet.
Per últim, creiem que és imprescindible denunciar la hipocresia de qui culpa només
les veïnes i omet interessadament la pròpia responsabilitat a l'origen dels
problemes. Gràcies.

SR. MONRÓS IBÁÑEZ (CiU)
Sí, des del Partit demòcrata respecte de la moció per donar suport i col·laborar amb
el projecte local del banc d‟energia de l‟Hospitalet, votarem a favor.
En tant en quant a la moció de la instal·lació de llambordins stolpersteine en record
a les persones de l‟Hospitalet deportades als camps de concentració nazis, també
votarem a favor. Creiem que tenir un record i tenir memòria històrica de certes
situacions que van passar en el seu moment, és molt important.
I fer un paral·lelisme en aquests moments i recordar que tenim presos polítics,
presos polítics amb un cert paral·lelisme, gent que està a la presó per coses, pels
seus ideals i no per cap fet delictiu i que serveixin, si s‟aprova aquesta moció
d‟instal·lació de llambordins, perquè la gent recordi que hi ha moltes situacions que
s‟estan vivint en aquests moments que ens porten a recordar d‟una manera molt
greu un passat que no volem que es torni a repetir.
En tant en quant a l‟última de les mocions, la de compatibilitzar el descans dels
veïns i veïnes amb l‟activitat a l‟espai públic, places i carrers de l‟Hospitalet, també
hi votarem a favor.
Som ferms defensors de la convivència i el civisme i per tant també som ferms
defensors de que es pugui utilitzar l‟espai públic per tot tipus d‟activitats tant de
comerç com activitats d‟oci i lleure, però és evident que hem de fer-ho i combinar-ho
perquè hi hagi aquesta convivència i civisme per part de tots els actors d‟aquestes
coses perquè sigui possible i per tant que es posin les eines necessàries per poderho fer.

SR. ALONSO NAVARRO (PP)
Sí, la moció 39 votem en contra i la 40 i 41 ens abstenim.

SR. NIETO MARTÍNEZ (ICV-EUiA-PIRATES-E)
Sí, respecte a la 39 votarem a favor òbviament. És una iniciativa força interessant.
Això sabem que també el marc normatiu del sector energètic té molt a veure amb
allò que ha de fer o desenvolupar l‟administració de l‟estat.
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Esperem i desitgem, tot indica que hi haurà un canvi, ni que sigui un gir al respecte
de les situacions i tornar a posar els nostres recursos naturals i sostenibles a favor
del desenvolupament humà i econòmic; perquè hi ha tecnologia i capacitats
tècniques i humanes per fomentar l‟autoconsum i teixir una xarxa de consum més
justa i barata.
L‟actual oligopoli comercial i monopolístic distribuïdor, fa que les gran companyies
actuïn com a jutges i parts enfront als consumidors que pateixen cobraments
indeguts, pobresa energètica i hagin de lluitar òbviament l‟economia productiva per
tal de tractar i abaratir aquest cost actual.
Creiem que és un pas, però fa falta una acció més decidida i conseqüent per part
de totes les administracions, en aquest cas, la local i l‟estatal han de jugar un paper
clau. Esperem que els canvis que s‟albiren a nivell de l‟estat per descarbonitzar i
desnuclearitzar el sistema energètic, així com per democratitzar la generació i el
consum, facilitin aquest canvi de model energètic.
Anunciem igualment, s‟ha fet esment d‟alguna població de com encarar una altra
moció, una proposta per enfocar la creació d‟una oficina energètica, que pugui fer
l‟encàrrec i tenir les màximes capacitats pressupostàries i de recursos humans per
ajudar a implementar i coordinar totes les mesures d‟estalvi i eficiència energètica,
com a administrador i agent consumidor i generador i com agent impulsor també de
mesures en el teixit industrial i productiu i entre la població en general. Gràcies.
I respecte, faré també seguir a la 41, també votarem a favor. Ho sabem, l‟Hospitalet
és la ciutat més densament poblada d‟Europa, no per dir-ho tantes vegades sona
menys tràgic.
Necessitem repensar l‟urbanisme també heretat òbviament del desenvolupament
del franquisme, repensar en el seu conjunt a nivell d‟urbanisme. Nosaltres creiem
que un nou POUM, un Pla d‟Ordenació Urbana, i una revisió del PGM, podria
encabir certs debats que son recurrents, com és, es trasllada aquí, una profusió
d‟interessos diferents, a vegades contraposats entre veïns i veïnes.
Necessitem esponjar la ciutat, ordenar i compensar els usos, i precisament
ordenances com la del civisme, la de terrasses, etc., han d‟ajudar en aquest debat.
Cal que participem en els debats quan més actors millor, ja siguin en llargues
ponències o comissions o com sigui necessari. La ciutat ho demana i ho necessita.
Gràcies.

SRA. GONZÁLEZ MONTES (ICV-EUiA-PIRATES-E)
Sí, respecto a la moción número 40, per la instal·lació de llambordins, nosotros
votaremos a favor. Sobre todo porque estamos en un momento de resurgir de ideas
totalitarias y de neofascismo en toda Europa y resulta imprescindible realizar
ejercicios de memoria.
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Es una obligación prevenir y sensibilizar contra el fascismo desde la infancia,
potenciando los valores del respeto a la diversidad y de los derechos humanos.
Debemos recordar a las víctimas del Holocausto que sembró de terror y muerte
toda Europa. Fascismo nunca más en ningún lugar.

SR. GARCÍA VALLE (CIUTADANS)
Muy bien, muchas gracias. Bueno la primera de las mociones, moción para el
apoyo para colaborar con el proyecto local para el banco de energía de Hospitalet,
pues votaremos a favor.
Siempre es bueno este tipo de iniciativas para medio ambiente y una serie de
circunstancias que ya se han hablado aquí y que yo estoy de acuerdo y no
reproduciré.
En cuanto a la moción número 40, pues obviamente la vamos a votar a favor, pero
sí es verdad que a veces molesta escuchar según qué cosas aquí. Sr. Monrós,
mire, yo a usted lo tengo por una persona sensata de verdad y en fin, me sabe mal
que usted haga una exposición y irnos a argumentos para votar una moción a favor
que es de agradecer y el fondo de la moción, pero no de la forma de comentarlo
porque usted banaliza el nazismo de la manera que lo propone aquí.
Lo banaliza porque decir y equiparar y decir que recuerda situaciones que se están
viviendo en Cataluña por el tema de los políticos presos, me parece que
sinceramente, no sé si usted ha pensado lo que ha dicho, supongo que no, seguro
que no ha hecho conciencia de lo que ha dicho, es banalizar el nazismo. Nada que
ver una situación con la otra. ¿Dónde vamos a parar? Eso para mí sinceramente…,
usted ha votado a favor y estoy de acuerdo.
Pero yo a usted lo tengo por una persona sensata y probablemente usted no se dé
cuenta de la repercusión que pueden tener sus palabras porque no lo hace con
mala fe, estoy convencido de eso Sr. Monrós, pero esos argumentos a mí me da la
sensación de que alguien que los pueda oír sin conocerlo a usted, usted está
banalizando el nazismo y estoy seguro que no lo hace, en su fuero interno no lo
hará nunca.
Puede contestarme lo que quiera pero la sensación que da es que no sepa y no lo
conozca usted. Hay que tener cuidado con los argumentos de las cosas. Pero en
fin, acaso debe agradecerse que haya votado a favor porque lo que importa es eso
al final. Y no se lo tome a mal Sr. Monrós, a mí me molesta que ustedes siempre
estén con la misma cantinela de los presos políticos y comparen, hagan
comparaciones con el nazismo, porque cuando alguien les dice a ustedes nazis, a
mí también me molesta ¿sabe?
Sí, sí, yo veo mucho en redes sociales que les dicen a ustedes los nazis o no sé
qué, los nazis no sé cuánto, me parece lamentable. Yo veo, digo, en redes sociales
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y me molesta, no me gusta porque ustedes, hombre, tienen unas ideas que no
compartimos, estamos radicalmente en contra pero hombre, yo no los llevo al
extremo del nazismo. Y en cambio hay gente que lo hace y a mí me molesta porque
eso es banalizar el nazismo. O sea cuidadito con lo que se dice porque es
complicado eso.
Yo ya sé y le digo por adelantado que usted es una persona sensata y creo que no
lo hace con esa intención pero esa sensación le puede dar a quien lo oiga si no lo
conoce.
En la moción 41 mire, esta moción aborda uno de los grandes retos que tiene una
ciudad tan densa y compleja como Hospitalet, garantizar la convivencia armoniosa
entre las múltiples actividades callejeras y el descanso de los vecinos. Eso está my
bien. Creemos que va en la línea de lo que tendrían que ser las prioridades del
gobierno municipal y por eso votaremos a favor de la moción, a pesar de su
inconsistencia e incoherencia y le explico por qué creo que tiene inconsistencia e
incoherencia.
Esta moción es inconsistente, no maneja los conceptos con sentido, hablan por
ejemplo de lograr un plan de usos para garantizar la compatibilidad de las
actividades en el espacio público y el descanso de los vecinos. Mire, un plan de
usos regula la implantación de determinadas actividades económicas en una zona,
no trata de los permisos en la vía pública, por lo que es un poco incoherente pero,
en fin, supongo que ustedes abran querido hacer un paralelismo pero no es eso. No
se trata de dar lecciones pero un plan de usos es lo que es.
En el primer punto proponen que el Ayuntamiento defina qué plazas y qué calles y
sus entornos se ven afectados por molestias y ruidos debido al incremento de
actividad y de uso del espacio público en las temporadas de primavera y verano.
Esto que proponen estaría recogido en el mapa de capacidad acústica que
establece la Ley 16/2002, de protección contra la contaminación acústica y cuya
elaboración Ciudadanos propusimos en este Pleno en el 2016.
A julio 2018 todavía estamos esperando que el gobierno municipal tenga a bien
elaborar el mapa de capacidad acústica que nos aseguró que estaban trabajando
en ello. Han pasado casi dos años y aquí las cosas van para largo. A mí me da la
sensación que vamos a acabar este mandato y vamos a seguir dándole vueltas a la
peonza y seguiremos con el problema de no saber y no tener eso que usted dice
que lo tienen en marcha puesto en el mapa de capacidad acústica.
Y fíjense ustedes, señores de Esquerra Republicana, ustedes votaron en contra de
la moción para la implementación de medidas contra la contaminación acústica en
Hospitalet, que presentó Ciudadanos porque, digo literalmente, sí, sí, es que lo he
sacado de las actas, decía usted, sí de la moción contra la contaminación acústica
votaremos en contra porque entendemos que sí que es una medida que ya está en
marcha y un poco absurdo votar aquí en el Pleno una cosa que ya está en marcha.
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Hombre, yo podría decir que esto también es absurdo y no lo es, no, porque
necesitamos saber lo que hay para tomar medidas luego en la dirección que hay
que tomar. Ya le he dicho que votamos a favor porque nosotros no votamos en
contra por el hecho de que usted haya votado en contra otra cosa nuestra. Nosotros
votamos, como le digo, en conciencia, equivocándonos muchas veces, pero
señores de Esquerra Republicana, un poco de coherencia. Tiene poco sentido que
ustedes hagan esto y votaran en contra de algo que estaba pidiendo… es más era
mucho más completa que esta, nuestra moción. Abordaba más problemática.
Pero estamos de acuerdo aunque ustedes aborden menos con ustedes y por eso la
vamos a votar a favor. Por eso digo que solo les pido que tengan un poco de
coherencia y que se acuerden de lo que han votado otras veces porque pasa esto,
que luego entran ustedes en contradicciones, proponen mociones que han votado
en contra prácticamente parecidas aún con menos fuerza.
A lo mejor hasta les molestaba que tuviera más fuerza o a lo mejor les molesta,
como les molesta a otros grupos aquí, ya saben ustedes a quien me refiero
siempre, en que Ciudadanos presente cosas que ustedes creen que son de su
posesión, poseen ustedes el derecho a todas estas cosas de implementar, la
pobreza energética, todas estas cuestiones, la vivienda y tal.
Luego hacen cosas que se contradicen, como por ejemplo gastarse dinero en
cuestiones que nada tienen que ver porque nos vacían la caja, como son las
embajadas y toda esta historia y hacen ustedes ahí un montón de gastos en
propaganda electoralista de subir hacia Ítaca y se olvidan ustedes de lo esencial
que es de los ciudadanos.
Pero en cualquier caso, mire, nos alegra que ustedes también piensen en eso, en
los ciudadanos, en el ruido, en el descanso y por eso se lo votamos a favor.
Nosotros no somos sectarios Sr. Toni Garcia. Votamos lo que en conciencia, yo…
eso no quiere decir que en todos los sitios no haya alguno porque los hay en la
parte de allí, en la parte de aquí, siempre hay gente que tiene su propia forma de
ver las cosas aunque esté integrada en una organización.
Pero este que le habla ha demostrado ampliamente que aparte de combatir
radicalmente la idea separatista, en muchas cuestiones, en la mayoría, con
ustedes, con la CUP, que estamos en las antípodas de lo que piensan del modelo
de sociedad y votamos lo que creemos que tiene incluso le admitimos enmiendas a
nuestras mociones cuando consideramos que lo pueden hacer en alguna cosa
incluso mejor que nosotros.
No nos duelen prendas, nosotros no somos sectarios Sr. Garcia y no se dé por
aludido porque lo digo en buen tono y, como se suele decir en el argot de la calle,
de buen rollito. Muchas gracias.
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SR. CASTRO BORRALLO (PSC-CP)
Sí, gràcies Alcaldessa. Per la moció 39, votarem favorablement aquesta
col·laboració amb el Banc d‟Energia. Com ja hem explicat en aquest Ple, des del
govern tenim un pla d‟acció d‟energia sostenible, el PAES, un pla estratègic que
contempla tota l‟energia de fons renovables pels usos municipals, el pla d‟eficiència
en edificis, el pla d‟eficiència en l‟enllumenat públic i també alguns programes de
treball, com el 5050, per millorar l‟eficiència en edificis escolars i també la
sensibilització cap als infants i evidentment tenim un protocol per fer front a la
pobresa energètica. De fet, durant tot el mandat s‟està treballant en aquesta
direcció des de l‟àrea de benestar social amb diners municipals i recalco això
perquè ja ha estat objecte de debat en aquest Ple.
Hem fet un contacte amb Esplugues per veure una mica com articularan ells aquest
projecte. De moment només hem tingut un primer contacte amb el Banc d‟Energia,
nosaltres farem òbviament aquest acostament, aquest contacte per veure quins
elements de comunicació en termes de pobresa energètica podem establir.
Ja estem realitzant també, amb ajut de la Diputació, accions de millora en edificis,
bàsicament en habitatges vulnerables per temes d‟eficiència energètica i en tot cas
simplement una petició, que ja vàrem comentar, em sembla que en el Ple anterior,
que és la necessitat de que la Generalitat de Catalunya tanqui els acords amb les
companyies subministradores per tal de que s‟apliqui el principi de precaució abans
de fer talls de subministrament perquè estem pagant totes les factures amb diners
municipals de diferents procedències, Diputació, Àrea Metropolitana i Ajuntament i
és imprescindible que es facin aquests acords quant abans.
Pel demés, insisteixo, estem d‟acord en el projecte i col·laborarem amb el Banc
d‟Energia. Gràcies.

SR. BELVER VALLES (PSC-CP)
Sí gràcies. Respecte a la moció número 40. Bé, la moció el què ens porta és la
proposta de poder desenvolupar un projecte a la ciutat, un projecte que té una
doble vessant, una vessant del punt de vista de memòria històrica, que jo crec que
és segurament la part fonamental, on poder fer un reconeixement a aquelles
víctimes del nazisme que van residir o que van néixer o havien viscut a la nostra
ciutat.
Aquesta és una intervenció que va començar a mitjans dels anys noranta, com ha
explicat el Toni Garcia, amb l‟obra del artista Günter Demnig que buscant la manera
de poder commemorar, de fer un reconeixement a les víctimes del nazisme, les
víctimes gitanes a la seva ciutat, mentre estava fent aquest treball va decidir que el
que no volia era ni fer una cosa monumental sinó volia fer un reconeixement
personal i volia fer pensar als visitants.
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Això ho va aconseguir amb aquests elements, els stolpersteine, que en una
traducció de l‟alemany seria com una pedra que fa ensopegar al caminant i el que
busca justament és això, que la gent s‟entrebanqui, s‟hagi d‟aturar i mirar l‟obra.
Això significa col·locar aquests elements en els llocs on ha viscut, a les portes a
terra, mai a les parets i a més a més això significa que aquest reconeixement es vol
fer de manera artística, individual, no de manera industrial en contraposició a com
van portar la mort a milers i milers de persones, els nazis en els seus camps
d‟extermini.
Per tant, una operació artística de reconeixement, de memòria històrica però amb
tota l‟artesania del món. Per això els hi dèiem que això encara, a hores d‟ara,
encara que hi ha més de 60.000 plaques d‟aquestes col·locades al voltant del món,
és un element que encara està tutelat per aquest artista, s‟ha de fer de manera
artesana per això l‟esmena que li fèiem a la moció, però amb tot això dir-li que
votarem favorablement a aquesta moció.

SR. GARCÍA MOMPEL (PSC-CP)
Per la moció 41 li votarem en contra perquè el que vostès ens diuen en aquesta
moció s‟està fent.
Està molt definit en quins espais s‟ha d‟actuar i en quins espais ara estan els
conflictes més habituals als carrers i places. Respecte a fer algun pla d‟usos, li puc
dir alguns dels que hem fet en els últims temps. Tenim un pla d‟usos de limitació
horària i venda d‟alcohol en locals comercials. Tenim un pla especial pels
establiments d‟ambientació musical i restauració. Tenim un pla d‟usos
d‟establiments destinats als centres de culte. Tenim un pla especial urbanístic
d‟implementació d‟establiments destinats a clubs socials i privats de consumidors
de substàncies legalment permeses, ja ens entenem. I tenim un pla destinat també
a lo que diem emmagatzement de residus, deixalleries. Jo no sé si fent més pla
d‟usos però al final no sé si semblarem un país excessivament controlat en aquests
tipus de coses.
Hi ha conflicte, és evident que hi ha conflicte quan hi ha densitat de població i quan
són diferents els interessos incloent-hi els dels partits polítics, no ens oblidem, que
actuen a la via pública. No obstant, creiem que tenim els instruments tant per part
de la Guàrdia Urbana com per tots els mediadors socials que tenim. Aquí s‟ha dit
que no s‟actuava comunitàriament, no és cert. Tenim equips de mediadors, no, no,
ho dic per respondre-li a la seva moció. Tenim equips de mediadors, tenim gent
treballant en les escales, tenim gent a les places, els agents cívics, etc., etc.
Algunes dades que crec que són interessants la Guardia Urbana en tot l‟any passat
va atendre per temes específics de sorolls, que són els que més temes cívics ens
provoquen, a temes de sanció cívica, va fer més de 10.000 intervencions. Per tant,
hi ha tot un treball del cos perquè aquestes qüestions vagin modulant-se i
evidentment molts d‟ells amb sanció.
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Des de l‟any 2013 s‟ha rebaixat l‟horari comercial que tenien a més de 150
establiments, que són activitats bàsicament d‟hostaleria. Jo penso que són dades
que són importants. En aquests moments estem en dues campanyes, de les que ha
posat vostè, a la campanya vés de festa però respecta els teus veïns. Aquesta
s‟està fent amb tots els joves i a les zones d‟oci que es va parlar en aquest Ple i es
va acordar també en comissió de civisme.
Per cert, la comissió de civisme en la que intervenen tots els districtes i algunes de
les àrees gestores de les situacions de conflicte que hi pot haver a la via pública i
evidentment hem llançat a les places públiques tot una bateria de més de 140
actuacions per a aquest estiu, en la qual hi ha els jocs del civisme amb els nanos i
els educadors corresponents durant tot l‟estiu.
Jo crec que són tota una bateria de accions i de polítiques que van en la línea
evidentment de reduir sensiblement els problemes que hi hagi de civisme. No des
d‟una òptica estrictament repressiva però tampoc diria jo que fent... bé pensant que
tot pot ser degut a unes causes estructurals que es deia per aquí, que jo crec que
no ho són. El model d‟aquesta ciutat és compacte però no perquè fa trenta anys no
sé què va passar. No, no, no, aquest model ve dels anys seixanta i ve d‟una política
d‟habitatge que no existia i ve d‟una necessitat de la població per tenir un habitatge
on poder fer la seva vida i on cobrir la seves necessitats més bàsiques.
Per tant, no li atribuïm a aquest govern el que no es causa d‟aquest govern, al
contrari, i quan aquí es parlava de polítiques actives d‟acció social, doncs miri, jo
reivindico les del meu govern, les del govern socialista durant aquests 40 anys, i les
reivindico perquè crec que en alguns moments aquí tothom dóna lliçons, tothom
està dient el que hem de fer però, en fi, els que fan són uns altres.
Per tant, aquesta moció no se l‟acceptem en el benentès de que moltes de les
qüestions que vostè està plantejant s‟estan fent.

SR. GARCÍA I ACERO (ERC-AM)
De manera molt breu, és a dir, aquí en cap moment s‟està qüestionant la tasca que
està fent l‟Ajuntament i de la que som coneixedors. En cap moment aquest grup ha
parlat malament dels mediadors d‟aquesta ciutat, al contrari, és a dir, els mediadors
d‟aquesta ciutat i la tasca que té encomanada a nivell de la Diputació de Barcelona,
sé que hi ha un bon grup de mediadors i mediadores a nivell d‟aquesta ciutat per
tant aquest grup no ha parlat en cap de moment malament dels mediadors, com
tampoc estem dient que no s‟estigui fent res.
Però no únicament hem de parlar de campanyes contra el soroll, que hem de fer-les
i s‟estan fent, no únicament hem d‟aplicar les ordenances que possiblement algunes
haurien d‟actualitzar-les i crec que l‟Ajuntament el que està fent és aplicar-les
també, però sí que és veritat que tenim certs conflictes amb l‟espai públic i
conflictes amb diferents àmbits.
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I el que demanem amb aquesta moció és que en aquests espais públics on hi ha
conflictes, interessos diversos i sobretot alguns legítims, es pugui fer allò que s‟està
fent en altres tipus de ciutat, que els diferents actors interactuïn per intentar buscar
solucions i això no s‟agreugi, perquè estem veient a diferents llocs i també podem
passar alguna llista on aquests conflictes s‟estan agreujant i la idea és no tant
d‟aplicar normatives, la idea no és tant de fer polítiques més repressores sinó que
pugui haver un diàleg entre els diferents actors per tal de poder trobar solucions i
també visualitzar com podem trobar aspectes per poder guanyar espai públic.
És veritat que no és culpa del govern socialista el desenvolupament d‟aquest tipus
d‟urbanisme als anys seixanta o setanta, però també és veritat que s‟ha aplicat a
vegades durant aquests anys, és a dir, s‟ha apostat per fer espais o créixer a nivell
urbanístic amb més habitatge i no crear espais més perquè la gent pogués gaudir,
és a dir, més espais verds o més espais per poder gaudir o hi ha simptomàtiques en
alguns barris concrets que aquesta qüestió més urbanística dificulta i abans el
company de la CUP ho manifestava, els barris de Collblanc i La Torrassa tenen
problemes amb un tema de molta densitat i molta problemàtica de poder tenir
espais verds o espais on els veïns i les veïnes puguin conviure en aquest tipus
d‟espai.
Per tant el que fèiem no era una crítica a la tasca que fa l‟Ajuntament, que em
sembla perfecte, algunes es poden millorar sinó que demanàvem que es creessin
grups de treball entre els diferents actors per tal de trobar solucions d‟usos i
compatibilitats d‟interessos legítims amb espais que avui són conflictius i els quals
estem arrossegant des de ja fa molt de temps.
A continuació l’Alcaldessa obre un segon torn d’intervencions dels grups polítics
municipals que ho desitgin.

SR. GIMÉNEZ MÁRQUEZ (CUP-PA)
Sí. Que s‟ha fet al·lusió a una intervenció, crec, nostra com si fos del grup
proposant. Hem estat nosaltres qui hem dit literalment, infradotant de recursos les
iniciatives pròpies de l‟Ajuntament i alienes d‟intervenció comunitària.
Bé, la intervenció comunitària, els projectes d‟intervenció comunitària en aquesta
ciutat, plans i projectes d‟intervenció comunitària en aquesta ciutat, bàsicament, si
jo no vaig errat, són dos, un de privat per tant no de l‟Ajuntament, amb el suport de
l‟Ajuntament, que és el projecte d‟intervenció comunitària intercultural impulsat per
la Fundació La Caixa, sinó m‟equivoco, al districte de Collblanc-La Torrassa per tant
privat i l‟altre públic amb un nou model que és el pla integral de remodelació integral
dels blocs de les Planes, blocs Florida.
Bé, aquestes són les intervencions d‟acció comunitària, intervenció comunitària ara
mateix. Si els hi hem d‟explicar les diferències des d‟aquest grup municipal, entre la
mediació comunitària i la intervenció comunitària o el treball comunitari, llavors
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haurem de necessitar potser tres o quatre rellotges com aquell i no sé si... posaré
algun exemple, potser posant algun exemple s‟entén.
Si entenem la diferència entre la infermeria i la medicina, o si entenem la diferència
entre ser mestre o ser professor, entre la primària i la secundària i l‟educació, potser
entenem que el treball que fa mediació comunitària, les professionals de mediació
comunitària, molt bon equip retallat durant cinc anys en aquesta ciutat, que ara
comença a repuntar des de fa un, dos anys amb les noves incorporacions de nou
personal, alguns recuperats, algun personal recuperat, amb un àrea d‟intervenció
concreta que és la mediació, la mediació en processos comunitaris però la mediació
amb els processos d‟intervenció comunitària que en aquesta ciutat ara mateix, si no
m‟equivoco són dos, un de privat i l‟altre d‟impuls públic.
Mirem deu anys enrere quants n‟hi havien, quants existien i quants existeixen ara i
quants protagonitzava aquest Ajuntament i quants protagonitza ara.

SR. MONRÓS IBÁÑEZ (CiU)
Sí, Sr. Miguel García. Jo en cap moment he parlat i utilitzat la paraula nazis. Sóc
esclau del què dic però no sóc esclau de les seves interpretacions.
Vostè diu que em coneix, però segurament no coneix els meus avantpassats ni
coneix el meu entorn més proper. Jo vaig tenir la mala sort de tenir familiars
presoners i exiliats durant la guerra civil. No passa res, és qüestió de que van caure
en el bàndol perdedor i en aquests moments tinc la mala sort també de tenir amics
presos polítics a la presó per defensar els seus ideals, igual que van fer aquests
familiars en el seu moment.
Quan he dit això, he dit que em recordava l‟actual moment en aquell moment
parlant d‟això. No he dit res més. Torno a repetir, sóc esclau del què dic, però no
seré mai esclau del què vostè pensi o interpreti per mi. Perquè això no li permetré
mai.

SR. GARCÍA VALLE (CIUTADANS)
Mire, yo creo que he sido bastante comedido cuando se lo he dicho y le he dicho
que yo estaba convencido que usted no pensaba así y lo tenía por una persona
coherente y en fin, he hecho incluso unas loas a su personalidad pero sí que usted
ha hecho una alusión haciendo con un criterio comparativo en cuanto a lo que
estamos hablando aquí de nazismo porque aquí no se le olvida a usted que la
instalación de adoquines sobre deportados de los campos de concentración de los
nazis. Estamos hablando del nazismo y que se hacía una memoria para que no se
olvide esto y tal y cual y usted ha hecho una comparación con los políticos presos
haciendo una equiparación como si…
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Sí hombre y tanto, si está ahí, estará escrito, estará grabado. Yo no le digo a usted
que lo haya hecho con mala fe ni mala voluntad pero usted lo ha hecho y eso le
digo que si se hace hay que tener muy presente lo que se dice y cuidado con el
lenguaje porque eso puede dar la sensación que es lo que le he dicho a quien le
escuche y no le conozca, que usted banaliza el nazismo porque no se puede
comparar una situación con la otra. Nada y ustedes lo han comparado y a eso me
refería, no hace falta decir según qué palabras sino la equiparación que se hace.
Por lo tanto, no se lo tome a mal porque además he dado muestras de incluso de
defender su personalidad, su persona porque no creía yo que usted fuera capaz y
he dicho más, cuando alguien hace esa comparación y a ustedes en las redes
sociales les llaman nazis, a mí me molesta porque la grandísima, el 99,99 de los
que defienden sus ideas yo no los considero nazis y hay gente que sí los considera
y lo dice y lo expresa y me molesta.
Por lo tanto, cuando se hacen comparaciones aunque sea… el subconsciente
quizás le ha traicionado, usted no quería decir eso pero lo ha dicho y le he dicho
que no banalice esa historia que es muy seria. No se lo tome a mal porque además
lo he hecho sin ninguna acritud e incluso ensalzando su figura como persona. Por lo
tanto, no se ponga usted tan estupendo que no pasa nada Sr. Monrós.

SR. MONRÓS IBÁÑEZ (CiU)
No es preocupi Sra. Alcaldessa que aquesta vegada per al·lusions no contestaré.

SR. GARCÍA MOMPEL (PSC-CP)
Simplement per dir que sí que depèn de la idea que tinguem d‟intervenció
comunitària, contestant-li a vostè Christian, però en aquest ajuntament es fa molt
més que aquests dos programes d‟intervenció comunitària. N‟hi ha tot un àrea
dedicada a això que porta el CAID, que porta l‟atenció primària, que porta, en fi, el
Sr. Husillos ho gestiona diàriament.
A pesar d‟això, n‟hi ha altres àrees, ensenyament, la pròpia àrea meva que està fent
intervenció comunitària en diferents models, potser no és el que s‟ajusta al seu però
en tot cas són models que estan donant èxit en la planificació dels conflictes. Dir-li
Sr. Garcia que jo estic d‟acord, que el mètode és el que usem, no tenim un altre.
Interlocució amb el veïnat.
Jo li podria argumentar aquí les moltes reunions contínues que hem fet amb els
districtes, en diferents veïnats en llocs de conflicte. I també li diria que en alguns
llocs hem tingut més èxit i en altres doncs que l‟èxit ens costa una mica més. Però
de totes maneres les dades són positives i jo continuaré amb aquest mètode i si
vostè vol jo li donaré complit compte en aquests veïnats on ens reunim i treballem
aquestes coses, no hi ha cap problema. És públic, notori i anem de la mà dels
districtes que és com hem d‟anar.
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SRA. ALCALDESSA
Sra. Secretària ens diu el resultat de les votacions?

SRA. SECRETÀRIA
S‟han aprovat les mocions 39 i 40 relatiu al projecte del banc d‟energia i els
llambordins stolpersteine i es rebutja la 41 de la compatibilització del descans de
veïns i veïnes en activitat pública dels carrers.

SRA. ALCALDESSA
D‟acord. Doncs quedarien aprovades la 39 i 40. Molt bé.
Tancat el debat i sotmeses a votació les mocions números 39, 40 i 41, el resultat és
el que figura a continuació en cadascuna d‟elles.
MOCIÓ 39.- PER DONAR SUPORT I COL·LABORAR EN EL PROJECTE
LOCAL DEL BANC D’ENERGIA DE L’HOSPITALET.
Es dóna compte de la moció que es transcriu seguidament, i sotmesa a votació ha
estat aprovada 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 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.
El text definitiu aprovat de la moció és el següent:
Atès que la lluita contra la pobresa energètica que afecta la nostra societat ha de
ser un dels reptes de les diferents Administracions Públiques.
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Atès que hi ha moltes famílies que no poden pagar les factures de llum, gas, o
aigua.
Atès que les principals causes de la pobresa energètica se sintetitzen en tres eixos:
baix nivell de renda, increment continuat dels preus de l‟energia i la baixa qualitat de
l‟edificació.
Atès que l‟Associació Banc d‟Energia, és una entitat sense ànim de lucre amb
l‟objectiu d‟establir un lligam entre la promoció de l‟estalvi i l‟eficiència energètica i
l‟atenció a persones i/o famílies que pateixen o són vulnerables a la problemàtica de
la pobresa energètica.
Atès que un dels objectius d‟aquesta associació és el disseny, la coordinació i la
dinamització del procés de creació de seccions locals del Banc d‟Energia.
Atès que el projecte relatiu a la creació de les seccions locals del Banc d‟Energia
pretén:
a) Ajudar al canvi vinculat a la consciència energètica sobre estalvi i eficiència.
b) Contribuir als objectius de sostenibilitat energètica i ambiental demandats
per la societat.
c) Generar recursos solidaris compartint els estalvis derivats de les accions
d‟estalvi energètic per destinar-los a famílies en situació de vulnerabilitat
econòmica, de manera que serveixin tant per a la seva millora energètica
com per a la formació i participació.
d) Ser un centre de recursos, així com una oportunitat per connectar el món
universitari (R+d), joves professionals, etc. amb les oportunitats d‟acció
d‟ambdós camps, social i energia
e) Dur a terme funcions d‟Observatori Català de la Pobresa Energètica.
Atès que ajuntaments com Sabadell, Esplugues de Llobregat, Premia de Mar,
Vilanova i la Geltrú... estan impulsant el banc d‟energia als seus municipis.
Atès que en aquest projecte també col·laboren diferents administracions com la
Diputació de Barcelona, la Generalitat de Catalunya, la Universitat Politècnica de
Catalunya, fundacions, ONG‟s i entitats ecologistes.
El Ple de l‟Ajuntament de L‟Hospitalet a proposta del Grup Municipal d‟Esquerra
Republicana de Catalunya, acorda:
Primer.- Que l‟Ajuntament estableixi una col·laboració amb l‟Associació Banc
d‟Energia per desenvolupar a l‟Hospitalet de Llobregat el projecte de la secció local
del Banc de l‟Energia, per tal de relacionar les polítiques ambientals i d‟eficiència
energètica amb la problemàtica social associada a la pobresa energètica.
Segon.- Donar a conèixer el projecte de Banc de l‟energia a famílies, empreses,
autònoms, escoles i entitats.

…/…

223

Tercer.- Traslladar els presents acords al Consell de Ciutat, als Consells de
Districte, a l‟Associació Banc d‟Energia, a la F.A.V. de l‟Hospitalet, a CCOO i UGT
de l‟Hospitalet, a PIMEC i AEBALL de l‟Hospitalet, a La Saboga, a les seccions
sindicals de l‟Ajuntament de l‟Hospitalet.
MOCIÓ 40.- PER
A
LA
INSTAL·LACIÓ
DE
LLAMBORDINS
“STOLPERSTEINE” EN RECORD A LES PERSONES DE L’HOSPITALET
DEPORTADES ALS CAMPS DE CONCENTRACIÓ NAZIS.
Es dóna compte de la moció que es transcriu seguidament, que incorpora a l‟acord
Segon l‟esmena “in voce” acceptada, a petició del Sr. Belver Valles, regidor del grup
polític municipal del PSC-CP.
La moció ha estat aprovada 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 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.

El text definitiu aprovat de la moció és el següent:
El foment de la memòria històrica és important com a eina de dignificació i record
per a les persones que han sigut víctimes de guerres, deportacions o persecucions
diverses per raons ètniques, ideològiques, religioses o de qualsevol tipus.
Alhora, i més enllà del record necessari, crear espais de memòria és imprescindible
per fer pedagogia dels valors de la pau, de la tolerància i del respecte entre les
generacions més joves.
A Catalunya i també a l‟Hospitalet, en els darrers anys, s‟ha començat a realitzar
una tasca exemplar pel que fa al període de la guerra civil i de la postguerra, que és
un dels episodis més rellevants de la nostra història recent. Tanmateix, volem portar
a col·lació un altre element potser menys conegut, però no per això inexistent: el
dels hospitalencs i hospitalenques morts o empresonats als camps nazis durant la
segona guerra mundial.
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Un estudi del Departament d'Interior i Relacions Institucionals del Govern català, de
la Universitat Pompeu Fabra i de l'entitat Amical Mauthausen, eleva a 8.964 el
nombre de deportats republicans als camps nazis. D‟aquests, 7.347 van estar
internats a Mauthausen, 751 a Dachau, i 638 a Buchenwald. La resta es va repartir
entre altres camps com Neuengamme, Flossenbürg i Ravensbrück. Moltes
d‟aquestes persones deportades eren dones, de les que malauradament no ha
quedat cap registre, no se‟n sap el nom ni la procedència. El 59% de les persones
deportades va morir i el 4% es van donar per desaparegudes. Un 37% van ser
alliberades, encara que en l'actualitat, per qüestions d'edat, la gran majoria de
persones que van estar als camps van morir. Un 22% eren catalans.
Atès que en febrer de 2005 el Ple de l‟Ajuntament de l‟Hospitalet va aprovar per
unanimitat una moció proposant el “reconeixement de les víctimes dels camps
nazis, en especial, les de l‟Hospitalet”. En aquesta moció es va acordar afegir-se a
la commemoració de la data del 27 de gener com a “Dia de la rememoració de
l‟holocaust i la prevenció dels crims contra la humanitat”.
Atès que en aquesta moció de 2005 ja s‟apuntava una primera xifra de 22 víctimes
hospitalenques en els camps de concentració nazis i que posteriorment altres
estudis i investigacions, com les del Diari de l‟Hospitalet, el Centre d‟Estudis de
l‟Hospitalet i altres d‟àmbit estatal realitzades pels historiadors Benito Bermejo i
Sandra Checa i d‟àmbit local com el periodista Enric Gil i l‟historiador Josep Ribas,
van fer que aquesta xifra de víctimes s‟anés elevant fins a 54.
En aquesta moció, proposem instal·lar llambordes de memòria, també anomenats
“Stolpersteine”, una idea importada d‟Alemanya que va començar a desenvolupar
l‟artista Gunter Demnig l‟any 1992. El 16 de desembre d‟aquell any, Demning va
col·locar el primer llambordí davant de l‟ajuntament de Colònia com a homenatge
als gitanos deportats als camps d‟extermini nazis. L‟any 1993 va iniciar un projecte
adreçat a fomentar la memòria de víctimes del nazisme arreu del món.
Els “Stolpersteine” estan fets de formigó de 10 cm per 10 cm i estan coberts d'una
fulla de llautó en la qual es graven les dades essencials de la persona que va ser
víctima del nazisme.
Vist que l‟objectiu d‟aquestes llambordes és aturar al vianant -de fet, també es
coneixen com a pedres de topada- i fer-lo pensar en la persona empresonada,
desapareguda, assassinada, torturada. Hi ha un llambordí únic per a cada persona,
i així molts cops podem trobar tres, quatre o més llambordins junts, corresponents
als membres d‟una mateixa família assassinada, com es pot veure en les imatges
adjuntes en l‟annex d‟aquesta moció.
Des de l'inici del projecte el 1993, s‟han instal·lat més de 60.000 llambordins en
més de 1.800 municipis europeus, a nou països d'Europa: Alemanya, Àustria,
Hongria, Països Baixos, Bèlgica, Txèquia, Polònia, Ucraïna, Itàlia, Noruega i també
aquí, a Catalunya. En pocs anys ha esdevingut el memorial més llarg del món.
D‟aquesta manera es manté viva la memòria de les persones de tots els col·lectius:
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jueus, gitanos, homosexuals, dissidents polítics, testimonis de Jehovà i ciutadans
discapacitats que varen ser perseguits o assassinats pel règim nazi.
No només, però, es ret homenatge a les persones assassinades, sinó també als
supervivents, incloent-hi persones que van poder exiliar-se i refugiar-se en altres
països. També recuperen la memòria d‟aquelles persones que, davant el destí que
els esperava, decidiren suïcidar-se. D‟aquesta manera i d‟una forma simbòlica, els
“stolpersteine” reuneixen a les famílies o grups de persones separades per la
deportació.
Atès que la primera llamborda “Stolpersteine” a la península ibèrica es va posar el
2015 a Navàs (Bages). Posteriorment també s‟han instal·lat en moltes ciutats, com
Igualada, Girona, Manresa, Castellar del Vallès, Sabadell, Granollers i altres. Al seu
torn, l‟any 2012 es creà una aplicació i una web on es recull la ubicació de les
diferents llambordes amb la història de tots els assassinats.
Atès que l'any 2013 l'Amical de Mauthausen i altres camps endega el projecte
Xarxa de memòria i de prevenció del feixisme, "Mai més", amb l'objectiu de crear
una xarxa a nivell local integrada per centres educatius, entitats i ciutats per educar
en la prevenció del feixisme des de la memòria històrica.
Actualment, la xarxa està integrada per 30 centres i compta amb el suport
d‟ajuntaments i diverses entitats. El projecte preveu dur a terme altres activitats i
estendre's a altres territoris de l'Estat espanyol i Europa.
Atès que el Memorial Democràtic ha impulsat la col·locació de llambordes
“Stolpersteine” en el territori de Catalunya.
Vist que l‟Hospitalet no pot restar al marge d‟aquest homenatge als deportats de la
nostra ciutat.
Cal recordar perquè no es torni a produir un horror com aquest. I cal homenatjar
permanentment als que varen donar la seva vida per la llibertat de totes i de tots.
Per això proposem la instal·lació d‟aquestes llambordes i, també, plantegem que
siguin una eina pedagògica per a les noves generacions.
El Ple de l‟Ajuntament de L‟Hospitalet a proposta del Grup Municipal d‟Esquerra
Republicana de Catalunya, acorda:
Primer.- Que l‟Ajuntament, en col·laboració amb el Centre d‟Estudis, les entitats de
la memòria històrica i les persones que han investigat, actualitzi, elabori i publiqui
un cens definitiu dels hospitalencs i hospitalenques deportades als camps nazis.
Segon.- Que l‟Ajuntament, a través del departament de Cultura, promogui la
instal·lació dels llambordins “Stolpersteine” en record de les persones de
l‟Hospitalet deportades als camps de concentració nazis.
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Tercer.- Que l‟Hospitalet s‟adhereixi a la xarxa „Mai Més‟ promoguda per l'Amical
Mauthausen.
Quart.- Que l‟Ajuntament promogui activitats de sensibilització entre les escoles i
esplais hospitalencs per recordar-los i educar-los en el respecte a la vida i el rebuig
a qualsevol ideologia totalitària.
Cinquè.- Traslladar els presents acords al Consell de Ciutat, als Consells de
Districte, al Centre d‟Estudis, a la FAVV de l‟Hospitalet, a CC.OO i UGT de
l‟Hospitalet, a les entitats de memòria històrica de l‟Hospitalet, al Museu d‟Història
de l‟Hospitalet, a l‟Espai de Ciutadania, al Memorial Democràtic, a l‟Amical
Mauthausen, als grups polítics del Parlament de Catalunya i del Parlament europeu,
a la Federació Catalana de Municipis i a l‟Associació Catalana de Municipis.
Annex: Diferents imatges de la col.locació dels llambordins “Stolpersteine”:
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MOCIÓ 41.- PER COMPATIBILITZAR EL DESCANS DELS VEÏNS I VEÏNES
AMB L’ACTIVITAT EN L’ESPAI PÚBLIC, PLACES I CARRERS 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 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; 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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CONVERGÈNCIA I UNIÓ
En relació amb les mocions presentades pel grup polític municipal de
Convergència i Unió, números 42 i 43, es produeixen les intervencions següents:
SRA. ALCALDESSA
Passem a les dues mocions de Convergència i Unió. Té la paraula el Sr. Monrós.

SR. MONRÓS IBÁÑEZ (CiU)
Gràcies Sra. Alcaldessa. Les dues mocions que presentem des del Partit
Demòcrata.

SR. GIMÉNEZ MÁRQUEZ (CUP-PA)
Volem fer una esmena a la moció 43, primer acord, final del primer acord, durant
l‟horari establert i per introduir millores al funcionament del sistema Wi-Fi, ja que
actualment és imprescindible per a l‟estudi.

Essent les 21:44 hores, abandona la sessió la Sra. Núria Marín Martínez,
Alcaldessa-Presidenta, i a partir d’aquest moment assumeix la presidència la Sr.
José M. García Mompel, 2on Tinent d’Alcaldia.

SR. MONRÓS IBÁÑEZ (CiU)
Sí, acceptem l‟esmena. Bé, des del Partit Demòcrata presentem dues mocions,
dues mocions de ciutat. Una d‟elles és que respectin els horaris de les sales
d‟estudi en èpoques d‟examen.
Hi ha sales d‟estudi, com per exemple la que hi ha a la biblioteca Josep Janés, que
roman tancada durant diferents franges horàries i en diferents dies degut a que es
necessita aquella sala per dur a terme altres activitats.
Nosaltres el que demanem és que l‟objectiu de les sales d‟estudi és proporcionar
als estudiants un espai amb un ambient adequat on estudiar. Creiem que és una
contradicció en sí mateixa que aquesta sala d‟estudi tanqui les seves portes de
manera aleatòria. Per això demanem que es duguin a terme les mesures
necessàries per tal de fer possible que aquestes sales d‟estudi i les activitats de la
biblioteca puguin existir alhora.
L‟altra moció és per demanar una millora de l‟entorn i senyalització del parc de la
Remunta. Tenim la plaça de la Remunta, un àrea residencial estratègica que dóna
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lloc a un nou espai per a la ciutat conegut com el parc de la Remunta, on
actualment s‟ubica un centre d‟esplai i una escola bressol.
Tanmateix, a l‟entorn d‟aquest espai no hi ha cap senyalització que pugui orientar i
guiar a la ciutadania fins allà. I també hem detectat que, i per això demanem que
s‟actuï sobre el terra d‟aquest parc ja que aquest mateix és de sorra no compactada
ni anivellada, fet que provoca greus molèsties i problemes de mobilitat.

El President en aquest moment, Sr. José M. García Mompel, pel posicionament
dels regidors no adscrits i dels grups polítics municipals, de menor a major
representació, dóna la paraula a la Sra. Cristina Santón Ramiro, al Sr. Rafael
Jiménez Ariza i al Sr. Francisco Javier Martín Hermosín, i a continuació a la resta
de representants dels grups.

SRA. SANTÓN RAMIRO (REGIDORA NO ADSCRITA)
Gràcies. A favor de les dues mocions.

SR. JIMÉNEZ ARIZA (REGIDOR NO ADSCRIT)
Sí, gràcies. A favor de les dues mocions.

SR. MARTÍN HERMOSÍN (REGIDOR NO ADSCRIT)
Gracias. A favor de las dos mociones.

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

SR. GARCÍA MUÑOZ (ERC-AM)
Votarem a favor de les dues mocions. Gràcies.

SR. ALONSO NAVARRO (PP)
A favor de les dues mocions.
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SRA. GONZÁLEZ MONTES (ICV-EUiA-PIRATES-E)
Sí. Respecte a la moció 42 de millora de la senyalització de l‟entorn de la plaça de
la Remunta, votarem a favor encara que també considerem que és molt important
altres aspectes del parc de la Remunta, com és la restauració de les masies i de la
resta d‟edificis i l‟ús que es pugui donar allà.
Hi ha molts projectes que no tenen espai, hi ha moltes entitats que tampoc el tenen
i considerem que podrien ser acollides en aquest parc de la Remunta i s‟hauria de
fer l‟esforç corresponent perquè així sigui.

SRA. CARBALLEIRA PASCUAL (ICV-EUiA-PIRATES-E)
La moció 43, moció sobre les aules d‟estudi, aquest és un altre tema que és
recurrent al nostre Ple.
Ja es va presentar una moció en el mateix sentit a l‟abril del 2016 per part dels
grups municipals nostre, Iniciativa Esquerra Unida Pirates, Ciutadans i
Convergència i Unió, i si consultem el seguiment de l‟execució de les mocions, que
podem trobar a la Web, que d‟aquesta moció concretament no s‟actualitza des del
dia 23 de gener del 2017, i acaba així l‟actualització dient, un cop reunit l‟equip de
govern municipal a Can Buixeres s‟ha decidit treballar en una nova proposta
d‟horaris que doni resposta a les actuals necessitats ciutadanes.
Han passat dos anys des de la presentació de la moció. Ha passat un any i mig des
de que el govern municipal va decidir fer una nova proposta d‟horaris. Encara estem
esperant. Acabarà la legislatura i no hauran fet res encara.
També vam presentar una moció, el nostre grup municipal, per ampliar l‟horari de la
biblioteca Tecla Sala com a referent de la ciutat. Es va aprovar, es va estudiar i no
es va fer.
Nosaltres en aquesta moció ens posicionarem favorablement com ja vam fer fa dos
anys. Moltes gràcies.

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

SR. GRAELLS VEGUIN (PSC-CP)
La moció de la plaça. No, és que parleu de plaça, parleu de parc i una cosa és la
plaça i una altra cosa diferent és el parc. La plaça està a la sortida del carrer Major
a l‟alçada de Francesc Moragas i el parc és el parc.
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Però és que la moció diu plaça. Jo ho canviaria, posaria parc de la Remunta sinó...

SR. MONRÓS IBÁÑEZ (CiU)
Cap problema. Això ho vam comentar crec que en les comissions informatives,
senzillament suposo que em deuria equivocar perquè em referia a l‟interior de la
plaça que és el parc de la Remunta.
Per tant, allà on posa plaça hauria de posar parc perquè ens entenguem. Em
refereixo sempre a la senyalització de l‟entorn del parc de la Remunta però en el
cas que ens ocupa la senyalització no... o sigui la plaça tothom sap quina és. És el
que hi ha dins de l‟interior del parc. D‟acord?
Així com també demanem l‟actuació sobre el terra de dins el parc, no de la plaça.
La plaça és l‟entorn del parc encara que així la liaríem.

SR. GRAELLS VEGUIN (PSC-CP)
La plaça no és l‟entorn del parc. La plaça és la plaça. A prop del parc però no té res
a veure amb el parc però bé. No, no... clar però... és que... la plaça de la Remunta i
la plaça de la Remunta ni té terra ni té equipaments ni té res o sigui és una plaça.
Bé, en tot cas si es refereix al parc de la Remunta, nosaltres votem a favor.

SR. ALCÁZAR ESTEBAN (PSC-CP)
Sí gràcies. Per posicionar-nos en la moció sobre les aules d‟estudi. Anunciar que
votarem a favor de la moció amb el benentès que m‟agradaria fer un parell
d‟aclariments.
Per una banda, els horaris que vostès relaten en aquesta moció respecte als
moments de tancament en alguns dies de la posada en marxa de les aules d‟estudi
no són els horaris que s‟incorporen al període d‟exàmens per complementar el
funcionament de les aules d‟estudi. Aquests horaris són en moment de tancament
ja de la pròpia biblioteca o dels centres culturals on es desenvolupen les aules
d‟estudi i arriben fins a l‟una de la matinada.
Per tant els horaris complementaris no hi ha cap tancament. El que hi ha és una
necessitat d‟espai per part de la pròpia biblioteca que només té una sala per poder
destinar a aquestes aules d‟estudi que quan necessita fer altres tipus
d‟esdeveniments com poden ser presentacions de llibres, activitats de la pròpia
biblioteca, etc., necessiten utilitzar puntualment aquest espai. La biblioteca Josep
Janés és el que és i per tant s‟haurien de buscar altres alternatives fora que ara
mateix no les tenim però que estem disposats a estudiar.
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En qualsevol cas, en qualsevol modificació d‟horari de qualsevol aula d‟estudi
sempre es comunica i s‟ofereixen alternatives. Quatre aules d‟estudi més a la ciutat
i la pròpia sala de la biblioteca com a espai d‟estudi que es pot utilitzar per part dels
estudiants que hi van en aquests horaris.
I respecte als comentaris que feia la regidora d‟Esquerra Unida Iniciativa Pirates, dir
que respecte a la modificació d‟horaris etc., si que es va fer un plantejament de
canvi d‟horaris i de complement que va tenir com a resultat l‟obertura d‟una sala
d‟estudi al barri de Bellvitge que abans no existia i per tant es va complementar
aquesta oferta d‟aules d‟estudi amb la proposta de Bellvitge.
Respecte al tema de la Tecla Sala, és un tema que va estudiar l‟àrea de cultura, si
m‟equivoco en el que diré que el regidor em corregeixi però crec que es va fer
l‟estudi de viabilitat i el que comportava fer aquestes ampliacions, no era viable per
part del propi servei per tant es va decidir que no es podia tirar endavant. Com que
la moció deia fer un estudi, es va estudiar i evidentment si es va arribar a la
conclusió de que no es podia fer doncs no s‟ha fet. No crec que haguem incomplert
cap element de la moció.

SRA. SECRETÀRIA
Queden les dues mocions aprovades.

Tancat el debat i sotmeses a votació les mocions números 42 i 43, el resultat és el
que figura a continuació en cadascuna d‟elles.
MOCIÓ 42.- PER MILLORAR LA SENYALITZACIÓ I L’ENTORN DE LA PLAÇA
DE LA REMUNTA.
Es dóna compte de la moció que es transcriu seguidament, i sotmesa a votació ha
estat aprovada per unanimitat dels assistents presents en el moment de la
votació.

El text definitiu aprovat de la moció és el següent:
L‟Àrea Residencial Estratègica de la Remunta ha donat lloc, després de la seva
aplicació, a la transformació urbana de l‟antiga Caserna de la Remunta.
Aquesta transformació ha comportat la creació d‟un nou espai per la ciutat, situat al
límit de la ciutat amb Cornellà, on s‟han edificat pisos, s‟ha habilitat un parc i s‟han
instal·lat diferents entitats i serveis com són, per exemple, el Centre d‟Esplai Xixell i
l‟Escola Bressol Patufet.
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Tanmateix, a l‟entorn d‟aquesta nova zona no existeixen senyals i/o indicacions que
informi a la ciutadania de l‟existència i ubicació d‟aquests serveis fet que produeix
confusió entre els usuaris que han d‟accedir per primer cop a aquest nou espai.
Donat que tant el Centre d‟Esplai Xixell i de l‟Escola Bressol Patufet són dos serveis
als que acudeix molta gent i que tenen la voluntat de ser una part activa del barri i
d‟obrir-se a la ciutat, es fa especialment necessària la col·locació de senyals
informatives a l‟entorn d‟aquest espai que permetin orientar i guiar a la ciutadania a
les seves noves ubicacions.
A més, el terra d‟aquesta plaça és de sorra que no ha estat anivellada ni
compactada de manera que, sovint, es formen bassals d‟aigua (fang) i sots que (a
part de que provoquen molèsties als vianants) també representen un important
problema de mobilitat.
El ple, a proposta del grup municipal CiU-PDeCAT adopta els següents acords:
PRIMER.- Instar l‟Ajuntament de l‟Hospitalet a instal·lar les indicacions i senyals
necessàries a l‟entorn més proper a l‟antiga Caserna de la Remunta amb l‟objectiu
d‟informar dels nous serveis i emplaçaments que existeixen en aquest indret.
SEGON.- Instar l‟Ajuntament de l‟Hospitalet a dur a terme les mesures necessàries
per tal que el terra de la plaça interior del parc de la Remunta compleixi amb els
requisits de seguretat i mobilitat necessaris per l‟espai en el que està ubicat.
TERCER.- Donar trasllat de l‟acord d‟aquesta moció al Centre d‟Esplai Xixell, a
l‟Escola Bressol Patufet i a les Associacions de Veïns del Centre i la Remunta.
MOCIÓ 43.-

SOBRE LES AULES D’ESTUDI.

Es dóna compte de la moció que es transcriu seguidament, que incorpora a l‟acord
PRIMER l‟esmena “in voce” acceptada, a petició del Sr. Giménez Márquez, regidor
del grup polític municipal de la CUP-PA.
La moció ha estat aprovada per unanimitat dels assistents presents en el moment
de la votació, amb el text definitiu següent:
Les aules d‟estudi són un servei que la Regidoria de Cultura posa a disposició dels
estudiants de la ciutat amb l‟objectiu que aquests puguin disposar d‟un espai amb
un ambient adequat per estudiar i preparar exàmens.
Aquests espais, tot i que funcionen durant tot l‟any, es reforcen en èpoques
d‟examen, tot ampliant els horaris i afegint un punt de servei addicional gràcies a la
col·laboració de la Unitat de Joventut.
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Tanmateix, algunes aules d‟estudi (com per exemple la de la biblioteca Josep
Janés) no ofereix un servei continuat als seus usuaris ja que l‟aula d‟estudi es tanca
per activitat de la biblioteca.
En aquest cas concret, l‟aula d‟estudi de la biblioteca Josep Janés, durant l‟època
d‟exàmens compresa entre el 14 de maig i l‟1 de juliol, ha tancat la sala (tal i com la
mateixa biblioteca ha informat als seus usuaris amb un full informatiu) un total de 24
cops que són els següents:

























Dilluns, 14 de maig de 16 a 17:50 h
Dimarts, 15 de maig de 18:45 a 20:30 h
Dimecres, 16 de maig de 18 a 20:15 h
Dijous, 17 de maig de 17:15 a 20:15 h
Divendres, 18 de maig de 17 a 19:30 h
Dijous, 24 de maig de 17:15 a 19:15 h
Divendres, 25 de maig de 17 a 19 h
Dissabte, 26 de maig de 10 a 13:30 h
Dilluns, 28 de maig de 16 a 17:50 h
Dijous, 31 de maig de 17:15 a 20:15 h
Divendres, 1 de juny de 17 a 20:30 h
Dissabte, 2 de juny de 10 a 13:30 h
Dilluns, 4 de juny de 16 a 17:50 h
Dimarts, 5 de juny de 18:45 a 20:30 h
Dimecres, 6 de juny de 16:30 a 20 h
Dijous, 7 de juny de 17:15 a 19:15 h
Divendres, 8 de juny de 17 a 20:30 h
Dilluns, 11 de juny de 16 a 17:50 h
Dimecres, 13 de juny de 18 a 20:30 h
Dijous 14 de juny de 17:15 a 20:15
Divendres, 15 de juny de 17 a 19:45 h
Dilluns, 18 juny de 16 a 18 h
Dijous, 21 de juny de 17:15 a 20:15
Dijous, 28 de juny de 17:15 a 19:15 h

Davant d‟aquest fets, podem dir que l‟aula d‟estudi de la biblioteca Josep Janés ha
interromput el seu horari d‟obertura quasi la meitat dels dies en que ha estat oberta.
Aquesta situació provoca molèsties importants als usuaris de la sala d'estudi i, a
més, aquestes interrupcions suposen una contradicció amb el propi objectiu de la
pròpia sala que no és cap altre, com hem dit al començament, que el poder oferir un
espai amb un ambient adequat on poder estudiar. Si els estudiants han
d‟interrompre el seu estudi perquè la sala tanca o no poden anar a la sala quan ho
necessiten (perquè aquesta està tancada) és obvi que llavors aquesta ja no és
l‟espai adequat on els estudiants poden preparar-se pels exàmens.
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Cal tenir present, a més, que normalment els estudiants acudeixen a les sales
d'estudi més properes a casa seva i que, per tant, el funcionament desigual
d'algunes sales respecte les altres pot considerar-se un greuge comparatiu.
És evident que el servei de biblioteques de la nostra ciutat és un servei molt
necessari i que les activitats que ells duen a terme són, també, una prioritat per la
ciutat i, per tant, cal vetllar perquè aquestes puguin ser portades a terme en
qualsevol època de l'any però intentant que ambdós serveis puguin conviure alhora.
El ple, a proposta del grup municipal CiU-PDeCAT adopta els següents acords:
PRIMER.- Instar l‟Ajuntament de l‟Hospitalet a dur a terme les accions necessàries
per tal de fer possible que en èpoques d‟exàmens totes les aules d‟estudi de la
ciutat obrin ininterrompudament durant l‟horari establert i per introduir millores al
sistema Wifi, ja que actualment és imprescindible per a l‟estudi.
SEGON.- Donar trasllat de l‟acord d‟aquesta moció a l‟Associació d‟Estudiants de
l‟Hospitalet, ASS. d´Alumnes de Formació Professional (ADAFP) a les AMPA‟s i al
Consell de Facultat de Bellvitge, al Consell d‟Estudis d‟Odontologia, el Consell
d'Estudis de Medicina- Bellvitge, el Consell d'Estudis de Podologia i el Consell
d'Estudis d'Infermeria.

CANDIDATURA D'UNITAT POPULAR-POBLE ACTIU
En relació amb les mocions presentades pel grup polític municipal de
Candidatura d'Unitat Popular-Poble Actiu, números 44 i 45, es produeixen les
intervencions següents:
SRA. SECRETÀRIA
Passem a les de la Candidatura d‟Unitat Popular-Poble Actiu, punt 44 de l‟ordre del
dia.

SR. GIMÉNEZ MÁRQUEZ (CUP-PA)
Crec que hi havia una proposta d‟esmena del PSC. És possible?

SR. GRAELLS VEGUIN (PSC-CP)
De la moció sobre la recuperació de l‟ofici de cisteller, en el punt primer, substituir el
principi de l‟acord en lloc d‟instar al govern local a, posar estudiar, estudiar incloure
dins de l‟actual procés de modificació, en tot cas el que parlaríem és de veure com
es pot fer aquesta recol·lecció, de quina manera i ho podem estudiar o modificant o
fent el que calgui però vaja, des del govern el que estem és disposats a col·laborar
per tal de que això pugui tirar endavant. De que es pugui recollir això si és que és
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legal perquè moltes d‟aquestes espècies estan protegides, és un tema complex,
l‟estudiem i mirem de tirar-ho endavant. No té més.

SR. GIMÉNEZ MÁRQUEZ (CUP-PA)
Nosaltres mateixes hem pensat introduir una esmena també en el propi primer
acord de quan es parla de les diferents espècies i la recollida de temporada de
vímet, margalló i altres fruits silvestres, introduir aquí una coma, respectant sempre
les espècies protegides, intentant donar resposta a això que ens comentaven ara.
Bé, passarem a presentar les dues mocions. La primera, fa un any,
aproximadament, vam presentar aquesta mateixa moció i segons ens han pogut
explicar, sembla que no es va entendre prou bé l‟objectiu i finalitat de la mateixa,
bé, sant tornem-hi, no tenim cap problema en tornar-ho a fer.
L‟objectiu de la moció no era, ni és un altre, que fer possible que les entitats que
treballen per a la recuperació dels sabers tradicionals relacionats amb les fibres
vegetals, en les seves diferents aplicacions, des de la cistelleria fins a l‟encordat i
d‟altres, poguessin aplicar aquest coneixement del cicle complet.
És a dir, poder integrar la collita de materials dins del procés de recuperació
d‟aquests sabers populars i ancestrals, vinculats a les fibres vegetals, des del seu
origen a la natura fins a l‟elaboració de l‟estri concret.
A l‟Hospitalet, per si algun grup municipal o persona ho desconeix, l‟entitat gitana
Lacho Bají Calí, juntament amb la cooperativa La Fundició, han posat en marxa un
projecte anomenat Escola Popular Keras Buti, fem coses en romanó i entre d‟altres
activitats l‟aprofitament d‟aquestes plantes per a la recuperació de l‟activitat
cistellera o artesana, és una part dels seus coneixements a compartir amb veïnes,
nens i nenes dels barris de l‟Hospitalet.
Tal i com expliquen a la seva web literalment, “aquest taller continua la línia de
treball de l‟Escola Popular Keras Buti per a la recuperació i actualització de sabers
tradicionals del poble gitano o d‟origen rural, com és el treball amb fibres vegetals
en les seves diferents aplicacions. Més concretament l‟aprenentatge d‟aquesta
tècnica ens servirà per dissenyar i construir estructures lleugeres com a mobiliari
urbà”.
Quan vam presentar la moció l‟any 2017, ens van rebatre dos dels punts des de
l‟equip de govern del PSC, el primer, a l‟Hospitalet, ens deien, no hi tenim aquest
tipus de plantes. Ens van dir literalment.
Bé, segons l‟expertesa de qui realitza aquests tallers i classes de cistelleria, sí que
existeixen indrets al municipi amb presència de vímet i d‟una de les classes de
margalló. Per exemple, ens expliquen que aquest es pot trobar a rotondes, com la
de la Rambla Just Oliveras, al Parc de la Marquesa, a voreres de Bellvitge o fins i
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tot a racons del barri de La Florida. Nosaltres no som expertes en flora de la nostra
ciutat i ens refiem absolutament del seu criteri.
Per tant, hi tenim les plantes i les impulsores d‟aquesta recuperació de les fibres
vegetals que volen poder aprofitar-les.
En segon lloc, se‟ns va dir que aquestes plantes estaven protegides, especialment
el margalló i com no volem que ens torni a passar el mateix, hem fet aquesta
esmena que introduíem a l‟inici de l‟explicació.
Amb tota aquesta explicació esperem el seu vot favorable, facilitar des de la
capacitat que té aquesta administració local, aquestes iniciatives tan interessants de
recuperació dels sabers populars i de connexió amb els recursos naturals de la
nostra ciutat.
Una de les demandes expresses que fan les entitats que s‟hi dediquen a això és
que es pugui aplicar el compliment d‟aquesta moció, l‟aprovació d‟aquesta moció es
pugui aplicar en el període de recol·lecció que comença el proper mes de juliol, diria
que és juliol, durant el juliol i agost propers. Per això la presentàvem aquest mes de
juny perquè pugui donar temps a aplicar-se.
La moció 45 per la revisió i control de la posada en marxa de la zona aire
d‟aparcament regulat a Can Serra, bé de nou, com ens agrada fer a aquest grup
municipal, aquesta moció sorgeix d‟una petició d‟un grup de veïns i veïnes del barri
de Can Serra.
Aquesta moció és una eina, mitjançant la qual, aquest grup de veïns volen
expressar públicament de nou el seu neguit, tant pel que fa a la implementació de la
zona AIRE al barri, com per les formes amb les quals s‟està duent a terme la
mateixa.
Per tant, amb aquesta moció es vol fer un control de la tasca de govern des de la
visibilitat que dóna aquest Ple municipal i dels compromisos de revisió i adaptació
adquirits pels responsables municipals, quan es compleixin els sis mesos de
posada en marxa de les zones regulades d‟aparcament a Can Serra.
En primer lloc, entre aquests compromisos es trobava la revisió del nombre de
places assignades per cadascuna de les zones, blava i verda, és a dir per a
residents o per a visitants. I és que sembla que un nombre molt considerable de
places blaves es troben buides diàriament, mentre les residents amb la
corresponent targeta acreditativa no troben espai on aparcar i es veuen obligades a
circular i circular pel barri fins que troben un lloc on aparcar el seu vehicle. Això, a
primera vista, sembla que va totalment en contra de la suposada missió ecològica i
de reducció d‟emissions que motivava aquesta nova ordenació de l‟aparcament al
barri de Can Serra.
Aquesta manca de places verdes per a residents s‟ha vist agreujada durant els
últims mesos, factor que fa que el càlcul inicial no s‟hagi complert, és a dir, per les
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obres del nou Casal de Gent Gran, per les obres al carrer Peñíscola i per la reserva
de places durant la festa major del barri, les veïnes del barri calculen que s‟han
reduït fins a una seixantena de places d‟aparcament per a residents.
Aquesta situació ha estat exposada també, per aquell que l‟Ajuntament definia com
a interlocutor de les seves negociacions a la implantació de la Zona Aire a Can
Serra, que és l‟Associació de veïns, que mitjançant dues instàncies ha demanat una
rebaixa del nombre de places d‟aparcament blaves. No sabem si els responsables
municipals han donat resposta a aquestes dues instàncies, a aquestes
reclamacions a dia d‟avui.
Un altre problema que pot semblar insignificant però que sens dubte afecta a les
veïnes del barri, és la no entrada en vigor de la tan promesa aplicació informàtica,
aquella app per a la gestió de tiquets i reserva de places. Ara fa un any i mig que es
va prometre i encara no sabem res de res sobre aquest tema.
Un altre problema concret està provocant que aquest estiu moltes veïnes tinguin
més d‟un maldecap. Si marxen de vacances, mesos de juliol al setembre i el vehicle
resta aparcat al barri, no saben com s‟ho faran per canviar el tiquet cada setmana.
Els multarà també l‟Ajuntament, com es a fer a qui va aparcar a la zona blava per
no disposar de places lliures a la zona verda durant la Festa Major del barri?
La implementació de la zona Aire i la forma en que s‟ha dut a terme han generat
molt de malestar a molta gent del barri. Un dels col·lectius més afectats per aquesta
decisió de posar en marxa la zona AIRE d‟aparcament, han estat els i les
comerciants del barri que després de lluitar i proposar que els consideressin
residents a efectes d‟aparcament i ser rebutjada aquesta petició, s‟han trobat que
els tiquets amb el 50% de descompte pels seus clients, no funcionaven als
parquímetres.
Per això, amb aquesta moció per totes aquestes raons, amb aquesta moció volem
posar de manifest dins d‟aquest debat municipal que les veïnes tenen veu, opinió i
propostes de millora per fer dels seus barris un espai millor i que, a més a més, es
mostren disposades a negociar i a treballar per trobar la solució més adient a cada
moment.
Els demanem major transparència en totes les seves polítiques municipals i que
votin a favor d‟aquesta moció, que no va més enllà del compliment dels
compromisos establerts amb veïns i veïnes de Can Serra.
Proposem diferents acords, instar a l‟Ajuntament a revisar immediatament el
nombre de places assignades a residents i a zona blava i adaptar-les al veritable ús
que s‟ha observat durant aquests sis mesos d‟implementació, de cadascun dels
espais.
En segon lloc, instar a l‟Ajuntament a posar en marxa de manera immediata
l‟aplicació prevista i presentada fa un any i mig, que pugui facilitar la gestió dels
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seus tiquets a les persones residents als barris amb Zona AIRE, així com a totes les
usuàries d‟aquest sistema de control d‟aparcament.
En tercer lloc, instar als responsables d‟aquesta zona AIRE de l‟Ajuntament de
l‟Hospitalet a eliminar el tiquet de control per a veïnes residents durant el període
estival, de 21 de juny al 21 de setembre, com a proposta.
En quart lloc, instar a la revisió i adopció de millors condicions d‟aparcament pels
comerciants de la zona després de sentir les seves valoracions dels primers mesos
de posada en marxa de la zona AIRE al barri de Can Serra.
Essent les 21:56 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 a la Sra. Cristina
Santón Ramiro, al Sr. Rafael Jiménez Ariza, al Sr. Francisco Javier Martín
Hermosín i a continuació a la resta de representants dels grups.

SRA. SANTÓN RAMIRO (REGIDORA NO ADSCRITA)
Gràcies. Votaré favorablement les dues mocions.

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

SR. MARTÍN HERMOSÍN (REGIDOR NO ADSCRIT)
Abstención en las dos.

SR. MONRÓS IBÁÑEZ (CiU)
Respecte a la moció 44, el nostre vot respecte aquesta moció és el mateix que el de
fa un any, quan es va presentar per primer cop aquesta moció al Ple municipal, ens
abstindrem.
Ens abstenim perquè sabem que aquesta moció ve impulsada per diferents entitats
i col·lectius i entenem que aquesta és una demanda important per a ells i, en aquest
sentit, tot el nostre respecte però no podem fer un pas més enllà i votar-la a favor
perquè hi ha un seguit de coses que ens grinyolen al respecte.
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Es parla en algun moment de fer una revisió de l‟ordenança del civisme,
precisament quan hem estat en un procés d‟al·legacions del tema. No acabem de
veure el tema d‟incloure aquest tema dins de l‟àmbit escolar d‟un programa de
tallers perquè hi ha moltes altres professions que també podrien estar incloses i, en
tot cas, seria un estudi molt més ampli que creiem ha de néixer d‟una moció
específica sobre aquest tema.
A més, algunes de les espècies que es volen recollir són espècies protegides i
entenem que, per tant, no és competència nostra el dir si es poden recollir o no ja
que això és un tema prohibit per llei, per no malmetre encara més el nostre
ecosistema.
Per tant, per tot això que he exposat, torno a repetir que el nostre vot serà
l‟abstenció.
I respecte a la zona AIRE de Can Serra votarem a favor.

SR. GARCÍA MUÑOZ (ERC-AM)
Sí, de la moció 44 votarem a favor. Creiem que és molt positiu la recuperació i
posar en valor el nostre patrimoni cultural, també el patrimoni cultural del poble
gitano, que això es contempli també, que es mantingui i que es promogui des de les
escoles i fer el possible perquè això pugui tirar endavant.
I respecte a la moció 45 la votarem a favor també. Moltes gràcies.

SR. ALONSO NAVARRO (PP)
Abstenció a les dues.

SRA. GONZÁLEZ MONTES (ICV-EUiA-PIRATES-E)
A favor de las dos.

SR. GARCÍA VALLE (CIUTADANS)
Sí hombre, la 44 la vamos a votar a favor porque vamos a estar en contra que la
gente haga cestos?, al que le gusta hacer cestos que haga cestos, no hay ningún
problema.
Es verdad que se han… sí, no se ría, es una forma de hablar. Se ríe, le cae en
gracia lo que digo, veo que se ríe mucho cuando yo hablo. Me gusta que tenga ese
ánimo.

…/…

241

No, yo creo que está bien, que recuperar viejas tradiciones y tal no está mal, dicho
ya sin esa clave de humor. Creo que está bien y además, bueno, siempre que se
tenga en cuenta que evidentemente parece ser que se está preservando esas
especies protegidas, no se cojan pues, yo creo que está bien.
No vamos a estar en contra de que la gente haga y además, como decían por aquí,
creo los señores de Esquerra Republicana, que se recuperen cosas que son cultura
y que vienen bien. Yo cuando voy a mi tierra en la que yo nací, aunque esta
también es la mía, y veo ahí gente haciendo con el esparto haciendo las cosas que
hacen pues me gusta verlo incluso intento participar y demás. Por tanto es bueno
que la gente… sirve también para combatir un poco el estrés.
Y la otra, pues hombre, yo creo que vamos a estar a favor porque evidentemente
hay que escuchar más a los vecinos. Tenemos la costumbre aquí de hacer cosas,
decir que hemos hecho participación, pero luego te das cuenta que la participación
es a medias o nada. Vemos como se participa aquí, siempre son más o menos la
misma gente, los del entorno del gobierno y le dan a eso el caché de participación y
tal y que no me gusta como caza la perrita. Está muy manejado todo. Sí, sí, vuelva
usted a reírse, que me gusta verla reír, me gusta, de verdad.
Mire, hay que tener más sensibilidad con los vecinos y seguramente cuando los
vecinos protestan alguna razón tendrán. Ya dije y manifesté en el anterior Pleno
que vino esta moción, porqué votaba a favor. Me parecía absurdo complicarle la
vida al vecino, que vaya usted, que ponga un tique, que vuelva, si tiene una tarjeta
de identificación pues qué necesidad tiene de estar ahí para que un día se le olvide
y lo multen y tenga que ir a recursos y demás y tal.
Escuchen ustedes más a los vecinos, no hablen de procesos participativos que son
una engañifa, que lo vemos, que me da pena ver como se le da caché de
participación a cosas que sabemos cómo se hacen. No manejen ustedes tanto
señores del gobierno, hagan de verdad, no le tengan miedo a la participación.
Por eso voto a favor de esa moción aunque seguramente habrán hecho algo, quiero
decir que han hablado y tal pero no es suficiente, nosotros escuchamos a la gente
señores del gobierno, los escuchamos. Y cuando ustedes dicen, no, esto ya está
hecho, está todo hablado con el Sr. Castro y de verdad que lo admiro porque es
positivista. No, no, ya está esto arreglado, he hablado con fulano, con mengano ya,
oye están encantados de la vida.
Sí, Sr. Castro, usted me lo dice y yo, sabe que tenemos buena relación usted y yo,
hablamos con mucha frecuencia y me comenta esas cosas y entonces qué pasa,
que cuando yo hablo con otra gente que usted ha hablado, me dice oye eso es así
exactamente. Tiene una pequeña parte de verdad pero falta este fleco y el otro pero
el Sr. Castro lo cierra todo rápidamente, que está bien Sr. Castro que usted sabe
que yo admiro mucho su trabajo y las ganas que le pone.
Pero anda usted por ahí haciendo muchos regates, diciendo que ha hablado con
fulano y con mengano. ¿Sabe qué pasa? Que nosotros lo comprobamos, luego
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hablamos con la gente. Oye, por cierto, me he encontrado con el Sr. Castro y me ha
dicho que estáis encantados con esto. Me dice, hombre no tanto. Es verdad que
había un temilla que hemos podido arreglar pero hay todavía cuatro que no están
cerrados y usted con uno ya cierra los cinco Sr. Castro, suerte que yo a usted lo
valoro mucho y lo aprecio mucho.
Usted sabe a lo que yo me refiero, que hablamos casi cada día usted y yo.
Hablamos mucho. Claro, él lo sabe. Oiga, no pasa nada porque usted y yo
hablemos. No se preocupe, sus compañeros saben que yo me hablo con uno del
Pleno, de los que ponen ustedes el grupo, con unos me hablo más que con otros.
Usted es mi favorito. Después viene el Sr. Mompel pero hablo menos con él. Con
usted es raro el día que no hablo.
Bueno, en definitiva, oiga, que yo no creo que debamos de cerrar los temas sin
escuchar de verdad a los vecinos. No se preocupe que yo sé que sus compañeros
le aprecian a usted, que porque usted sea amigo mío no le van a dar collejas. A
usted le van a meter en las próximas listas, no se preocupe.

SR. GARCÍA MOMPEL (PSC-CP)
A ver, respecto a la moció 45, jo crec que s‟han de fer algunes precisions.
Quan es planteja alguna de les qüestions que surten aquí, nosaltres complim els
compromisos. Va haver-hi l‟acord de revisar als sis mesos, per cert, no fa sis mesos
perquè va començar a finals de febrer. Comptem març, abril, maig i juny, no tenim
encara estudis gaire fiables, per tant, no han passat sis mesos. No obstant, hi ha el
compromís de revisar-ho perquè els nivells d‟ocupació els coneixem o tenim una
aproximació bastant exacta d‟aquests nivells d‟ocupació. Per tant, es farà.
Hi ha altres qüestions que es plantegen, això és com tot, l‟opinàtica. Aquí hi ha
algun que diu que coneix perfectament l‟opinió dels veïns, jo també. Jo he fet
moltes reunions amb aquest tema i també sabem que quan es generen incendis
perquè s‟han de generar, doncs en política ja sabem com van les coses.
Aquest és un projecte que va en relació a tres qüestions que se‟ls hi ha plantejat
successivament en tots els debats que hi hagut en aquest Ple, la qualitat de l‟aire, la
millora de la circulació i la millora en l‟índex d‟accessibilitat.
Amb els comerciants s‟hi ha parlat i amb els comerciants s‟ha arribat a un acord i
tenen les mateixes condicions, aquells que tenen el vehicle o que diuen que tenen
el vehicle allà. Per tant, pot haver-hi algun comerciant, de fet hi ha algú, que té un
vehicle que mesura set metres i que vol, doncs miri, no pot ser perquè set metres
no es contempla.
Però dit això, s‟ha arribat a un acord i estrictament s‟han complert els acords als
que s‟havia arribat. L‟app, en aquests moments l‟Àrea Metropolitana de Barcelona
està instrumentalitzant-ne una, suposo que cap allà final d‟any podrem comptar
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amb ella per tal de que tots els municipis de l‟Àrea Metropolitana puguin fer el
pagament a través d‟aquest sistema.
Hombre, per economia d‟escala i per estalvi de la pròpia ciutat, pensem que és bo
que ho faci l‟Àrea Metropolitana. Malgrat haver passat, ho haig de reconèixer, un
cert temps però l‟Àrea Metropolitana és la que es va oferir a fer això i no vull tirar
pilotes fora, l‟Àrea Metropolitana també som nosaltres.
En aquest moment està realitzant-ho i pensem que això solucionarà el problema del
tiquet mensual, bimensual o trimestral però penseu que l‟àrea verda no està feta
perquè la gent no mogui el vehicle ni vagi per allà cap dia perquè sinó al final no
podrem implantar i no podrem aconseguir els objectius per als que està feta.
De totes maneres, aquesta app donarà solució també a aquest tema. Jo he parlat
d‟aquesta situació amb la gent que hi ha a l‟àrea verda de Gran Via i els hi vaig dir,
escolti‟m, esperin que l‟Àrea Metropolitana de Barcelona ens faciliti aquesta eina
que probablement podrà solucionar el tema de la temporalitat de dos o dels mesos
que siguin.

SR. GRAELLS VEGUIN (PSC-CP)
Sí, jo, entenent que s‟ha acceptat l‟esmena que presentàvem, he de dir que a
l‟anterior debat ens vàrem quedar encallats en el tema de la recol·lecció d‟aquestes
plantes. Per això ara parlem d‟estudi però no només d‟estudi sinó que també hi ha
un compromís de poder abordar el tema a veure com podem fer aquesta
recol·lecció, si és que es pot fer, de quines plantes sí i no.
I en tot cas ens sembla que la proposta que es planteja de fer testimoni del que són
cultures recol·lectores i això es treballa a l‟escola i també es pot treballar a nivell
d‟adults i amb entitats conjuntament. Pensem que pot ser una molt bona iniciativa
per recuperar oficis tradicionals, n‟hi ha d‟altres però aquest també és un ofici que a
més a més en moltes escoles històricament s‟ha treballat i que evidentment doncs
pot tenir un encaix en el plantejament que es té en el municipi d‟escoles obertes,
d‟escoles que es relacionin amb entitats, que puguin treballar amb el seu entorn i
per tant ens sembla una bona iniciativa. A partir d‟aquí ho votarem favorablement.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé. Doncs quedaria... no sé si vol afegir alguna cosa. Queden les dues
mocions aprovades oi? Sra. Secretària. Vinga.
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SR. GIMÉNEZ MÁRQUEZ (CUP-PA)
Merci. L‟argumentació no m‟ha quedat gaire clara, l‟argumentació de Convergència i
Unió per abstenir-se, pràcticament era el contingut de les dues esmenes que hem
fet al principi del Ple.
Parlava, m‟ha semblat, deia, instar al govern a incloure, no volem, no acabem de
veure clar que s‟insti al govern a incloure dins de... i hem acceptat que sigui
estudiar-ho i no sé si és que no s‟ha sentit o... torno a repetir, ha estat esmenat el
primer acord.
I després ha parlat d‟espècies protegides quan hem dit que es faci tot sempre tenint
en compte, a excepció de les espècies protegides. Bé, no sé si tenir en compte
aquestes esmenes que s‟han fet abans de començar la presentació de la moció o
no. No ho he acabat d‟entendre.
I després, preguntes concretes. A la següent moció parlàvem de coses concretes
com solucions per a les problemàtiques dels dos mesos d‟estiu. Entenem
perfectament tot el que ens ha explicat el responsable de l‟àrea però solucions
concretes per a aquests dos mesos d‟estiu, poden ser cinc, vint-i-cinc, cinquanta,
dos-cents cinquanta o cinc-cents veïns i veïnes de Can Serra però necessiten
solucions per als dos mesos d‟estiu. Aquesta era una de les propostes que ha votat
a favor i que suposo que pensaran en com solucionar, donar resposta a aquestes
problemàtiques.
I clar, fa un any i mig que es va prometre l‟aplicació. Jo entenc que pot ser l‟Àrea
Metropolitana o qui sigui però un any i mig des de que es va prometre, jo no sé si
arribarem abans de final de mandat. Clar, simplement, hem dit quan es compleixin
els sis mesos, ho puc tornar a repetir literalment, quan es compleixin els sis mesos
d‟entrada en vigor, d‟implementació de la zona AIRE. Hem dit quan es compleixin,
no ara que es compleixen els sis mesos. Sí, sabem comptar encara, del febrer,
sabem més o menys encara. Som de lletres moltes de nosaltres però sabem
comptar encara.
I el tema dels descomptes del 50 % als clients de comerciants, això no ens han
contestat res. Ha parlat dels set metres d‟un vehicle de no sé qui, que ningú no li ha
preguntat, no sé, uns set metres d‟un vehicle de set metres, no sé quin vehicle és
aquest. La veritat és que ens interessa ben poc. Nosaltres li hem preguntat pel
descompte del 50 % que es veu que s‟havia acordat pels clients dels comerciants
del barri que es veu que no xuten o sigui que no funcionen, que no hi ha manera.
Gràcies.

SRA. ALCALDESSA
A veure Sr. Giménez és que em sembla que si hem votat a favor d‟aquesta moció
doncs... bé, una cosa és que no li hagin contestat però a veure, si hem votat a favor
d‟aquesta moció, l‟ha votat el Ple doncs entenc que els problemes que vostè
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planteja de l‟estiu, que això no és de nou perquè ja el Sr. Pepe Castro, el Sr.
Mompel i la regidora de districte això ho han anat parlant amb un seguit de veïns,
no sé si amb els mateixos que vostè ha parlat però és igual perquè el barri és molt
ampli i la ciutat és molt gran i també hi ha veïns a la Gran Via Sud que també han
plantejat aquesta qüestió.
Per tant el tema de l‟estiu és un tema que es mirarà de resoldre de forma immediata
i després els temes que vostè ha plantejat doncs ja s‟estaven treballant. El fet de
posar una revisió de les zones verdes o de les zones blaves cap a les zones
verdes, tot això que planteja vostè a la moció doncs... però no s‟ho prengui
malament que li hem votat a favor. Que estem tots d‟acord en fer-ho. És que no
entenc el seu neguit tampoc.
I en tot cas cada grup o cada formació política fa el que considera, en fi, vostè, no
sé, crec que no sé si s‟ho ha pres massa bé que haguem votat tots a favor o quasi
tots a favor de la moció que vostè planteja en nom d‟uns veïns que han dit o que li
han comentat un seguit de qüestions. No passa res. Estem disposats, estem
treballant i ho farem.
Si vol vostè es pot veure amb el Sr. Mompel, poden parlar tranquil·lament, jo crec
que el Ple tampoc és el lloc més adequat per fer ara una tesis sobre cada una de
les qüestions. En tot cas té vostè la paraula si vol afegir alguna cosa.

SR. GIMÉNEZ MÁRQUEZ (CUP-PA)
No és qüestió de prendre‟s les coses malament. Vull dir, aquí portem les
reivindicacions o les propostes de veïnes de Can Serra, d‟unes veïnes de Can
Serra, d‟unes quantes i llavors plantegem una sèrie de acords concrets amb una
informació concreta que ens arriba i el responsable de l‟àrea ens contesta altres
coses que tenen, altres coses que són les que hem assenyalat que no ens ha
contestat, que no n‟ha parlat i ha votat a favor.
Però com no hem sentit en el seu argumentari, no hem sentit que parlés d‟aquelles
coses que nosaltres hem portat al Ple, que preocupen a una sèrie de veïnes de Can
Serra, per això li tornàvem a comentar si tenia informació o algun tipus de comentari
a fer al respecte del que nosaltres plantejàvem, no d‟altres coses que ha comentat
que no li ha preguntat ningú i que no sortien al contingut de la moció. Simplement
això, no és que ens ho prenguem malament.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé. De totes maneres cadascú argumenta com li sembla i creu convenient. En
tot cas quedarien aprovades les dues mocions si no hem comptat malament i
passem ja al punt número 46 que és el de precs i preguntes.

…/…

246

Tancat el debat i sotmeses a votació les mocions números 44 i 45, el resultat és el
que figura a continuació en cadascuna d‟elles.
MOCIÓ 44.- PER A LA RECUPERACIÓ DE L’OFICI CISTELLER
L’APROFITAMENT COORDINAT DELS RECURSOS NATURALS URBANS.

I

Es dóna compte de la moció que es transcriu seguidament, que incorpora a l‟acord
PRIMER l‟esmena “in voce” acceptada, a petició del Sr. Graells Veguin, regidor del
grup polític municipal del PSC-CP; i la manifestada pel Sr. Giménez Márquez,
regidor del grup polític municipal de la CUP-PA.
La moció ha estat aprovada 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; 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.
El text definitiu aprovat de la moció és el següent:
El treball de la cistelleria i de creació amb fibres vegetals és una de les pràctiques
més antigues que estan documentades a Catalunya. Des de fa segles, les
comunitats han treballat amb els recursos naturals del seu propi entorn, creant tot
tipus d‟objectes i eines de feina, fent ús de vegetals com el vímet, el margalló i
altres plantes, especialment adreçades a les tasques del camp. La conservació del
medi natural, actualment, introdueix la gestió sostenible dels recursos silvícoles,
fent necessària en molts casos la recol·lecció i intervenció humana per a una gestió
eficient del paisatge.
En el cas de l‟Hospitalet i la comarca del Baix Llobregat, aquestes plantes són
espècies vegetals pròpies del paisatge mediterrani i de ribera i, per tant, abundants
a determinades zones de la ciutat, degut a la proximitat del terme municipal de
l‟Hospitalet respecte el Delta del Llobregat. Així doncs, es pot trobar margalló
plantat a les rotondes i en altres espais enjardinats ( rotonda a dalt de la Rambla
Just Oliveras, al barri de la Florida, al Parc de la Marquesa...)
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La riquesa natural silvestre, dins del la flora urbana de l‟Hospitalet, tant a espais
verds, com a dins dels parcs i jardins, és un patrimoni també de totes les veïnes i
veïns de la ciutat. El seu coneixement, sobre tot per part dels escolars com a
ciutadans i ciutadanes de ple dret, és clau per a entendre i respectar la biodiversitat
que pot oferir una ciutat, però també pot obrir la porta a recuperar i posar en valor
pràctiques culturals que tot i que hem de resignificar des de la contemporaneïtat
sens dubte enriqueixen la realitat dels nostres barris. Es tracta també d‟una
oportunitat per vertebrar un intercanvi de coneixements al voltant del treball
artesanal de les fibres vegetals entre cultures tradicionals i d‟altres països que
conviuen a la nostra ciutat.
De la mateixa manera, l‟aprofitament d‟alguns fruits i plantes per part de les veïnes,
sempre sota coordinació municipal, generaria, a més d‟una mena d‟economia
circular que recupera patrimoni vegetal existent, també una valoració d‟aquest
recursos naturals, fins ara sense cap tipus d‟aprofitament, i dels processos artesans
la seva transformació. Fomentant així, des de la praxis, el concepte d‟economia
circular, sostenible i de proximitat. Trobant a diversos municipis de Catalunya,
aquesta recuperació de sabers com un àmbit més de l‟àrea de desenvolupament
econòmic, el cas més reeixit de Mas de Barberans (Terres de l‟Ebre).
Es dóna la particularitat a més, que el treball manual amb les fibres està molt
vinculat al patrimoni cultural i històric del poble gitano i paio que durant anys es va
especialitzar en aquest tipus d‟artesania, ocupant un lloc cabdal dins de l‟economia
agrària catalana.
Atès que a l‟ordenança de civisme dins del Títol IV sobre l‟ús dels béns públics,
Capítol I, Normes generals, l‟Article 53 diu que “Es consideren béns públics tots
aquells espais oberts destinats a l‟ús i gaudiment dels ciutadans (carrers, places,
jardins, parcs, etc.), així com tots aquells elements i mobiliaris urbans que, situats
als espais o a les vies públiques, estan destinats a prestar serveis específics als
ciutadans i a les ciutadanes (papereres, lluminàries, semàfors, senyals de trànsit o
informatives, jocs infantils, bancs, fonts, parterres, jardineres, tanques, arbres,
plantes, flors, etc.)”
Atès que aquesta mateixa ordenança de civisme inclou també dins del CAPÍTOL II.
Arbrat públic, parcs, jardins i fonts, una sèrie de prohibicions dins de l‟article 60 com
ara:
2.7. Extreure molsa, matolls, pedres, sorra, plantes o productes anàlegs en
les proximitats dels arbres i en els escossells.
2.8. Malmenar o sostreure elements de jardineria.
2.9. Causar qualsevol mena de dany a l‟arbrat, plantacions i vegetació
natural.
2.10. Agafar flors, fruits o plantes.
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Atès que l‟esmentada ordenança contempla exempcions concretes en les seves
prohibicions com és: “Amb motiu de fires i festes tradicionals, es podrà autoritzar les
persones propietàries o titulars d‟establiments, associacions o entitats ciutadanes
donades d‟alta en el Registre Municipal d‟Entitats, previ informe favorable dels
serveis tècnics municipals, el guarniment de carrers i d‟arbres, d‟acord amb la
normativa municipal aplicable i amb les condicions específiques de la llicència”.
Atès que a la ciutat hi ha entitats de diferents caire adreçades al coneixement de la
natura, ecologistes i/o de recuperació del patrimoni històric i cultural del poble
gitano interessades tant en la defensa i divulgació de la biodiversitat dins del
municipi i també en la promoció de l‟artesania i dels oficis tradicionals.
El Ple, a proposta del grup polític municipal CUP-Poble Actiu, acorda:
PRIMER.- Estudiar incloure dins del actual procés de modificació de l‟ordenança de
civisme un mecanisme per permetre la recol·lecció i recollida de temporada de
vímet, margalló i altres fruits silvestres, respectant sempre les espècies protegides,
sota la coordinació municipal mitjançant programes o tallers organitzats per entitats
locals i adreçats a l‟aprofitament d‟aquestes fibres vegetals amb l‟elaboració de
productes artesans.
SEGON.- Instar al Govern a promoure dins de l‟àmbit escolar programes i tallers de
recuperació del ofici tradicional de la cistelleria i que mostrin com l‟aprofitament de
recursos propers i quotidians de la flora urbana es transformen en eines i objectes
artesans de gran valor. Així com generar espais de pensament sobre las pràctiques
culturals de la ciutat, pensant en el treball amb fibres des de la contemporaneïtat i la
dimensió de treball comunitari.
TERCER.- Donar trasllat d‟aquests acords les entitats ecologistes de la ciutat com
ara DEPANA; La Saboga, Medi Ambient, Societat i Cultura; Biosfera, Associació
d'Educació Ambiental; Amics de la Natura i Medi Ambient i a entitats vinculades a
l‟artesania i la recuperació dels oficis tradicionals com ara La Fundició i Lacho Baji
Cali, l‟Associació Catalana de Cistelleria, l‟Associació Art Pauma, a l'Observatori del
Patrimoni Etnològic i Immaterial del Departament de Cultura de la Generalitat.

MOCIÓ 45.- PER A LA REVISIÓ I CONTROL DE LA POSADA EN MARXA DE
LA ZONA AIRE D’APARCAMENT REGULAT, AL BARRI DE CAN SERRA.
Es dóna compte de la moció que es transcriu seguidament, i sotmesa a votació ha
estat aprovada 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;
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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 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.

El text definitiu aprovat de la moció és el següent:
Des del passat mes d‟octubre, el barri de Can Serra compta amb una àmplia zona
AIRE d‟aparcament regulat, partint d‟un repartiment inicial de l‟espai, amb 779
places de zona verda per a residents, 59 de zona blava, 130 blanques i 29 grogues
de càrrega i descàrrega, amb horari limitat.
Davant d‟aquesta implantació municipal, tant l‟Associació de Veïns del barri, com la
Plataforma No Zona Aire, com grups de veïnes organitzades informalment, van
expressar a l‟administració local el seu neguit per aquesta regulació, ja que
pensaven que no es corresponia amb les necessitats d‟aparcament i mobilitat del
barri, especialment en allò relatiu al nombre de places blaves reservades.
Fruit d‟aquesta mobilització veïnal es van obrir alguns canals d‟interlocució i
negociació amb els responsables municipals, sobre la implantació de la zona AIRE
a Can Serra i sobre el futur seguiment de la mateixa.
Donat que els responsables municipals del Districte i de l‟Àrea corresponent, van
expressar determinats compromisos amb el veïnat de Can Serra, com ara la revisió
als 6 mesos de la posada en marxa de la distribució i funcionament de les diferents
zones AIRE al barri.
Donat que durant aquest mesos ha sigut mesurable i evident la manca
d‟aprofitament d‟un nombre considerable de les places blaves, en detriment de
zones per a residents i zones lliures d‟aparcament.
Donat que des del mes de març s‟ha reduït el nombre de places verdes, inicialment
previst, amb la retirada de les corresponents al carrer de la Carpa i al carrer
Peñíscola, i d‟una vintena més ubicades al voltant de les obres per a la construcció
del futur Casal de Gent Gran de Can Serra, afectant per tant, aquestes seixanta
places menys, al càlcul inicial de necessitats d‟aparcament segons vehicles de
residents matriculats al barri.
Donat que durant la setmana del 4 al 10 de juny de 2018, s‟han produït certes
casuístiques derivades de la reserva d‟espai per a les activitats de la Festa Major
del barri de Can Serra, com el fet de ser multats veïns i veïnes residents amb la
corresponent targeta acreditativa, quan feien ús de la zona blava en absència
d‟opcions a la zona verda.
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Donat que l‟Ajuntament te constància d‟aquestes sancions a les veïnes, mitjançant
les instàncies i reclamacions presentades via registre per l‟Associació de veïns de
Can Serra.
Donat que des de l‟àrea competent no es van aprovar algunes de les al·legacions
presentades per la Plataforma No Zona AIRE i per veïnes particulars.
Donat que una d‟aquestes al·legacions exposava el problema encara no resolt,
sobre com gestionar el canvi de tiquet setmanalment de les persones residents i
que aquest problema es pugui veure agreujat durant el període vacacional.
Per tot això, el Ple de l‟Ajuntament de l‟Hospitalet de Llobregat, a proposta del grup
polític municipal CUP-Poble Actiu, acorda:
PRIMER.- Instar a l‟Ajuntament a revisar immediatament el nombre de places
assignades a residents i a zona blava i adaptar-les al veritable ús que s‟ha observat
durant aquests sis mesos d‟implementació, de cadascun dels espais.
SEGON.- Instar a l‟Ajuntament a posar en marxa immediata l‟aplicació prevista i
presentada fa un any i mig, que pugui facilitar la gestió dels seus tiquets a les
persones residents a barris amb Zona AIRE, així com a totes les usuàries d‟aquests
sistema de control d‟aparcament.
TERCER.- Instar als responsables de la zona AIRE de l‟Ajuntament de l‟Hospitalet a
eliminar el tiquet de control per a veïnes residents, durant el període estival, des del
21 de juny i fins al 21 de setembre.
QUART.- Instar a la revisió i adopció de millors condicions d‟aparcament pels
comerciants de la zona, després de sentir les seves valoracions dels primers mesos
de posada en marxa de la zona AIRE, al barri de Can Serra.
CINQUÈ.- Donar trasllat d‟aquests acords al Consell d‟Administració de La Farga, a
la Regidoria del Districte V, a l‟Associació de Veïns de Can Serra, al grup Vecinos
No Zona Aire de Can Serra.

PRECS I PREGUNTES
a) Respostes prorrogades a preguntes de Plens anteriors.
CIUTADANS


En relació amb la pregunta formulada oralment en el Ple ordinari de 22 de maig
de 2018, pel regidor del grup polític municipal de Ciutadans, Sr. Miguel Manuel
García Valle, consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit,
efectuada pel Tinent d‟alcaldia de l‟Àrea d‟Espai Públic, Habitatge, Urbanisme i
Sostenibilitat, Sr. José Castro Borrallo, que literalment diu:
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“Respecto al ruego formulado en el Pleno del 22 de mayo de 2018, en el sentido de
que el equipo de gobierno actúe con la diligencia que se espera de él, le comunico
que tomamos nota del mismo.
Atentamente,”


En relació amb la pregunta formulada oralment en el Ple ordinari de 22 de maig
de 2018, per la regidora del grup polític municipal de Ciutadans, Sra. M. Carmen
Esteban Fernández, consta a la Secretaria General còpia de la resposta per
escrit, efectuada pel Tinent d‟alcaldia de l‟Àrea de Coordinació, Planificació,
Desenvolupament Econòmic i Ocupació, Sr. Francesc J. Belver i Vallès, que
literalment diu:

“Respecte al prec que veu formula en el passat Ple del dia 22 de maig de 2018 i,
segons el que disposa l’article 55 del Reglament Orgànic del Ple, en relació a la
Comissió de Seguiment de les obres de L10 del <M>, es posa de manifest que el
passat 9 de maig es va realitzar una visita a la futura estació de Ciutat de la
Justícia/Cerdà per part dels representants veïnals, els tècnics de la Generalitat i els
representants de l’Ajuntament.
Segons informació donada pels tècnics responsables de l’obra, es segueix el
calendari previst i es compliran els terminis establerts per a l’obertura de les
estacions de l’Hospitalet.
Al finalitzar la visita es va emplaçar la Generalitat a convocar una nova visita a
l’estació Provençana durant el mes de juliol, a la qual seran convocats els
representants de tots el grups municipals d’aquest Ajuntament.
Cordialment,”

ICV-EUiA-PIRATES-E


En relació amb la pregunta formulada oralment en el Ple ordinari de 22 de maig
de 2018, per la regidora del grup polític municipal d‟ICV-EUiA-PIRATES-E, Sra.
Juliana Carballeira Pascual, 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 María García Mompel, que literalment diu:

“Respecte a la pregunta oral que vàreu formular en el darrer Ple del mes de maig,
en relació a: “...problemàtica Cabify...”,
Li faig saber que:
Pregunta: si teniu constància a l’Ajuntament i quines mesures es prendran
per tal que això no passi.
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Resposta: A la zona dels voltants de l’empresa Cabify hi ha vehicles aparcats, com
a la resta de la via, però tots ells de forma correcta. Aquests no disposen de rètols
que identifiqui que siguin d’una o altra empresa.
La Guàrdia Urbana efectua control de totes les vies de la Ciutat procurant que es
faci un ús ordenat de l’espai públic, denunciant totes les infraccions que es detectin,
però en el cas que ens ocupa no s’ha detectat cap incidència rellevant susceptible
de sanció.
Atentament,”


En relació amb la pregunta formulada oralment en el Ple ordinari de 22 de maig
de 2018, per la regidora del grup polític municipal d‟ICV-EUiA-PIRATES-E, Sra.
Juliana Carballeira Pascual, 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 María García Mompel, que literalment diu:

“Respecte a la pregunta oral que vàreu formular en el darrer Ple del mes de maig,
en relació a: “...problemàtica entorn accés aparcament Hospital de Bellvitge...”,
Li faig saber que:
Pregunta: volíem saber si teniu constància a l’Ajuntament d’aquesta
problemàtica que s’està generant i com podríem solucionar aquest problema
que es genera a la zona.
Resposta: Sí, aquest ajuntament te constància dels fets relatats i treballa des de fa
mesos per a la solució definitiva de la situació.
La gestió de l’aparcament de la residència es fa a través d’una concessió
administrativa entre el propi centre hospitalari i una empresa privada. Des del
Servei de G.U. s’ha contactat amb la direcció de l’Hospital, així com, amb i
l’empresa concessionària de l’aparcament i se’ls ha fet proposta d’utilització
provisional de dos zones d’aparcament alternatiu per tal d’evitar aquesta situació
mentre es gestiona una solució definitiva.
La Guàrdia Urbana, diàriament, efectua regulació de trànsit en el punt conflictiu per
tal d’evitar el col·lapse de l’entrada d’Urgències.
Atentament,”


En relació amb la pregunta formulada oralment en el Ple ordinari de 22 de maig
de 2018, pel regidor del grup polític municipal d‟ICV-EUiA-PIRATES-E, Sr. Iván
Nieto Martínez, consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit,
efectuada pel Tinent d‟alcaldia de l‟Àrea de Seguretat, Convivència i Civisme,
Sr. José María García Mompel, que literalment diu:
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“Respecte a la pregunta oral que vàreu formular en el darrer Ple del mes de maig,
en relació a: “...dispositiu especial pel control de gossos, o millor dit, propietaris i
propietàries que incompleixen la normativa...”,
Li faig saber que:
La Guàrdia Urbana disposa d’una unitat especialitzada encarregada, entre d’altres
funcions, de la realització de controls i informar als propietaris i propietàries
d’animals de companyia en general.
En especial les campanyes han estat dirigides als propietaris de gossos i
habitualment s’efectuen rondes de control de documentació, així com observacions
en zones d’especial sensibilitat, com són àrees infantils, parcs i zones verdes.
Atentament,”
PARTIT POPULAR


En relació amb la pregunta formulada oralment en el Ple ordinari de 22 de maig
de 2018, per la regidora del grup polític municipal del Partit Popular, Sra. Sonia
Esplugas González, 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 María García Mompel, que literalment diu:

“Respecto al ruego verbal efectuado en el Pleno de mayo, y según lo que dispone
el artículo 55 del Reglamento Orgánico del Pleno, a efectos sea contestada en el
Pleno Ordinario de junio en relación a: “…recordatorio ordenanzas de convivencia
de respeto a los vecinos, horarios y… en relación a las terrazas de los
restauradores…”
Le hago saber que:
Se realizó hace unos meses reunión informativa con el Gremio de Restauración
recordándoles el cumplimiento que todos los establecimientos deben realizar de la
ordenanza municipal de Convivencia y Civismo así como recordándoles las
actuaciones que esta administración lleva a cabo respecto a la instalación de
veladores y terradas en la Vía Pública.
Desde esta área se realizan controles de las instalaciones así como de las
actividades que se realizan y se denuncian i/o sancionan aquellos establecimientos
que incumplen la normativa establecida.
Atentamente,”
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ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA


En relació amb la pregunta presentada pel grup polític municipal d‟Esquerra
Republicana de Catalunya, RGE número 28888, de 12 d‟abril de 2018, 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 28.888 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 Ordinari del dia 24 d’abril de 2018, i de la que
vàrem demanar un ajornament, procedim a continuació a donar-vos resposta.
1.

El Govern Municipal coneix aquesta situació?
Som plenament conscients de tot el que suposa la gestió de la Llei 24/2015 i
de la seva repercussió en el els serveis municipals. No obstant cal recordar,
que encara no hi ha reglament d’aplicació de la llei i per tant cada municipi
s’ho ha organitzat i no hi ha un tractament homogeni. Seria fonamental que la
Generalitat acabés de reglamentar aquesta qüestió.
Així mateix, l’aplicació d’aquesta llei ha vingut a sumar un volum de tramitació
als Serveis Socials Municipals que no ha vingut acompanyat de recursos per
assumir aquesta nova competència que no està recollida a la llei de Serveis
Socials.

2.

El Govern sap que les companyies estan reclamant els imports pendents
a les persones que han demanat ajuda a l’Ajuntament?
La informació de la que disposem al respecte no coincideix amb l’enunciat de
la pregunta
- AGBAR: no fa trucades reclamant pagament de deutes ni de la part
assumida per l’Ajuntament.
- ENDESA: no fa trucades. En alguns casos , quan entren en el circuit de
“recobros”, poden rebre trucades de les empreses contractades
reclamant el pagament del deute. També ho fan per carta.
- GAS NATURAL: fa trucades al col·lectiu de persones vulnerables, oferint un
servei de suport a les unitats familiars identificades com a vulnerables
(programa social de GNF) per millorar el tipus de contracte, potencia
contractada, serveis contractats, etc, amb l’objectiu de reduir la despesa.
En cap cas poden reclamar la part que s’ha comunicat que és assumida per
l’Ajuntament i en canvi ho poden fer per altres imports dels que puguin ser
deutor, amb independència de les factures assumides per l’Ajuntament.
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3.

Quants usuaris de L’Hospitalet han demanat ajuda per pal·liar la pobresa
energètica entre 2016,2017,2018?
La informació desglossada està publicada a la pàgina web.
http://www.l-h.cat/serveisocials/262731_1.aspx?id=1

4.

Quants d’aquests usuaris han rebut ajuda? Quina ajuda en concret?
La informació desglossada està publicada a la pàgina web.
http://www.l-h.cat/serveisocials/262731_1.aspx?id=1

5.
Quin import s’ha destinat a pagar factures pendents d’aquest
usuaris/es?
La informació desglossada està publicada a la pàgina web.
http://www.l-h.cat/serveisocials/262731_1.aspx?id=1
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?
Els ajuts a famílies es tramiten en funció de la normativa aplicable a tal efecte.
El procediment administratiu es fa mitjançant document comptable (ADO) a
justificar. En funció de la disponibilitat de ADO i la quantitat tramitada a
justificar aquest termini es variable.
Els ajuts per subministres entren dins de la mateixa tramitació de la resta
d’ajuts a famílies i es prioritzen en funció de la urgència.

7.

Quin és el protocol d’informació als usuaris sobre l’estat de les seves
factures?
Un cop valorada la idoneïtat de la proposta d’ajut, segons els criteris
establerts per la Llei 24/2015, s’informa a la família de:
 Quina o quines factures seran assumides per l’Ajuntament.
 Que l’Ajuntament farà el pagament directe a l’empresa de subministrament.
 Que el pagament no és immediat.
 Per tots els ajuts tramitats, l’usuari rep una carta conforme s’ha efectuat el
pagament de l’ajut i de l’import, des de els serveis de Gestió de Pressupost.
 L’usuari pot dirigir-se al seu centre de referència per sol·licitar un certificat
dels ajuts tramitats i pagats.

8.

Existeix algun acord entre l’Ajuntament i les companyies per tal que no
es reclamin els imports pendents a les persones que han demanat ajuda
als serveis Socials? Quin seguiment es realitza?
Els Serveis Socials Municipals mantenen reunions de seguiment periòdic i de
coordinació amb les companyies subministradores.
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Els Serveis Socials comuniquen a les companyies la part del deute que serà
assumit per part de l’Ajuntament i per tant no el poden reclamar. No obstant,
l’Ajuntament no es fa càrrec de tot el deute que puguin tenir les famílies, sinó
de les factures que la família presenta.
El que sí que es fa en tots els casos, en que es tracti de famílies vulnerables,
és la comunicació a les companyies per que no es pugui procedir al tall del
subministrament.
Atentament,”


En relació amb la pregunta presentada pel grup polític municipal d‟Esquerra
Republicana de Catalunya, RGE número 32632, de 26 d‟abril de 2018, 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
32632, de data 26 d’abril, de la que la resposta va ser prorrogada el 22 de maig, i
segons el que disposa l’article 55 del Reglament Orgànic del Ple, a efectes sigui
contestada en el Ple Ordinari de juny en relació a: “ ...problemes de convivència
Plaça Espanyola...“
El faig saber que:
Pregunta número 1: Quines accions específiques d’intervenció i vigilància,
així com dels agents cívics, hi a previstes a l’entorn de la plaça Espanyola a
partir d’aquest mes, que és quan s’agreuja el problema que manifesten els
veïns, com cada any, i que comprengui especialment el període on es
produeixen de manera més greu (que generalment és fóra dels horaris dels
agents cívics, a partir de les 22hores)?
Resposta: Com cada any en la temporada d’estiu s’intensifiquen les rondes de
vigilància que al Guàrdia Urbana realitza a la Ciutat amb diferents punts estàtics. En
concret, a la zona de la Plaça Espanyola, consisteixen en la presència, de manera
aleatòria en els tres torns de servei, de vehicles logotipats i agents uniformats, amb
durades estàtiques dels vehicles i de ronda dels agents a peu d’uns 10/15 minuts
per visita.
Atentament,”
b) Preguntes i respostes que s’han formulat en temps i forma.

CIUTADANS
Per part dels regidors del grup polític municipal de Ciutadans, d‟acord amb el que
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disposa l‟article 55.4 del Reglament Orgànic del Ple, s‟han formulat en temps i
forma 1 prec i una pregunta per escrit que han tingut entrada en el Registre General
els dies 1 i 7 de juny de 2018 i, per tant, amb més de 6 dies hàbils anteriors a la
celebració del Ple.
Aquests prec i pregunta als efectes de constar a l‟Acta de la sessió, es transcriuen
literalment:
1.- RGE núm. 43.610, d’1 de juny de 2018.
“Miguel García Valle
GRUP MUNICIPAL DE CIUTADANS A L'AJUNTAMENT DE L'HOSPITALET
EXPOSICIÓ DE FETS:
Atès que la Copa Mundial de Futbol és un esdeveniment que genera un fort interès
social.
SOL·LICITUD:
Que el Govern municipal cerqui patrocinadors i emplaçaments per instal·lar una
pantalla gegant a l’espai públic de l’Hospitalet per a visualització de partits de la
fase final de la Copa Mundial de Futbol de la selecció nacional de futbol.”


En relació amb aquest prec presentat pel grup polític municipal de Ciutadans,
consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada pel
Tinent d‟Alcalde de l‟Àrea de Benestar i Drets Socials, regidor d‟Esports i
Joventut, Sr. Cristian Alcázar Esteban, que literalment diu:

“Señor,
En respuesta a su ruego con número 43.610 del Registro General de Entrada, de
fecha 1 de junio de 2018, tomamos nota y ponemos en su conocimiento lo
siguiente:
-

Que en rueda de prensa de presentación del Campus Jordi Alba en
L’Hospitalet, con fecha 23 de mayo, la alcaldesa de la ciudad, la Sra. Núria
Marín, ya anunció que se instalaría una pantalla gigante en una ubicación por
determinar, para poder seguir los partidos de la selección española en las fases
finales, concretamente semifinal y final, en caso de que la selección se
clasifique.

-

Que en cumplimiento de esa instrucción, se está trabajando en la concreción de
la mejor ubicación, los requerimientos técnicos y de infraestructura y el posible
patrocinio de los eventos. Y en breve se comunicará públicamente, para
conocimiento de los ciudadanos y ciudadanas de L’Hospitalet.
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Atentamente,”
2.- RGE núm. 45.525, de 7 de juny de 2018.
“Miguel García Valle
Portavoz del Grupo Municipal de Ciutadans a l'Ajuntament de L'Hospitalet
EXPOSICIÓ DE FETS:
Atendido el estado ruinoso del edificio Ópera, que ha generado alarma entre los
vecinos por la salubridad y seguridad del entorno.
Atendido que el 30 de abril de 2013, el Pleno Municipal aprobó la aprobación inicial
de la modificación puntual del PGM en las fincas situadas en C / Francesc Moragas
20 y 22-28 y la aprobación del convenio con las propiedades los edificios.
SOL·LICITUD:
a - ¿Qué medidas ha adoptado este gobierno municipal para garantizar la
seguridad y salubridad del entorno del edificio Ópera?
b - ¿En qué situación se encuentra la operación urbanística del espacio del edificio
Ópera que, a fecha 9 de mayo de 2017, constaba que se estaba estudiando la
propuesta presentada por el nuevo promotor?
c - ¿Qué medidas piensa adoptar este gobierno municipal y en qué plazo para
evitar que el estado ruinoso del edificio genere alarma entre los vecinos por la
salubridad y seguridad del entorno?”


En relació amb aquest prec presentat pel grup polític municipal de Ciutadans,
consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada pel
Tinent d‟alcaldia de l‟Àrea d‟Espai Públic, Habitatge, Urbanisme i Sostenibilitat,
Sr. José Castro Borrallo, que literalment diu:

“Respecto de la pregunta presentada en el Registro de Entrada de este
Ayuntamiento, con número 45525 y fecha 7 de junio de 2018, según lo que dispone
el artículo 55 del Reglamento Orgánico del Pleno a efectos de que sea contestado
en el Pleno Ordinario que se celebrará el próximo día 26 de junio de 2018, sobre
medidas adoptadas por el gobierno municipal y estado del edificio denominado
“Ópera”, le informo:
El Ayuntamiento ha instruido diferentes expedientes sobre esta edificación. El
primero, por el estado de conservación de la edificación, se encuentra todavía en
trámite.
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Del citado expediente se han derivado dos más. Uno de imposición de multa
coercitiva por incumplimiento de los diversos requerimientos, actualmente en
trámite.
El segundo para la adopción de medidas de seguridad urgentes por el estado de
conservación del cubrimiento de una parte de la edificación, concretamente la nave
C, también en trámite.
Atendiendo al expediente inicial, la propiedad ha procedido a la limpieza del
contenido de las naves A y B, y ha encargado un estudio del estado de las
cubiertas de estas naves.
En cuanto al expediente de actuación de urgencia en la nave C, por parte de la
propiedad se ha procedido a la presentación de un “comunicado de actuación de
urgencia”, para la retirada de la uralita caída, que ya ha sido ejecutada por empresa
especializada y autorizada. La retirada del resto del cubrimiento de uralita se
realizará cuando por parte del Departament de Treball de la Generalitat se autorice
la actuación.
La propiedad prevé presentar en paralelo el proyecto de derribo de la nave, para
ejecutar conjuntamente ambas actuaciones (retirada total uralita y derribo).
En cuanto a la situación urbanística, la calificación actual es una parte 13b
(densificación urbana: semiintensiva) y otra parte 7b (equipamientos comunitarios y
dotaciones: de nueva creación a nivel local), sin perjuicio de las propuesta que
pueda estar trabajando la propiedad.
Atentamente,”
ICV-EUiA-PIRATES-E
Per part dels regidors del grup polític municipal d‟Iniciativa per Catalunya VerdsEsquerra Unida i Alternativa-Pirates-E, d‟acord amb el que disposa l‟article 55.4 del
Reglament Orgànic del Ple, s‟ha formulat en temps i forma 1 prec per escrit que ha
tingut entrada en el Registre General el dia 18 de juny de 2018 i, per tant, amb més
de 6 dies hàbils anteriors a la celebració del Ple.
Aquest prec als efectes de constar a l‟Acta de la sessió, es transcriu literalment:
1.- RGE núm. 48.836, de 18 de juny de 2018.
“Ana González Montes, Portaveu del Grup Polític d’ICV-EUiA-PIRATES-E de
l’Ajuntament de l’Hospitalet, d’acord amb allò que disposa l’article 55 del
Reglament del Ple de l’Ajuntament de L’Hospitalet de Llobregat aprovat el 25
d’octubre de 2011, presenta al Registre General les següents preguntes per a
que siguin contestades en el proper Ple ordinari:
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Exposició de motius
Atès que l’ordenança municipal sobre sorolls i vibracions (BOP. De Barcelona núm.
301, de 17 de desembre de 1998) té per objecte regular l’actuació municipal amb la
finalitat de vetllar per la qualitat sonora del medi urbà per a la protecció de les
persones i els bens contra les agressions produïdes per sorolls i vibracions i, en
conseqüència, garantir la necessària qualitat d’aïllament acústic de les edificacions i
la regulació dels nivells sonors i de les vibracions imputables a qualsevol causa.
Atès que segons l’ordenança correspon a l’Ajuntament exercir el control del
compliment d’aquesta ordenança, exigir l’adopció de mesures correctores
necessàries, assenyalar limitacions, realitzar totes aquelles inspeccions que siguin
necessàries i aplicar les sancions corresponents en cas d’incompliment.
Atès que el 15 de febrer de 2018 el nostre grup municipal va presentar pregunta per
escrit (entrada núm. 14413) a la qual el govern va donar la següent resposta:
“(...) s’han pres les següents mesures:


Treballar amb elements que fan soroll a partir de les 9 h. en lloc de les 8 h.



Reduir a la meitat els elements que provoquen el soroll al fer l’enderroc. Això
comporta que s’allargarà uns dies més dels previstos.



Redactar un Pla d’ambientalització.”

Atès que hem tornat a rebre queixes de veïns i veïnes i entitats del barri de Santa
Eulàlia per sorolls i vibracions causats per la reforma de l’edifici d’aparcaments de
l’edifici de carrer Jacint Verdaguer amb Avinguda Carrilet. Aquestes queixes s’han
formalitzat en instàncies que a dia d’avui, ens informen que no se’ls hi ha donat
resposta (adjuntem les instàncies).
Precs i preguntes


Preguem al govern, doni resposta a les instancies presentades pels veïns i
veïnes i les entitats del barri de Santa Eulàlia.



Preguem que es realitzi la medició de soroll i es facin públics els resultats.



Preguem que ens facin arribar el més aviat possible el pla d’ambientalització
que es va dir que es realitzaria a la resposta de febrer.



Preguem que es facin controls i seguiments més exhaustius per evitar
molèsties i garantir el compliment de l’ordenança.



Preguem que s’especifiqui la resposta “Reduir a la meitat els elements que
provoquen el soroll al fer l’enderroc. Això comporta que s’allargarà uns dies
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més dels previstos.” Indicant el número exacte permès de màquines i/o
elements que provoquen soroll, la seva descripció i característiques.”


En relació amb aquest prec presentat pel grup polític municipal d‟ICV-EUiAPIRATES-E, consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit,
efectuada pel Tinent d‟alcaldia de l‟Àrea d‟Espai Públic, Habitatge, Urbanisme i
Sostenibilitat, Sr. José Castro Borrallo, que literalment diu:

“Respecte de la pregunta presentada al Registre General d’Entrada d’aquest
Ajuntament amb el nombre 48836 i data 18 de juny de 2018, segons el que disposa
l’article 55 del Reglament Orgànic del Ple a efectes de que sigui contestada al Ple
Ordinari que se celebrarà el proper dia 26 de juny de 2018, en relació a queixes de
veïns i veïnes i entitats del barri de Santa Eulàlia per sorolls i vibracions causats per
la obra que s’està duent a terme al C/. Jacint Verdaguer cantonada Av. Carrilet,
l’informo:
-

Ja han estat contestades per escrit les instàncies amb números de registre
general 23311 i 44556, ambdues de 2018.

-

S’han efectuat mesuraments acústics per laboratori homologat que han
donat llum a que l’impacte ambiental que resulta de les obres està al límit
del que regeix la “Ordenança Municipal de Sorolls i Vibracions” per les obres
fetes a l’espai públic.

-

El Pla d’Ambientalització de les Obres” presentat recull el diagnòstic dels
impactes ambientals que podria ocasionar i avaluació de les seves
magnituds; detall dels controls, assajos i mesuraments dels impactes a
efectuar per laboratori homologat; relació de les mesures pal·liatives que es
prendran per minorar-los fins emmarcar-los en els límits legals i raonables
per assegurar la bona convivència i una assignació pressupostària per
executar-lo. El Servei d’Urbanisme exigeix el compliment del Pla al llarg de
la totalitat de l’execució de les obres.
Arran de la implementació del Pla d’Ambientalització s’han aplicat criteris
pal·liatius consistents en la reducció de l’horari d’execució dels treballs més
molestos, instrucció prohibint el treball simultani dels “martells pneumàtics i
l’aplicació de “mantes atenuants acústiques” en les fonts de soroll.
Simultàniament s’ha procedit a l’enderroc de la paret mitgera ceràmica que
de forma involuntària feia de “fons d’escena” projectant l’impacte sonor cap
al carrer i possiblement amplificat.

-

Arran de la constatació als serveis municipals de la permanència de
molèsties al veïnat, el Servei d’Urbanisme ha requerit a l’empresa executora
de les obres l’aplicació urgent i immediata de mesures pal·liatives
addicionals i la realització de nous mesuraments amb intervenció de
laboratori homologat per quantificar els impactes minorats i, en base als
resultats es valorarà la necessitat d’aplicar noves mesures pal·liatives que
es mostrin més eficaços.
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-

La fase d’obra més sorollosa, l’execució generalitzada de rebaixos de
paviments, obertura de buits i retalls als forjats recuperats, està en la seva
darrera etapa, que finalitzarà aquest mes de juny. Quedant pendent
executar altres enderrocs puntuals que es faran amb tècniques amb nivells
inferiors d’impacte sonor.

Atentament,”

PARTIT POPULAR
Per part dels regidors del grup polític municipal del Partit Popular, d‟acord amb el
que disposa l‟article 55.4 del Reglament Orgànic del Ple, s‟han formulat en temps i
forma 4 preguntes per escrit que han tingut entrada en el Registre General els dies
18 de maig i 7 de juny de 2018 i, per tant, amb més de 6 dies hàbils anteriors a la
celebració del Ple.
Aquest prec als efectes de constar a l‟Acta de la sessió, es transcriuen literalment:
1.- RGE núm. 39.348, de 18 de maig de 2018.
“El grupo municipal del Partido Popular en virtud del artículo 55 del
Reglamento del Pleno, presenta al registro la siguiente pregunta para que sea
contestada el próximo pleno del día 26 de junio de 2018.
En la calle Ciencias que va desde la interseccion de la calle alumini hasta la rotonda
que linda con la Avda. Joan Carles I, nos han informado los vecinos que se estan
haciendo algunos fines de semana carreras ilegales de coches.
Por todo ello, esta regidora solicita
CONOCER:





Si el Ayuntamiento tiene constancia de estas carreras ilegales y en caso
afirmativo que medidas se han tomado.



En caso contrario, que medidas tiene previsto es Ayuntamiento para que no
se realicen dichas carreras.”

En relació amb aquest prec presentat pel grup polític municipal del Partit
Popular, consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit,
efectuada pel Tinent d‟alcaldia de l‟Àrea de Seguretat, Convivència i Civisme,
Sr. José Maria García Mompel, que literalment diu:

“Respecto a la pregunta que ha presentado en el Registro General de entrada con
número 39348, de fecha 18/05/2018, y según lo que dispone el artículo 55 del
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Reglamento Orgánico del Pleno, a efectos sea contestada en el Pleno Ordinario del
día 26 de junio en relación a: “…carreras ilegales en la zona de calle Ciencias…”
Le hago saber que:
Pregunta número 1: ¿Si el Ayuntamiento tiene constancia de estas carreras
ilegales y en caso afirmativo qué medidas se han tomado?
En el transcurso del mes de febrero se recibieron un par de requerimientos en fin de
semana que fueron atendidos por Guardia Urbana que, una vez atendidos no
fueron confirmados los hechos.
Pregunta número 1: En caso contrario, ¿qué medidas tiene previste este
Ayuntamiento para que no se realicen dichas carreras?
Desde Guardia Urbana se ha realizado un servicio seguimiento y vigilancia en la
zona durante los meses de marzo, abril y mayo, en horario de tarde y noche, con el
resultado de tres denuncias por conducción negligente y dos denuncias por
alcoholemia positiva, pero no se ha constatado la realización de carreras ilegales en
la zona.
Guardia Urbana continuará con el servicio de vigilancia y actuando de oficio si se
detecta cualquier infracción.
Atentamente,”
2.- RGE núm. 45.528, de 7 de juny de 2018.
“El grupo municipal del Partido Popular en virtud del artículo 55 del
Reglamento del Pleno, presenta al registro la siguiente pregunta para que sea
contestada el próximo pleno del día 26 de junio de 2018.
La pavimentación del entorno del mercado de Santa Eulalia sigue provocando
problemas tanto a los comerciantes como a los paradistas y vecinos del entorno.
Los vecinos se quejan de la falta de soluciones y lamentan llevar tantos años con
los mismos problemas puesto que las inversiones realizadas no han servido de
nada.
En ese sentido, esta regidora solicita
CONOCER:


¿Tiene constancia el equipo de Gobierno municipal de esas quejas?



¿Qué medidas está llevando a cabo o llevará a cabo para dar una solución a
dichas quejas?
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¿Qué plazos se ha marcado desde el equipo de gobierno para dar solución
a los citados problemas?



¿Qué importe económico conlleva la aplicación de dichas medidas?”

En relació amb aquest prec presentat pel grup polític municipal del Partit
Popular, consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit,
efectuada pel Tinent d‟alcaldia de l‟Àrea d‟Espai Públic, Habitatge, Urbanisme i
Sostenibilitat, Sr. José Castro Borrallo, que literalment diu:

“Respecto de la pregunta presentada en el Registro General de Entrada de este
Ayuntamiento con número 45528 y fecha 7 de junio de 2018, según lo que dispone
el artículo 55 del Reglamento Orgánico del Pleno a efectos de que sea contestada
en el próximo Pleno Ordinario que se celebrará el día 26 de junio de 2018, en
relación a la pavimentación del entorno del mercado de Santa Eulàlia, le informo:
Después de diversas reuniones con los paradistas del mercado se concretaron una
serie de actuaciones, que han dado lugar a la aprobación del “Proyecto de
reparación de cubiertas, mejora de la red de recogida pluvial, mejora energética de
la red de alumbrado y colocación de toldo en el mercado de Santa Eulàlia”, que
actualmente se encuentra en fase de licitación.
Como parte de la ejecución del proyecto se volverá a pavimentar todo el espacio
afectado, con un material diferente del actual.
Atentamente,”
3.- RGE núm. 45.532, de 7 de juny de 2018.
“El grupo municipal del Partido Popular en virtud del artículo 55 del
Reglamento del Pleno, presenta al registro la siguiente pregunta para que sea
contestada el próximo pleno del día 26 de junio de 2018.
En relación al nuevo polideportivo de Santa Eulalia,
Esta regidora solicita
CONOCER:


¿Cuándo se iniciarán las obras del anunciado nuevo polideportivo de Santa
Eulalia?



¿Qué importe económico tendrán dichas obras?
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¿Qué previsión de fechas de finalización de las obras tiene el equipo de
Gobierno?”

En relació amb aquest prec presentat pel grup polític municipal del Partit
Popular, consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit,
efectuada pel Tinent d‟alcaldia de l‟Àrea d‟Espai Públic, Habitatge, Urbanisme i
Sostenibilitat, Sr. José Castro Borrallo, que literalment diu:

“Respecto de la pregunta presentada en el Registro General de Entrada de este
Ayuntamiento con número 45532 y fecha 7 de junio de 2018, según lo que dispone
el artículo 55 del Reglamento Orgánico del Pleno a efectos de que sea contestada
en el próximo Pleno Ordinario que se celebrará el día 26 de junio de 2018, en
relación al nuevo Polideportivo de Santa Eulàlia, le informo:
En cuanto a la fecha de inicio de las obras, el importe económico y la fecha de
finalización, no es posible concretarlos en este momento, ya que se han producido
diferentes reivindicaciones de vecinos y usuarios de la futura instalación que
aconsejan una nueva valoración del proyecto.
Atentamente,”
4.- RGE núm. 45.546, de 7 de juny de 2018.
“El grupo municipal del Partido Popular en virtud del artículo 55 del
Reglamento del Pleno, presenta al registro la siguiente pregunta para que sea
contestada el próximo pleno del día 26 de junio de 2018.
Los vecinos de la calle Castelao con Avda. Carrilet se quejan de la falta de baldeo
en su zona. Este hecho provoca olores y el suelo lleno de excrementos de perro y
aves en la zona peatonal de la Avda. Carrilet provocando además muy mala
imagen. La respuesta de los operarios es que los pivotes impiden la entrada de
maquinaria por lo que no se realiza el baldeo preceptivo para limpiar bien la zona.
Por todo ello, esta regidora solicita
CONOCER:


¿Tiene constancia el equipo de gobierno de esta situación?



¿Qué piensa hacer para solucionar este problema?



¿Cuándo?”
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En relació amb aquest prec presentat pel grup polític municipal del Partit
Popular, consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit,
efectuada pel Tinent d‟alcaldia de l‟Àrea d‟Espai Públic, Habitatge, Urbanisme i
Sostenibilitat, Sr. José Castro Borrallo, que literalment diu:

“Respecto de la pregunta presentada en el Registro General de Entrada de este
Ayuntamiento con número 45546 y fecha 7 de junio de 2018, según lo que dispone
el artículo 55 del Reglamento Orgánico del Pleno a efectos de que sea contestada
en el próximo Pleno Ordinario que se celebrará el día 26 de junio de 2018, en
relación al servicio de baldeo en C/. Castelao esquina con Av. Carrilet, le informo:
En la zona que comprende el cruce de la C/. Castelao con Av. Carrilet se prestan
los siguientes servicios de baldeo:
-

Viernes alternos, horario nocturno, baldeo de las aceras de Av. Carrilet, lado
montaña, que comprende el tramo entre C/. Gasòmetre i C/. del Comerç.
Miércoles alternos, horario nocturno, baldeo de la C/. Castelao, entre C/.
Aprestadora y Av. Carrilet.
Lunes alternos, horario nocturno, baldeo de la C/. Castelao, entre Av.
Carrilet y C/. Santa Eulàlia.
Sábados alternos, horario de mañana, baldeo de la C/. Castelao, entre C/.
Aprestadora y Av. Carrilet.

No nos constan incidencias pendientes relativas a limpieza en esta ubicación, ni
comunicación de la empresa que presta los servicios sobre ningún problema en la
ejecución los mismos. No obstante, reiteramos a la empresa la necesidad de
cumplir la programación prevista.
Atentamente,”
ERC
Per part dels regidors del grup polític municipal d‟Esquerra Republicana de
Catalunya, d‟acord amb el que disposa l‟article 55.4 del Reglament Orgànic del Ple,
s‟han formulat en temps i forma 7 preguntes per escrit que han tingut entrada en el
Registre General els dies 24, 29 i 30 de maig i 1 i 7 de juny 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. 40.592, de 24 de maig 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.
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Diversos veïns ens han fet arribar la seva queixa sobre l’estat de la Riera de la
Creu. Especialment tot el relacionat amb les voreres i l’accessibilitat. En novembre
de 2015 es va anunciar a través dels mitjans municipals que un cop acabades les
obres de la Plaça del Repartidor s’actuaria en els carrers del voltant.
El Grup Municipal d’ERC li pregunta al Govern Municipal:
1. El Govern té prevista alguna actuació per aquest tram de la Riera de la
Creu?
2. El Govern té algun calendari per a aquesta actuació?”


En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup polític municipal
d‟Esquerra Republicana de Catalunya, consta a la Secretaria General còpia de
la resposta per escrit, efectuada pel Tinent d‟alcaldia de l‟Àrea d‟Espai Públic,
Habitatge, Urbanisme i Sostenibilitat, Sr. José Castro Borrallo, que literalment
diu:

“Respecte de la pregunta presentada al Registre General d’Entrada d’aquest
Ajuntament amb el nombre 40592 i data 24 de maig, segons el que disposa l’article
55 del Reglament Orgànic del Ple a efectes de que sigui contestada al Ple Ordinari
que se celebrarà el proper dia 26 de juny de 2018, en relació a la queixa de
diversos veïns sobre l’estat de la Riera de la Creu, l’informo que s’està tramitant
l’expedient per a l’execució d’obres de remodelació al C/. Riera de la Creu, entre Pl.
del Repartidor i C/. Sant Joan l’any 2019.
Atentament,”
2.- RGE núm. 40.594, de 24 de maig 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.
En la seva resposta del 20 d’abril de 2018 a la nostra pregunta amb número de
registre 26350 de 4 d’abril sobre la queixa d’uns veïns relacionada amb la
concessió de permisos per a venda de roses per Sant Jordi, ens deien que “... la
difusió d’aquesta informació es realitza a través de les regidories de districte....” i
que “A totes aquelles persones interessades en la venda de roses que han sol·licitat
el corresponent permís els hi ha estat concedit.”
Els veïns que ens van adreçar la queixa inicialment, manifesten que precisament,
va ser en la regidoria del districte VI, on els van informar de la impossibilitat que,
com a particulars tinguessin opció de sol·licitar el permís, que aquests estaven
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limitats a entitats, comerços i professionals, per tant van entendre que no ho podien
sol·licitar i ja no van registrar cap instància.
El Grup Municipal d’ERC li pregunta al Govern Municipal:
1. El Govern municipal pot assegurar que des de la regidoria del districte VI
s’hagi informat correctament a les persones que van anar a informar-se?
que no se’ls va dir que els permisos estaven limitats a entitats, comerços i
professionals, i que els particulars no podien accedir-hi?
2. El Govern ens pot confirmar que segueixen existint dues modalitats de
sol·licitud de permís de venda de roses per Sant Jordi, la d’entitats,
comerços i professionals per una banda i la de particulars per una altra?
3. El Govern té previst que les persones particulars puguin seguir demanant
permisos de venda de roses per Sant Jordi?”

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
40594, de data 24 de maig, i segons el que disposa l’article 55 del Reglament
Orgànic del Ple, a efectes sigui contestada en el Ple Ordinari de juny en relació a:
“... venda de roses per Sant Jordi...“
El faig saber que:
Pregunta número 1: El Govern municipal pot assegurar que des de la regidoria del
districte VI s’hagi informat correctament a les persones que van anar a informar-se?
Que no se’ls va dir que els permisos estaven limitats a entitats, comerços i
professionals, i que els particulars no podrien accedir-hi?
Resposta: Fer-los saber que, el juliol del 2017 es va enviar una Nota Informativa a
tots els punts d’informació de la Ciutat fent-los saber quins eren els criteris per a la
gestió de la venda de roses per a la Diada de Sant Jordi 2018, en el sentit de no
concedir llicències per a la venda de roses a particulars, i en base a aquesta nota
es va informar a cada un dels interessats. A principis d’abril d’aquest any, donada la
importància que aquest tipus d’activitat reverteix per a la Ciutat, es van canviar els
criteris i es va remetre, a les persones interessades que havien sol·licitat per escrit
la concessió de la llicència, la informació que a continuació es descriu:
“Recentment se us va remetre un escrit en el que s’informava de com aquest
ajuntament procediria a tramitar la concessió de llicències, a la Via Pública, per a la
venda de roses durant la Diada de Sant Jordi.
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Un cop valorada la importància que aquest tipus d’activitat té, per als habitants del
nostre municipi, s’ha decidit reactivar la concessió d’aquests tipus de llicències,
entre les persones demandants de permís per a la venda de roses al carrer. Per
aquest motiu l’emplaço, en cas d’estar interessat o interessada, a sol·licitar la
corresponent llicència per tal de poder tenir en compte la seva petició.”
Pregunta número 2: El Govern ens pot confirmar que segueixen existint dues
modalitats de sol·licitud de permís de venda de roses per Sant Jordi, la d’entitats,
comerços i professionals per una banda i la de particulars per una altra?
Resposta: Sí.
Pregunta número3: El Govern té previst que les persones particulars puguin seguir
demanant permisos de venda de roses per Sant Jordi?
Resposta: Sí
Atentament,”

3.- RGE núm. 41.775, de 29 de maig 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 ens han fet arribar la seva queixa sobre l’estat dels bancs del tram
del carrer Primavera entre els carrers Pedraforca i Aigües del Llobregat. (Adjuntem
imatges) Aquests bancs ja estan en molt mal estat i segons manifesten algunes
veïnes ja han provocat, entre altres, alguns esquinçaments en la roba d’algunes
persones que els fan servir.
El Grup Municipal d’ERC li pregunta al Govern Municipal:
1. El Govern té coneixement de la situació d’aquests bancs?
2. El Govern té prevista alguna actuació per arreglar o substituir aquests
bancs?
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”

En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup polític municipal d‟Esquerra
Republicana de Catalunya, consta a la Secretaria General còpia de la resposta per
escrit, efectuada pel Tinent d‟alcaldia de l‟Àrea d‟Espai Públic, Habitatge,
Urbanisme i Sostenibilitat, Sr. José Castro Borrallo, que literalment diu:
“Respecte de les preguntes presentades al Registre General d’Entrada d’aquest
Ajuntament amb els nombres 41775, 42353 i 45364, i dates 29 de maig, 30 de maig
i 7 de juny respectivament, segons el que disposa l’article 55 del Reglament
Orgànic del Ple a efectes de que siguin contestades al Ple Ordinari que se
celebrarà el proper dia 26 de juny de 2018, totes elles relatives a l’estat de bancs a
diferents indrets de la ciutat, l’informo:
S’ha procedit a la realització d’un estudi pormenoritzat de la ubicació, estat i
accessibilitat dels bancs de la ciutat, per part del cos d’inspecció municipal, per tal
de determinar les accions que s’han de dur a terme.
Està previst, per finals de 2018, la realització d’un contracte per procedir a les
actuacions que es desprenen de l’esmentat estudi, que inclouran la substitució dels
elements deteriorats i dels que no compleixin accessibilitat, així com la incorporació
o retirada d’elements en funció de les necessitats dels usuaris.
En tot cas, procedim a comprovar que les tres ubicacions que ens indiquen es
troben recollides a l’estudi.
Atentament,”
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4.- RGE núm. 42.353, de 30 de maig 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 ens han fet arribar la seva queixa sobre l’estat dels bancs del Parc
de la Marquesa. (Adjuntem imatges) Aquests bancs ja estan en mal estat.
El Grup Municipal d’ERC li pregunta al Govern Municipal:
1. El Govern té coneixement de la situació d’aquests bancs?
2. El Govern té prevista alguna actuació per arreglar o substituir aquests
bancs?
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”

En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup polític municipal d‟Esquerra
Republicana de Catalunya, consta a la Secretaria General còpia de la resposta per
escrit, efectuada pel Tinent d‟alcaldia de l‟Àrea d‟Espai Públic, Habitatge,
Urbanisme i Sostenibilitat, Sr. José Castro Borrallo, que literalment diu:
“Respecte de les preguntes presentades al Registre General d’Entrada d’aquest
Ajuntament amb els nombres 41775, 42353 i 45364, i dates 29 de maig, 30 de maig
i 7 de juny respectivament, segons el que disposa l’article 55 del Reglament
Orgànic del Ple a efectes de que siguin contestades al Ple Ordinari que se
celebrarà el proper dia 26 de juny de 2018, totes elles relatives a l’estat de bancs a
diferents indrets de la ciutat, l’informo:
S’ha procedit a la realització d’un estudi pormenoritzat de la ubicació, estat i
accessibilitat dels bancs de la ciutat, per part del cos d’inspecció municipal, per tal
de determinar les accions que s’han de dur a terme.
Està previst, per finals de 2018, la realització d’un contracte per procedir a les
actuacions que es desprenen de l’esmentat estudi, que inclouran la substitució dels
elements deteriorats i dels que no compleixin accessibilitat, així com la incorporació
o retirada d’elements en funció de les necessitats dels usuaris.
En tot cas, procedim a comprovar que les tres ubicacions que ens indiquen es
troben recollides a l’estudi.
Atentament,”
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5.- RGE núm. 42.355, de 30 de maig 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 ens han fet arribar la seva queixa sobre la supressió de la
marquesina de la parada de bus LH1 codi 109102 ubicada a Av. Gran Via- Gornal,
deixant a la intempèrie als usuaris. Els mateixos veïns ens han manifestat que la
desaparició d’aquesta marquesina va coincidir en el temps amb la instal·lació d’una
nova marquesina en una altra parada davant l’ICO.
El Grup Municipal d’ERC li pregunta al Govern Municipal:
1. Quin és el motiu per a suprimir aquesta marquesina?
2. El Govern sap si existeix alguna relació entre la supressió d’aquesta
marquesina i la nova instal·lació en una altra parada?
3. El Govern té intenció de tornar a posar la marquesina en aquesta parada?”

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
42355, de data 30 de maig, i segons el que disposa l’article 55 del Reglament
Orgànic del Ple, a efectes sigui contestada en el Ple Ordinari de juny en relació a: “
supressió marquesina de la parada de bus LH1 codi 109102 ubicada a Av. Gran
Via-Gornal...“
El faig saber que:
Pregunta número 1: Quin és el motiu de suprimir aquesta marquesina?
Resposta: Els serveis tècnics, realitzen un seguiment continuat sobre parades del
Transport de superfícies de la ciutat i quan es detecten, al llarg del temps,
variacions en l’ús de les mateixes, es fan propostes d’anul·lació de parades. La
parada que vostès comenten té un índex molt baix d’us de pujada, únicament una o
dues persones, diàriament, utilitzen aquest servei, raó que feia possible l’anul·lació
de la parada. Tot i així, de l’anàlisi de l’estudi d’ús de baixades va resultar que, el
número de baixades sí eren superiors i es va optar per mantenir la parada, però
únicament amb pal indicatiu i utilitzar la marquesina, que és d’us per als usuaris
d’espera de pujada, en un altre punt de més afluència d’ús.
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Pregunta número 2: El govern sap si existeix alguna relació entre la supressió
d’aquesta marquesina i la nova instal·lació en un altra parada?
Resposta: És evident que existeix relació, dons la marquesina retirada en va
instal·lar en el camí de Pau Rodo. Aquesta instal·lació prevista ja fa un temps
s’havia demorat perquè el terreny on s’havia d’ancorar estava pendent de ser
urbanitzat. Un cop urbanitzat es va procedir al trasllat i instal·lació de la marquesina.
Pregunta número 3: El govern te intenció de tornar a posar la marquesina en
aquesta parada?
En raó de l’eficiència del sistema, aquesta parada, actualment, no reuneix les
condicions d’us per disposar d’una marquesina. Si del seguiment continuat que fan
els Serveis Tècnics es detecten que les circumstancies canvien, es valorarà la
conveniència d’integrar aquesta dotació a la parada ubicada a Av. Gran Via-Gornal.
Atentament,”
6.- RGE núm. 43.366, d’1 de juny 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 ens han fet arribar una queixa sobre l’estat del paviment en una part
de la rotonda de l’Av. Mare de Déu de Bellvitge i Travessia Industrial. Just quan els
vehicles s’incorporen a la rotonda i miren a l’esquerra, es troben amb un sot, això és
especialment perillós per a la circulació de motos.
El Grup Municipal d’ERC li pregunta al Govern Municipal:
1. El Govern té coneixement d’aquest problema?
2. Quan tenen previst resoldre aquest problema?
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”

En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup polític municipal d‟Esquerra
Republicana de Catalunya, consta a la Secretaria General còpia de la resposta per
escrit, efectuada pel Tinent d‟alcaldia de l‟Àrea d‟Espai Públic, Habitatge,
Urbanisme i Sostenibilitat, Sr. José Castro Borrallo, que literalment diu:
“Respecte de la pregunta presentada al Registre General d’Entrada d’aquest
Ajuntament amb el nombre 43366 i data 1 de juny de 2018, segons el que disposa
l’article 55 del Reglament Orgànic del Ple a efectes de que sigui contestada al Ple
Ordinari que se celebrarà el proper dia 26 de juny de 2018, en relació a queixa de
diversos veïns sobre l’estat del paviment en una part de la rotonda de l’Avda. Mare
de Déu de Bellvitge i Travessia Industrial, l’informo que la companyia d’aigües ha
reparat la fuita existent en la seva xarxa, i a continuació procediran a la reposició de
l’asfalt.
Atentament,”
7.- RGE núm. 45.364, de 7 de juny 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.
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Diversos veïns ens han fet arribar una queixa sobre l‟estat dels bancs de la Rambla
Marina, cruïlla Avinguda del Carrilet, just sota el Pont de la Llibertat. Adjuntem
imatges.
El Grup Municipal d‟ERC li pregunta al Govern Municipal:
1. El Govern té coneixement de la situació d‟aquests bancs?
2. Quan tenen previst resoldre aquest problema?

”
En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup polític municipal d‟Esquerra
Republicana de Catalunya, consta a la Secretaria General còpia de la resposta per
escrit, efectuada pel Tinent d‟alcaldia de l‟Àrea d‟Espai Públic, Habitatge,
Urbanisme i Sostenibilitat, Sr. José Castro Borrallo, que literalment diu:
“Respecte de les preguntes presentades al Registre General d’Entrada d’aquest
Ajuntament amb els nombres 41775, 42353 i 45364, i dates 29 de maig, 30 de maig
i 7 de juny respectivament, segons el que disposa l’article 55 del Reglament
Orgànic del Ple a efectes de que siguin contestades al Ple Ordinari que se
celebrarà el proper dia 26 de juny de 2018, totes elles relatives a l’estat de bancs a
diferents indrets de la ciutat, l’informo:
S’ha procedit a la realització d’un estudi pormenoritzat de la ubicació, estat i
accessibilitat dels bancs de la ciutat, per part del cos d’inspecció municipal, per tal
de determinar les accions que s’han de dur a terme.
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Està previst, per finals de 2018, la realització d’un contracte per procedir a les
actuacions que es desprenen de l’esmentat estudi, que inclouran la substitució dels
elements deteriorats i dels que no compleixin accessibilitat, així com la incorporació
o retirada d’elements en funció de les necessitats dels usuaris.
En tot cas, procedim a comprovar que les tres ubicacions que ens indiquen es
troben recollides a l’estudi.
Atentament,””

CONVERGÈNCIA I UNIÓ
Per part del regidor del grup polític municipal de Convergència i Unió, d‟acord amb
allò que disposa l‟article 55.4 del Reglament Orgànic del Ple, s‟han formulat en
temps i forma 3 preguntes per escrit que han tingut entrada en el Registre General
els dies 29 de maig i 4 i 8 de juny 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. 42.139, de 29 de maig de 2018.
“Jordi Monrós i Ibáñez, Portaveu del Grup Polític de CiU-PDeCAT, d’acord amb allò
que disposa l’article 55 del Reglament del Ple aprovat el 25 d’octubre de 2011,
presenta al registre general la següent pregunta perquè sigui contestada en el
proper Ple del dia 26 de juny de 2018.
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Atès que la vorera de l'entrada de vehicles del col·legi Pablo Neruda sovint és
utilitzada com a lloc d’estacionament.
Vist que aquesta pràctica incívica representa un greu problema de mobilitat doncs,
a l’estacionar el vehicle sobre la vorera es prohibeix el pas dels vianants fet que és
especialment greu quan això afecta a persones amb problemes de mobilitat.
Atès que, a més, aquests cotxes que estacionen indegudament compacten la terra
de l’escocell fet que pot provocar problemes de creixement a l’arbre donat que la
terra de l’escocell no és flonja.
Atès que s’adjunten imatges com a prova que aquests fets succeeixen sovint.
PREGUNTA
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-

Quines mesures pensa dur a terme l’equip de govern per tal de solucionar el
problema de mal estacionament de cotxes a la vorera de l’entrada de
vehicles del col·legi Pablo Neruda? Demanem informació detallada.

-

Quan les pensa dur a terme?

-

Si no pensa dur a terme cap mesura, per quin motiu?

“

En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup polític municipal de
Convergència i Unió, 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 María García Mompel, que literalment diu:
“Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre General d’entrada amb
número 42139 i de data 26 de maig del 2018, i segons el que disposa l’article 55
del Reglament Orgànic del Ple, per tal sigui contestada en el Ple de juny en relació
a: “vehicles zona col·legi Pablo Neruda...”
El faig saber que:
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Pregunta número 1: Quines mesures pensa dur a terme l’equip de govern per tal
de solucionar el problema de mal estacionament de cotxes a la vorera de l’entrada
de vehicles del col·legi Pablo Neruda?
Resposta: Les unitats territorials així com la Unitat de Proximitat, han estat
treballant per a corregir aquestes infraccions dins de les diferents franges horàries.
S’han denunciat les infraccions detectades i s’ha utilitzat el servei de grua quan ha
estat necessari.
Pregunta número 2: Quan les pensa dur a terme?
Resposta: Les intervencions a la zona són continues i habituals. La incidència està
pràcticament corregida. Tot i això, els agents destinats a la zona actuen d’ofici,
quan és necessari, per tal de garantir la seguretat i la mobilitat de tots els usuaris
de la via.
Pregunta número 3: Si no pensa a dur a terme cap mesura, per quin motiu?
Resposta: Queda recollida la resposta a aquesta darrera pregunta en les dues
preguntes anteriors.
Atentament,”
2.- RGE núm. 44.102, de 4 de juny de 2018.
“Jordi Monrós i Ibáñez, Portaveu del Grup Polític de CiU-PDeCAT, d’acord amb allò
que disposa l’article 55 del Reglament del Ple aprovat el 25 d’octubre de 2011,
presenta al registre general la següent pregunta perquè sigui contestada en el
proper Ple del dia 26 de juny de 2018
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Atès que al c. Rafael Campalans es va dur a terme, fa poc temps, la millora de
l’asfalt.
Atès que prèviament a les obres de millora de l’asfalt es va comunicar a l’equip de
govern, a través d’un prec-pregunta al ple del 27 de febrer de 2018, que el paviment
d’aquest carrer, concretament les rajoles de color blanc que uneixen l’asfalt amb la
vorera, estaven en mal estat fet que provocava que es formessin bassals d’aigua
cada cop que plovia i que els cotxes al passar provocaven esquitxades que
afectaven als vianants i als comerços i porteria del número 29.
Donat que tot i que es va millorar l’asfalt del carrer aquestes rajoles de color blanc
continuen sense estar ben agafades al paviment i, per tant, el problema continua
existint.
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PREGUNTA
-

Quin és el motiu pel qual, tot i que s’han dut obres de millora del carrer, no
es va solucionar aquest problema?

-

Atès que el problema continua existint, quines mesures es pensen dur a
terme per solucionar-ho i quan es pensen dur a terme?

-

Si no pensa dur a terme cap mesura, per quin motiu?”

En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup polític municipal de
Convergència i Unió, 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 presentada en el Registre d’entrada d’aquest Ajuntament
amb número 44102 i data 4 de juny de 2018, segons el que disposa l’article 55 del
Reglament Orgànic del Ple a efectes de què sigui contestada en el proper Ple
Ordinari que se celebrarà el dia 26 de juny de 2018, en relació a formació de
bassals d’aigua al C/. Rafael Campalans, a l’alçada del núm. 29, l’informo que
després de la pavimentació es van detectar dos punts on es produïa aquest
problema, un a l’alçada del núm. 9, que ja ha estat reparat, i l’altre al punt que
vostès esmenten, que està a l’espera de l’actuació, que, en qualsevol cas, serà en
breu.
Atentament,”
3.- RGE núm. 46.082, de 8 de juny de 2018.
“Jordi Monrós i Ibáñez, Portaveu del Grup Polític de Convergència i Unió, d’acord
amb allò que disposa l’article 55 del Reglament del Ple aprovat el 25 d’octubre de
2011, presenta al registre general la següent pregunta per a que sigui contestada
en el proper Ple del dia 26-06-18.
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Atès que alguns veïns de la plaça Mossèn Homar ens han informat del
deteriorament de l’arbrat de la plaça, molt especialment de dues magnòlies.
Vist que els veïns detecten que els arbres estan secs, possiblement per falta de reg
habitual.
PREGUNTA


Es pensa dur a terme una revisió/ comprovació de l’estat dels arbres
d’aquesta plaça?
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Si és que si, quan? Demanem informe de l’estat d’aquests arbres.
Si és que no, per quin motiu?
El sistema i la periodicitat de reg emprat en la plaça és l’adequat per tipus
d’arbrat?
Es duu a terme un reg habitual de l’arbrat de la plaça?
Demanem que es comprovi el sistema de reg de la plaça i l’estat actual de
l’arbrat per evitar greuges majors.”
o
o





En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup polític municipal de
Convergència i Unió, 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 presentada en el Registre d’entrada d’aquest Ajuntament
amb número 46082 i data 8 de juny de 2018, segons el que disposa l’article 55 del
Reglament Orgànic del Ple a efectes de què sigui contestada en el proper Ple
Ordinari que se celebrarà el dia 26 de juny de 2018, en relació a l’arbrat de la Pl.
Mossèn Homar, l’informo:
A la Pl. Mossèn Homar, com a la resta de la ciutat, es realitzen controls regulars de
l’arbrat. El sistema i periodicitat del reg són els que corresponen en cada cas a les
necessitats de les diferents espècies. En el cas concret de les dues magnòlies que
ocupen l’espai central de la plaça, durant els darrers anys s’ha produït un
deteriorament que ha conduit a una situació de decrepitud prematura. Aquesta
situació s’ha intentat detenir amb diferents tractaments fitosanitaris i adobs
específics. No obstant això els arbres no han experimentat millora, la qual cosa fa
pensar que s’haurien de retirar.
Actualment els serveis de parcs i jardins estan valorant l’actuació definitiva a
executar, tenint en compte la singularitat d’aquest espai.
Atentament,”

CUP-PA
Per part del regidor del grup polític municipal de la CUP-Poble Actiu, d‟acord amb el
que disposa l‟article 55.4 del Reglament Orgànic del Ple, s‟han formulat en temps i
forma 1 pregunta i 1 prec per escrit que han tingut entrada en el Registre General el
dia 18 de juny de 2018 i, per tant, amb més de 6 dies hàbils anteriors a la celebració
del Ple.
Aquest prec i aquesta pregunta als efectes de constar a l‟Acta de la sessió, es
transcriuen literalment:
1.- RGE núm. 49.081, de 18 de juny de 2018.
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“Khristian Giménez Márquez, amb DNI: 38127943-F, com a regidor/portaveu del
grup municipal CUP-Poble Actiu l’Hospitalet de Llobregat, amb domicili a Carrer
Josep Prats, 2 l’Hospitalet de Llobregat i amb NIF G-66565102, presento al Registre
General la següent pregunta, a fi i efecte que sigui contestada en el proper Ple
ordinari.
Exposem:
Davant la manca d’informació sobre els possibles usos de la sala polivalent de
l’última planta de l’edifici del Mercat de la Florida i com a seguiment a la resposta de
l’anterior Regidor del Districte IV i Tinent d’alcaldia de l’Àrea d’Espai Públic,
Habitatge, Urbanisme i Sostenibilitat, en José Castro, a la pregunta de Ple
registrada per aquest grup municipal a data del 17 d’octubre de 2016 i amb número
de registre 57657/2016 i 1828 al registre del gabinet d’Alcaldia.
Volem conèixer:
Manté l’equip de Govern la previsió d’adequar l’ús de la sala polivalent de l’última
planta de l’edifici del Mercat de la Florida, a les demandes rebudes dins del procés
participatiu desenvolupat amb el teixit associatiu del barri a principis del 2015?
Hi ha previst algú tipus de canvi sobre el criteri general de destinar aquest espai a
l’activitat de les entitats socials i veïnals del Districte la Florida- les Planes?”

En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup polític municipal de la CUPPoble Actiu, consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit,
efectuada pel Tinent d‟alcaldia de l‟Àrea d‟Espai Públic, Habitatge, Urbanisme i
Sostenibilitat, Sr. José Castro Borrallo, que literalment diu:
“Respecte a la instància presentada en el Registre d’entrada d’aquest Ajuntament
amb número 49081 i data 18 de juny de 2018, segons el que disposa l’article 55 del
Reglament Orgànic del Ple a efectes de què sigui contestada en el proper Ple
Ordinari que se celebrarà el dia 26 de juny de 2018, referent a els usos de la sala
polivalent de l’última planta de l’edifici del Mercat de La Florida, l’informo:
Aquest espai ja està sent utilitzat de forma puntual per allotjar activitats de caire
cultural, com la magnífica exposició periodística que es va desenvolupar al passat
mes d’abril, amb gran èxit d’assistència de públic.
Els usos que s’havien venint plantejant des del barri s’han tingut en consideració,
però estem estudiant complementar-los amb altres amb caràcter de ciutat, per
gaudir d’un equipament polivalent, de centralitat i al servei del conjunt de la
ciutadania.
Atentament,”
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2.- RGE núm. 49.083, de 18 de juny de 2018.
“Khristian Giménez Márquez, amb DNI: 38127943-F, com a regidor/portaveu del
grup municipal CUP-Poble Actiu l’Hospitalet de Llobregat, amb domicili a Carrer
Josep Prats, 2 l’Hospitalet de Llobregat i amb NIF G-66565102, presento al Registre
General el següent Prec:
Exposem:
Donada la confirmació que a l’Edifici B de l’Ajuntament de l’Hospitalet (i és possible
que també a d’altres equipaments municipals) no existeix cap contenidor adreçat al
plàstic i al vidre, ni cap sistema de recollida selectiva de residus.
Donat que a aquest equipament, igual que en molts d’altres edificis municipals,
existeix un gran consum d’ampolles de plàstic i vidre, especialment del consum
d’aigua i d’altres tipus de begudes.
Donat que tenim constància del triatge, recollida i transport de residus de plàstic i
vidre, per part de vàries treballadores de l’Ajuntament de l’Hospitalet cap a
contenidors de reciclatge, al carrer.
Donat que l’Ajuntament, com a administració que promou el reciclatge entre el seu
veïnat ha de ser exemple de bones pràctiques en matèria de gestió de residus.
Preguem:
S’instal·lin contenidors selectius de reciclatge a tots els edificis i equipaments
municipals i traslladar aquesta demanda a les empreses concessionàries de la
neteja dels edificis públics de l’Hospitalet, i incorporar en futurs plecs de condicions
del servei aquest servei de recollida selectiva.”

En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup polític municipal de la CUPPoble Actiu, consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit,
efectuada pel Tinent d‟alcaldia de l‟Àrea d‟Espai Públic, Habitatge, Urbanisme i
Sostenibilitat, Sr. José Castro Borrallo, que literalment diu:
“Respecte del prec presentat al Registre General d’Entrada d’aquest Ajuntament
amb el nombre 49083 i data 18 de juny de 2018, segons el que disposa l’article 55
del Reglament Orgànic del Ple a efectes de que sigui contestat al Ple Ordinari que
se celebrarà el proper dia 26 de juny de 2018, en relació a la instal·lació de
contenidors de reciclatge a tots els edificis i equipaments municipals, l’informo que
prenem nota del seu prec.
Atentament,”

En l'apartat de precs i preguntes, es produeixen les intervencions següents:
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SRA. ALCALDESSA
Hi ha cap prec o alguna pregunta? Sr. Cristian Giménez.

SR. GIMÉNEZ MÁRQUEZ (CUP-PA)
Intentarem anar ràpid.
En quin estat es troba la tramitació d‟al·legacions a la regulació dels habitatges d‟ús
turístic a l‟Hospitalet?
Ha compartit informació Airbnb i d‟altres empreses semblants amb l‟Ajuntament,
com va afirmar el regidor Belver que faria?
I sobre aquest tema, té l‟Ajuntament un llistat actualitzat del nombre total i adreça
dels apartaments d‟ús turístic registrats a l‟Hospitalet? En cas afirmatiu demanem
oficialment accés a aquestes dades.
Des del passat 11 de juny, la casa de la reconciliació de l‟Hospitalet a Can Serra,
acull una tancada reivindicativa de persones migrades que estan lluitant pels seus
drets. A Barcelona, a la tancada de Barcelona, se‟n van apropar tant el President de
la Generalitat, l‟Alcaldessa de Barcelona, es van mostrar interessats per la situació i
propostes d‟aquella assemblea. Llavors li preguntem a l‟Alcaldessa en qualitat
d‟Alcaldessa i representant institucional de l‟Hospitalet, pensa acceptar la proposta
de visitar la tancada que li vam fer des de l‟assemblea de migrades i refugiades de
l‟Hospitalet?
Una altra és, perquè no ens fan arribar l‟acta de les reunions de la comissió de
nomenclàtor? Des de fa setmanes que s‟han celebrat aquestes reunions, o almenys
perquè no se‟ns explica què ha passat amb les propostes que vam enviar des
d‟aquest grup municipal a la mateixa comissió.
I en relació a Can Trinxet, volem saber com serà la tanca que es col·locarà al
recinte de Can Trinxet, com serà físicament, quant de temps calcula l‟Ajuntament
que necessitarà per assegurar tot el recinte i poder-lo tornar a obrir a les veïnes de
l‟Hospitalet i del barri de Santa Eulàlia? I les obres que s‟hi realitzaran properament
a Can Trinxet, a tot el recinte, tindran comissió de seguiment aquestes obres?
Gràcies.

SRA. GONZÁLEZ MONTES (ICV-EUiA-PIRATES-E)
Gràcies. Respecte a l‟edifici Mistral Cosmetoda.
Los vecinos y vecinas comentan que se ha tapado el agujero del que
supuestamente salían las ratas pero sigue existiendo la plaga. Han contactado con
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empresas especialistas y les indican que las ratas pueden estar transitando, pero
sin anidar en el solar y los cebos pueden producir efecto llamada y que se puede
tratar de ratas de árbol, por lo que podrían anidar en unos cipreses del solar de la
Cosmetoda.
Siguen preocupados por este tema y por los tiempos de urbanización de la zona ya
que no han recibido respuesta a la carta que enviaron al área de urbanismo.
Rogamos que atiendan a estos vecinos en los temas que requieren.
Después, respecto al soterrament de les vies, quisiéramos saber en qué punto se
encuentra la firma del acuerdo entre el gobierno del Estado, la Generalitat y este
Ayuntamiento.
Teniendo en consideración el cambio de gobierno estatal del mismo partido político
que gobierna esta ciudad, ¿sería posible una mayor predisposición a
comprometerse y ejecutar este proyecto?

SRA. CARBALLEIRA PASCUAL (ICV-EUiA-PIRATES-E)
Jo faré un prec, pregunta que vam fer al Ple passat i que no ha estat contestada i la
llegiré de l‟acta del Ple, tal qual, la va fer la meva companya en aquest cas, “a la
reunió de presentació del pla director de l‟arbrat, el dia 2 de maig, el nostre grup
municipal va demanar que l‟àrea ens fes arribar per escrit les normatives concretes
amb les que justifiquen les actuacions de tales d‟arbres per tota la ciutat. No hem
tingut cap comunicació en aquestes setmanes. Ho tornem a demanar, volem saber
les normatives, lleis, ordenances i els articles concrets de les mateixes on es basa
l‟actuació de tales d‟arbres per motius d‟accessibilitat.”
Ho vam fer al Ple passat, no hem tingut resposta i aquesta pregunta del Ple passat
ja venia del mes anterior. A veure si ho aconseguim.

SR. GARCÍA VALLE (CIUTADANS)
Yo le voy a hacer una pregunta muy directa, Sra. Núria Marín y espero que no se
enfade porque simplemente es en aras de la transparencia.
Mire, ¿se ha comido usted sola 6 menús el día 16 de diciembre de 2017, de 55
euros cada uno que totalizan 330 euros? Quizás estará descontextualizada usted
ahora y no sabe de lo que va, se lo digo.
Aquí hay una nota de gasto que dice que usted, Sra. Núria Marín, el día 16 de
diciembre de 2017 estuvo en un restaurante afamado de esta ciudad que pone, seis
menús especiales, 55 euros cada uno. Pero mire usted, aquí está la nota de gasto,
firmado por usted y por el que le toca firmarlo, M. C. C..
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Le voy a leer lo que dice lo siguiente, la resolución de 19 de enero de 2009 de la
Dirección General de Presupuestos, gobernando el PSOE, por la que se establecen
los códigos que definen la clasificación económica del presupuesto del estado, sus
organismos autónomos, agencias estatales y otros organismos públicos,
determinan los gastos que se pueden imputar presupuestariamente al subconcepto
22601, atenciones protocolarias y representativas.
En este sentido, se manifiesta la sentencia de 28 del 4 de 2000 de la sala de justicia
del Tribunal de Cuentas y dice lo siguiente, tanto el tribunal de cuentas como la
intervención general de la administración del estado, establece que además de la
factura u otros documentos acreditativos de la realidad del gasto, deberá aportarse
una memoria explicativa o certificado del órgano gestor, describiendo con el
suficiente grado de detalle el acto del que deriva el gasto, los motivos de su
celebración y la identificación explícita de los participantes del mismo, para poder
comprobar la necesidad de los gastos y su vinculación con los fines establecidos
respecto de cada uno de los subconceptos presupuestarios, así como el gasto
realizado redunda en beneficio y utilidad.
Es por no pensar que usted ha podido comer con un primo o con un sobrino…

SRA. ALCALDESSA
Muchas gracias. Sí, sí, con mi prima.

SR. GARCÍA VALLE (CIUTADANS)
Es posible. Es posible. Si usted me lo explica, me lo puedo creer, Sra. Núria Marín,
que es lo que dice la ley.

SRA. ALCALDESSA
Que se le ha acabado el tiempo. Pasa a su compañera.

SRA. ESTEBAN FERNANDEZ (CIUTADANS)
Buenas noches. En referencia a las obras del edificio que está situado en la calle
Jacinto Verdaguer, bueno, los vecinos están contando innumerables molestias, no
solo acústicas sino que también tienen molestias porque al parecer había
fibrocemento y también el desplazamiento del mismo al retirarlo se ha generado
polvo y hay cierta alarma en el vecindario.
Y a colación de esto, parece ser que les han dicho que hay un cierto acuerdo entre
este ayuntamiento y la empresa constructora para que empiecen a trabajar o a
hacer ruido a partir de las 9 horas en lugar de las 8 de la mañana. Nos gustaría
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saber si es cierto que hay este acuerdo, bueno el alcance de este acuerdo y si
realmente tenemos este acuerdo pues porque no se está cumpliendo. Porque
realmente parece ser que a las 8 y un minuto como cada día o así están
empezando los trabajos.
Y luego tengo un ruego, lo que es el banco circular que hay aquí, que hace también
de maceta, pues por algún motivo supongo que por las labores de mantenimiento o
de riego o lo que sea, al final queda toda la tierra en lo que es el banco y habría que
buscar algún tipo de solución porque claro es un sitio que precisamente la gente
utiliza para sentarse y al final se acaban ensuciando. Gracias.

SR. MARTIN GONZÁLEZ (CIUTADANS)
Sí, la última pregunta sería sobre una instancia que presentó en este caso, una
solicitud de información que presentamos desde Ciudadanos, sobre las chinches
pestosas que hay en Santa Eulàlia, también en otros barrios. A partir de esa
primera solicitud que presentamos nosotros, ustedes nos han respondido con
alguna serie de medidas que están intentando llevar a cabo también con la
Generalitat y vimos la noticia, en este caso hace unas semanas, de que estaban
realizando medidas para intentar solventar este problema.
Lo que les pedimos en este caso, quizás también sería un ruego, es que informen
de estas medidas también a los vecinos para que también les hagan partícipes de
ello de las soluciones que ustedes están aplicando en aras también de la
transparencia y de que también los vecinos puedan colaborar y puedan ayudar a
mantener el entorno en este caso de santa Eulàlia, pero también de otros muchos
barrios en esta ciudad que también tienen estos problemas pues para que todos
podamos solventar este problema.
Es decir, apliquen un poquito también la transparencia con los vecinos también de
las medidas y de las políticas que ustedes están aplicando. Gracias.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, hi ha alguna qüestió més? Sinó doncs farem, contestarem per escrit a totes
les preguntes que s‟han fet. Aixequem la sessió.

I no havent-hi més assumptes de què tractar, la Sra. Alcaldessa Presidenta aixeca
la sessió essent les vint-i-dues hores i trenta-cinc minuts, del dia vint-i-sis de juny de
dos mil divuit, de tot el qual com a Secretària en dono fe.
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L'Alcaldessa Presidenta,

La Secretària General del Ple,

Núria Marín i Martínez

M. Teresa Redondo del Pozo

