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Acta de l'Ajuntament Ple
Sessió ordinària en primera convocatòria
Número de la sessió: 5/2019
Data: trenta d'abril de dos mil dinou
Hora: 17:02 hores fins a les 20:50 hores
Lloc: Casa Consistorial

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

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

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

Constatada l’existència del quòrum previst a l’article 46 apartat 2.c) de la Llei
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de las bases de règim local, s’obre la sessió per la
Sra. Alcaldessa-Presidenta.

SRA. ALCALDESSA
Bona tarda a tots i a totes, benvinguts al Ple ordinari del mes d’abril, per començar li

…/…

2

demanarem a la senyora Secretària que faci lectura de la declaració institucional
sobre les violències sexuals.

SECRETÀRIA
DECLARACIÓ INSTITUCIONAL PER L’ABORDATGE INTEGRAL DE LES
VIOLÈNCIES SEXUALS A LA INFÀNCIA.
Atès que una de cada cinc persones a Catalunya ha patit algun tipus de violència
sexual durant la seva infància.
Atès que a L’Hospitalet de Llobregat, segons informació estadística de la ciutat de
l’any 2016, hi ha una població de 262.444 habitants, 7.265 de 0 a 2 anys i 34.279
de 3 a 16. Amb aquestes dades trobem que amb aquesta moció podem donar
suport a 44.180 persones adultes que han pogut patir violències sexuals a la
infància i 8.309 menors de 16 anys en risc de patir-les.
Atès que la realitat sobre la violència sexual ens continua colpejant diàriament i que
les dues fundacions que fan atenció integral a víctimes d’abusos sexuals menors a
Catalunya denuncien trobar-se desbordades per la quantitat de casos que
necessiten teràpia immediata i també que les llistes d’espera són de més d’un any.
Atès que a la nostra ciutat no som aliens a aquest tipus de violències com és el cas
de la denúncia per abusos contra el president del Club Natació de L’Hospitalet de
Llobregat.
Atès que les administracions públiques, a tots els nivells, des de l’Estat, la
Generalitat fins als Ajuntaments, tenim la responsabilitat de garantir el compliment
dels drets dels infants i, en concret, de protegir la seva integritat física i moral.
Atès que és indispensable una estratègia integral i que a nivell municipal no existeix
un protocol específic per abordar les violències sexuals a la infància.
Atès que la violència sexual a la infància és un tema que ha estat àmpliament
debatut, estudiat i documentat amb informes del Síndic de Greuges, de Save the
Children, i d’altres entitats d’infància; i que hi ha feina feta pels grups polítics, i pel
Govern de la Generalitat.
Atès que cal actuar amb eficiència, contundència i valentia per atacar d’arrel i amb
polítiques públiques una xacra d’aquestes característiques. Calen lleis estatals que
eliminin la prescripció del delicte, cal desplegament de la pròpia legislació, calen
protocols d’obligat compliment per a tot servei públic, cal dotació pressupostària
específica per desenvolupar polítiques públiques, calen sancions per a aquells que
no compleixin, cal formació, cal suport, cal visibilització, cal conscienciació i cal
activar amb urgència el recurs integral de detecció, denúncia i tractament.
Atès que el Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 4 d’abril de 2019 va debatre i
aprovar la Moció 72/XII sobre l’abordatge integral de les violències sexuals contra
infants (tram. 302-00084/12) que literalment diu:
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“1. El Parlament de Catalunya condemna totes les violències sexuals contra infants
i, en el cas de les produïdes en l’àmbit educatiu religiós, n’espera la condemna per
part de la cúpula de l’Església catòlica.
2. El Parlament de Catalunya manifesta:
a) El compromís d’impulsar una comissió d’investigació sobre les violències
sexuals denunciades en espais educatius.
b) La necessitat d’aprovar de manera urgent una llei orgànica estatal per a
l’eradicació de la violència contra la infància en què s’asseguri l’adopció de
mesures específiques contra les violències sexuals.
c) La necessitat de modificar la prescripció dels delictes d’abús sexual als
infants amb l’objectiu de donar el temps necessari a les persones que l’han
patida, per tal que puguin, primerament, entendre el que els ha passat i,
després, trencar el silenci que els permeti d’explicar-ho i denunciar-ho.
3. El Parlament de Catalunya insta el Govern a:
a) Aprovar, en un termini de tres mesos, una estratègia transversal de lluita
contra les violències sexuals contra els infants que desenvolupi polítiques de
coordinació eficaç i multisectorial i faciliti vinculacions transversals i
efectives, assegurant la coordinació intradepartamental i interdepartamental
i entre els diferents àmbits i nivells institucionals.
b) Iniciar i desenvolupar, durant el 2019, l’estudi sobre victimització de la
infància a què fa referència la Llei 14/2010, del 27 de maig, dels drets i les
oportunitats en la infància i l’adolescència, amb l’objectiu de conèixer l’abast
i la prevalença dels diferents tipus de violència i d’aquesta manera poder dur
a terme accions adaptades a la realitat detectada, i, alhora, establir un
sistema eficient de recollida de dades per a l’actualització sistemàtica de
l’enquesta.
c) Garantir la suficiència pressupostària de l’Observatori dels Drets de la
Infància i dotar-lo de recursos econòmics i humans adequats per a un
funcionament òptim i d’un pla de treball que integri els estudis relatius a les
violències sexuals en la infància.
d) Dur a terme campanyes de conscienciació, tant per a la població en general
com per als professionals que treballen amb infants, que ajudin a acabar
amb els mites entorn de les violències sexuals i permetin donar a conèixer
l’obligació de notificar qualsevol sospita d’un cas de maltractament o abús
d’un infant.
e) Revisar, unificar i regular legalment els protocols existents en diversos
àmbits, relacionats amb la violència sexual contra els infants, perquè siguin
decrets autonòmics de compliment obligatori a tots els centres educatius, de
lleure infantil i juvenil i sanitaris, tinguin la titularitat que tinguin. En aquest
sentit, cal:
1. 1r. Garantir les instruccions internes a tota la xarxa de serveis
afectats per aquests protocols per tal d’informar i formar sobre com
s’han d’aplicar i donar seguretat a tot el personal dels serveis
implicats.
2. 2n. Establir les mesures de control i seguiment de l’aplicació
d’aquests protocols, de manera que incomplir-los comporti sancions
administratives per als centres. En el cas dels centres educatius
concertats, la conseqüència d’un incompliment greu ha d’ésser la
supressió automàtica del concert educatiu.
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f)

g)

h)

i)

j)

k)

l)

3. 3r. Establir mecanismes per a oferir orientació i assessorament a
qualsevol professional que es trobi davant de situacions de sospita
d’abús o de maltractament infantil, perquè pugui complir el deure
d’intervenir.
Assegurar la formació presencial, obligatòria i adequada de tots els
professionals dels àmbits educatiu, de lleure, sanitari, policial, judicial i de
serveis socials relacionats amb la infància i l’adolescència en el coneixement
dels drets dels infants i en la detecció de signes o indicadors de violències
sexuals.
Difondre els recursos i les eines per a prevenir i actuar en els casos de
ciberassetjament, com el ciberassetjament pedòfil (grooming) i el sèxting, i
altres perills existents en les xarxes socials i Internet relatius a l’abús sexual
a menors d’edat.
Incloure, com a molt tard en el curs 2020-2021, l’educació sexual i afectiva
des de la petita infància i en tot el cicle escolar com a element integrat en el
currículum educatiu, amb materials pedagògics estandarditzats adaptats a
l’edat i continguts impartits per professionals amb una formació
especialitzada, per tal de prevenir les violències sexuals. La formació sobre
sexualitat s’ha de basar en el respecte, l’afectivitat, la tendresa, la
complicitat, el compromís, l’autoestima i l’autocura. La formació, així mateix,
ha de comprendre el reconeixement de situacions abusives i la manipulació
emocional que fa l’abusador, i el coneixement de les respostes que hi poden
donar els menors i de les persones a què es pot acudir per a rebre ajuda,
per tal de dotar als infants d’eines d’autoprotecció.
Crear, dins el 2019, els recursos d’atenció especialitzada en abusos sexuals
a infants establerts per la Llei 14/2010, a partir del model de les cases
d’infants, com a espai únic d’atenció integral als infants víctimes de
violències sexuals que doni resposta al procés de detecció i al de denúncia i
procés judicial, evitant la revictimització, i també a l’atenció integral de
recuperació per a les víctimes.
Aquests recursos han d’ésser interdepartamentals, especialitzats,
universals, públics i gratuïts, i han de garantir un accés equitatiu a tot el
territori català, i s’han d’establir complint els estàndards internacionals fixats
per a aquest tipus d’unitats integrals d’atenció, i en aquest sentit han de:
1. 1r. Comptar amb un protocol interdepartamental previ que estableixi
les bases de la col·laboració dels departaments implicats en aquest
recurs (Treball, Afers socials i Famílies, Interior, Justícia, Salut i
d’Educació), a més de preveure una estreta col·laboració amb els
serveis municipals.
2. 2n. Establir un pla de formació específic del model Barnahus perquè
els professionals implicats en aquest recurs tinguin la formació
adequada.
Crear, amb relació als recursos a què fa referència la lletra i, un comitè
extern i independent constituït per experts dels diferents àmbits que
ofereixen suport i formació als professionals implicats en aquests recursos i
fan el seguiment i l’avaluació del projecte, amb l’objectiu de vetllar pel
compliment dels estàndards de qualitat del model.
Crear, mentre continuen funcionant les unitats hospitalàries especialitzades,
un comitè extern de revisió de diagnòstics d’abusos sexuals a menors que, a
demanda dels pares, el tutor legal o el mateix menor, pugui revisar els
informes que siguin qüestionats.
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m) Garantir la convocatòria trimestral del comitè interdepartamental de
seguiment i coordinació dels protocols existents en matèria d’abús sexual a
menors o qualsevol altra forma de maltractament, i donar compte de la seva
tasca anualment a la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies.
n) Desplegar per reglament la Llei 14/2010, amb la consulta prèvia als grups
parlamentaris dels decrets de desplegament corresponents i comunicant-los
els recursos econòmics que hi aniran associats.”
Atès que ja ha passat el moment de plans pilot i el moment d’estudis per implantar
l’estratègia integral; estem en el moment que s’apliquin les mesures concretes de la
moció aprovada al Parlament de manera urgent.
Atès que cal una comissió d’investigació al Parlament de Catalunya que investigui
els casos que s’han denunciat d’abusos dins el sistema educatiu, escoles, lleure, i
tots aquells espais on la garantia de la seguretat dels infants recau en
l’Administració pública, i on no pot ser ni normalitzat ni callat que s’incompleixi amb
drets humans bàsics. Una comissió d’investigació, per trencar silencis, per aclarir
responsabilitats, i també per oferir una mínima reparació de reconeixement públic a
la majoria de les víctimes d’aquests abusos, que no poden anar a la via judicial,
perquè el seu cas ha prescrit.
Atès que el manifest de suport als supervivents del cas Maristes
(https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdkoVr3bcRr4Gg6V7BOWLNlZgyCudj
8RE6YU4jYyUxOOsr4Bw/viewform), que ja ha signat FAPAC, Assemblea Groga,
sindicats del sector d’ensenyament, o Save the Children, entre altres
organitzacions, i més de cinc-centes persones a títol individual – demana i afirma
que cal una comissió d’investigació.
Atès que la moció aprovada al Parlament adopta mesures plurals i transversals, per
atacar d’arrel aquesta xacra de les violències sexuals contra els infants, però també
per crear una comissió d’investigació, per posar llum a la foscor, per reparar el dany
dignament a les víctimes que no tenen cap més camí que aquest i per assenyalar,
si n’hi ha hagut, errors i responsabilitats.
Atès que a la nostra ciutat existeixen entitats que lluiten abordar de manera integral
les violències sexuals a la infància com es el cas de l’Associació MANS PETITES,
amb seu a L’Hospitalet de Llobregat i són un referent en la denúncia dels abusos
sexuals.
La Junta Municipal de Portaveus, en exercici de les atribucions que li atorga
l’article 28.1 del Reglament Orgànic del Ple vigent (BOPB 12.01.2012), per
unanimitat de tots els grups polítics municipals que conformen el consistori, acorda:
PRIMER.- Manifestar la condemna de l’Ajuntament de L’Hospitalet de Llobregat, a
totes les violències sexuals contra infants i, en el cas de les produïdes en l’àmbit
educatiu religiós, n’espera la condemna per part de la cúpula de l’Església catòlica.
SEGON.- Manifestar el suport de l’Ajuntament de L’Hospitalet de Llobregat als
acords de la Moció 72/XII sobre l’abordatge integral de les violències sexuals contra
infants debatuda i aprovada a la sessió del Parlament de Catalunya tinguda el 4
d’abril de 2019 i insta al govern de la Generalitat i al govern de l’estat a donar
compliment íntegre i urgent dels acords adoptats i de la formació de la comissió
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d’investigació que investigui els casos que s’han denunciat d’abusos dins el sistema
educatiu.
TERCER.- Instar al present i al futur govern municipal a elaborar a nivell municipal
un protocol específic per abordar de manera integral les violències sexuals a la
infància que inclogui mesures de prevenció, sensibilització, visibilització i
restauració per prevenir i eradicar els abusos sexuals a la infància tot dotant dels
recursos materials, econòmics i humans necessaris pel seu compliment.
QUART.- Manifestar el suport de l’Ajuntament de L’Hospitalet de Llobregat a les
entitats, associacions i col·lectius de la ciutat que treballen per prevenir, eradicar i
abordar de manera integral les violències sexuals a la infància, tot estudiant
possibles convenis de col·laboració permanent per dotar dels recursos necessaris.
CINQUÈ.- Manifestar el suport i l’adhesió de l’Ajuntament de L’Hospitalet de
Llobregat al manifest de suport als supervivents del cas Maristes
(https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdkoVr3bcRr4Gg6V7BOWLNlZgyCudj
8RE6YU4jYyUxOOsr4Bw/viewform)
SISÈ.- Traslladar aquesta declaració institucional d’aquests acords al govern de la
Generalitat de Catalunya, al Govern de l’estat, al Departament d’Ensenyament, a
les AMPA, AFA, als Consell Educatiu de ciutat i Observatori de la Infància, FAPAC i
Xarxa Groga, al Departament de Salut, a la CONFAVC, a la FAVL’H, a les AAVV de
la ciutat, a la Fundació Vicki Bernadet, a la Fundació ANAR, a l’associació Mans
Petites, als esplais de la ciutat, als centres educatius de la ciutat i a la representació
de l’església Catòlica a la ciutat.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, doncs gràcies. És una declaració institucional, això significa que ha estat
aprovada i consensuada per part de tots els grups polítics amb presència al
consistori. Vull agrair molt especialment al President i també als membres de la
Junta de Mans Petites que estan avui presents.
Agrair el treball que han fet fins ara i també agrair doncs tota la feina que podran fer
a partir d’aquest moment en la nostra ciutat. Ells s’han instal·lat al carrer Castelao,
al barri de Sta. Eulàlia i els hi desitgem evidentment que la feina que puguin fer
sigui molt profitosa per ajudar, per prevenir en primer lloc, i també per ajudar a les
possibles víctimes que puguin haver-hi i en tot cas, el que si que ens emplacem
després del període electoral doncs, poder treballar d’una forma decidida en
benefici dels nens i nenes de la nostra ciutat. Per tant moltes gràcies, ens anirem
veiem en el futur.
Passaríem ja a l’ordre del dia ordinari, per part de la senyora secretària quan vulgui,
procedim al sorteig de la designació de membres per les meses electorals a les
eleccions al parlament europeu i també a les eleccions municipals del 26 de maig.

Es dóna pas al sorteig.
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Senyora Carballeira Districte I, senyor Nieto Districte II, senyor Alonso Districte III,
senyor Martín Hermosín Districte IV, senyora Santón Districte V, senyor Monrós
Districte VI.

SRA. ALCALDESSA
M’apunta la senyora secretària que com a curiositat en aquest cens de les eleccions
municipals hi ha 1.213 electors més, hi ha més vots de persones estrangeres que
poden votar a les municipals en comptes de les generals, per tant tindrem 1213
persones més amb possibilitat de participació en les eleccions europees i
municipals.
Si no hi ha res més sobre aquesta qüestió, al llarg del Ple senyora secretària
podrem signar les actes perquè el més aviat possible es pugui convocar als
presidents i vocals de les taules.
Passem a agrair els serveis de informàtica i de padró, i ara si comencem ja l’ordre
del dia ordinari del Ple pel número 2 de l’ordre del dia.
LECTURA I APROVACIÓ DELS ESBORRANYS DE LES ACTES
CORRESPONENTS A LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL 26 DE MARÇ DE 2019 I A
LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL 2 D’ABRIL.

Per la Sra. Alcaldessa, i en relació als esborranys de les actes
corresponents a la sessió ordinària del 26 de març de 2019 i a la sessió
extraordinària del dia 2 d’abril de 2019, es pregunta si existeix alguna objecció i no
assenyalant-se cap, s'aproven dites Actes per unanimitat. En compliment de l'article
111.1 del DL 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei municipal
i de règim Local de Catalunya, es transcriuran al Llibre d'Actes.
I. PART RESOLUTÒRIA
COMISSIÓ PERMANENT DE PRESIDÈNCIA
Es dóna lectura dels punts de l’ordre del dia que han estat dictaminats per la
Comissió Permanent de Presidència.

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

SRA. ALCALDESSA
Molt bé gràcies, farem una ronda perquè es posicionin els grups polítics, del
número 2 al número 12. Comencem pel senyor Rafa Jiménez.
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SR. JIMÉNEZ ARIZA (REGIDOR NO ADSCRIT)
Gràcies Alcaldessa, bona tarda a tots i totes. Votaré a favor del punts 4, 7, 8, 9, 10,
11 i 12. I assabentat de la resta. Gràcies.

SRA. SANTÓN RAMIRO (REGIDORA NO ADSCRITA)
Gràcies, bona tarda. Em dono per assabentada dels acords 2, 3, 5, i 6. I votaré
favorablement als altres.

SR. MARTÍN HERMOSÍN (REGIDOR NO ADSCRIT)
Gracias, buenas tardes. Votaré en contra del número 4, abstención del 7, 8, 9, 10,
11 y 12. Y enterados del resto.

SR. PEDRO ALONSO NAVARRO (REGIDOR NO ADSCRIT)
Assabentats en el 2, en el 3, en el 5, en el 6, el 7 abstenció, el 8 abstenció, el 9
abstenció, el 10 també, l’11 també i el 12. I el número 4 en contra.

SR. GIMÉNEZ MÁRQUEZ (CUP-PA)
Bona tarda a tothom, ens donarem per assabentades dels punts 2, 3, 5, 6. Votarem
en contra del 7. A favor del 8. Ens abstindrem en el 9, 10. A favor de l’11 i farem
alguns comentaris sobre el 4 i el 12.
En el cas del 4, com sempre, tot i expressar el nostre vot contrari, serà contrari el
nostre vot a aquest acord que ens proposen avui, intentarem explicar com fem
sempre que significa aquest canvi urbanístic i els motius del nostre vot contrari.
Tal i com assenyala l’expedient, l’objectiu principal de la present modificació puntual
consisteix en establir que a l’illa delimitada per l’Av. Carrilet –l’Av. de la Fabregada –
C/ Cobalt – Av. Pau Casals s’inclogui l’ús residencial, allotjaments comunitaris i
allotjaments temporals per a viatgers. Segons tota la documentació, s’autoritza
construir fins a 10.000 metres de sostre residencial hoteler (en totes les seves
modalitats possibles), en detriment de l’ús de oficines i/o comercial, que s’hi havia
fixat abans al mateix espai.
I a més a més, és un canvi que afecta només al sector 1 d’aquesta illa, produint un
possible greuge comparatiu respecte als propietaris dels solars i immobles d’altres
sectors.
Aquesta és novament, una modificació urbanística a la carta, que ens recorda altres
canvis a l’urbanisme de la ciutat fets a mida, per a interessos privats i no pas per a
les necessitats del barri i de les veïnes.
Una gestió municipal, que creiem que obre encara més les portes als negocis
hotelers a la nostra ciutat. Una decisió que posa en perill els nostres barris amb la
gentrificació que sabem acompanya aquestes transformacions urbanístiques.
Aquesta permuta o autorització d’usos, els hi permet justificar al paper les
obligacions que l’aprofitament urbanístic residencial comporta. I aquí potser també,
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els càlculs establerts
qüestionables.

sobre

metres

quadrats

d’edificabilitat,

podrien

ser

Però, fins i tot assumint les seves xifres, com que materialment la cessió legal del
10% del terreny per zones verdes, vials i equipaments, no es pot realitzar, segons
explica el propi expedient, l’Ajuntament accepta la compensació econòmica, l’erari
públic guanya diners, però L’Hospitalet continua perdent metres d’espai públic.
Continuen venent-se la nostra ciutat, posant en venda allò públic, de totes i
cadascuna de les nostres veïnes.
D’aquesta manera, nosaltres no ens creiem que el barri i la ciutat en primer lloc,
necessitin més negocis basats en l’allotjament temporal, turístic, hoteler o
residencial. Nosaltres defensem que amb la densitat de població de l’Hospitalet, el
que necessitem som zones verdes i parcs. No només les que la llei fixa com a
mínims, sinó moltes més. Qüestionem, igualment que s’autoritzi la construcció
d’edificis de més de 55 metres d’alçada en aquesta zona.
No ens creiem tampoc, que la mobilitat generada, pel nou ús hoteler o residencial
temporal, pugui ser absorbida sense cap molèstia, per l’actual xarxa de transport
públic, ni que la zona pugui absorbir més trànsit privat de vehicles, ni deixar zones
d’aparcaments d’acord amb la nova demanda.
I és que, segons l’annex I, l’informe sobre mobilitat generada, aquesta mobilitat serà
negativa, és a dir, segons els experts que signen aquest informe, l’ús d’oficines
hagués comportat més trànsit i per tant, quan es fan les ràtios, i es fa la diferència,
ara, amb 10.000 metres quadrats destinats a negocis hotelers o d’allotjament, el
nombre de desplaçaments (segons dicta la teoria) seria menor; i per tant la
conclusió és que, si es redueixin en 869 els viatges previstos per dia, no cal ampliar
freqüència, passos, ni mitjans de transport a la zona.
Una zona aquesta, d’alta mobilitat a diari: Actualment, contant expedicions diàries
d’autobús (uns 17.000 viatges/dia), i la capacitat actual de metro (L1: uns 285.000
viatges/dia), ferrocarrils (uns 38.000 viatges/dia) i rodalies (uns 22.000 viatges/dia)
segons les xifres transmet 2017 de l’Autoritat del Transport Metropolità, la capacitat
del transport públic urbà en aquesta zona és de 363.306 viatges/dia. Votarem en
contra d’aquest canvi que ens plantegen avui.
En el 12 punt votem en contra d’aquesta modificació de crèdit, perquè
fonamentalment el seu objectiu és aportar diners, més de 6.044.000 euros, per a la
compra d’actius propietat del SAREB, ubicats al Carrer Cobalt 15-17-19-21-23 i
Carretera del Mig, 6-8-10, nau industrial, i un solar ubicat al Carrer Rosalía de
Castro, 3-5-7. El preu ofert és de gairebé 5 milions sense IVA, ens anem a gairebé
6 milions amb l’IVA inclòs.
Aquesta compra i aquesta aposta, defineix per nosaltres les prioritats d’aquest
govern de la ciutat, que considera més important per a la renovació urbanística,
adquirir nous espais pel Districte Cultural, d’oberta col·laboració públic/privada, que
atendre l’emergència d’habitatge i residència que tenim a la ciutat. Amb la taula
d’emergència habitacional col·lapsada, però tot i així, en comptes d’adquirir o exigir
al SAREB posar a disposició de l’Ajuntament, els seus habitatges buits, per posarlos en règim de lloguer social, en comptes de fer tot això, els responsables
municipals prefereixen gastar-se 6 milions d’euros en naus industrials. Sense tenir
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ni tan sols la certesa que aquestes naus adquirides, mai s’acabin convertint en
equipaments públics, adreçats a la promoció de la cultura popular de les veïnes de
L’Hospitalet.
Cal destacar també que, per trobar aquests fons, l’Ajuntament ha hagut de canviar
les partides pressupostàries que tenia reservades per a d’altres projectes. Així, ha
estat necessari alliberar recursos de l’aportació de la Diputació de Barcelona que
anaven destinats en primer lloc al projecte executiu del poliesportiu al carrer
Gasòmetre de L’Hospitalet per un import de gairebé 3 milions d’euros, i al projecte
executiu del camp de futbol i vestidors al Parc de la Torrassa de L’Hospitalet per un
import sol·licitat de 557.910 euros.
Així, amb una situació tant crítica en matèria d’habitatge com la que vivim avui a la
nostra ciutat és molt desesperançador que les gestions amb el SAREB, con el
“banco malo”, no prioritzin ampliar el parc públic d’habitatge de la nostra ciutat i que
es destinin 6 milions a qüestions que considerem no responen a donar respostes
urgents i imprescindibles en matèria d’habitatge en règim de lloguer social i que
caldria esperar d’un ajuntament com el de L’Hospitalet. Gràcies.

SR. MONRÓS IBÁÑEZ (CiU)
Si, ens donem per assabentats del punt 2, 3. Votem en contra del 4. Ens donem per
assabentats del 5, 6. Ens abstenim del 7, 8, 9, 10, 11, i 12.

SRA. ESPLUGAS GONZÁLEZ (PP)
Hola bona tarda a tothom. Ens donem per assabentats del 2, 3, 5, 6. Votarem en
contra del 4, 7 i abstenció a la resta.
Respecte a l’acord per aprovar el pla econòmic financer. Nos encontramos en una
situación que viene derivada del incumplimiento de la regla de gasto
correspondiente a la liquidación del presupuesto del ejercicio 2018. Casi 5 millones
de euros que sobrepasan la regla del gasto. Ustedes lo atribuyen a una situación
coyuntural por la alta inversión que se ha venido realizando. También se incumple
en la Farga, la Farga sobrepasa casi en 600.000 euros y lo atribuyen a
aprovisionamiento y personal. Nosotros entendemos que es una mala planificación
y por tanto votaremos en contra, además es la demostración de que una vez más,
el presupuesto que se aprueba aquí pues es papel mojado porque finalmente no se
aprueba. No se le da cumplimiento.
Respecto al resto de expedientes, la mayoría de las modificaciones que ustedes
presentan aquí también reinciden en la mala planificación por parte del
presupuesto. Existen modificaciones de crédito sobrevenidas como puede ser
evidentemente, solucionar el problema de la escola bressol y que nosotros
entendemos que en ese sentido está totalmente justificado, como la escola bressol
de casa dels arbres, unos 3.000 euros. Pero también nos encontramos que hay
créditos extraordinarios como para pagar facturas de propaganda y publicidad
(42.000 euros), o la partida de estudios técnicos (18.000 euros), o la prestación de
servicios (casi 5 millones), es el caso de las naves que se quieren adquirir por parte
del ayuntamiento. El pago a proveedores también asciende a casi 600.000 euros.
Por tanto, en resumen, una mala planificación por parte del equipo de gobierno que
se traduce no sólo en el plan financiero sino que además nos viene ahora con las
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modificaciones de crédito en el presupuesto actual. Por tanto votaremos en contra y
abstención al resto de expedientes.

SR. GARCIA ACERO (ERC-AM)
Moltes gràcies, en primer lloc comencem la nostra intervenció tal i com ho fem des
de fa divuit Plens, començarem aquest Ple, reivindicant la llibertat dels presos
polítics i el retorn dels nostres exiliats, persones honestes, persones de pau, que
estan en aquest moment a la presó per les seves idees republicanes, per posar les
urnes l’1 d’octubre i per defensar el dret a l’autodeterminació.
Referent als punts de l’ordre del dia, doncs votarem a favor del 8, 9 i 10. Ens
abstindrem del número 11. Votarem en contra del 4, i 7 i ens donem per
assabentats del 2, 3, del 5 i del 6.
Sobre el dictamen número 12 abans de prendre posicionament definitiu doncs
voldríem saber si una d’aquestes naus que compra l’ajuntament al districte cultural,
és per crear el Centre de Cultura Popular Catalana, tal i com va aprovar-se en una
moció d’ERC.
Respecte al dictamen número 4 sobre la modificació Puntual del Polígon d’actuació
número 1 del Pla de millora urbana de l’Illa delimitada per l’Avinguda Carrilet/
l’Avinguda Fabregada, Carrer Cobalto, i l’Avinguda Pau Casals el nostre grup polític
votarà en contra ja que vostès ara amb aquesta modificació volen incorporar l’ús
residencial hoteler. I des d’ERC ja en el seu moment es va manifestar en contra
d’aquest projecte del Pla de Renovació de les Àrees Industrials que van aprovar el
2002 i que té com objectiu substituir aquesta carretera del Mig per habitatges,
oficines i ara també per hotels.
Nosaltres creiem que cal potenciar el polígon industrial de la Carretera del Mig,
donant suport a les petites i mitjanes empreses i no donar l’esquena com està fent
actualment l’equip de govern. Hem d’aprofitar el lloc estratègic d’aquest polígon que
està a prop del port i l’aeroport per atreure petita i mitjana empresa, per potenciar el
cooperativisme, l’economia social, i també l’industria verda, per promoure un parc
tecnològic i un viver d’empreses. Però a vostès, al govern d’aquesta ciutat, la petita
i mitjana empresa no l’interessa i volen convertir aquesta ciutat en una ciutat
franquícia hotelera. Perquè vostès continuen apostant pel totxo com un model
econòmic de la nostra ciutat, en lloc de potenciar un model econòmic diversificat
que doni suport a la petita i mitjana empresa i així vam votar en contra d’una moció
conjuntament amb Ciutadans per industrialitzar el polígon de la carretera del Mig.

SRA. GONZÁLEZ MONTES (ICV-EUiA-PIRATES-E)
Molt bona tarda. Nosaltres ens donem per assabentats del 2, 3. Votarem en contra
del 4 ja que en aquest expedient els usos i rendibilitats de superfície generen gran
confusió i contradicció ja que el càlcul d’aprofitament urbanístic no està clar
respecte al Pla especial de millora urbana. Evidentment també perquè és un model
potenciar la construcció d’hotels, no és el model que nosaltres estem defensant de
ciutat i de model productiu. Normalment la precarietat és la bandera d’aquests
hotels en la contractació i nosaltres no volem fomentar mai un treball que no sigui
digne.
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SR. NIETO MARTINEZ (ICV-EUiA-PIRATES-E)
Respecte al 5 i el 6 ens donem per assabentats. Sobre el 7 faré un comentari, ens
abstindrem.
Aquest Pla econòmic i financer 2019-2020 respon al mal inicial per dir-ho així, a la
Llei Orgànica d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera present des del
2012 i que com sabem ve a col·lació d’uns acords a l’agost del 2011. Aquest que
dèiem fatídic agost del 2011 entre el PSC i PP que van fer aquesta modificació de
la Constitució i va permetre desenvolupar aquest tipus d’instruments, d’eines que
constrenyen les finances de les administracions públiques, va arrabassar en aquest
cas l’autonomia de les administracions locals, fonamentalment. I que enfocava cap
a on o qui havia de pagar la factura de les barrabassades del sistema econòmic
durant anys en el que bàsicament, el sector de la construcció, l’increment del valor
dels bens immobles, la falta de control en general d’aquest tipus de elements de
creixement econòmic van fer que el poder financer fes i desfés a plaer mentre
perdíem teixit industrial.
Aquest pla per tant respon a un marc legal que constreny de manera molt important
als ajuntaments i des de aquesta tribuna demanem a les properes Corts Generals
que deroguin aquesta llei orgànica de d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat
financera, que avancem amb altres mecanismes de control d’eficiència de les
administracions públiques, evidentment no volem unes administracions sobre
endeutades, però les administracions públiques com saben la regla precisament
aquesta que diu l’informe d’intervenció, no la compartim de manera important, des
de el punt de vista polític. Ja que a més una administració com la local que té un
baix endeutament, els ajuntaments han de donar empenta precisament a la
economia local, a la creació de llocs de treball directes i indirectes, millorar els
serveis pels veïns i veïnes o millorar evidentment, la eficiència en les seves
instal·lacions per exemple.
Per lo tant, ens abstindrem d’aquest Pla econòmic i financer, entenem que no hi
haurà cap tipus de problema des de el punt de vista burocràtic del seu
desenvolupament.
I respecte al 8 votarem a favor, el 9 votarem a favor, el 10 votarem a favor, ens
abstindrem de l’11. Fèiem el comentari de perquè es trigava tant en abonar
aquestes factures i quin cost hi ha hagut judicial o extrajudicial, si n’hi ha hagut.
Aquests pràcticament 600.000 euros en pagament de factures, a què és degut el
retard en el pagament.
Respecte a l’acord 12, votarem en contra, creiem que tot i els canvis que venen,
una part sobrevinguda pel nou desenvolupament del poliesportiu al parc de
l’Alhambra, creiem que una prioritat fonamental d’aquesta administració i de la
Diputació ha de ser concursar aquest tipus de recursos i més al SAREB com deia
algun company anteriorment, que vagin destinats aquests diners, aquests recursos
al parc de lloguer municipal. Creiem que és necessari, ho tornem a situar en
aquesta taula, ho hem comentat a cada discussió dels pressupostos municipals.
Creiem que és un element important a aquest ajuntament com a d’altres. Han de
consolidar i començar a fer aquest treball d’aquest parc públic municipal local. I
creiem que aquests milions d’euros han d’anar enfocats en aquesta direcció i
podem estar d’acord en comprar solars precisament un ajuntament també ha de
planificar el territori. I la discussió seria en tot cas, si aquests solars han d’anar al
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projecte que creiem que no tenia encara la suficientment majoria del Ple sobre el
districte cultural, com es podia desenvolupar o millorar, etc. I per aquest motiu
creiem que l’ajuntament ha de fer l’esforç de situar la línia cap a un altre cantó. Fer
aquestes negociacions amb el SAREB però per lo que és prioritari actualment i
deixar de fer aquest tipus d’inversió tant importants per elements que no generen
encara el consens necessari a nivell municipal. Gràcies.

SR. GARCIA VALLE (CIUTADANS)
Muchas gracias. Segundo punto nos damos por enterados, tercero enterados, en el
cuarto le pasaré la palabra a Rai para que comente, ya que él es más experto en
esta materia, el posicionamiento también lo puede hacer él mismo. En el quinto
enterados, el sexto también nos damos por enterados, séptimo abstención, octavo
abstención, nueve votaremos a favor, décimo abstención, once abstención y doce a
favor. Explicaré un poco el porqué de estos posicionamientos.
Mire se lo hemos dicho muchas veces, utilizan ustedes las modificaciones de
crédito que es un instrumento excepcional, lo hemos dicho más de una vez aquí,
para gastos imprevistos y sobrevenidos. Da la sensación que son ustedes
incapaces de planificar y creemos que es fruto de una mala gestión. Se ve también
en esos 600.000 euros en facturas que se han traspapelado del año pasado y que
han de hacer reconocimiento de crédito para pagarlas ahora que ya estamos a
finales de abril. Hay facturas que son de hace un año o más. Un año para pagar a
un proveedor por parte de la administración pública es inadmisible, puede generar
problemas sobre todo a los más pequeños, a los que más lo necesitan.
No puede ser que se concedan subvenciones para actividades que a ustedes les
generen más o menos simpatía o afinidad política y a veces nos da esa sensación,
señor Brinquis. Ya le he dicho a usted muchas veces y se lo repito otra vez, que
cuando hagamos una crítica y usted crea que estamos equivocados, tiene usted la
posibilidad de explicárnosla y entonces a lo mejor la podemos entender. A tenor de
lo que leemos es la sensación que tenemos señor Brinquis. Me sabe fatal pero
tengo que hacer ese papel porque es el que me toca. El de criticar, el de fiscalizar y
el de ver lo que creemos que el gobierno hace bien, regular o mal. Mire, hay
inversiones a las que no les ponemos ninguna pega como la mejora de la escola
bressol de la casa dels arbres, pero hay otras que nos parecen discutibles a nuestro
modo de ver, como los 18.200 euros que quieren destinar al mapeado del distrito
cultural. El distrito cultural ya tiene un presupuesto de 500.000 euros, parece
suficiente. Y nos parece un agujero negro de recursos públicos cuando Hospitalet
tiene muchas necesidades sociales a las que atender y que se nos escapan
obviamente porque ustedes dicen que no hay presupuesto para todo. Claro si
hacemos esto por estas simpatías o afinidades, pues seguramente habrá para lo
que ustedes consideren que les viene bien o que les parece bien y quizás están
ustedes como gobierno en su derecho de hacerlo. Otra cosa son las afinidades
políticas, esto ya no nos parece tan bien pero en cualquier caso me ciño a lo que
leo.
Aquí apoyaremos la adquisición en el número 10, vean ustedes que hay cosas que
nosotros entendemos. Podremos no coincidir en que usos se le va a dar pero
entendemos que si hay una posibilidad de comprar un solar que será un patrimonio
de la ciudad, de todos los hospitalenses y además nos ayudan otras
administraciones y a nosotros en función del valor de mercado que pueden ser 5 o
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6 millones, al final lo que nos cuesta es 1,5 millones, pues oiga no nos parece mal
que se aproveche eso y que sea un patrimonio de todos los hospitalenses. Donde
no vamos a estar de acuerdo es en el uso que ustedes le quieran dar. Porque
entendemos que si es para un uso se prevé y que dicen ustedes, pues quizás no
estemos tan de acuerdo porque ya le digo que el distrito cultural para nosotros es
un agujero negro y que supone la grandilocuencia, que no es que estemos en
contra de la cultura, pero no de la forma que aquí se expresa y cómo se está
haciendo. La cantidad de dinero que nos cuesta y las pocas plusvalías que nos
genera.
Por ejemplo estaríamos de acuerdo en que ese solar se destinara a viviendas
sociales, alquiler social, porque nos hace mucha falta. A ver si paramos de una vez
este disparate de que haya algún joven que no pueda emanciparse porque no
encuentra un alquiler que pueda pagar. No solamente el joven sino las familias.
Entonces ahí estaríamos de acuerdo.
Residencias para personas mayores, guarderías de 0 a 3 años para la conciliación
familiar, etc, etc. Ahí si estaríamos de acuerdo. Fíjense que nosotros a nuestro
modo de ver no queremos ser sectarios, ni hacer discursos que puedan inducir a
que nosotros es que estamos en contra de todo lo que hace el gobierno. No es
verdad. En este caso ha habido criticas aquí por parte de otros grupos a que
ustedes compren un solar, también creo que iba en la dirección del uso que se le va
a dar, pero en cambio negaban que se pudiera adquirir un solar que al final es
bueno para la ciudad, cuando nos cuesta, a mi modo de ver, hay otras
administraciones que nos ponen dinero.
Yo si mañana a nivel privado tuviera que comprar algo que el valor de mercado son
5 millones y tengo ayudas que no tengo que devolver de 4, lo voy a comprar
seguro. Porque es un patrimonio que yo tengo y ustedes tienen la obligación de
generar patrimonio para nuestros vecinos y vecinas. Pero ya le digo que en lo que
no estaremos de acuerdo es en el uso que ustedes le quieren dar. Ahí si nosotros
fuéramos gobierno o tuviéramos algo que decir en el futuro, ya les digo que nos
vendría muy bien tener ese solar, pero no lo dedicaríamos a lo que ustedes apuntan
aquí.
Así que, entiendan la crítica que se hace sin acritud. Entendiendo que el tema de
las modificaciones de crédito nos parece un abuso excesivo el que se hace de
ellas. Y estamos en desacuerdo. Llevan ustedes con estas 120 a lo largo de este
mandato. Ya saben que los hemos criticado hace tiempo, no es ahora.
Hay que corregir eso y hay que tener más previsión y ver que con los presupuestos
hay que prevenir. Ustedes están capacitados para hacerlo. Creo que tienen mucha
experiencia ya, no sé por qué no lo hacen, dejadez, abandono, porque ya están
cansados. Habría que preguntárselo, porque capacitados están. Ya lo explicaran
ustedes algún día. Pues nada más, ya he dicho lo que tenía que decir. Paso la
palabra al señor Rai para que explique el punto número 4.

SR. RUIZ NARVÁEZ (CIUTADANS)
Presidenta, en primer lugar pido disculpas por anticipado por mi incapacidad para
hacer más comprensible o de más fácil comprensión el posicionamiento que voy a
defender. La propuesta que se presenta en forma de dictamen se denomina:
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Aprobación provisional de la modificación del plan de mejora urbana de zona
delimitada por la Avda. Carrilet, Avda. Fabregada, Calle Cobalto y la Avda. Pau
Casals”. Para empezar, no es cierto que la propuesta de modificación se refiera al
plan de mejora urbano. No se modifica el plan de mejora urbana, no se sustituye
ninguna palabra, ningún párrafo, ningún apartado del mismo, lo que ustedes han
traído al pleno, es un acuerdo para autorizar un uso, el residencial hotelero, a un
único propietario, el del polígono 1. Recordar que en el sector hay otro polígono
compuesto por dos islas, con la misma calificación urbanística y la misma
orientación, que dan al frontal de la Avda. Carrilet.
Para abreviar, el plan de mejora urbano se refería a tres polígonos, dos de ellos, el
polígono 1 y 2 con la misma calificación urbanística y el mismo tratamiento en el
plan de mejora urbana. Esta modificación puntual, se refiere exclusivamente al
polígono 1. No tiene sentido, a menos que sólo se quiera beneficiar a un solo
propietario, que la modificación puntual del plan mejora urbana se presente en los
términos que se trae a este Pleno. Y yo pregunto; ¿por qué no se ha establecido
que la modificación afecte o beneficie a los polígonos con la misma calificación
urbanística?, ¿tendremos que repetir todo el procedimiento legal establecido para el
supuesto de que los otros propietarios quieran acceder al uso residencial?, ¿es
consciente el gobierno municipal que, en aplicación del principio de igualdad y no
discriminación, deberá dar el mismo trato a los propietarios del polígono 2 y, por
tanto, que podemos tener todo el frontal del sector que da a la Av. Carrilet de uso
hotelero? Es simplemente un despropósito.
Continúo. De la lectura detallada de la diferente documentación que hemos podido
recopilar, hemos encontrado otros elementos que llaman la atención y que son, a
nuestro entender, preocupantes.
Primero, si la distribución equitativa de cargas en la división poligonal se realizó sin
que se incluyera el uso residencial, ¿no creen ustedes que dichas cargas y
beneficios, que recordemos afectan o benefician a los propietarios, serían
diferentes si se hubiera considerado inicialmente este uso residencial? Les aseguro
que sí. Y con la aprobación de este dictamen se estará apoyando, a nuestro
entender, un trato discriminatorio, en la parte económica, a favor del propietario del
polígono 1 en perjuicio de los propietarios del polígono 2.
Segundo, que la propia comisión territorial de urbanismo, en su acuerdo de
15/4/2010, en relación a la aprobación definitiva del plan de mejora urbana, dice, y
leo textualmente: “hay que suprimir el uso residencial en tanto no se prevé la
correspondiente reserva para sistemas correspondiente al techo de este destino”,
del destino residencial.
Tercero, tanto el plan general metropolitano como el plan de mejora urbana,
establecen que el aprovechamiento urbanístico se define por la edificabilidad de
2m2 por cada m2 de superficie neta de cada parcela. Para que todos lo
entendamos, el aprovechamiento urbanístico puede referirse a la superficie neta o a
la bruta. La superficie neta, que es la que se debería tener como referencia para los
cálculos de edificabilidad, sería la superficie total del polígono (es decir la superficie
bruta) menos la superficie que se tenga que ceder al ayuntamiento para viales,
zonas verdes y equipamientos.
Los cálculos de edificabilidad en el plan de mejora urbana se han realizado sobre
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las superficies brutas, no sobre las netas. Lo que permite una edificabilidad superior
a la establecida en el plan general metropolitano. Por lo tanto, esto va en contra de
lo establecido tanto en el plan general metropolitano como en el propio plan de
mejora urbana.
Cuarto, se nos dijo en la comisión de presidencia que el cambio de uso supondría
un incremento de las zonas verdes y viales y equipamientos. Nos gustaría que se
nos aclarara lo que se manifiesta en el informe del ADU de fecha 18/5/2018, en el
que se manifiesta: “que la modificación tiene la consideración de actuación de
transformación urbanística de dotación. Eso comportará la cesión del 10% de
incremento del aprovechamiento urbanístico, y ahora viene lo importante, y ya que
la cesión no se puede emplazar, realizar, materialmente en el ámbito delimitado, el
del polígono 1, la propiedad y el ayuntamiento convienen en sustituir las cesiones
que debería hacer por su equivalente económico”. Es decir, la incorporación del uso
residencial en el polígono 1 no permite, porque no le queda, la cesión de superficie
necesaria al ayuntamiento y se acuerda pagar su valoración en dinero al
consistorio. ¿Por qué no se informó de esto en la comisión de presidencia?,
¿tenemos que bucear en la documentación para encontrar las medias verdades o
cosas importantes que se ocultan?
Que sirva de aclaración que en ningún momento estamos imputando intereses
espurios al gobierno municipal, carecemos de pruebas para ello y damos por
supuesta la buena fe. Lo que queremos dejar patente es que las cosas se pueden
hacer de una manera más transparente, aclarando las dudas que surjan a la
oposición e intentando que en relación a su idoneidad técnico-jurídica no exista la
menor sombra de duda. Y más en temas de carácter urbanístico de tan triste
memoria en los casos de corrupción política en nuestro país.
Por lo tanto tenemos muchas dudas y creemos que la documentación que avala
este proyecto contiene incoherencias, por lo que no podemos apoyar este dictamen
y votamos en contra. Muchas gracias.

SR. BRINQUIS PÉREZ (PSC-CP)
Si brevemente a ver si soy capaz de explicar. Sobre el expediente 75 de
modificaciones de crédito, lo que hacemos es una incorporació de romanents per la
dotació, per atendre els reconeixements de crèdit.
Modificaciones de crédito para reconocimientos de crédito. Todas aquellas facturas
de reconocimiento de crédito que nos llegan a final de año no nos da tiempo
material a pagarlas y lo que hacemos es, incorporamos el dinero que estaba
presupuestado al año siguiente para poderlas pagar. Es un tema normal en
cualquier pleno municipal o en cualquier presupuesto municipal. Por lo tanto no es
que sea una mala gestión sino que, lo que hacemos es, como se hacen las cosas,
deberían ser conscientes que es así como funciona la administración pública. No
poder dudas sobre el equipo de gobierno sino que ser conscientes de cómo
funciona la administración, porque es así como se pagan las facturas a las
empresas que precisamente no son las pequeñas empresas, son las grandes
empresas, las que ejercen o que por culpa de ellas, pues estamos en temas de
impugnación de resultados de la mesa de contratación y por eso tenemos esos
reconocimientos de crédito. Nada de dar contratos a dedo como usted insinúa
muchas veces.
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SR.BELVER VALLES (PSC-CP )
Gràcies senyora Alcaldessa, per intentar contestar o aclarir alguna de les qüestions
que s’han dit respecte del dictamen número 4. A la comissió de presidència va sortir
algun dubte que va plantejar el portaveu adjunt de Ciutadans i allà vam quedar
emplaçats per poder tenir una sessió per poder veure amb tots el grups l’explicació
d’aquest dictamen i poder aclarir qualsevol tipus de dubte. Dir que en aquesta
sessió que vam celebrar divendres només va poder venir el representant de
Ciutadans i el representant del PDeCAT, la resta de grups es veu que no vam poder
assistir pel motiu que fos, per tant, no van poder plantejar els dubtes que tinguessin
o les qüestions que ells consideressin s’havien de resoldre.
Respecte del que s’ha dit avui aquí, algunes qüestions, això bé si vostès recorden i
en el cas del senyor Rainaldo Ruiz que ha aprofundit prou en el dictamen, ho coneix
perfectament, de tot un planejament que es va fer a principis dels anys 2000. Era el
que es coneixia com el PRAI, la reforma de la zona industrial en aquest àmbit
central de la ciutat de L’Hospitalet. Un dels objectius per intentar anar ràpid i no
cansar-los, és que la façana de l’avinguda Carrilet no sigui una façana industrial
sinó que pugui arribar a ser al ritme o amb la voluntat que també la propietat així ho
desitgi, que sigui una façana urbana. Ja que a la ciutat és una de les avingudes
principals que creua longitudinalment tota la ciutat i pensem que aquesta façana
que tingui un caire urbà i no industrial, ja que a la vorera de davant, d’aquesta
avinguda, de l’avinguda Carrilet, és absolutament residencial, fora bo que aquesta
avinguda tingués aquest caràcter urbà.
Això significa que a les illes, sectors que diem, d’aquest territori, la façana que dóna
al carrer de darrera, al carrer Cobalt, manté el seu teixit industrial i la seva façana
industrial, per això tal com explicava el senyor Rainaldo Ruiz en el cas d’aquesta illa
que té tres polígons, hi ha dos polígons que tenen façana a Av.Carrilet on es
planteja la possibilitat d’aquest canvi d’ús i a la façana que dóna al carrer Cobalt no,
perquè es manté el teixit industrial. Aquesta és la voluntat, que es pot estar d’acord
o no, senzillament ho poso a sobre de la taula perquè quedi clar que no és una
cosa que estiguem fent avui, està fet des de l’any 2004 aquesta definició.
A partir d’aquí, el que s’ha fet i el que es fa amb tots aquest polígons i amb tots
aquest sectors, és la modificació del planejament o els plans de millora urbana quan
la titularitat del sòl, que evidentment és privada, insta aquesta modificació. Per tant
aquesta modificació és promoguda, és instada pel titular del sòl com a promotor. En
aquesta promoció del sòl no s’incrementa en cap cas el sostre. El sostre que ja
estava destinat, predestinat prèviament en aquesta modificació. Aquí el que es fa,
és una modificació o una ampliació dels usos. Els usos aquí previstos eren tots
terciaris, aquí estava previst i aprovat prèviament, era que tot el sostre fos destinat
a oficines. I aquí el que es fa és ampliar això d’oficines a aquest residencial no
permanent, que és el que s’anomena en el tema d’hotels o qualsevol altre tipus de
residencial no permanent, en cap cas habitatge.
I aquí el que es fa és la concreció d’aquest ús. Respecte de les cessions tal i com
vam explicar el divendres extensament també per acabar d’aclarir-ho, era que sòl i
sostre que es pot destinar en el conjunt dels tres polígons de tot el sector a
equipaments, es concentren en el sector 1 per acabar de tenir una concentració de
la cessió de sòl d’equipaments municipals de manera i forma que no tinguem tres
petits equipaments a deshora per dir-ho d’alguna manera, perquè cada una
d’aquestes cessions es produirien en el moment en que desenvolupés la
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modificació, sinó tenir-ho des de bon principi. Que es pot estar d’acord o no però
nosaltres entenem que és molt eficient, de fet, aquesta previsió de cessió d’aquest
ús d’equipaments és on està previst poder posar els mòduls provisionals del centre
de secundaria pel Districte I.
Per tant, aquesta és la realitat. Després hi ha algunes altres qüestions i el senyor
Rainaldo Ruiz plantejava alguna que vam debatre el divendres sobre els metros de
sostre respecte al sòl net o sòl brut. Li vam explicar des de l’Agència de
Desenvolupament Urbà com la diferència entre el sòl brut i net en el cas del que és
destinat a industrial, té una comptabilització diferent de quan esta comptabilitzat
com a residencial, o com a residencial no permanent, o com a terciari per a l’ús
d’oficines.
Ell deia jo no ho comparteixo, i evidentment continua sense compartir la
interpretació o com es desenvolupa en aquesta norma.
Respecte a les compensacions a zona verda, no zona verda. Des de el principi, des
de fa un any ja es preveia que en funció de que no es desenvolupa el conjunt del
sector, sinó que només es desenvolupa un polígon, la compensació per no
concentració del sòl qualificat de 6B, es pogués fer per compensació de manera
econòmica i no en la cessió dels terrenys en allà. Per tant és un sistema o una
possibilitat absolutament prevista i que per tant aquí volem desenvolupar.
Per acabar, estem parlant d’un terreny originàriament qualificat d’industrial, que en
tota la modificació de planejament, ja estava previst i ja estava qualificat com a
terciari i per tant, aquí el que s’està canviant o el que s’està incloent és la possibilitat
de que aquest terciari, es a dir, oficines, a part d’oficines pugui ser d’ús hoteler, per
tant no s’està modificant un sòl industrial perquè ja no té aquesta qualificació. No
s’està posant residencial com habitatge, no s’està fent això, s’està ampliant el
terciari d’oficines a hoteler.
Els hi torno a dir el que deia al principi, hi ha algunes al·legacions que feia el que fa
el titular del polígon 2 que també dóna façana a l’avinguda Carrilet, en el fons el
titular del polígon 2 el que diu és, escolti perquè això que apliquen al polígon 1 no
m´ho apliquen a mi també? El que se li diu és, escolti, estem treballant sobre el
polígon 1 perquè és el que ha instat la modificació. Si vostè insta una modificació en
la mateixa direcció i dintre dels paràmetres que estan previstos en el planejament
aprovat, no hi haurà evidentment cap inconvenient en fer exactament lo mateix.
Però ell, ni ho ha promogut ni sembla que tingui intenció de promoure-ho, per això
no s’actua sobre el polígon 2. Perquè el titular és un altre privat, no ha promogut, o
no té la intenció o no la ha tingut fins ara de promoure aquesta modificació.
Evidentment si aquest senyor ho promou haurem de veure quin és el plantejament
que fa. Si entra dintre dels paràmetres admesos en el PRAI que insisteixo, es va
aprovar en l’any 2004, si està dintre d’aquests paràmetres, doncs evidentment
haurem de donar tot el tràmit.
Respecte a temes de mobilitat, com els hi deia, a la qualificació del sòl, és un sòl de
terciari i del terciari al residencial no permanent és evident perquè ho diu la norma,
no l’Ajuntament de L’Hospitalet, ni aquest regidor, que la mobilitat generada que es
té considerada és menor en el residencial no permanent que en el terciari. Això no
és una opinió nostra, això és el que diu la norma.
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SRA. ALCALDESSA
Obrim una altra possibilitat de comentar. Hi ha algú que vulgui afegir alguna cosa?

SR. GARCIA VALLE (CIUTADANS)
Sí, ¿cómo ha quedado el punto 4 por favor?, ¿se ha tumbado?
Bueno señor Fran Belver, usted ha dado unas explicaciones que nos parecen muy
bien, muy correctas y demás. Pero fíjese la diferencia que hay de opinión en cuanto
lo que es el gobierno y lo que es toda la oposición. Le han tumbado la moción. Algo
habrá que no nos convence señor Fran Belver, por lo tanto sería bueno como usted
dice que se explicaran cosas, quizá no tenemos tanta capacidad como ustedes
para verlo tan claro. Puedo ser el más tontito de la clase y no entenderlo, ¿pero
cree que todos somos tontitos? Algo pasa.
En definitiva que tiene que haber más dialogo, tiene que fluir más el dialogo, y
tenemos que conocer las cosas que ustedes hacen. Y para eso estamos. Con los
diferentes puntos de opinión que podamos tener, pero seguramente, si abordamos
las cosas como hay que abordarlas, y no hacemos de rodillo que no están los
tiempos para eso, es probable que llegáramos a más puntos de acuerdo.
Ya le digo, yo puedo ser lego para esto, otros pueden ser más dotes pero, ¿todos?,
algo habrá que no nos convence señor Fran Belver. Ya le digo, a ver si pronto
vamos a tener un nuevo mandato, a ver si podemos corregir el tiro y el que sea
gobierno pues que escuche a la oposición, que hablemos y que nos entendamos en
lo que sea posible entender. Seguramente seremos capaces de entenderlos, no
somos tan brutos. Sobre todo por el beneficio de nuestros vecinos y vecinas. Tome
nota porque al final todos en contra.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, hi ha alguna qüestió més? Sí, Sra. Secretària.

SRA. SECRETÀRIA
Sí, no sé si no ho he entès o no he pres bé nota. Em sembla que faltava el
posicionament del grup municipal d’ERC sobre el punt 12.

SR. GARCIA ACERO (ERC-AM)
Si, hem fet una pregunta a l’equip de govern i quan contestin la pregunta farem
posicionament.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, encara teníem temps i podem contestar.

SR.BELVER VALLES (PSC-CP )
A la pregunta que feia el senyor Toni García, sí evidentment, la previsió de destí de
les naus dels edificis és pels temes de cultura popular.
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SR. GARCIA ACERO (ERC-AM)
Doncs votarem a favor.

SRA. ALCALDESSA
Ha pres nota Sra. Secretària? Molt bé.
Passem a la part segona del Ple, de control, fiscalització d’Òrgans de govern,
mocions, participació, precs i preguntes.

La Sra. Alcaldessa-Presidenta, finalitzat el debat dels punts de la Comissió
Permanent de Presidència, declara rebutjat el punt 4 i aprovats la resta de punts,
segons els resultats de les votacions que s’inclouen a continuació en cadascun
d’ells.

ALCALDIA-PRESIDÈNCIA
ACORD 1.- RELATIU AL SORTEIG PÚBLIC PER A LA DESIGNACIÓ DELS
COMPONENTS DE LES MESES ELECTORALS, QUE S’HAN DE FORMAR PER
A LES ELECCIONS DE DIPUTATS AL PARLAMENT EUROPEU I PER LES
ELECCIONS LOCALS DEL 26 DE MAIG DE 2019. (EXP. 19623/2019)
El Tinent d'Alcaldia, titular de l'Àrea de Coordinació, Planificació, Desenvolupament
econòmic i Ocupació, en exercici de les facultats que per a l’administració executiva
li corresponen a aquesta Àrea pel decret de l’alcaldia 6375/2016, de 26 de juliol,
proposa al Ple com a òrgan competent:
VISTOS els Reials Decrets 206 i 209/2019, d’1 d’abril, publicats al Butlletí Oficial de
l’Estat número 79, de 2 d’abril de 2019, pel qual es convoquen, respectivament,
Eleccions de diputats al Parlament Europeu i Eleccions Locals el 26 de maig de
2019, en la forma establerta a la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim
electoral general (LOREG).
ATÈS que segons l’article 26 de la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim
electoral general, correspon als Ajuntaments, sota la supervisió de les Juntes
Electorals de Zones, la celebració del sorteig públic per a la designació dels
membres que formaran les meses electorals, el qual haurà de tenir lloc entre els
dies 25è i 29è posteriors a la convocatòria.
VIST l’acord de la Junta Electoral de Zona de l’Hospitalet de 16 d’abril de 2019, pel
qual s’acorda, entre altres, autoritzar a tots els ajuntaments que formen la jurisdicció
de la Junta a la utilització de sistemes informàtics per al sorteig de les meses
electorals, la delegació en els secretaris d’aquests ajuntaments de la supervisió del
sorteig i la posterior signatura de les notificacions dels esmentats nomenaments.
VISTES les especificacions del sorteig per a la designació dels components de les
meses electorals que presidiran les votacions en les eleccions del 26 de maig de
2019 elaborades pel departament d’informàtica, que figuren incorporades a
l’expedient.
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VIST que de conformitat amb l’article 26 de la LOREG, amb la modificació
incorporada per la Llei Orgànica 2/2011, de 28 de gener, podran ser membres de
Mesa les persones majors d’edat i menors de 70 anys, incloses al cens electoral de
cada Mesa, que sàpiguen llegir i escriure, essent requisit per ser President/a
disposar del títol de Batxiller o Formació Professional de segon grau i,
subsidiàriament, Graduat Escolar o equivalent.
VIST l’informe jurídic emès per la Secretaria General del Ple, el 10 d’abril de 2019
(LH 12/2019).
El Ple a proposta del Tinent d’Alcaldia de l’àrea de Coordinació, Planificació,
Desenvolupament econòmic i Ocupació,
ACORDA:
PRIMER.- NOMENAR els/les membres de les 268 meses electorals que s’han de
formar en aquest municipi per a la celebració de les Eleccions de Diputats al
Parlament Europeu i les Eleccions Locals, segons resultat del sorteig que figura en
la relació nominal diligenciada per la Secretària de la Corporació que s’incorporarà
a l’expedient.
SEGON.- APROVAR la llista de reserves de càrrecs resultant del sorteig, per a
possibles substitucions dels/de les nomenats/des inicialment, la qual figura en la
relació nominal diligenciada per la Secretària de la Corporació que s’incorporarà a
l’expedient.
TERCER.- COMUNICAR aquest acord i el resultat del sorteig a la Junta Electoral
de Zona de l’Hospitalet.
QUART.- COMUNICAR els corresponents nomenaments a les persones que hagin
resultat designades com a membres de les meses electorals.
ACORD 2.- DONAR COMPTE AL PLE DE LA RESOLUCIÓ DEL REGIDOR
PRESIDENT DEL DISTRICTE I NÚM. 1833/2019, DE 13 DE MARÇ, RELATIVA A
LA MODFICACIÓ LA COMPOSICIÓ NOMINAL DEL CONSELL DEL DISTRICTE I
(CENTRE, SANT JOSEP I SANFELIU). (EXP. 8017/2016)
Es dóna compte de l’acord que es transcriu seguidament, del qual se’n donen per
assabentats els assistents a la sessió.
El Regidor de Govern de Participació Ciutadana, en exercici de les facultats de
control i fiscalització dels òrgans de govern que corresponen al Ple, en aplicació del
que disposa l'article 34.3 del Reglament Orgànic de Participació Ciutadana vigent
(BOP 25-02-2013), DÓNA compte al Ple de la resolució del Regidor President del
Districte I, núm.1833/2019, de 13 de març, que literalment diu:
“El Regidor President del Districte I en exercici de les facultats que per a
l’administració executiva li corresponen a aquesta Àrea pel decret de l’alcaldia
6374, de 26 de juliol de 2016, en relació amb el procediment que es segueix per la
designació dels membres del Consell del Districte
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ATÈS que per acord de l’Ajuntament Ple en data 29 de gener de 2013, es va
aprovar definitivament el Reglament Orgànic de Participació Ciutadana d’aquest
Ajuntament, que inclou la regulació jurídica dels Consells de Districtes, el qual va
ser publicat en el BOP de 25 de febrer de 2013, i que inicià la vigència, de
conformitat amb la seva disposició final, el dia 26 de febrer de 2013, és a dir, el dia
següent a la seva publicació en el BOP.
ATÈS que el Ple de l’Ajuntament en sessió de 19 de juny de 2015, convocada amb
caràcter de Ple d’organització, de conformitat amb l’article 58 i ss. del Reial Decret
2568/1986, pel qual s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim
jurídic de les entitats locals, va determinar la composició genèrica dels Consells
dels Districtes, la qual ha estat modificada per acords del Ple de 24 de novembre de
2015, convalidat per acord de 22 de desembre de 2015.
ATÈS que per Resolució del Regidor President del Districte I número 8307/2015, de
23 d’octubre, es va establir la composició nominal del Consell de Districte I,
posteriorment esmenada per la Resolució 8831/2015, de 10 de novembre.
VIST que pel Decret de l’Alcaldia 1583/2016, de 9 de març, (BOPB 21.03.2016),
que va revocar el Decret 8046/2015, es van designar els/les Presidents/es, els/les
Vicepresidents/es i els/les vocals membres de la corporació dels diferents Consells
dels Districtes; el qual ha estat modificat pel Decret 6670/2016, de 9 de setembre,
(BOPB 4.11.2016) únicament en relació a la Presidència del Consell de Districte III
(Santa Eulàlia-Granvia Sud); pel Decret 669/2018, d’1 de febrer, (BOPB
12.02.2018), únicament en relació a la Presidència i la Vicepresidència dels
Consells del Districte IV (La Florida-Les Planes) i del V (Pubilla Cases-Can Serra); i
pels Decrets 1571/2018, de 9 de març, i 8891/2018, de 4 de desembre, únicament
en relació al/a la regidor/a vocal dels Consells dels Districtes en representació del
grup polític municipal del Partit Popular i als/a la regidors/a no adscrits/a.
VISTOS els escrits que consten a l’expedient, presentats per diverses entitats
membres del Consell de Districte, en els que es sol·licita la modificació del
representant respectiu al Consell.
ATÈS que l’article 34.3 del vigent reglament orgànic de participació ciutadana (BOP
de 25.02.2013), determina que correspon al/a la Regidor/a President/a del Districte
dictar la resolució que fixa la composició nominal del Consell de Districte,
El Regidor President del Districte I (Centre, Sant Josep i Sanfeliu) en exercici de les
facultats que li atorga l’art. 34.3 del Reglament Orgànic de Participació Ciutadana
vigent,
D I S P O S O:
PRIMER.- MODIFICAR la composició nominal del Consell de Districte I (Centre,
Sant Josep i Sanfeliu), en relació a la representació del grup polític municipal del
Partit Popular i als/a la regidors/a no adscrits/a, conforme als Decrets número
1571/2018, de 9 de març i número 8891/2018, de 4 de desembre.
SEGON.- DONAR-SE per assabentat dels escrits presentats per AMPA CEIP
BUSQUETS I PUNSET, AS. SOC CULT CENTRO CASTELLANO-LEONÉS, ASS.
CENTRE CATÓLIC DE L'H, CLUB D'AEROMODELISME DELTA ,CLUB PETANCA
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L'HOSPITALET CENTRE, COLLA DIABLES FOLCAT DIABÒLIC, DONES DEL
CENTRE,
LA TALAIA. ASS. PER LES FESTES DEL CENTRE i STAT.
ORNITOLÒGICA DE L'H pel mitjà dels quals disposen el canvi dels seus respectius
representants en el Consell de Districte.
TERCER.- DETERMINAR la composició nominal del CONSELL DE DISTRICTE I
(Centre, Sant Josep i Sanfeliu), la qual deriva dels apartats anteriors i de les
actuacions i resolucions que consten a la part expositiva de la present Resolució i
que és la següent:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
1
2
3
4
5
1
2
3
4

AA.VV. DEL CAMÍ DE LA FONTETA
AGRUPAMENT ESCOLTA LOLA ANGLADA
AMPA CEIP BUSQUETS I PUNSET
AS. CULTURAL "EL ATENEILLO DE L'H"
AS. ECUATORIANOS JIPIJAPENSES EN CAT

TERESA CASALS CARBONELL
JOSEP M. ESTEVE GUILERA
YOLANDA GARCIA RODRÍGUEZ

AS. SOC CULT CENTRO CASTELLANO-LEONÉS
ASS. CATALANA AMICS DEL BONSAI
ATENEU DE CULTURA POPULAR
CASINO DEL CENTRE DE L'H.
CENTRE D'ESPLAI XIXELL
ASS. CENTRE CATÓLIC DE L'H
CLUB CICLISTA LA CATALANA
CLUB D'AEROMODELISME DELTA
CLUB PETANCA L'HOSPITALET CENTRE
CLUB PETANCA SANFELIU
COLLA DIABLES FOLCAT DIABÒLIC
ASS. DE DIABLES KABRA DE L'H.
COLLA INFANTIL DE DIABLONS I TABALERS
DONES DEL CENTRE
FUNDACIÓ SANT ROC
ASS. GENT GRAN L'HOSPITALET-CENTRE
GRUP BOTIGUES DEL CENTRE I SANT JOSEP
JUBILADOS Y PENS. SANT JOSEP
LA TALAIA. ASS. PER LES FESTES DEL CENTRE
SETMANA DE CANT CORAL A L'HOSPITALET
STAT. ORNITOLÒGICA DE L'H
GENT DE PAU

LAURENTINO HERNANDEZ HERNANDEZ
JORDI DOMÉNECH ROMA
CLEMENTINA ERILL PRAT
JOSEP MIQUEL GOYTA VENDRELL
NOELIA TORRES GARCIA
TONI MONRÒS
JOSÉ ANTONIO PEREZ FERNÁNDEZ
ANTONIO SANCHEZ MALDONADO
MIGUEL ROMERO MARQUEZ
JUAN NAVARRO GONZALEZ
XAVIER GARCIA i ALBAREDA
MARC PUIGÜELO VIÑADO
JAVIER CAVIEDES GARCIA
CARMEN MARQUÉS FRANCO
MARÍA SEGALÀ NOVELL
JORDI SIMÓ CASALS
PILAR PALAU SABATER
JUSTO HERRERA HERRERA
ELVIRA BARBER CARBONELL
VICENÇ ADRUBAU SUÑÉ
JOSEP MIQUEL BADIA CASAS
ISABEL ABAIJON YAÑEZ

VEÏNS
VEÏNS
VEÏNS
VEÏNS
VEÏNS

Mª. CARMEN HUESO BRUNET
ANTONIA LÓPEZ BARBA
JESÚS ROCOSA MITJAVILA
JOAN RAMÓN PATÓN MATA
LUÍS ESTEVEZ DIEGUEZ

PRESIDENT DEL CONSELL DISTRICTE
VICEPRESIDENT DEL CONSELL DISTRICTE
VOCAL REGIDOR REPRESENTANT PSC
VOCAL REGIDOR REPRESENTANT CIUTADANS
VOCAL REGIDOR REPRESENTANT ICV-EuiA5 Piratas-E
6 VOCAL REGIDOR REPRESENTANT PP

JOSE LUIS RAMÍREZ FERNÁNDEZ
VICTOR SABINO CHAVARRIA PUA

JAUME GRAELLS VEGUIN
JOSEP Mª GARCIA MOMPEL
MIGUEL MANUEL GARCIA VALLE
IVAN NIETO MARTÍNEZ
SONIA ESPLUGAS GONZÁLEZ
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7 VOCAL REGIDOR REPRESENTANT ERC
8 VOCAL REGIDOR REPRESENTANT CIU
VOCAL REGIDOR REPRESENTANT CUP-POBLE
9 ACTIU
10 VOCAL REGIDOR NO ADSCRIT
1 ASSOCIACIÓ DE VEÏNS DEL CENTRE L'H
2 ASSOCIACIÓ DE VEÏNS DE SANT JOSEP
3 ASSOCIACIÓ DE VEÏNS DE SANFELIU
REPRESENTANT
CONSELL
ESCOLAR
4 MUNICIPAL

ANTONI GARCIA I ACERO
JORDI MONRÓS IBAÑEZ
CHRISTIAN GIMÉNEZ MÁRQUEZ
FRANCISCO JAVIER MARTIN HERMOSIN
ANTONIO BISBAL PASCUAL
MANUEL PIÑAR LOPEZ
PEDRO IGNACIO RUIZ-PEINADO GARCIA-CERVIGÓN
GEMMA VAZQUEZ SIMÓ

QUART.- DONAR COMPTE al Ple de la present resolució a la primera sessió que
tingui lloc, de conformitat amb l’article 34.3 del vigent reglament orgànic de
participació ciutadana.
CINQUÈ.- NOTIFICAR aquesta resolució a les persones designades de conformitat
amb els apartats primer i segon.
SISÈ.- TRASLLADAR aquesta resolució al President del Consell de Districte I, al
Secretari del Consell de Districte I, i fer-ho públic a la pàgina web municipal.”
ACORD 3.- DONAR COMPTE DE LA RESOLUCIÓ DE LA DIRECCIÓ
GENERAL D’ADMINISTRACIÓ LOCAL, DE 20 DE MARÇ, PER LA QUAL ES
DONA PUBLICITAT A LA DELIMITACIÓ ENTRE ELS TERMES MUNICIPALS DE
L’HOSPITALET DE LLOBREGAT I DE CORNELLA DE LLOBREGAT. (EXP.
5087/2016)
Es dóna compte de l’acord que es transcriu seguidament, del qual se’n donen per
assabentats els assistents a la sessió.
VIST que per acord del Ple de 25 d’octubre de 2016, es va aprovar l’acta de
delimitació dels termes municipals de L’Hospitalet de Llobregat i Cornellà de
Llobregat.
VISTA la resolució dictada per la Directora general d’administració local, Sra. Rosa
Vestit i Villegas, el dia 20 de març de 2019, (publicada al DOGC núm. 7840 de 26
de març de 2019), per la qual es dona publicitat a la delimitació entre els termes
municipals de L’Hospitalet de Llobregat i de Cornellà de Llobregat.
Aquesta Alcaldia fent ús de les facultats que em confereixen l’article 122.2 de la Llei
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, per la present,
ES DONA COMPTE de la resolució dictada per la directora general d’Administració
Local, Sra. Rosa Vestit i Villegas, el dia 20 de març de 2019, per la qual es dona
publicitat a la delimitació entre els termes municipals de L’Hospitalet de Llobregat i
de Cornellà de Llobregat i que literalment diu:
“RESOLUCIÓ PRE/718/2019, de 20 de març, per la qual es dona publicitat a la
delimitació entre els termes municipals de l'Hospitalet de Llobregat i de Cornellà de
Llobregat.
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Els dies 25 d'octubre i 22 de desembre de 2016 els plens dels ajuntaments de
l'Hospitalet de Llobregat i de Cornellà de Llobregat van aprovar, respectivament,
amb el vot favorable de la majoria absoluta del nombre legal de membres de la
corporació, la delimitació efectuada el dia 4 d'octubre de 2016 per les comissions
municipals de delimitació respectives. Aquesta delimitació forma part del procés
d'elaboració del Mapa municipal de Catalunya, previst en l'article 28.1 del Text refós
de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu
2/2003, de 28 d'abril.
D'acord amb l'article 34.1 del Decret 244/2007, de 6 de novembre, pel qual es
regula la constitució i la demarcació territorial dels municipis, de les entitats
municipals descentralitzades i de les mancomunitats de Catalunya,
Resolc:
Donar publicitat a la delimitació aprovada pels ajuntaments de l'Hospitalet de
Llobregat i de Cornellà de Llobregat que es descriu a continuació i incorporar-la als
mapes municipals corresponents:
Fita 1: se situa al punt d'intersecció entre l'eix de la llera del riu Llobregat i l'eix de la
carretera B-20 (Ronda de Dalt) o C-32. Aquesta fita és també comuna amb el terme
municipal del Prat de Llobregat, segons els acords entre Cornellà de Llobregat i
l'Hospitalet de Llobregat i la proposta al Prat de Llobregat. Les coordenades UTM
ETRS89 31T són: X: 423823,3 i Y: 4577045,6.
Fita 2: se situa en el punt d'intersecció entre l'eix de la carretera B-20 (Ronda de
Dalt) i l'eix de la carretera del Mig. La línia de terme reconeguda entre les fites
primera i segona segueix l'eix de la carretera B-20 (Ronda de Dalt), on es troben
situades ambdues fites. Les coordenades UTM ETRS89 31T són: X: 424063,6 i Y:
4577795,1.
Fita 3: se situa en el punt d'intersecció entre l'eix del carrer de la Marina, per
Cornellà de Llobregat, o carrer de Femades, per l'Hospitalet de Llobregat, i a uns
quinze metres al sud del marge sud del passeig dels Ferrocarrils Catalans, per
Cornellà de Llobregat, o avinguda del Carrilet, per l'Hospitalet de Llobregat. La línia
de terme reconeguda entre les fites segona i tercera segueix, des de la fita segona,
l'eix de la carretera del Mig, fins a la seva intersecció amb l'eix del carrer de la
Marina o carrer de Femades, per on segueix fins a la fita. Les coordenades UTM
ETRS89 31T són: X: 424510,9 i Y: 4578601,9.
Fita 4: se situa en el punt d'intersecció entre l'eix del carrer de la Marina, per
Cornellà de Llobregat, o carrer de Femades, per l'Hospitalet de Llobregat, i la
prolongació de l'eix del tram del carrer Major que incideix (o entra) per l'est a la
plaça de la Remunta. La línia de terme reconeguda entre les fites tercera i quarta
segueix la poligonal definida per la relació de punts de coordenades UTM ETRS89
31T següents:
Punt 1 X: 424510,9 i Y: 4578601,9
Punt 2 X: 424480,5 i Y: 4578655,0
Punt 3 X: 424455,5 i Y: 4578706,7
Punt 4 X: 424435,9 i Y: 4578748,0
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Punt 5 X: 424421,3 i Y: 4578780,1
Punt 6 X: 424414,4 i Y: 4578794,8
Punt 7 X: 424384,2 i Y: 4578859,8
Punt 8 X: 424378,3 i Y: 4578872,7
Punt 9 X: 424345,3 i Y: 4578943,1
Punt 10 X: 424365,9 i Y: 4578952,4
Punt 11 X: 424373,5 i Y: 4578955,9
Punt 12 X: 424357,7 i Y: 4578993,3
Punt 13 X: 424352,3 i Y: 4579010,1
Les coordenades UTM ETRS89 31T són: X: 424352,3 i Y: 4579010,1.
Fita 5: se situa en el punt d'intersecció entre l'eix de la carretera de l'Hospitalet, per
Cornellà de Llobregat, o carrer Major, per l'Hospitalet de Llobregat, i la prolongació
de la vorada oest del carrer de Joan N. García-Nieto. La línia de terme reconeguda
entre les fites quarta i cinquena segueix, des de la fita quarta, en línia recta fins al
punt de coordenades UTM ETRS89 31T: X: 424339,2 i Y: 4579009,1, situat a l'eix
de la carretera de l'Hospitalet, per Cornellà de Llobregat o carrer Major, per
l'Hospitalet de Llobregat, i des d'aquest punt continua, per l'esmentat eix, fins a la
fita cinquena. Les coordenades UTM ETRS89 31T són: X: 424184,1 i Y: 4578953,5.
Fita 6: se situa a la vorada oest del carrer de Joan N. García-Nieto i a uns vuit
metres i cinquanta centímetres al sud del marge sud de l'avinguda de Josep
Tarradellas i Joan i a l'est de l'antic torrent de la Remunta. La línia de terme
reconeguda entre les fites cinquena i sisena segueix, des de la fita cinquena, la
prolongació de la vorada oest del carrer Joan N. García-Nieto, per on continua fins
a la mateixa vorada, per on segueix fins a la fita. Les coordenades UTM ETRS89
31T són: X: 424008,4 i Y: 4579222,0.
Fita 7: se situa a l'eix de l'antic torrent de la Remunta, a uns dotze metres al nord
del marge nord del pas sota l'estructura de la línia de ferrocarril de rodalies. La línia
de terme reconeguda entre les fites sisena i setena segueix l'eix de l'antic torrent de
la Remunta i que coincideix amb la poligonal definida per la següent relació de
punts de coordenades UTM ETRS89 31T:
Punt 1 X: 424008,4 i Y: 4579222,0
Punt 2 X: 423989,6 i Y: 4579230,2
Punt 3 X: 423961,7 i Y: 4579255,8
Punt 4 X: 423950,3 i Y: 4579262,0
Punt 5 X: 423938,4 i Y: 4579272,9
Punt 6 X: 423928,1 i Y: 4579288,7
Punt 7 X: 423924,8 i Y: 4579296,0
Punt 8 X: 423923,6 i Y: 4579308,2
Les coordenades UTM ETRS89 31T són: X: 423923,6 i Y: 4579308,2.
Fita 8: se situa a l'eix de l'avinguda de Ramon Frontera i a uns vint-i-quatre metres a
l'est del marge est de la circumval·lació existent entre aquesta avinguda, l'avinguda
de Salvador Allende, l'avinguda de la República Argentina i la via d'Enllaç. La línia
de terme reconeguda entre les fites setena i vuitena segueix la poligonal definida
per la següent relació de punts de coordenades UTM ETRS89 31T:
Punt 1 X: 423923,6 i Y: 4579308,2
Punt 2 X: 423911,8 i Y: 4579324,9
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Punt 3 X: 423819,8 i Y: 4579455,9
Punt 4 X: 423829,4 i Y: 4579495,8
Punt 5 X: 423836,0 i Y: 4579522,1
Punt 6 X: 423801,7 i Y: 4579537,5
Punt 7 X: 423762,3 i Y: 4579555,3
Punt 8 X: 423723,2 i Y: 4579573,1
Punt 9 X: 423710,7 i Y: 4579578,1
Punt 10 X: 423689,5 i Y: 4579586,1
Punt 11 X: 423685,4 i Y: 4579587,8
Les coordenades UTM ETRS89 31T són: X: 423685,4 i Y: 4579587,8.
Fita 9: se situa a la cantonada nord-est del mur existent coincident amb la
prolongació de la línia de vorada oest de la via d'Enllaç. La línia de terme
reconeguda entre les fites vuitena i novena segueix la poligonal definida per la
següent relació de punts de coordenades UTM ETRS89 31T:
Punt 1 X: 423685,4 i Y: 4579587,8
Punt 2 X: 423675,9 i Y: 4579591,3
Punt 3 X: 423669,4 i Y: 4579596,1
Punt 4 X: 423664,2 i Y: 4579600,1
Punt 5 X: 423662,4 i Y: 4579601,7
Punt 6 X: 423661,5 i Y: 4579606,9
Punt 7 X: 423658,1 i Y: 4579613,6
Punt 8 X: 423657,2 i Y: 4579614,9
Punt 9 X: 423655,2 i Y: 4579617,4
Punt 10 X: 423653,1 i Y: 4579619,9
Punt 11 X: 423643,8 i Y: 4579626,3
Punt 12 X: 423643,7 i Y: 4579626,8
Punt 13 X: 423642,0 i Y: 4579632,6
Punt 14 X: 423640,9 i Y: 4579636,7
Punt 15 X: 423639,1 i Y: 4579644,5
Punt 16 X: 423638,2 i Y: 4579651,8
Punt 17 X: 423638,2 i Y: 4579666,2
Punt 18 X: 423638,3 i Y: 4579721,9
Punt 19 X: 423638,3 i Y: 4579730,4
Punt 20 X: 423623,2 i Y: 4579757,7
Punt 21 X: 423623,3 i Y: 4579761,3
Punt 22 X: 423627,3 i Y: 4579762,7
Punt 23 X: 423623,8 i Y: 4579772,5
Punt 24 X: 423624,2 i Y: 4579781,7
Punt 25 X: 423624,8 i Y: 4579797,4
Punt 26 X: 423625,1 i Y: 4579812,3
Punt 27 X: 423625,2 i Y: 4579828,0
Punt 28 X: 423624,9 i Y: 4579843,2
Punt 29 X: 423624,4 i Y: 4579856,4
Punt 30 X: 423624,0 i Y: 4579865,3
Punt 31 X: 423623,6 i Y: 4579876,2
Aquesta fita és també comuna amb el terme municipal d'Esplugues de Llobregat.
Les coordenades UTM ETRS89 31T són: X: 423623,6 i Y: 4579876,2.
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Contra els acords plenaris d'aprovació d'aquesta delimitació, que exhaureixen la via
administrativa, les persones interessades poden interposar un recurs potestatiu de
reposició, d'acord amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del
procediment administratiu comú de les administracions públiques, o interposar
directament un recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa
Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en el termini de dos
mesos a comptar de l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució, d'acord amb
l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció
contenciosa administrativa. Les administracions públiques interessades poden
interposar un recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa
Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en el termini de dos
mesos, d'acord amb l'article 46 de la Llei 29/1998, sens perjudici de la possibilitat de
formular el requeriment previ previst en l'article 44 d'aquesta mateixa Llei.”
COORDINACIÓ, PLANIFICACIÓ, DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC I
OCUPACIÓ
ACORD 4.- PER A L’APROVACIÓ PROVISIONAL DE LA MODIFICACIÓ DEL
PLA DE MILLORA URBANA DE L’ILLA DELIMITADA PER L’AVINGUDA DEL
CARRILET, L’AVINGUDA DE LA FABREGADA, EL CARRER COBALT I
L’AVINGUDA PAU CASALS. (EXP. 38114/2018)
Es dóna compte de l’acord que es transcriu seguidament, i sotmès a votació ha
estat rebutjat amb 14 vots en contra dels representants de CIUTADANS, Srs./Sra.
Miguel Manuel García Valle, M. Carmen Esteban Fernández, Rainaldo Ruiz
Narváez i Jesús Amadeo Martín González; dels representants d’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; de la representant del PP, Sra. Sonia Esplugas González; del
representant de CiU, Sr. Jordi Monrós i Ibáñez; del representant de la CUP-PA, Sr.
Christian Giménez Márquez i dels REGIDORS NO ADSCRITS, Srs. Francisco
Javier Martín Hermosín i Pedro Alonso Navarro i amb 13 vots a favor dels
representants del PSC-CP, Srs./Sres. Núria Marín Martínez, Francesc J. Belver
Vallés, Cristian Alcázar Esteban, José Castro Borrallo, Manuel Brinquis Pérez, José
M. García Mompel, Jaume Graells Veguin, Jesús Husillos Gutiérrez, M. Ángeles
Sariñena Hidalgo, Rocío Ramírez Pérez i David Quirós Brito i del REGIDOR i
REGIDORA NO ADSCRIT/A, Sr/a. Rafael Jiménez Ariza i Cristina Santón Ramiro,
assistents presents en el moment de la votació.

HISENDA I SERVEIS CENTRALS
ACORD 5.- DONAR COMPTE AL PLE DEL GRAU DE COMPLIMENT DELS
CRITERIS DEFINITS PER A LES INVERSIONS FINANCERAMENT
SOSTENIBLES DOTADES AMB ELS ROMANENTS DE TRESORERIA PER A
DESPESES GENERALS RESULTANTS DE LES LIQUIDACIONS DELS
PRESSUPOSTOS DELS EXERCICIS 2015, 2016 I 2017. (EXP.14098/2019)
Es dóna compte de l’acord que es transcriu seguidament, del qual se’n donen per
assabentats els assistents a la sessió.
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El Tinent d'Alcaldia, titular de l'Àrea d’Hisenda i Serveis Centrals, en exercici de les
facultats que li atorga els Decrets de l’alcaldia 6374 i 6375, de 26 de juliol de 2016,
aquest darrer publicat al BOPB de 5 d’agost de 2016, previ dictamen de la Comissió
Permanent de Presidència, dóna compte al Ple del grau de compliment dels criteris
definits a la disposició addicional 16a. punt 6 del text refós de la Llei Reguladora de
les Hisendes Locals, de les inversions financerament sostenibles finançades amb el
romanents de tresoreria per a despeses generals resultants de les liquidacions del
pressupost dels exercicis 2015, 2016 i 2017.
Vist l’acord la Junta de Govern Local de data 28 de juny de 2016 d’aprovació, de
conformitat amb el disposa l’article 32, i la disposició addicional sisena de la Llei
orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera,
del destí del superàvit resultant de la liquidació del Pressupost Municipal de
l’exercici 2015, a les inversions financerament sostenibles, per import de
3.522.551,75 euros, següents:
Import
2.199.898,51

1

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

2

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

495.420,00

3

Projecte de millora de la plaça Sènia

153.705,01

4

Projecte de millora de la urbanització de la Rambla Catalana

422.690,59

5

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

250.837,64
3.522.551,75

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

Import

1

Treballs de plantació i/o substitució arbrat d'alienació i arrabasaments

2

Millora i adequació mediambiental de les instal.lacions enllumenat exterior

5.447.643,12

3

Treballs de millora accesibilitat mitjançant cobriment escocells al municipi

299.903,34

4

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

5

Projecte renovació pavimentació diferents carrers de L'Hospitalet millora accessibilitat

6

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

191.822,67

7

Projecte climatització edifici mitjans de comunicació

415.940,63

8

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

829.999,98

9

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

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

299.995,30

365.350,39
6.008.212,84

317.416,67
1.536.722,22
137.199,40
4.294.312,92
20.144.519,48

Atès que el ple municipal en sessió de data 27 de juny de 2017 aprovà l’expedient
modificació de crèdit en la modalitat de crèdit extraordinari del pressupost de
l’exercici 2017, pel finançament amb romanent de tresoreria per a despeses
generals de la liquidació de l’exercici 2016 de les inversions financerament
sostenibles relacionades a l’apartat anterior.
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Vist l’acord la Junta de Govern Local de data 15 maig de 2018, d’aprovació, del
destí del superàvit pressupostari resultant de la liquidació del Pressupost Municipal
de l’exercici 2017, per import d’11.381.400,03 euros, al finançament d’inversions
financerament sostenibles; de conformitat amb el disposa l’article 32 de la LOEPSF
i en aplicació del Reial Decret Llei 1/2018, de 23 de març, pel qual es prorroga per a
2018 la destinació del superàvit de les corporacions locals per a inversions
financerament sostenibles, següents:

Atès que el ple municipal en sessió de data 22 de maig de 2018 aprovà l’expedient
modificació de crèdit en la modalitat de crèdit extraordinari del pressupost de
l’exercici 2018, pel finançament amb romanent de tresoreria per a despeses
generals de la liquidació de l’exercici 2017 de les inversions financerament
sostenibles relacionades a l’apartat anterior.
VISTA la liquidació del pressupost municipal per a l’exercici 2018, aprovada per
Resolució del Tinent d’Alcaldia de l’Àrea d’Hisenda i Serveis Centrals en la que es
declaren com a romanents de crèdit a incorporar corresponents a despeses
autoritzades i/o adjudicades en l’exercici 2017, per a l’execució d’inversions
financerament sostenibles per import de 10.967.700,80 euros.
ATÈS que en data 12 de març de 2019 la Junta de Govern Local aprovà l’expedient
de modificació de crèdits en la modalitat d’incorporació de romanents per import de
10.967.700,80 euros, per a l’execució d’inversions financerament sostenibles, amb
la distribució següent:
Actuació

Import

1

Treballs de plantació i/o substitució d'arbrat d'alienació i arrabassament en soques a la
ciutat

299.692,07

2

Projecte per a la millora de l'enllumenat de la ciutat

907.677,20

3

Treballs de millora de l'accessibilitat mitjançant el cobriment d'escocells al municipi. (1)

4

Projecte pavimentació i voreres de diferents carrers de la ciutat

6.789.822,83

5

Projecte per l'adequació dels sistemes de calefacció de les escoles

1.195.620,42

6

Projecte canvi de gespa camps de futbol

1.774.888,28

-

10.967.700,80
(1) No es durà a terme

Atès que d’acord amb el que disposa la Disposició addicional 16a. punt 6 del text
refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, anualment, juntament amb la
liquidació del pressupost, es donarà compte al ple de la Corporació Local del grau
de compliment dels criteris definits a l’esmentada disposició en relació a les
inversions financerament sostenibles, i se’n farà públic en el seu portal web.
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VIST l’informe núm. 10/2019 de la intervenció General sobre la liquidació del
Pressupost General de l’exercici 2018.
VISTA la Memòria d’execució i del grau de compliment dels criteris definits per a les
Inversions Financerament Sostenibles finançades amb el romanent de tresoreria
per a despeses generals resultants de les liquidacions dels pressupost de l’exercici
2015, 2016 i 2017 de la Directora de Serveis de l’Àrea d’Espai Públic, Habitatge,
Urbanisme i Sostenibilitat i de la Cap de Servei de Programació i Pressupostos, de
data 2 d’abril de 2019.
VISTA la resolució núm. 1394/2019 de la liquidació del Pressupost General de
l’exercici 2018.
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, es
dona per assabentat de:
PRIMER.- Del grau de compliment dels criteris definits a la disposició addicional
16a. punt 6 del text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, de les
inversions financerament sostenibles dotades al 2016 amb el romanent de
tresoreria per a despeses generals resultant de la liquidació del pressupost de
l’exercici 2015, d’acord amb la Memòria presentada per la Direcció de Serveis
d’Espai Públic, Habitatge, Urbanisme i Sostenibilitat i el Servei de Programació i
Pressupostos, de data 2 d’abril de 2019, que consta a l’expedient i que es dona per
reproduïda, i segons el resum següent:
SITUACIÓ DE LES INVERSIONS FINANCERAMENT SOSTENIBLES FINANÇADES AMB ROMANENT DE TRESORERIA PER A
DESPESES GENERALS DE LA LIQUIDACIÓ DEL 2015
EFECTES PRESSUPOSTÀRIS I ECONÒMICS
PREVISTOS

Nº PROJECTE

Import Inicial
Projecte

EFECTES PRESSUPOSTARIS I ECONÒMICS 2018

Reducció anual
despesa
Import Adjudicat

Total
Obligacions
Reconegudes

Reducció
despesa
acumulada

2.199.898,51

-

45.524,88

1.848.794,69

1.784.844,92

26.796,17

Millora de la pavimentació de les rambles centrals de la
2
Rambla Marina i Av. Carmen Amaya

495.420,00

-

16.320,24

320.948,71

320.948,60

17.271,47

3 Millora de la plaça Sènia

153.705,01

-

8.442,93

113.530,33

85.147,75

7.107,47

4 Millora de la urbanització de la Rambla Catalana

422.690,59

-

5.134,76

422.690,59

422.690,59

3.639,96

250.837,64

-

43.200,00

250.837,64

250.765,04

38.640,00

3.522.551,75

-

118.622,81

2.956.801,96

2.864.396,90

93.455,07

1 Millora de la pavimentació a diferents carrers de la ciutat

5

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

SEGON.- Del grau de compliment dels criteris definits a la disposició addicional
16a. punt 6 del text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, de les
inversions financerament sostenibles dotades al 2017 amb el romanent de
tresoreria per a despeses generals resultant de la liquidació del pressupost de
l’exercici 2016, d’acord amb la Memòria presentada per la Direcció de Serveis
d’Espai Públic, Habitatge, Urbanisme i Sostenibilitat i el Servei de Programació i
Pressupostos, de data 2 d’abril de 2019, que consta a l’expedient i que es dona per
reproduïda, i segons el resum següent:
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SITUACIÓ DE LES INVERSIONS FINANCERAMENT SOSTENIBLES FINANÇADES AMB ROMANENT DE TRESORERIA PER A
DESPESES GENERALS DE LA LIQUIDACIÓ DEL 2016
EFECTES PRESSUPOSTÀRIS I ECONÒMICS
PREVISTOS

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

Remodelació c. Enginyer Moncunill entre Av. Miraflores i
Av. Torrent Gornal
Adequació a la nova normativa ecològica de la climatització
9
edifici biblioteca Bòbila
8

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

Import Inicial
inversió

EFECTES PRESSUPOSTARIS I ECONÒMICS 2018

Reducció anual
despesa
Import Adjudicat

Total
Obligacions
Reconegudes

Reducció
despesa
acumulada

299.995,30

-

43.200,00

299.995,30

299.866,83

-

5.447.643,12

-

560.166,00

3.301.816,49

3.010.888,26

-

299.903,34

-

63.492,00

299.903,34

264.681,14

-

293.011,01

293.011,01

-

365.350,39

-

6.008.212,84

-

31.500,00

3.623.839,72

3.579.639,41

191.822,67

-

1.680,00

138.908,00

137.656,25

606,66

415.940,63

-

6.900,00

289.031,78

284.667,55

2.300,00

829.999,98

-

3.570,00

567.636,99

564.147,50

1.716,85

317.416,67

-

6.900,00

210.447,25

196.892,93

2.300,00

1.536.722,22

-

630,00

1.182.507,75

1.182.507,74

137.199,40

-

630,00

111.218,80

111.216,80

606,66

4.294.312,92

-

25.200,00

3.573.735,00

3.573.734,99

12.133,20

20.144.519,48

-

743.868,00

13.892.051,43

13.498.910,41

19.663,37

-

TERCER.- Del grau de compliment dels criteris definits a la disposició addicional
16a. punt 6 del text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, de les
inversions financerament sostenibles dotades al 2018 amb el romanent de
tresoreria per a despeses generals resultant de la liquidació del pressupost de
l’exercici 2017, d’acord amb la Memòria presentada per la Direcció de Serveis
d’Espai Públic, Habitatge, Urbanisme i Sostenibilitat i el Servei de Programació i
Pressupostos, de data 2 d’abril de 2019, que consta a l’expedient i que es dona per
reproduïda, i segons el resum següent:
SITUACIÓ DE LES INVERSIONS FINANCERAMENT SOSTENIBLES FINANÇADES AMB ROMANENT DE TRESORERIA PER
A DESPESES GENERALS DE LA LIQUIDACIÓ DEL 2017
EFECTES PRESSUPOSTÀRIS I
ECONÒMICS PREVISTOS

Nº PROJECTE
Treballs de plantació i/o substitució d'arbrat d'alienació i
1
arrabassament en soques a la ciutat
2
3
4
5
6

Projecte per a la millora de l'enllumenat de la ciutat
Treballs de millora de l'accessibilitat mitjançant el
cobriment d'escocells al municipi (1)
Projecte pavimentació i voreres de diferents carrers de
la ciutat
Projecte per l'adequació dels sistemes de calefacció de
les escoles
Projecte canvi de gespa camps de futbol

EFECTES PRESSUPOSTARIS I ECONÒMICS 2018

Import Inicial
inversió

Reducció
anual
despesa

Import
autorització
despesa
aprovat

299.710,00

86.400,00

299.692,07

-

-

907.677,20

-

-

-

-

907.677,20

-

Total
Obligacions
Reconegudes

-

Reducció
despesa
acumulada

199.690,00

42.240,00

6.789.822,83

56.700,00

6.789.822,83

-

-

1.200.000,00

89.819,73

1.195.620,42

-

-

1.984.500,00

6.727,29

1.774.888,28

-

-

11.381.400,03

281.887,02

10.967.700,80

-

-

(1) No es durà a terme

QUART.- Publicar aquesta informació en el portal web de l’Ajuntament.
CINQUÈ.- NOTIFICAR l’acord a les àrees gestores interessades i a la intervenció
general.
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ACORD 6.- DONAR-SE PER ASSABENTAT DELS INFORMES DEFINITIUS DE
LA INTERVENCIÓ GENERAL SOBRE EL CONTROL FINANCER DE LA GESTIÓ
DEL POLIESPORTIU MUNICIPAL GORNAL EXERCICI 2017 I RESUM DE
CONTROL INTERN DE L’EXERCICI 2017. (EXP. 3811/2018)
Es dóna compte de l’acord que es transcriu seguidament, del qual se’n donen per
assabentats els assistents a la sessió.
El Tinent d'Alcaldia, titular de l'Àrea d’Hisenda i Serveis Centrals, en exercici de les
facultats que li atorga els Decrets de l’alcaldia 6374 i 6375 de 26 de juliol de 2016,
aquest darrer publicat en el BOPB de 5 d’agost de 2016, dona compte al Ple per al
seu coneixement del següent:
L’article 213 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 6 de març, pel qual s’aprova el
text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals (TRLHL) disposa que la
funció de control intern s’efectuarà en la triple accepció de funció interventora,
funció de control financer, inclosa l’auditoria de comptes, en les entitats que es
determinin reglamentàriament.
El Reial decret 128/2018, de 16 de març, pel que es regula el règim jurídic dels
funcionaris d’Administració local amb habilitació de caràcter nacional, que va entrar
en vigor el 18 de març, estableix en l’article 4.1 b) les actuacions de control, que en
exercici del control financer, l’ordenament jurídic atribueix, en tot cas, a l’òrgan
interventor.
Per acord del 26 de març de 2019 el Ple municipal restà assabentat de la Resolució
1540/2019, de la Intervenció General Municipal de 4 de març, per la qual es
modifica el “Pla Anual de Control Financer 2018” referit a l’activitat
econòmicofinancera de l’exercici 2017 de l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat i
els seus ens dependents, aprovat mitjançant Resolució de la Intervenció General
Municipal 1094/2018 de 20 de febrer de 2018, de la qual se’n va donar compte al
Ple municipals en sessió del 23 de març de 2018.
L’1 de juliol de 2018 va entrar en vigor el Reial Decret 424/2017, de 28 d’abril, pel
qual es regula el règim jurídic del control intern en les entitats dels sector públic
local que desenvolupa l’article 213 del TRLHL, que preveu a l’article 36.1 que els
informes definitius de control financer seran remesos per l’òrgan interventor al
gestor directe de l’activitat econòmicofinancera controlada i al President de l’entitat
local, així com a través d’aquest darrer, al Ple pel seu coneixement, i el seu anàlisi
constituirà un punt independent en l’ordre del dia de la corresponent sessió
plenària.
El Ple municipal en sessió del 27 de març de 2019 restà assabentat dels informes
definitius de control financer permanent i auditoria pública inclosos en el Pla anual
de Control financer de l’any 2018, referit a l’activitat econòmicofinancera de
l’exercici 2017, realitzats amb posterioritat a l’acord del Ple de 25 de setembre de
2018, de conformitat amb l’article 220.4 del TRLHL, l’article 36.1 del 424/2017 i
l’article 4.1 b) del Real decret 128/2018, de 16 de març.
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Així mateix l’article 37 del RD 424/2017 senyala que l’òrgan interventor elaborarà
amb caràcter anual i amb ocasió de l’aprovació del compte general, l’informe
resumen dels resultats de control intern assenyalat a l’article 213 del TRLHL i que el
mateix serà remés al Ple, i a la Intervenció General de l’Estat en el curs del primer
quadrimestre de cada any, i que contindrà els resultats més significatius derivades
en les actuacions de control financer i de funció interventora realitzades en l’exercici
anterior.
El Ple municipal en sessió del 27 de setembre de 2018 aprovà el Compte General
de l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat que incloïa l’Informe de la Intervenció
General Municipal número 68/2018, de 6 de setembre, “Informe resum sobre els
resultats del control intern de l’exercici 2017 realitzat fins al 31 d’agost de 2018,
emès amb motiu de l’aprovació del Compte general de l’exercici 2017, en
compliment del que disposa l'article 218, 219 i 220 del RDL 2/2004, de 5 de març,
pel que s'aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, l’article 37
del Reial decret 424/2017, de 28 d’abril, pel qual es regula el Règim jurídic del
control intern de les entitats del sector públic local”.
Vist l’informe definitiu núm. 24/2019 de control financer permanent de la Intervenció
General Municipal sobre la gestió del servei públic esportiu prestat al Poliesportiu
municipal del Gornal l’exercici 2017, de l’11 d’abril de 2019.
Vist l’informe de la Intervenció General Municipal núm. 33/2019, de 12 d’abril,
“Informe resum definitiu de control intern de l’exercici 2017”.
VIST l’article 212 del TRLRHL, en relació amb l’article 116 de la Llei 7/1985, de 2
d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local i normativa concordant que conté
el Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei
Municipal i de Règim Local de Catalunya.
El Ple, a proposta del Tinent d’Alcaldia, titular de l’Àrea d’Hisenda i Serveis
Centrals,
PRIMER. Es dona per assabentat, d’acord amb el previst a l’article 220 del TRLHL i
36.1 del RD 424/2017, de 28 d’abril de l’informe definitiu núm. 24/2019 sobre el
control financer permanent de la Intervenció General Municipal sobre la gestió del
servei públic esportiu prestat al Poliesportiu municipal del Gornal l’exercici 2017, de
l’11 d’abril de 2019.
SEGON. Es dona per assabentat, d’acord amb el previst a l’article 37 del RD
424/2017, de 28 d’abril de l’informe de la Intervenció General Municipal núm.
33/2019, de 12 d’abril “Informe resum definitiu de control intern de l’exercici 2017”.

ACORD 7.- PER APROVAR EL PLA ECONÒMIC I FINANCER 2019-2020.
(EXP.17171/2019)
Es dóna compte de l’acord que es transcriu seguidament, i sotmès a votació
s'aprova amb 13 vots a favor dels representants del PSC-CP, Srs./Sres. Núria
Marín Martínez, Francesc J. Belver Vallés, Cristian Alcázar Esteban, José Castro
Borrallo, Manuel Brinquis Pérez, José M. García Mompel, Jaume Graells Veguin,
Jesús Husillos Gutiérrez, M. Ángeles Sariñena Hidalgo, Rocío Ramírez Pérez i
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David Quirós Brito i del REGIDOR i REGIDORA NO ADSCRIT/A, Sr/a. Rafael
Jiménez Ariza i Cristina Santón Ramiro; amb 4 vots en contra dels representants
d’ERC-AM, Srs. Antoni Garcia i Acero i Jorge García Muñoz; de la representant del
PP, Sra. Sonia Esplugas González i del representant de la CUP-PA, Sr. Christian
Giménez Márquez i amb 10 vots d’abstenció dels representants de CIUTADANS,
Srs./Sra. Miguel Manuel García Valle, M. Carmen Esteban Fernández, Rainaldo
Ruiz Narváez i Jesús Amadeo Martín González; dels representants d’ICV-EUiAPIRATES-E, Sres./Sr. Ana González Montes, Juliana Carballeira Pascual i Iván
Nieto Martínez; del representant de CiU, Sr. Jordi Monrós i Ibáñez i dels
REGIDORS NO ADSCRITS, Srs. Francisco Javier Martín Hermosín i Pedro Alonso
Navarro, assistents presents en el moment de la votació, adoptant-se l’acord
següent:
El Tinent d’Alcaldia, titular de l'Àrea d’ Hisenda i Serveis Centrals, en exercici de les
facultats que li atorga els Decrets de l’alcaldia 6374 i 6375, de 26 de juliol de 2016,
publicat en el BOPB el 5 d’agost de 2016, sotmet a dictamen de la Comissió
Permanent de Presidència, el present acord per a la seva aprovació pel Ple:
Per Resolució del Tinent d’Alcalde d’Hisenda i Serveis Centrals núm. 1394/2019, de
26 de febrer, va ser aprovada la liquidació del pressupost de l’Ajuntament de
l’Hospitalet de Llobregat per a l’exercici 2018.
L’informe de la Intervenció General núm. 9/2019, de 22 febrer, sobre la verificació
del compliment dels objectius d’estabilitat pressupostaria, sostenibilitat financera i
regla de la despesa, emès amb motiu de l’aprovació de la liquidació del pressupost
general de l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat corresponent a l’exercici 2018,
constata que en els termes consolidats establerts per la Llei Orgànica 2/2012, de 27
d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, l’Ajuntament de
l’Hospitalet de Llobregat ha incomplert l’objectiu de la regla de la despesa, mentre
que ha assolit l’objectiu d’estabilitat pressupostària i l’objectiu de sostenibilitat
financera.
ATES que de conformitat amb el que estableixen els articles 21 i 23 de la LOEPSF,
l'incompliment de l'objectiu d'estabilitat pressupostaria i regla de la despesa exigeix
l'elaboració d'un Pla econòmic i financer. En el cas de les entitats incloses en els
articles 111 i 135 del Text refós de la llei reguladora de les hisendes locals, aprovat
pel RD 2/2004, de 5 de març, el Pla econòmic i financer s’elevarà a l'aprovació del
Ple de l'entitat, la qual, un cop aprovada inicialment, l’enviarà a l’òrgan de tutela
financera de la respectiva Comunitat Autònoma per a la seva aprovació definitiva.
Posteriorment, s’informarà al Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques als
efectes del seu coneixement, així com del seu seguiment, fins la seva cancel·lació.
VISTA la Memòria del Pla econòmic i financer per als exercicis 2019 i 2020 per
incompliment de la regla de la despesa en la liquidació del pressupost de l’exercici
2018 que s’ha elaborat i incorporat a l’expedient, on, entre d’altres, s’expliquen els
antecedents, les causes que han motivat l'esmentat incompliment, i les previsions
pressupostàries per als exercicis 2019 i 2020, de les entitats del sector
administració pública de l’Ajuntament de l’Hospitalet (Ajuntament de l’Hospitalet de
Llobregat, La Farga, Gestió d’Equipaments Municipals, SA., i Fundació Privada
Arranz Bravo); així com l'estimació del càlcul dels objectius d’estabilitat
pressupostaria, sostenibilitat financera i regla de la despesa, per aquests exercicis.
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ATES que segons aquestes estimacions es preveu l'acompliment dels objectius
d’estabilitat pressupostaria, sostenibilitat financera i regla de la despesa a la fi del
present exercici pressupostari i de l’exercici següent. L'elevada tresoreria, el baix
nivell d'endeutament i un estalvi net molt positiu posen de manifest una situació
econòmica de la Corporació solvent i sanejada. En conseqüència, no es preveu
l'adopció de cap mesura específica de caràcter pressupostari per garantir el seu
compliment. No obstant, es preveuen mesures de gestió i de control d’execució de
la despesa al llarg de l'exercici d'enguany per tal de garantir el seu compliment final.
VIST l’informe núm. 35/2019, de data 12 d’abril de 2019, de la Intervenció General.
VIST l’informe jurídic de data 10 d’abril de 2019 i la resta de documentació que obra
a l’expedient.
ATES que òrgan competent per a l’aprovació del Pla econòmic i financer és el Ple
de la Corporació de conformitat amb el que estableix l’article 23.4 de la Llei
Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.
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 el Pla econòmic i financer per als exercicis 2019 i 2020 del
sector administració pública de l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat, que
s’annexa a aquest acord, derivat de l'incompliment de la regla de la despesa
corresponent a la liquidació del pressupost de l'exercici 2018.
El Pla, que contempla en termes consolidats les previsions per als exercicis 2019 i
2020 de les tres unitats institucionals públiques classificades en el sector
administracions públiques, següents: Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat,
l’empresa municipal La Farga, Gestió d’Equipaments Municipals, SA., i Fundació
Privada Arranz Bravo; preveu l'acompliment dels objectius d’estabilitat
pressupostaria, sostenibilitat financera i regla de la despesa a la fi del present
exercici pressupostari i de l’exercici següent.
SEGON.- ELEVAR el Pla econòmic i financer 2019-2020 a la Direcció General de
Política Financera, Assegurances i Tresor del Departament de la Vicepresidència i
d'Economia i Coneixement de la Generalitat de Catalunya, per a la seva aprovació
definitiva.
TERCER.- REMETRE el Pla econòmic i financer definitivament aprovat al Ministeri
d'Hisenda en la forma prevista a l'apartat 2 de l'article 9 de l’Ordre HAP/2105/2012,
d'1 d'octubre, als efectes de la seva publicació en el portal web.
QUART.- INSERIR al Butlletí Oficial de la Província, a efectes exclusivament
informatius, l’aprovació del Pla econòmic i financer, i posar a disposició del públic
també a efectes exclusivament informatius, una còpia del pla econòmic i financer
que a aquests efectes romandrà dipositada a les dependències municipals (Servei
de Programació i Pressupostos).
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ACORD 8.- RELATIU A L’APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ
DE CRÈDIT NÚM. 18 DEL PRESSUPOST DE L’AJUNTAMENT PER A
L’EXERCICI 2019, CORRESPONENT ALS EXPEDIENTS 58/2019 EN LA
MODALITAT DE TRANSFERÈNCIA DE CRÈDIT I 67/2019 DE BAIXES PER
ANUL.LACIÓ/CRÈDITS EXTRAORDINARI. (EXP. 20752/2019).
Es dóna compte de l’acord que es transcriu seguidament, i sotmès a votació
s'aprova amb 19 vots a favor dels representants del PSC-CP, Srs./Sres. Núria
Marín Martínez, Francesc J. Belver Vallés, Cristian Alcázar Esteban, José Castro
Borrallo, Manuel Brinquis Pérez, José M. García Mompel, Jaume Graells Veguin,
Jesús Husillos Gutiérrez, M. Ángeles Sariñena Hidalgo, Rocío Ramírez Pérez i
David Quirós Brito; dels representants d’ICV-EUiA-PIRATES-E, Sres./Sr. Ana
González Montes, Juliana Carballeira Pascual i Iván Nieto Martínez; dels
representants d’ERC-AM, Srs. Antoni Garcia i Acero i Jorge García Muñoz; del
representant de la CUP-PA, Sr. Christian Giménez Márquez i del REGIDOR i LA
REGIDORA NO ADSCRIT/A, Sr./a. Rafael Jiménez Ariza i Cristina Santón Ramiro i
amb 8 vots d’abstenció dels representants de CIUTADANS, Srs./Sra. Miguel
Manuel García Valle, M. Carmen Esteban Fernández, Rainaldo Ruiz Narváez i
Jesús Amadeo Martín González; de la representant del PP, Sra. Sonia Esplugas
González; del representant de CiU, Sr. Jordi Monrós i Ibáñez i dels REGIDORS NO
ADSCRITS, Srs. Francisco Javier Martín Hermosín i Pedro Alonso Navarro;
assistents presents en el moment de la votació, adoptant-se l’acord següent:
El Tinent d’Alcaldia, titular de l'Àrea d’ Hisenda i Serveis Centrals, en exercici de les
facultats que li atorga els Decrets de l’alcaldia 6374 i 6375, de 26 de juliol de 2016,
publicat en el BOPB el 5 d’agost de 2016, sotmet a dictamen de la Comissió
Permanent de Presidència, el present acord per a la seva aprovació pel Ple:
ATÈS el pressupost de l’Ajuntament per a l’exercici 2019, aprovat inicialment pel
Ple de la Corporació en sessió de 21 de desembre de 2018.
VISTA la resolució núm. 398/2019 de data 23 de gener de 2019, per la qual es
declaren aprovats definitivament els pressupostos generals d’aquesta administració
municipal per a l’exercici 2019, en data 18 de gener de 2019.
ATÈS l’expedient incoat d’autorització de Transferència de Crèdit i Baixes per
anul·lació/Crèdits extraordinaris, d’acord amb el que es preveu als articles 175, 177,
179 i 180 del Text refós de la llei reguladora de les Hisendes Locals, aprovat per
RDL 2/2004, de 5 de març.
ATÈS que en la tramitació de la modificació de crèdits s’ha seguit el que disposa
l’article 5.2 de les Bases d’Execució del pressupost general per a l’exercici 2019,
que determina les atribucions de l’Ajuntament Ple d’acord amb el que estableix
l’article 123.1. p) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de Bases del Règim Local.
Vist l’informe amb observacions 28/2019, de la Intervenció General.
El Ple, a proposta del Tinent d’Alcaldia, titular de l’Àrea d’Hisenda i Serveis
Centrals, i amb el dictamen previ de la Comissió Permanent de Presidència
ACORDA:
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PRIMER.- APROVAR, inicialment la modificació de crèdit 18 del pressupost de
l’ajuntament per a l’exercici 2019, corresponent als expedients 58/2019 en la
modalitat de Transferència de Crèdit (15.700,00 euros) i 67/2019 en la modalitat de
Baixes per anul·lació/Crèdits extraordinaris (14.907,80 euros); d’acord amb el detall
que figura a l’expedient i amb el resum següent:
ESTAT D'INGRESSOS
CAP 1 - IMPOSTOS DIRECTES
CAP 2 - IMPOSTOS INDIRECTES
CAP 3 - TAXES, PP I ALTRES ING.
CAP 4 - TRANSFERÈNCIES CORRENTS
CAP 5 - INGRESSOS PATRIMONIALS
CAP 6 - ALIENACIÓ D'INVERSIONS REALS
CAP 7 - TRANSFERÈNCIES CAPITAL
CAP 8 - ACTIUS FINANCERS
CAP 9 - PASSIUS FINANCERS
TOTAL
ESTAT DE DESPESES
CAP 1 - DESPESES PERSONAL
CAP 2 - DESP CORRENTS BENS I SERVEIS
CAP 3 - DESPESES FINANCERES
CAP 4 - TRANSFERÈNCIES CORRENTS
CAP 5 - FONS DE CONTINGÈNCIA
CAP 6 - INVERSIONS REALS
CAP 7 - TRANSFERÈNCIES CAPITAL
CAP 8 - ACTIUS FINANCERS
CAP 9 - PASSIUS FINANCERS
TOTAL

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

MODIFICACIO MODIFICACIÓ
ANTERIOR
ACTUAL
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7.087.800,11
0,00
58.800,00
0,00
0,00
0,00
14.022.310,14
0,00
32.080.627,36
0,00
12.183.754,31
0,00
65.433.291,92
0,00
MODIFICACIO MODIFICACIÓ
ANTERIOR
ACTUAL
5.994.738,52
0,00
2.596.086,43
792,20
-349.649,42
0,00
591.793,58
-792,20
0,00
0,00
46.784.595,18
0,00
1.691.646,92
0,00
0,00
0,00
8.124.080,71
0,00
65.433.291,92
0,00

DEFINITIU
110.276.484,33
11.086.965,66
27.851.070,00
94.086.595,10
2.680.180,00
0,00
16.087.615,16
32.080.627,36
19.183.754,31
313.333.291,92
DEFINITIU
93.377.584,83
111.539.740,48
2.657.350,58
17.472.188,20
500.000,00
55.849.900,20
8.047.446,92
0,00
23.889.080,71
313.333.291,92

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

DENOMINACIÓ
Transferències a famílies. JIS JOVES PER LA IGUALTAT I
02 2314 489 02 03
LA SOLIDARITAT
02 2314 489 02 04 Transferències a famílies. COHESIONART

IMPORT

02 2314 489 02 05 Transferències a famílies. FORUM DE L'HOSPITALET

Crèdit Definitiu

5.880,00

5.880,00

5.027,80

5.027,80

4.000,00

4.000,00

SEGON.- ADOPTAR les mesures necessàries consistents en l’aprovació del Pla
Econòmic Financer i l’actualització del Pla de Tresoreria, als efectes de donar
compliment a les observacions recollides en l’informe de la Intervenció General
28/2019 que forma part de la documentació de l’expedient que es tramita.
TERCER.- EXPOSAR al públic per un termini de 15 dies hàbils l’expedient de
modificació de crèdits pressupostaris i, transcorregut dit termini sense que s’hagin
produït reclamacions, considerar per definitivament aprovat en compliment del que
disposa l’article 169 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.
QUART.- NOTIFICAR l’acord a les àrees gestores interessades.
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ACORD 9.DE CRÈDIT
L’EXERCICI
MODALITAT
21027/2019)

RELATIU A L’APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ
NÚM. 20 DEL PRESSUPOST DE L’AJUNTAMENT PER A
2019, CORRESPONENT A L’EXPEDIENT 69/2019, EN LA
DE BAIXA PER ANUL·LACIÓ/CRÈDIT EXTRAORDINARI. (EXP.

Es dóna compte de l’acord que es transcriu seguidament, i sotmès a votació
s'aprova amb 22 vots a favor dels representants del PSC-CP, Srs./Sres. Núria
Marín Martínez, Francesc J. Belver Vallés, Cristian Alcázar Esteban, José Castro
Borrallo, Manuel Brinquis Pérez, José M. García Mompel, Jaume Graells Veguin,
Jesús Husillos Gutiérrez, M. Ángeles Sariñena Hidalgo, Rocío Ramírez Pérez i
David Quirós Brito; dels representants de CIUTADANS, Srs./Sra. Miguel Manuel
García Valle, M. Carmen Esteban Fernández, Rainaldo Ruiz Narváez i Jesús
Amadeo Martín González; dels representants d’ICV-EUiA-PIRATES-E, Sres./Sr.
Ana González Montes, Juliana Carballeira Pascual i Iván Nieto Martínez; dels
representants d’ERC-AM, Srs. Antoni Garcia i Acero i Jorge García Muñoz i del
REGIDOR i LA REGIDORA NO ADSCRIT/A, Sr./a. Rafael Jiménez Ariza i Cristina
Santón Ramiro i amb 5 vots d’abstenció de la representant del PP, Sra. Sonia
Esplugas González; del representant de CiU, Sr. Jordi Monrós i Ibáñez; del
representant de la CUP-PA, Sr. Christian Giménez Márquez i dels REGIDORS NO
ADSCRITS, Srs. Francisco Javier Martín Hermosín i Pedro Alonso Navarro;
assistents presents en el moment de la votació, adoptant-se l’acord següent:
El Tinent d’Alcaldia, titular de l'Àrea d’ Hisenda i Serveis Centrals, en exercici de les
facultats que li atorga els Decrets de l’alcaldia 6374 i 6375, de 26 de juliol de 2016,
publicat en el BOPB el 5 d’agost de 2016, sotmet a dictamen de la Comissió
Permanent de Presidència, el present acord per a la seva aprovació pel Ple:
ATÈS el pressupost de l’Ajuntament per a l’exercici 2019, aprovat inicialment pel
Ple de la Corporació en sessió de 21 de desembre de 2018.
VISTA la resolució núm. 398/2019 de data 23 de gener de 2019, per la qual es
declaren aprovats definitivament els pressupostos generals d’aquesta administració
municipal per a l’exercici 2019, en data 18 de gener de 2019.
ATÈS l’expedient incoat d’autorització de Baixes per anul·lació/Crèdits
extraordinaris, d’acord amb el que es preveu als articles 175 i 177 del Text refós de
la llei reguladora de les Hisendes Locals, aprovat per RDL 2/2004, de 5 de març.
ATÈS que en la tramitació de la modificació de crèdits s’ha seguit el que disposa
l’article 5.2 de les Bases d’Execució del pressupost general per a l’exercici 2019,
que determina les atribucions de l’Ajuntament Ple d’acord amb el que estableix
l’article 123.1. p) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de Bases del Règim Local.
Vist l’informe amb observacions 29/2019, de la Intervenció General.
El Ple, a proposta del Tinent d’Alcaldia, titular de l’Àrea d’Hisenda i Serveis
Centrals, i amb el dictamen previ de la Comissió Permanent de Presidència
ACORDA:

…/…

40

PRIMER.- APROVAR, inicialment la modificació de crèdit 20 del pressupost de
l’ajuntament per a l’exercici 2019, corresponent a l’expedient 69/2019 en la
modalitat de Baixa per anul·lació/Crèdit extraordinari (625.153,07 euros) d’acord
amb el detall que figura a l’expedient i amb el resum següent:
ESTAT D'INGRESSOS
CAP 1 CAP 2 CAP 3 CAP 4 CAP 5 CAP 6 CAP 7 CAP 8 CAP 9 TOTAL

IMPOSTOS DIRECTES
IMPOSTOS INDIRECTES
TAXES, PP I ALTRES ING.
TRANSFERÈNCIES CORRENTS
INGRESSOS PATRIMONIALS
ALIENACIÓ D'INVERSIONS REALS
TRANSFERÈNCIES CAPITAL
ACTIUS FINANCERS
PASSIUS FINANCERS

ESTAT DE DESPESES
CAP 1 CAP 2 CAP 3 CAP 4 CAP 5 CAP 6 CAP 7 CAP 8 CAP 9 TOTAL

DESPESES PERSONAL
DESP CORRENTS BENS I SERVEIS
DESPESES FINANCERES
TRANSFERÈNCIES CORRENTS
FONS DE CONTINGÈNCIA
INVERSIONS REALS
TRANSFERÈNCIES CAPITAL
ACTIUS FINANCERS
PASSIUS FINANCERS

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

MODIFICACIO
ANTERIOR
0,00
0,00
0,00
7.129.354,37
58.800,00
0,00
14.022.310,14
32.080.627,36
12.183.754,31
65.474.846,18
MODIFICACIO
ANTERIOR
6.036.292,78
2.596.878,63
-349.649,42
591.001,38
0,00
46.784.595,18
1.691.646,92
0,00
8.124.080,71
65.474.846,18

MODIFICACIÓ
ACTUAL
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
MODIFICACIÓ
ACTUAL
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-622.081,73
622.081,73
0,00
0,00
0,00

DEFINITIU
110.276.484,33
11.086.965,66
27.851.070,00
94.128.149,36
2.680.180,00
0,00
16.087.615,16
32.080.627,36
19.183.754,31
313.374.846,18
DEFINITIU
93.419.139,09
111.539.740,48
2.657.350,58
17.472.188,20
500.000,00
55.227.818,47
8.669.528,65
0,00
23.889.080,71
313.374.846,18

SEGON.- ADOPTAR les mesures necessàries, consistents en l’aprovació del Pla
Econòmic Financer i l’actualització del Pla de Tresoreria; als efectes de donar
compliment a les observacions recollides a l’informe de la Intervenció General
29/2019, que forma part de la documentació de l’expedient que es tramita.
TERCER.- EXPOSAR al públic per un termini de 15 dies hàbils l’expedient de
modificació de crèdits pressupostaris i, transcorregut dit termini sense que s’hagin
produït reclamacions, considerar per definitivament aprovat en compliment del que
disposa l’article 169 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.
QUART.- NOTIFICAR l’acord a les àrees gestores interessades i a la Intervenció
general (servei de comptabilitat).
ACORD 10.- RELATIU A L’APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ
DE CRÈDIT NÚM. 21 DEL PRESSUPOST DE L’AJUNTAMENT PER A
L’EXERCICI 2019, CORRESPONENT ALS EXPEDIENTS 73/2019 EN LA
MODALITAT BAIXES PER ANUL.LACIÓ/CRÈDITS EXTRAORDINARIS I 74/2019
DE TRANSFERÈNCIES DE CRÈDITS. (EXP. 21266/2019).
Es dóna compte de l’acord que es transcriu seguidament, i sotmès a votació
s'aprova amb 18 vots a favor dels representants del PSC-CP, Srs./Sres. Núria
Marín Martínez, Francesc J. Belver Vallés, Cristian Alcázar Esteban, José Castro
Borrallo, Manuel Brinquis Pérez, José M. García Mompel, Jaume Graells Veguin,
Jesús Husillos Gutiérrez, M. Ángeles Sariñena Hidalgo, Rocío Ramírez Pérez i
David Quirós Brito; dels representants d’ICV-EUiA-PIRATES-E, Sres./Sr. Ana
González Montes, Juliana Carballeira Pascual i Iván Nieto Martínez; dels
representants d’ERC-AM, Srs. Antoni Garcia i Acero i Jorge García Muñoz i del
REGIDOR i LA REGIDORA NO ADSCRIT/A, Sr./a. Rafael Jiménez Ariza i Cristina
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Santón Ramiro i amb 9 vots d’abstenció dels representants de CIUTADANS,
Srs./Sra. Miguel Manuel García Valle, M. Carmen Esteban Fernández, Rainaldo
Ruiz Narváez i Jesús Amadeo Martín González; de la representant del PP, Sra.
Sonia Esplugas González; del representant de CiU, Sr. Jordi Monrós i Ibáñez; del
representant de la CUP-PA, Sr. Christian Giménez Márquez i dels REGIDORS NO
ADSCRITS, Srs. Francisco Javier Martín Hermosín i Pedro Alonso Navarro;
assistents presents en el moment de la votació, adoptant-se l’acord següent:
El Tinent d’Alcaldia, titular de l'Àrea d’ Hisenda i Serveis Centrals, en exercici de les
facultats que li atorga els Decrets de l’alcaldia 6374 i 6375, de 26 de juliol de 2016,
publicat en el BOPB el 5 d’agost de 2016, sotmet a dictamen de la Comissió
Permanent de Presidència, el present acord per a la seva aprovació pel Ple:
ATÈS el pressupost de l’Ajuntament per a l’exercici 2019, aprovat inicialment pel
Ple de la Corporació en sessió de 21 de desembre de 2018.
VISTA la resolució núm. 398/2019 de data 23 de gener de 2019, per la qual es
declaren aprovats definitivament els pressupostos generals d’aquesta administració
municipal per a l’exercici 2019, en data 18 de gener de 2019.
ATÈS l’expedient incoat d’autorització de Transferència de Crèdit i Baixes per
anul·lació/Crèdits extraordinaris, d’acord amb el que es preveu als articles 175, 177,
179 i 180 del Text refós de la llei reguladora de les Hisendes Locals, aprovat per
RDL 2/2004, de 5 de març.
ATÈS que en la tramitació de la modificació de crèdits s’ha seguit el que disposa
l’article 5.2 de les Bases d’Execució del pressupost general per a l’exercici 2019,
que determina les atribucions de l’Ajuntament Ple d’acord amb el que estableix
l’article 123.1. p) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de Bases del Règim Local.
Vist l’informe amb observacions 31/2019, de la Intervenció General.
El Ple, a proposta del Tinent d’Alcaldia, titular de l’Àrea d’Hisenda i Serveis
Centrals, i amb el dictamen previ de la Comissió Permanent de Presidència
ACORDA:
PRIMER.- APROVAR, inicialment la modificació de crèdit 21 del pressupost de
l’ajuntament per a l’exercici 2019, corresponent als expedients 73/2019 en la
modalitat de Baixes per anul·lació/Crèdits extraordinaris (157.888,42 euros) i
74/2019 en la modalitat de Transferències de Crèdits (8.000,00 euros); d’acord amb
el detall que figura a l’expedient i amb el resum següent:
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ESTAT D'INGRESSOS
CAP 1 - IMPOSTOS DIRECTES
CAP 2 - IMPOSTOS INDIRECTES
CAP 3 - TAXES, PP I ALTRES ING.
CAP 4 - TRANSFERÈNCIES CORRENTS
CAP 5 - INGRESSOS PATRIMONIALS
CAP 6 - ALIENACIÓ D'INVERSIONS REALS
CAP 7 - TRANSFERÈNCIES CAPITAL
CAP 8 - ACTIUS FINANCERS
CAP 9 - PASSIUS FINANCERS
TOTAL
ESTAT DE DESPESES
CAP 1 - DESPESES PERSONAL
CAP 2 - DESP CORRENTS BENS I SERVEIS
CAP 3 - DESPESES FINANCERES
CAP 4 - TRANSFERÈNCIES CORRENTS
CAP 5 - FONS DE CONTINGÈNCIA
CAP 6 - INVERSIONS REALS
CAP 7 - TRANSFERÈNCIES CAPITAL
CAP 8 - ACTIUS FINANCERS
CAP 9 - PASSIUS FINANCERS
TOTAL

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

MODIFICACIO MODIFICACIÓ
ANTERIOR
ACTUAL
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7.129.354,37
0,00
58.800,00
0,00
0,00
0,00
14.022.310,14
0,00
32.080.627,36
0,00
12.183.754,31
0,00
65.474.846,18
0,00
MODIFICACIO MODIFICACIÓ
ANTERIOR
ACTUAL
6.036.292,78
0,00
2.596.878,63
151.888,42
-349.649,42
-165.888,42
591.001,38
14.000,00
0,00
0,00
46.162.513,45
0,00
2.313.728,65
0,00
0,00
0,00
8.124.080,71
0,00
65.474.846,18
0,00

DEFINITIU
110.276.484,33
11.086.965,66
27.851.070,00
94.128.149,36
2.680.180,00
0,00
16.087.615,16
32.080.627,36
19.183.754,31
313.374.846,18
DEFINITIU
93.419.139,09
111.691.628,90
2.491.462,16
17.486.188,20
500.000,00
55.227.818,47
8.669.528,65
0,00
23.889.080,71
313.374.846,18

L’import de les subvencions nominatives incloses en la present modificació de
crèdits, als efectes del que s’estableix a l’article 15 de la Llei 19/2014, de 29 de
desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, es recullen
en el detall següent:
Aplicació
pressupostària
07 9251 489 02 04
04 3340 489 00 02

DENOMINACIÓ
Transferències a famílies. Creu Roja Projecte Horts Socials
Transferències a famílies i institucions sense ànim de lucre entitats
Socioculturals
TOTAL

Import

Crèdit Definitiu

6.000,00 €

6.000,00 €

8.000,00 €

146.000,00 €

14.000,00 €

152.000,00 €

SEGON.- ADOPTAR les mesures necessàries consistents en l’aprovació del Pla
Econòmic Financer i l’actualització del Pla de Tresoreria, als efectes de donar
compliment a les observacions recollides en l’informe de la Intervenció General
31/2019 que forma part de la documentació de l’expedient que es tramita.
TERCER.- EXPOSAR al públic per un termini de 15 dies hàbils l’expedient de
modificació de crèdits pressupostaris i, transcorregut dit termini sense que s’hagin
produït reclamacions, considerar per definitivament aprovat en compliment del que
disposa l’article 169 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.
QUART.- NOTIFICAR l’acord a les àrees gestores interessades.
ACORD 11.- RELATIU A L’APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ
DE CRÈDIT NÚM. 22 DEL PRESSUPOST DE L’AJUNTAMENT PER A
L’EXERCICI 2019, CORRESPONENT A L’EXPEDIENT 75/2019, EN LA
MODALITAT DE CRÈDIT EXTRAORDINARI. (EXP. 21312/2019).
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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 del REGIDOR i LA REGIDORA NO ADSCRIT/A, Sr./a. Rafael Jiménez Ariza i
Cristina Santón Ramiro i amb 13 vots d’abstenció dels representants de
CIUTADANS, Srs./Sra. Miguel Manuel García Valle, M. Carmen Esteban
Fernández, Rainaldo Ruiz Narváez i Jesús Amadeo Martín González; dels
representants d’ICV-EUiA-PIRATES-E, Sres./Sr. Ana González Montes, Juliana
Carballeira Pascual i Iván Nieto Martínez; dels representants d’ERC-AM, Srs.
Antoni Garcia i Acero i Jorge García Muñoz; de la representant del PP, Sra. Sonia
Esplugas González; del representant de CiU, Sr. Jordi Monrós i Ibáñez i dels
REGIDORS NO ADSCRITS, Srs. Francisco Javier Martín Hermosín i Pedro Alonso
Navarro; assistents presents en el moment de la votació, adoptant-se l’acord
següent:
El Tinent d’Alcaldia, titular de l'Àrea d’ Hisenda i Serveis Centrals, en exercici de les
facultats que li atorga els Decrets de l’alcaldia 6374 i 6375, de 26 de juliol de 2016,
publicat en el BOPB el 5 d’agost de 2016, sotmet a dictamen de la Comissió
Permanent de Presidència, el present acord per a la seva aprovació pel Ple:
VISTA la Resolució del Tinent d’Alcaldia d’Hisenda i Serveis Centrals núm.
1394/2019, de 26 de febrer, per la que s’aprova la liquidació del pressupost de
l’Ajuntament de L’Hospitalet de Llobregat per a l’exercici 2018.
ATÈS que en l’apartat 3r de l’esmentada resolució es declara, que del romanent de
tresoreria per a despeses generals a 31.12.2018 es destina l’import d’1.942.928,63
euros, a atendre les obligacions pendents d’aplicar al pressupost i comptabilitzades
en el compte 413.
ATÈS l’informe núm. 10/2019 de la Intervenció General sobre la liquidació del
pressupost general de l’exercici 2018 apartat XI.I Romanent de Tresoreria per a
despeses generals 2018 corregit.
VIST l’article 177 del Reial Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març, pel que s’aprova
el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, que permet finançar
crèdits extraordinaris amb càrrec al romanent de tresoreria per a despeses generals
i l’article 36.1.a) de RDL 500/1990 pel que es desenvolupa el capítol 1r del títol sisè
de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les Hisendes Locals, en
matèria de pressupostos; en relació al finançament de crèdits extraordinaris amb
càrrec al Romanent de Tresoreria per a despeses generals
ATÈS l’article 5.2 de les Bases d’Execució del Pressupost Municipal d’enguany, pel
que es determina que l’aprovació del present acord és competència del Ple
Municipal a proposta del Tinent d’Alcaldia, titular de l’Àrea d’Hisenda i Serveis
Centrals.
Vist l’informe amb observacions, número 32/2019, de la Intervenció General.
El Ple, a proposta del Tinent d’Alcaldia, titular de l’Àrea d’Hisenda i Serveis
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Centrals, i amb el dictamen previ de la Comissió Permanent de Presidència
ACORDA:
PRIMER.- APROVAR inicialment la modificació de crèdit 22 del pressupost de
l’ajuntament per a l’exercici 2019, corresponent a l’expedient 75/2019 en la
modalitat de Crèdit extraordinari per import de 588.134,88 euros corresponent a
obligacions pendents de l’exercici 2018 comptabilitzades en el compte 413; finançat
amb Romanent de Tresoreria per a despeses generals segons es recull en la
Resolució núm. 1394/2019, de 26 de febrer de liquidació del pressupost de l’exercici
2018, d’acord amb el resum següent :
MODIFICACIO MODIFICACIÓ
INICIAL
DEFINITIU
ESTAT D'INGRESSOS
ANTERIOR
ACTUAL
CAP 1 - IMPOSTOS DIRECTES
110.276.484,33
0,00
0,00 110.276.484,33
CAP 2 - IMPOSTOS INDIRECTES
11.086.965,66
0,00
0,00 11.086.965,66
CAP 3 - TAXES, PP I ALTRES ING.
27.851.070,00
0,00
0,00 27.851.070,00
CAP 4 - TRANSFERÈNCIES CORRENTS
86.998.794,99 7.129.354,37
0,00 94.128.149,36
CAP 5 - INGRESSOS PATRIMONIALS
2.621.380,00
58.800,00
0,00
2.680.180,00
CAP 6 - ALIENACIÓ D'INVERSIONS REALS
0,00
0,00
0,00
0,00
CAP 7 - TRANSFERÈNCIES CAPITAL
2.065.305,02 14.022.310,14
0,00 16.087.615,16
CAP 8 - ACTIUS FINANCERS
0,00 32.080.627,36
588.134,88 32.668.762,24
CAP 9 - PASSIUS FINANCERS
7.000.000,00 12.183.754,31
0,00 19.183.754,31
TOTAL
247.900.000,00 65.474.846,18
588.134,88 313.962.981,06
MODIFICACIO MODIFICACIÓ
INICIAL
DEFINITIU
ESTAT DE DESPESES
ANTERIOR
ACTUAL
CAP 1 - DESPESES PERSONAL
87.382.846,31 6.036.292,78
CAP 2 - DESP CORRENTS BENS I SERVEIS108.942.861,85 2.748.767,05
CAP 3 - DESPESES FINANCERES
3.007.000,00
-515.537,84
CAP 4 - TRANSFERÈNCIES CORRENTS
16.881.186,82
605.001,38
CAP 5 - FONS DE CONTINGÈNCIA
500.000,00
0,00
CAP 6 - INVERSIONS REALS
9.065.305,02 46.162.513,45
CAP 7 - TRANSFERÈNCIES CAPITAL
6.355.800,00 2.313.728,65
CAP 8 - ACTIUS FINANCERS
0,00
0,00
CAP 9 - PASSIUS FINANCERS
15.765.000,00 8.124.080,71
TOTAL
247.900.000,00 65.474.846,18

0,00 93.419.139,09
588.134,88 112.279.763,78
0,00
2.491.462,16
0,00 17.486.188,20
0,00
500.000,00
0,00 55.227.818,47
0,00
8.669.528,65
0,00
0,00
0,00 23.889.080,71
588.134,88 313.962.981,06

SEGON.- ADOPTAR les mesures necessàries consistents en l’aprovació del Pla
Econòmic Financer i l’actualització del Pla de Tresoreria, als efectes de donar
compliment a les observacions recollides en l’informe de la Intervenció General
32/2019 que forma part de la documentació de l’expedient que es tramita.
TERCER.- EXPOSAR al públic per un termini de 15 dies hàbils l’expedient de
modificació de crèdits pressupostaris i, transcorregut dit termini sense que s’hagin
produït reclamacions, considerar per definitivament aprovat en compliment del que
disposa l’article 169 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.
QUART.- NOTIFICAR l’acord a les àrees gestores interessades i a la Intervenció
general (servei de comptabilitat).
ACORD 12.- RELATIU A L’APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ
DE CRÈDIT NÚM. 23 DEL PRESSUPOST DE L’AJUNTAMENT PER A
L’EXERCICI 2019, CORRESPONENT ALS EXPEDIENTS 71, 72 I 77/2019, EN LA

…/…

45

MODALITAT DE BAIXA PER ANUL·LACIÓ/CRÈDIT EXTRAORDINARI. (EXP.
21381/2019)
Es dóna compte de l’acord que es transcriu seguidament, i sotmès a votació
s'aprova amb 19 vots a favor dels representants del PSC-CP, Srs./Sres. Núria
Marín Martínez, Francesc J. Belver Vallés, Cristian Alcázar Esteban, José Castro
Borrallo, Manuel Brinquis Pérez, José M. García Mompel, Jaume Graells Veguin,
Jesús Husillos Gutiérrez, M. Ángeles Sariñena Hidalgo, Rocío Ramírez Pérez i
David Quirós Brito; dels representants de CIUTADANS, Srs./Sra. Miguel Manuel
García Valle, M. Carmen Esteban Fernández, Rainaldo Ruiz Narváez i Jesús
Amadeo Martín González; dels representants d’ERC-AM, Srs. Antoni Garcia i Acero
i Jorge García Muñoz i del REGIDOR i REGIDORA NO ADSCRIT/A, Sr/a. Rafael
Jiménez Ariza i Cristina Santón Ramiro; amb 4 vots en contra dels representants
d’ICV-EUiA-PIRATES-E, Sres./Sr. Ana González Montes, Juliana Carballeira
Pascual i Iván Nieto Martínez i del representant de la CUP-PA, Sr. Christian
Giménez Márquez i amb 4 vots d’abstenció de la representant del PP, Sra. Sonia
Esplugas González; del representant de CiU, Sr. Jordi Monrós i Ibáñez i dels
REGIDORS NO ADSCRITS, Srs. Francisco Javier Martín Hermosín i Pedro Alonso
Navarro, assistents presents en el moment de la votació, adoptant-se l’acord
següent:
El Tinent d’Alcaldia, titular de l'Àrea d’ Hisenda i Serveis Centrals, en exercici de les
facultats que li atorga els Decrets de l’alcaldia 6374 i 6375, de 26 de juliol de 2016,
publicat en el BOPB el 5 d’agost de 2016, sotmet a dictamen de la Comissió
Permanent de Presidència, el present acord per a la seva aprovació pel Ple:
ATÈS el pressupost de l’Ajuntament per a l’exercici 2019, aprovat inicialment pel
Ple de la Corporació en sessió de 21 de desembre de 2018.
VISTA la resolució núm. 398/2019 de data 23 de gener de 2019, per la qual es
declaren aprovats definitivament els pressupostos generals d’aquesta administració
municipal per a l’exercici 2019, en data 18 de gener de 2019.
ATÈS l’expedient incoat d’autorització de Baixes per anul·lació/Crèdits
extraordinaris, d’acord amb el que es preveu als articles 175 i 177 del Text refós de
la llei reguladora de les Hisendes Locals, aprovat per RDL 2/2004, de 5 de març.
ATÈS que en la tramitació de la modificació de crèdits s’ha seguit el que disposa
l’article 5.2 de les Bases d’Execució del pressupost general per a l’exercici 2019,
que determina les atribucions de l’Ajuntament Ple d’acord amb el que estableix
l’article 123.1. p) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de Bases del Règim Local.
Vist l’informe amb observacions 34/2019, de la Intervenció General.
El Ple, a proposta del Tinent d’Alcaldia, titular de l’Àrea d’Hisenda i Serveis
Centrals, i amb el dictamen previ de la Comissió Permanent de Presidència
ACORDA:
PRIMER.- APROVAR, inicialment la modificació de crèdit 23 del pressupost de
l’ajuntament per a l’exercici 2019, corresponent als expedients 71, 72 i 77/2019 en
la modalitat de Baixa per anul·lació/Crèdit extraordinari (5.316.534,17 euros)
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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

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

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

87.382.846,31
108.942.861,85
3.007.000,00
16.881.186,82
500.000,00
9.065.305,02

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

6.355.800,00
0,00
15.765.000,00
247.900.000,00

MODIFICACIO MODIFICACIÓ
ANTERIOR
ACTUAL
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7.129.354,37
0,00
58.800,00
0,00
0,00
0,00
14.022.310,14
0,00
32.668.762,24
0,00
12.183.754,31
0,00
66.062.981,06
0,00
MODIFICACIO MODIFICACIÓ
ANTERIOR
ACTUAL
6.036.292,78
0,00
3.336.901,93
0,00
-515.537,84
0,00
605.001,38
0,00
0,00
0,00
46.162.513,45
-5.316.534,17
5.316.534,17
2.313.728,65
0,00
0,00
0,00
8.124.080,71
0,00
66.062.981,06
0,00

DEFINITIU
110.276.484,33
11.086.965,66
27.851.070,00
94.128.149,36
2.680.180,00
0,00
16.087.615,16
32.668.762,24
19.183.754,31
313.962.981,06
DEFINITIU
93.419.139,09
112.279.763,78
2.491.462,16
17.486.188,20
500.000,00
55.227.818,47
8.669.528,65
0,00
23.889.080,71
313.962.981,06

SEGON.- ADOPTAR les mesures necessàries, consistents en l’aprovació del Pla
Econòmic Financer i l’actualització del Pla de Tresoreria; als efectes de donar
compliment a les observacions recollides a l’informe de la Intervenció General
34/2019, que forma part de la documentació de l’expedient que es tramita.
TERCER.- EXPOSAR al públic per un termini de 15 dies hàbils l’expedient de
modificació de crèdits pressupostaris i, transcorregut dit termini sense que s’hagin
produït reclamacions, considerar per definitivament aprovat en compliment del que
disposa l’article 169 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.
QUART.- ACTUALITZAR l’annex d’inversions amb la incorporació dels crèdits
pressupostaris i el seu finançament que són objecte d’aquesta modificació, segons
detall següent:
Codi Projecte

Descripció

2119 19.2.020162 Adquisició nau industrial Districte Cultural
Adquisició nau industrial Districte Cultural
Ctra. Del Mig - C.Cobalt
Adquisició naus industrials Districte
2119 19.2.020161
Cultural (DIBA)
TOTAL
2119 19.2.020162

Import

Finançament

749.885,40

Prestec

1.032.524,18

Prestec

3.534.124,59

Pla Xarxa de Governs
Locals (DIBA)

5.316.534,17

CINQUÈ.- NOTIFICAR l’acord a les àrees gestores interessades i a la Intervenció
general (servei de comptabilitat).
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II. CONTROL I FISCALITZACIÓ DELS ORGANS DE GOVERN, PARTICIPACIÓ
CIUTADANA, MOCIONS, PRECS I PREGUNTES

DESPATX OFICIAL DE DECRETS I RESOLUCIONS
ACORD 13.- DONAR COMPTE DELS DECRETS D’ALCALDIA I LES
RESOLUCIONS DICTADES PER DELEGACIÓ, CORRESPONENTS AL PERÍODE
DEL 13 DE MARÇ AL 9 D’ABRIL DE 2019, QUE COMPRENEN ELS NÚMEROS
DEL 1766 AL 3053. (EXP. 4013/2019)
En compliment del que determina l’article 52.1 del Reglament Orgànic del Ple de
l’Ajuntament de L’Hospitalet, aprovat en sessió de 20 de desembre de 2011 i
publicat en el Butlletí Oficial de la Província de 12 de gener de 2012, es dóna
compte dels decrets dictats per l’alcaldia i les resolucions dictades pels tinents
d’alcaldia i regidors de govern en l’exercici de les competències delegades que
comprenen del número 1766 de data 13 de març, al número 3053 de data 9 d’abril
de 2019.
Les relacions dels decrets i resolucions corresponents han estat trameses als
diferents grups polítics municipals. Del seu contingut se’n donen per
assabentats/des els membres de la corporació presents a la sessió.

DESPATX OFICIAL JUNTA DE GOVERN LOCAL
ACORD 14.- DONAR COMPTE DELS ACORDS APROVATS PER LA JUNTA DE
GOVERN LOCAL CORRESPONENTS A LES SESSIONS 11,12,13 I 14 DE 19 I 26
DE MARÇ; 2 I 9 D’ABRIL DE 2019. (EXP. 3697/2019)
En compliment del que determina l’article 52.2 del Reglament Orgànic del Ple de
l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat, aprovat en sessió de 20 de desembre de
2011 i publicat en el Butlletí Oficial de la Província de 12 de gener de 2012, es dóna
compte dels acords aprovats per la Junta de Govern Local des de l’últim Ple
ordinari. Les actes de les sessions són les corresponents als números 11,12,13 i 14
de 19 i 26 de març, i de 2 i 9 d’abril de 2019, respectivament.
Les esmentades actes han estat trameses als diferents grups polítics municipals, de
les quals se’n donen per assabentats/des els membres de la corporació presents
a la sessió.
L’Alcaldessa pregunta als presents si existeix alguna intervenció en relació als
dos punts anteriors. No existint cap pronunciament, dóna pas a l’apartat de
participació ciutadana.
PARTICIPACIÓ CIUTADANA
ACORD 15.- PETICIÓ DE PARAULA DE L’ENTITAT AMPA ESCOLA PATUFET
SANT JORDI, SOL·LICITANT INTERVENIR AL PLE PER FER PÚBLIC EL
RECONEIXEMENT DEL MODEL D’ESCOLA SINGULAR EN EL SEU 50È
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ANIVERSARI. (EXP. AJT/22055/2019)
En relació a la petició de paraula sol·licitada per l’entitat AMPA Escola Patufet Sant
Jordi, es produeixen les intervencions següents:
SRA. ALCALDESSA
Ara tenen la paraula perquè quedi constància a l’acta, si us plau, ens diuen el nom i
el càrrec. Ara li fem arribar el micròfon. Com just després d’aquesta paraula hi ha
una moció presentada conjuntament pel PSC, ICV, ERC amb l’adhesió de CiU i de
la CUP-PA, doncs, vostès intervindran i després ja ens posicionarem tots el partits
polítics en l’apartat de mocions. Té la paraula.

SR. J. M. V. (President Patufet-Sant Jordi)
Senyora Alcaldessa, senyores Regidores i senyors Regidors, sóc J. M. V., havia
estat mestre de l’escola Patufet, els meus fills van anar a l’escola Patufet. Després
vaig formar part de l’AMPA com es deia llavors, vaig ser president de la mateixa i un
cop va acabar aquest periple tant lligat a l’escola, he estat col·laborant sovint amb
l’escola en altres activitats que m’han demanat els mestres i els responsables de la
mateixa entitat.
Aleshores ha estat l’entitat o sigui l’Escola Patufet Sant Jordi-Francesc Batallé i
Aragonès qui m’ha demanat si podia presentar aquesta moció que va sortir del
AFA. I això és el que vaig a llegir. És una moció perquè es reconegui a l’escola
Patufet Sant Jordi-Francesc Batallé i Aragonès amb motiu del 50è aniversari.
“Atès que l’escola Patufet Sant Jordi-Francesc Batallé i Aragonès celebra enguany
el seu 50è aniversari.
Atès que al llarg d’aquest any tot un seguit de persones i col·lectius estretament
vinculats amb l’escola han dissenyat un divers i complert conjunt de propostes, de
les quals una de destacada n’és la voluntat que el Ple municipal de la ciutat en faci
un reconeixement explícit.
Atès que l’escola ha sol·licitat rebre aquest reconeixement del màxim òrgan de
representació política de la ciutat mitjançant una moció que sigui aprovada de forma
majoritària amb el suport dels diferents grups polítics amb representació al
consistori.
Atès que la història de l’escola Patufet Sant Jordi-Francesc Batallé i Aragonès neix
en la foscor de la dictadura franquista i ho fa de la mà d’un entusiasta, tenaç i
perseverant grup de persones totalment compromeses amb la recuperació de tot un
seguit de valors universals que llavors el feixisme ofegava.
Atès que la celebració del cinquantenari és una excel·lent ocasió d’agrair aquest
ingent esforç, audaç i ple de voluntarisme que aquesta generació d’hospitalencs i
hospitalenques va aportar a la ciutat i a la qual alguns d’ells malauradament no hi
ha pogut arribar.
Atès que l’escola promou un projecte de gestió democràtica a tots els nivells:
personal docent i no docent, famílies i nens i nenes, tot treballant el valors
universals del respecte i la llibertat individual i col·lectiva. Un projecte fonamentat en
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la creença i la posada en valor de l’escola pública, catalana, laica i de qualitat. Un
projecte basat en la inclusió, la diversitat com a font d’enriquiment, amb una lluita
constant per la equitat. I també en la defensa i la creença del dret dels pobles a
defensar la seva llengua, la seva cultura, els seus costums, els seus paisatges i, en
definitiva, el seu patrimoni cultural.
Atès que l’escola Patufet Sant Jordi-Francesc Batallé i Aragonès posa en valor el fet
que són els nens i les nenes els protagonistes del seu procés d’ensenyament i
aprenentatge.
Atès que ha cuidat molt totes i cadascuna de les diferent capacitats de la persona i
la seva intel·ligència múltiple cercant alhora tots els llenguatges d’expressió i
comunicació oral, escrita, corporal, musical, matemàtica i, darrerament, tecnològica.
Atès que l’escola aporta el treball d’aspectes com la personalitat, les emocions, els
sentiments, l’autoestima i l’autoconcepte, la dinàmica de grups, el sentit de
pertinença i de participació en la societat i la cooperació, la solidaritat i la
coresponsabilitat tot educant l’autonomia i el sentit crític i el diàleg i la negociació
com a eina de resolució de tots els conflictes.
Atès que l’escola Patufet Sant Jordi-Francesc Batallé i Aragonès fou la primera
escola de la ciutat que va recuperar el català com a llengua vehicular i en recuperar
la celebració de les festes populars del país. Atès que ha estat pionera i impulsora
de la creació de les primeres APas, desprès AMPAS i ara AFAs de la ciutat, del
coneixement del medi natural i social del país, tot fent-ne sortides i colònies des
dels més petits fins als més grans.
Atès que l’escola Patufet Sant Jordi-Francesc Batallé i Aragonès ha estat
fonamental en el naixement de l’entitat El Casalet de Mestres de L’Hospitalet, en
l’impuls des dels seus inicis de l’Escola d’Estiu a L’Hospitalet, ara recentment
recuperada i ha estat i és partícip de l’organització i formació permanent del
personal docent de la ciutat.
Atès que l’escola Patufet Sant Jordi-Francesc Batallé i Aragonès ha estat
fonamental per a la creació de l’escola Bressol Patufet Sant Jordi de la ciutat i ha
estat present, des del seu inici en espais de participació, com són el Consell
Municipal de Nois i Noies de la ciutat i de les xarxes de criança.
Atès que l’escola Patufet Sant Jordi-Francesc Batallé i Aragonès ha estat i és una
escola pública, catalana, laica, inclusiva i compromesa amb la ciutat, en constant
renovació i que no deixa de vetllar per a la qualitat del model d’ensenyament públic
de L’Hospitalet.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, em sabia greu tallar-li perquè el temps és, de totes maneres com
normalment hi ha un primer torn després si haguessin hagut intervencions, hagués
hagut un segon. He estat una mica més laxa en aquesta intervenció.
Passem a les mocions del grups polítics municipals perquè es puguin posicionar a
una de les mocions que es presenta, que és precisament aquesta. Per tant així,
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donarem la possibilitat de que tots els grups polítics es puguin posicionar respecte a
la moció.
MOCIONS DELS GRUPS POLÍTICS
MOCIONS CONJUNTES
En relació a les mocions que figuren amb els números 16, 17, 18 i 19 a
l’ordre del dia, es produeixen les intervencions següents:
SRA. ALCALDESSA
Per fer la presentació, abans de donar la paraula, el Sr. Graells la tindrà per parlar
de la número 16, el Sr. Christian Giménez la número 17, Sr. García la 18 i el Sr.
Monrós la 19.
Hem acordat 2,30 minuts per cada una de les intervencions, per tant pregaria si
tenim el minutatge del 2,30? Ja ho faig jo, no es preocupi.

SR. GRAELLS VEGUIN (PSC-CP)
Bé. Jo defenso una moció que el que fa és expressar en nom de la ciutat de
L’Hospitalet l’agraïment a la tasca educativa en el llarg d’aquests 50 anys. Ara fem
el 50 aniversari, per la escola pública Patufet Sant Jordi-Francesc Batallé i
Aragonès. Com a referent en defensa del model educatiu d’escola pública,
catalana, laica, inclusiva i de qualitat. Ho fem per petició de la pròpia escola però
estic segur i parlo crec, en nom de tots el grups que donen suport a aquesta moció,
per convenciment de la tasca immensa que ha fet l’escola Patufet, permeteu que
faci resum del nom, durant aquests 50 anys. Crec clarament que l’origen d’aquells
mestres, d’aquelles famílies emprenedores, tenaces com dieu a la moció. Tenen
també un origen que va més enrere en el temps, d’aquells mestres de l’escola nova
del segle XIX, d’aquells mestres de la república que van patir la repressió profunda
durant els 40 anys de franquisme i que representaven el progrés, la modernitat, la
innovació ja en temps de la república.
Aquells mestres que en el tardo franquismes, en els barris aquests propers aquí del
ple de l’ajuntament, van iniciar aquest projecte magnífic, van tenir altres mestres,
altres referents importants que jo crec que podem fer homenatge aprofitant aquesta
moció com són, en Ferrer i Guardia, en Pau Vila, la Sandra Galí, el Pere Vergés
amb la seva magnifica Escola del Mar, la Rosa Sensat amb l’escola del Bosc, el
Joaquim Xirao, etc.
Aquest magnífic equip de mestres que van construir un país que en paraules del
president de la República, Manuel Azaña, va dir, “fem de l’escola pública l’escut de
la república”, i jo crec que amb això, transmetia que assumia tots els valors de
l’escola nova. Valors que recuperen aquests mestres i que l’han estat mantenint
durant aquests 50 anys, parleu d’escola activa, d’escola pública, laica, d’escola
creativa, innovadora, flexible, on tot parteix de les necessitats dels alumnes i no de
les rigideses i falsament igualitàries dels currículums i que per tant, sou un exemple
de renovació pedagògica.
Passos importants en el que és la construcció de la ciutat educadora de
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L’Hospitalet. Només tinc 2,30 minuts per 50 anys no es pot resumir.

SR. GIMÉNEZ MÁRQUEZ (CUP-PA)
Avui presentem aquesta moció, a l’últim Ple municipal abans de les noves eleccions
municipals. I ho fem, com a resposta al moment polític actual i com a continuïtat, de
la moció per declarar L’Hospitalet ciutat Antifeixista, aprovada el passat desembre
de 2018.
Des del punt de vista d’aquest grup municipal, i entenem que també des dels grups
que han expressat que donen suport a la moció: PSC, ICV-EUIA-Pirates, ERC i
CiU, el compromís contra la xenofòbia, el masclisme i el feixisme, ha de ser molt
clar a la ciutat de L’Hospitalet de Llobregat.
Tenint en compte les dades del vot a les eleccions generals, no és estrany preveure
que malauradament, aquests valors que tant rebutgem seran encarnats per VOX, a
les properes eleccions municipals. I potser, fins i tot amb representació institucional
dins d’aquest Ple. És per això, que es fa encara més necessari seguir ampliant
aquest compromís antifeixista, evitant així que aquest discurs formi part d’aquest
Ajuntament.
Fem per tant, una crida a fer un front comú contra el feixisme des de l’àmbit
municipal. Perquè és un deure amb el moment històric i amb la conjuntura
internacional. Perquè cal donar un pas endavant i expressar públicament
posicionaments polítics clars, per a no ser partícips del blanquejament de la negació
de la memòria històrica, la banalització de la violència masclista, la LGTBIfòbia o la
normalització de postures racistes i xenòfobes, contràries als drets humans i el dret
universal a migrar. Aquest és el discurs d’odi que promulgava abans Plataforma per
Catalunya i ho va fer durant 4 anys també en aquest Ple i ara és possible que faci
aquest altre partit polític.
Essent per tant, els objectius polítics d’aquesta formació, atacs clars als drets
humans, als drets de les dones, de les persones migrades i LGTBI. I essent també
part dels seus objectius, l’atac a les bases de consens de la sanitat i l’educació
públiques, universals i inclusives, presentem aquesta moció amb un objectiu clar.
Expressar i constatar públicament el compromís ferm de les formacions polítiques
que voten a favor de la present moció, de no formar govern municipal en cap dels
supòsits, amb VOX, ni tampoc facilitar amb el seu vot, ja sigui a favor o abstenció,
l’accés al govern d’aquest partit polític, durant possibles plens d’investidura
municipals futurs. No passaran. Gràcies.

SR. GARCIA ACERO (ERC-AM)
Aquesta és una moció que presentem en nom del sindicat de periodistes i també en
nom de les treballadores i treballadors dels mitjans de comunicació local.
Ens hagués agradat que aquesta moció l’haguessin pogut presentar, doncs els
representants sindicals i els treballadors i les treballadores però malauradament no
pot ser així perquè el reglament orgànic d’aquest Ple i el reglament de participació
ciutadana ho impedeix. Un reglament que havent decidit modificar-ho a partir del
2015 i que ha finalitzat aquesta legislatura i encara no s’ha modificat per una manca
de voluntat política de l’equip de govern local.
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Com vostès saben els controvertits blocs electorals, durant les campanyes
electorals, imposen un temps i un ordre d’informació sobre els partits en funció dels
resultats obtinguts en els anteriors comicis. Aquesta imposició de temps obvia
completament els criteris periodístics, la llibertat informativa que hauria de regir
qualsevol tipus d’informació. Conscients que molts ciutadans i ciutadanes i moltes
entitats i associacions creiem que els mitjans de comunicació locals han de ser un
mitjà de comunicació de qualitat, mitjans propers, plurals i objectius i fets amb
criteris periodístics, per tant amb aquests criteris ens oposem a lo que serien els
blocs electorals.
I amb motiu de les eleccions municipals del proper 26 de maig en nom dels
periodistes d’aquesta ciutat, instem a l’ajuntament a que impulsi les accions i els
consensos necessaris entre les diferents formacions polítiques per eliminar els
blocs electorals i que la informació dels mitjans de comunicació públics locals
durant aquesta campanya siguin fets des de criteris periodístics. També instem
doncs a l’ajuntament a impulsar la creació d’una comissió de periodistes externs
que realitzi un seguiment de la informació de la campanya presentant informes
setmanals sobre la pluralitat, neutralitat de les informacions dels mitjans de
comunicació local.
I finalment, també instem a les diferents forces polítiques a arribar a consensos per
permetre que la informació durant la campanya electoral, s’elabori seguint criteris
periodístics, de manera que els professionals puguin treballar en favor de l’interès i
els serveis públics sense interferències representant els blocs electorals i evitant les
reclamacions davant la Junta Electoral.

SR. MONROS IBÁÑEZ (CiU)
Respecte a la moció sobre els serveis de bicisharing perquè compleixi la normativa
sobre l’accessibilitat. Recordar que el setembre del 2017, l’equip de govern de
L’Hospitalet obria les portes a aquest servei de bicicletes compartides ofert per la
companyia mobike.
Tots em vist que d’alguna manera, aquesta mobilitat sostenible a la ciutat s’ha posat
en dificultats, atès a l’aparcament que es produeix d’aquestes bicicletes. Què
demanem? Des de l’associació Sumem impulsora d’aquesta moció, el que
demanem és que atès una resolució de la Síndica de Greuges, que l’ajuntament
compleixi amb la Llei d’accessibilitat i demanem que en un termini de 15 dies a la
aprovació d’aquesta moció, si és aprovada, doncs, adopti les prescripcions de la
Síndica de Greuges de L’Hospitalet sobre les bicicletes compartides, reflex de la
resolució final 23/2019.

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

SR. JIMÉNEZ ARIZA (REGIDOR NO ADSCRIT)
Gràcies Alcaldessa, respecte a la moció número 16 votaré a favor i agrair i
reconèixer la tasca educativa i pedagògica de l’escola Patufet Sant Jordi a la ciutat
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durant aquests 50 anys. Sobre la moción 17, por los futuros pactos con una
formación en concreto, votaré en contra, no votaré en contra porque no esté de
acuerdo con los acuerdos, si no que estoy totalmente en contra de la simple
presentación de esta moción. No entiendo a razón de qué hay que presentar una
moción dirigida exclusivamente a un partido político que ni tiene representación en
este consistorio, ni se sabe si la tendrá. Muchas veces parece que los
autoproclamados antifascistas sean los que más ganas tienen que una formación
en concreto ocupe escaños en las instituciones. Por mi parte como representante
de una formación que se presentará a las próximas municipales, ya puedo avanzar
el compromiso de que no pactaremos ni con VOX, de la misma forma que no
pactaremos ni con la CUP, ni con ERC, ni con Junts x Cat. Es decir, no pactaremos
con ningún partido que base su ideología en el nacionalismo.
En la moción 18 estando muy en desacuerdo con la Ley Electoral que nos rige pero
debiendo respetarla, por lo tanto votaré en contra de la moción.
Y la moción 19, la moción sobre el bicisharing votaré a favor. Como habíamos dicho
muchas veces estamos trabajando en ello y además rápidamente se implantarán
las medidas que pidió la Síndica. Gracias.

SRA. SANTÓN RAMIRO (REGIDORA NO ADSCRITA)
Gràcies. En primer lloc, agrair la intervenció del Sr. V. i donar l’enhorabona a
l’escola Patufet per aquests 50 anys de tasca educativa a la nostra ciutat. Votaré
favorablement la moció del seu reconeixement, així com la moció de compromís
contra el proper govern municipal en el que pugui participar l’extrema dreta.
Sobre la moció d’accessibilitat relacionada amb el servei de bicisharing, votaré
favorablement tot i que trobo que administrativament serà una mica complexa que,
en 15 dies que ens marca el primer acord, es puguin poder posar en marxar tots el
mecanismes que s’han de activar per millorar aquest servei.
En tant a la moció del blocs electorals, comentar que és un debat que trobo
completament necessari, el tema de la distribució d’aquests blocs. Però és
imprescindible que transcendeixi l’àmbit local. I aquest debat s’ha d’elevar amb un
objectiu, que és, aconseguir un consens suficient perquè hi hagi un canvi legislatiu.
La Llei Orgànica del Règim Electoral General ens marca quins han de ser els
criteris de la Junta Electoral per aquesta distribució als mitjans i no tenim
competències a nivell local per poder modificar una llei, amb lo qual trobo que amb
el fons de la qüestió estic completament d’acord, votaria favorablement; però la
forma no la trobo adient per tant voto en contra d’aquesta moció. Gràcies.

SR. MARTÍN HERMOSÍN (REGIDOR NO ADSCRIT)
Gracias, la primera la votaré favorablemente, la segunda la votaré en contra, la
tercera abstención y la cuarta a favor.

SR. PEDRO ALONSO NAVARRO (REGIDOR NO ADSCRIT)
A favor de la 16, en contra de la 17, abstenció en la 18 i a favor de la 19.
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SRA. ESPLUGAS GONZÁLEZ (PP)
Gracias Sra. Alcaldesa, respecto al reconeixement de l’Escola Patufet, el PP
s’abstindrà. En primer lloc dir-li que em sorprèn que el Sr. V., que molt amablement
ens ha fet l’exposició de motius representa a tots el pares i les mares d’aquest
col·legi i vingui amb el llacet groc posat. Llavors jo crec que és una manca de
respecte perquè entenc que hi ha persones que dins de la seva escola, hi ha
persones que no tenen aquesta sensibilitat, per tant, això per endavant.
Respecte a la moció en si, nosaltres no valorarem afirmacions que es fan dins de la
moció, com el fet de que només l’escola és en català, no és novetat per ningú que
el partit del PP defensa una escola bilingüe en català i castellà com a llengües
vehiculars i tampoc valorarem la recuperació que vostès diuen de la celebració de
les festes populars del país, perquè suposo que el país ha de ser Espanya. No vull
entendre que des de l’escola es pugui fer política.
No estem d’acord amb aquesta moció bàsicament perquè ja se’ls hi ha fet un
reconeixement a la Sala de Plens, jo mateixa per respecte vaig venir a aquesta Sala
de Plens i vaig ser present en el reconeixement que se’ls hi va fer des de
l’Ajuntament. Hi era la Sra. Alcaldessa, hi era el regidor Graells d’educació i per tant
avui el Sr. Graells ha reproduït el discurs que va fer en aquell moment. Per tant,
nosaltres no entenem que ara vostès vinguin aquí a demanar un altre
reconeixement perquè sembla que el que se’ls hi va fer en el seu moment, fa
poques setmanes, o s’ha quedat curt, petit o no han tingut prou. Nosaltres
considerem que va ser un acte molt maco, repeteixo jo, hi vaig ser i per tant no crec
que se li hagi de donar un altre reconeixement, màxim quan ja s’ha donat.
A més a més aquest reconeixement no només ve a la Sala de Plens amb la
presència de l’Alcaldessa, la presència del regidor d’educació, sinó dels portaveus
que en aquell moment vam ser convidats i que voluntàriament i per respecte a
l’escola vam voler ser presents. No només és això sinó que també el diari de
L’Hospitalet, la TV de L’Hospitalet i el digital de L’Hospitalet també es van fer ressò
d’aquest reconeixement per tant, ens abstenim perquè entenem que ja s’ha fet.
Independentment de que nosaltres podem pensar o no, respecte a l’escola i el
model educatiu, això és independent. El reconeixement hi és, nosaltres vam ser
presents per respecte i per tant no entenem que ara es vingui aquí, a més a més
pot marcar un precedent respecte altres associacions o altres escoles o entitats que
se’ls hi fa un reconeixement, no en tenen prou i venen aquí a demanar un altre. Per
tant aquest és el motiu pel qual ens abstindrem.
Respecte a la moció dels partits polítics respecte a l’extrema dreta, votarem en
contra. Perquè pensem que on està la extrema izquierda? Los partidos
independentistas desprecian a aquellos que no son como ellos. Las próximas
elecciones habrá partidos que concurren y que tienen otras sensibilidades, también
de extrema derecha y de extrema izquierda. Entonces ustedes sólo se centran en la
extrema derecha, máxime además, cuando no sabemos si va a tener
representación.
Ustedes hablan constantemente del cordón sanitario, nosotros el PP ya ha sufrido
el cordón sanitario por parte del PSC, del pacto del Tinell con ICV y ERC, o
muchísimos otros, incluso CiU en su momento fue al notario explícitamente para
decir que no votaría con el PP, nosotros no somos como ustedes. El PP respetará
el resultado que salga y mantendrá acuerdos. Porque desde el PP entendemos que
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todas aquellas fuerzas políticas que se presenten en estas próximas elecciones,
que cumplan la ley y que cumplan la Constitución y que finalmente tengan el apoyo
del pueblo que será soberano, que decidirá si merecen el apoyo o no, nosotros
posteriormente, cuando estemos aquí sentados valoraremos si hay que hacer algún
acuerdo o no.
Además, ustedes mismos lo dicen en la moción, Plataforma por Cataluña, se
presentó, obtuvo dos concejales y a la siguiente legislatura, al segundo mandato
Plataforma desapareció porque, repito, el pueblo es soberano y les retiró la
confianza.
Cuando ustedes hablan de racismo y supremacismo, también incluyen entonces al
presidente Torra, aquel que decía que somos hienas, somos bestias con rostro
humano, aquellos que no somos catalanes o que no seguimos el hilo
independentista por tanto, señores el PP no va a entrar en el juego. Además, ¿es
legítimo que se de amparo a actitudes fascistas y autoritarias impidiendo la entrada
de la candidata del PP a una universidad autónoma de Barcelona?, ¿eso es
democracia? Yo creo que no. Y máxime además cuando tenemos a la Sra. Laura
Borràs, candidata de Junts per Catalunya, como que dice que, claro que el PP, la
candidata iba a la autónoma a buscar problemas. Por tanto nosotros no entramos al
juego y vamos a votar en contra.
Respecto a la moción del minutaje en función de la representación política, tema
medios de comunicación, nos vamos a abstener porque desde el PP creemos que
es cierto que se debe abrir una profunda reflexión sobre el tema, no viene de ahora.
Lo arrastramos desde diferentes campañas. Pero entendemos que a pocas
semanas de las elecciones municipales realmente cambiar las reglas de juego, no
nos parece adecuado. Personalmente yo puedo compartir con muchos de los
periodistas, me dedico al sector de la comunicación, y por tanto puedo compartir
planteamientos, pero entendemos que a pocas semanas de las elecciones
municipales, nosotros tenemos seriamente dudas. Porque además ustedes están
planteando una serie de, como por ejemplo, constituir una comisión de periodistas
externos, ¿Quién la va a constituir? ¿Quién los va a nombrar? El Pleno, el gobierno,
los propios periodistas… no lo vemos claro.
Además como se reconoce en la propia moción, en los últimos años, los bloques se
han flexibilizado. Y ya no se hace un cómputo diario, sino que se hace al final de
campaña y evidentemente como no puede ser de otra manera, ya a día de hoy el
criterio del contenido de las noticias y de la crónica, ya es con criterios periodísticos.
Por tanto nosotros vemos dudas y nos vamos a abstener.
Respecto a la moción del servei de bicicletas nosotros votaremos a favor, es cierto,
desde el PP ya hace unos meses presentamos una moción al respecto con otras
fuerzas políticas aquí presentes. Entendemos que es un servicio que puede ser
positivo pero a día de hoy, está creando más problemas que beneficios.
En este caso nosotros lo que pedimos también, instamos al gobierno municipal a
que cumpla las exigencias de la Síndica, que ha sido muy clara en exigir al
gobierno, que tome medidas respecto al tema. Porque si ya es difícil compartir
espacio y que los peatones puedan convivir con patines, bicicletas y demás, pues si
se le añade que la persona tiene una diversidad funcional, el problema se agrava
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notablemente. Por tanto nosotros creemos que es muy acertada esta moción y la
votaremos a favor. Gracias.

SR. GARCIA MUÑOZ (ERC-AM)
Primer de tot, és donar la benvinguda i saludar els veïns que ens acompanyen, els
que porten llaç i els que no el porten també.
Sobre la moció 19 sobre la moció de les bicicletes compartides per nosaltres és
realment preocupant la gestió que ha fet l’equip de govern de la prova pilot amb
l’empresa Mobike durant tots aquests mesos. Des del començament han actuat de
manera poc transparent, d’esquenes als grups de l’oposició però també d’entitats i
ciutadans i ciutadanes de L’Hospitalet inclús mofant-se a través de la xarxa quan hi
havia queixes.
La bicicleta es una peça clau en una mobilitat sostenible, i cal fer una aposta
decidida. Un servei de bicicleta compartida a L’Hospitalet és del tot necessari, i les
dades d’ús així ho demostren.
Hi ha una demanda a la que cal donar resposta. Ens cal un sistema públic i que
permeti la intermodalitat i la connexió amb altres municipis, en especial amb
Barcelona, perquè som una realitat metropolitana. Però l’equip socialista ha optat
per una empresa privada, que opera només a L’Hospitalet, i amb un sistema sense
ancoratge totalment incompatible amb la nostra ciutat.
La pròpia ordenança de Mobilitat estableix que cal deixar tres metres de distància
quan s’aparca una bicicleta. Excepte si és de Mobike, que llavors l’Ajuntament
permet que no es compleixi l’ordenança.
Aquest és un dels molts incompliments amb la normativa, amb l’ordenança de
mobilitat però també amb la pròpia llicencia atorgada, que l’Ajuntament porta mesos
permetent, i que des d’Esquerra Republicana, altres grups i entitats de la ciutat
portem mesos denunciant.
Hi ha motius suficients per revocar la llicencia, donats els reiterats incompliments.
Però no sabem que espera fer el govern socialista. En comptes de reconèixer que
potser es van equivocar i no s’ha fet una gestió correcta, no sabem si pretenen fer
com si res, i que se segueixi perjudicant l’accessibilitat a la ciutat, o dissimular i
esperar que finalitzi la prova pilot, i després ja veurem.
Cal valentia, per reconèixer errors i treballar amb la resta de grups i entitats de
L’Hospitalet per aconseguir un servei de bicicleta compartida com cal a L’Hospitalet.
Sense perjudicar l’accessibilitat, que sigui públic i amb estacionaments fixes a la
calçada, i que ens permeti connectar amb Barcelona. I aprofito també per reclamar
al govern des del mes de gener vam presentar una sèrie de preguntes sobre el
servei de Mobike que no han estat respostes.
Ens van respondre el passat mes amb respostes buides, fent còpia i pega. Vam
preguntar un altre cop al Ple sobre aquestes qüestions, demanant les dades que ja
havíem demanat al gener i avui ens han fet saber que necessiten una pròrroga.
Quan diem que el govern actua amb poca transparència, ens referim a això. Dades
que segons la llicència, l’empresa està obligada a donar a l’equip de govern
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mensualment. Doncs als grups de l’oposició es neguen a proporcionar-nos
aquestes dades. Llavors, reitero un altre cop si és possible que quan es demani
informació se’ns faci arribar i no se’ns demani pròrrogues i pròrrogues. Coses que
preguntem al gener, som a l’abril, quasi maig i no tenim resposta. Gràcies. Votarem
a favor.

SRA. GONZÁLEZ MONTES (ICV-EUiA-PIRATES-E)
Molt bona tarda, primer de tot agrair als veïns i veïnes que porten la seves
reivindicacions a aquí, al Ple, la seva presencia i els donem suport en totes i
cadascuna d’elles. També agrair la presencia de la comunitat educativa de l’escola
Patufet Sant Jordi. És molt important la tasca que esteu fent en aquesta ciutat. El
nostre agraïment es queda molt petit davant d’aquesta tasca i us encoratgem a que
continueu perquè sou molt necessaris en aquesta ciutat per continuar educant
hospitalecs i hospitalenques en aquests valors de la escola catalana. Moltíssimes
gràcies.
Respecte a la moció 18 que és per la eliminació de blocs informatius. Nosaltres
durant tota aquesta legislatura, hem donat suport als mitjans de comunicació
d’aquesta ciutat i sempre hem lluitat perquè siguin plurals i respectin tota la
diversitat i puguin fer aquesta tasca informativa davant lo que seria l’interès
informatiu i també el criteri periodístic. Evidentment per això donarem suport a
aquesta moció i votarem a favor.
Respecte a la moció 19, que el servei de bicisharing compleixi la normativa sobre
accessibilitat. Ja des de el primer moment que el tinent d’Alcalde de mobilitat ens va
presentar aquest projecte, nosaltres vam manifestar els nostres dubtes de que
aquest projecte fos adequat per la ciutat i això el temps ens ha donat la raó. Les
dificultats que tenim en molts carrers per sortejar el número, cada dia més elevat,
de bicicletes que estan mal estacionades i dificultant el pas. Nosaltres considerem
que aquest servei no ha complert. Donarem suport a aquesta moció i donem suport
també a la Síndica de L’Hospitalet que ja ha fet les seves consideracions.

SR. NIETO MARTÍNEZ (ICV-EUiA-PIRATES-E)
Nosaltres ens hem adherit a la moció17, no podia ser d’una altra manera. Si ens
comprometem òbviament, la extrema dreta ni aquí ni enlloc, no entenc alguns
arguments “peregrinos” auto justificatius possiblement, d’altres opcions personals o
polítiques.
Creiem que la ciutadania catalana i hospitalense i espanyola ha parlat, ha donat
l’esquena a la extrema dreta, homòfoba, masclista, agressiva i uniformadora,
aquesta és la millor moció que ha pogut expressar-se fa uns dies.

SRA. ALCALDESSA
Senyor Nieto, una qüestió. És que aquest torn és per posicionar-nos d’aquelles
mocions que no subscrivim. Val? Ho farem a la següent.

SR. GARCIA VALLE (CIUTADANS)
La 16, el tema de la escuela Patufet Sant Jordi. Nosotros vamos a votar a favor
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porque nos parece bien que se reconozca el 50 aniversario de cualquier tipo de
entidad. Ha hecho un trabajo, son muchos años y si ha llegado a esa meta de 50
años quiere decir que algo habrán hecho bien. Evidentemente 50 años no se
cumplen cada día.

Se escolten aplaudiments entre el públic.

En cualquier caso, a ver, yo les agradezco el aplauso, pero no aplaudan porque a lo
mejor lo que voy a decir ahora no les gusta.
Pero habría que hacer un protocolo para que cualquier entidad de la ciudad que
cumpla 50 años, tenga también ese reconocimiento, no tiene por qué ser. ¿Porque
sabe qué pasa? Con eso evitaremos lo que he venido a decir antes, que la simpatía
o afinidad de un grupo o de un alcalde o de cualquier político, se vea en estas
mociones que puede tenerla obviamente con toda legitimidad del mundo, pero no
hay porque hacer un agravio comparativo con otras entidades que también se lo
merecen. Llegar a 50 años tiene un valor, seguro que han hecho algo bien, seguro,
bastante bien porque no todo el mundo llega a esa meta.
Lo que pasa es que, por poner un ejemplo, el instituto público Torres i Bages el año
pasado cumplió el 50 aniversario y nadie trajo aquí una moción. Quizás no tendría
las simpatías o ningún grupo afín para que lo trajera aquí, pero se lo habría
merecido también porque también cumplía 50 años y creo que también han hecho
una gran labor en esta ciudad. No les menosprecio ni mucho menos a ustedes, al
contrario, ya les he dicho que algún mérito tienen que tener cuando están ahí
porque no es fácil llegar.
Pero sí que es llamativa la hipocresía de algunos grupos, sobre todo el proponente
de esta moción, que normalmente se expresa en contra de la escuela concertada,
normalmente se expresa en contra. Entonces eso nos hace un poco que nos bailen
las cosas, por eso decimos lo de las simpatías o afinidades y esto cuando se
reconoce una entidad de la ciudad, hay que dejar fuera los intereses políticos o las
simpatías de cada uno. Nosotros representamos al conjunto de la ciudadanía y es
legítimo, ya le digo y puede pasar, pero yo tengo que hacer una crítica en eso.
Entonces, oiga, este grupo que lo propone seguirá yendo con la xarxa groga a
reclamar una escuela de titularidad y de gestión pública. Me figuro que sí. Pero en
cualquier caso hay aquí eso que decía.
En definitiva, les felicito, bienvenidos, creo que han tenido dos reconocimientos,
tampoco pasa nada, como si les hacen un tercero o un cuarto y felicitarles por esos
años y ojalá lleguen ustedes al centenario. Seguro que irá con la mejor voluntad y
seguro que irá en beneficio de la educación. Todos los educadores se merecen que
los respetemos piensen como piensen, no hay que llevar a la escuela las ideas
políticas pero en cuanto lo que es la pedagogía y lo que es la educación, todos
tienen mi… porque hacen un país mejor, todos tienen mi reconocimiento al margen
de sus ideas, que no deben expresarlas en sus centros pero sí el reconocimiento al
trabajo y la labor que hacen de formación y educación. Bueno, pues ya he dicho lo
que tenía que decir.
En cualquier caso, vamos a ver la moción 17 porque es compleja. Mire, yo voy a
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hacer una propuesta de enmienda in voce porque en la parte resolutiva les
propongo lo siguiente, donde pone “Vox” poner: “ningún partido que justifique o
ampare la violencia por motivo de nacimiento, raza, sexo, orientación sexual,
religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social”.
Es decir…

SRA. ALCALDESSA
Un momento, un momento Sr. García. Porque si hace usted una enmienda in voce,
paremos un momento. A ver, lo digo porque las enmiendas in voce, ya llevamos 4
años de funcionamiento, esto ya lo deberíamos tener claro que a ser posible, si se
anuncian en la Junta de Portavoces, nos hace un favor a todos, pero si encima y ya
entiendo que usted no lo ha planteado en la Junta de Portavoces, si se hace al
inicio de la presentación de una moción es más fácil que todos los grupos políticos
nos podamos posicionar sobre esta enmienda. A usted ahora, porque me parece
muy bien que haga esta enmienda in voce, pero entenderá que distorsiona bastante
el funcionamiento del Pleno porque ya todo el mundo se ha posicionado. Pero
bueno, en todo caso dejemos hacer un segundo un paréntesis por parte del grupo
que la propone. ¿Ha acabado la presentación de la enmienda o no?

SR. GARCIA VALLE (CIUTADANS)
No. Lo que he hecho es la enmienda in voce porque... ahora tengo que seguir
según en función de lo que diga, pues yo diré.

SRA. ALCALDESSA
Ya, ya. Por eso pregunto, la enmienda in voce es lo que acaba de expresar?
Venga, explique.

SR. GARCIA VALLE (CIUTADANS)
Donde pone “Vox” poner: “ningún partido que justifique o ampare la violencia por
motivo de nacimiento, raza, sexo, orientación sexual, religión, opinión o cualquier
otra condición o circunstancia personal o social”.
Es decir, hay que tener en cuenta que ningún partido que tenga estos
posicionamientos que yo acabo de leer aquí, debería estar representando…

SRA. ALCALDESSA
Ha quedado clarísimo. Yo creo que ha quedado muy claro lo que usted plantea.
Entonces aquí hay un grupo político que es la CUP-PA que es la que presenta la
moción y se han adherido el PSC, Iniciativa, Esquerra Republicana y CiU.
Pregunto: els grups que… s’accepta o no s’accepta l’esmena que acaba de fer el
Sr. García en nom de Ciutadans.

SR. GIMÉNEZ MÁRQUEZ (CUP-PA)
Una consulta. Entenem que és en el primer acord on diu el nom de...
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SRA. ALCALDESSA
En quin punt exactament Sr. García? Primer acord?

SR. GARCIA VALLE (CIUTADANS)
Claro, en la parte resolutoria, donde dice que lo que…

SRA. ALCALDESSA
Pero ¿de qué punto exactamente estamos hablando?

SR. GARCIA VALLE (CIUTADANS)
El 1 y el 2, creo que es. Sí.

SRA. SECRETÀRIA
Solo hay dos acuerdos.

SRA. ALCALDESSA
Solo hay dos acuerdos, dice la Sra. Secretaria. En el primer acuerdo?

SR. GARCIA VALLE (CIUTADANS)
En el primer acuerdo, donde pone Vox.

SRA. SECRETÀRIA
¿En la parte expositiva se mantiene la referencia a Vox? Porque aparece seis
veces en la moción.

SR. GARCIA VALLE (CIUTADANS)
En la resolutiva, al final.

SRA. ALCALDESSA
En la última parte. ¿Se acepta o no se acepta?

SR. GIMÉNEZ MÁRQUEZ (CUP-PA)
Cap problema. Jo no sé la resta de grups però per nosaltres...

SRA. ALCALDESSA
Un moment. Perquè això, menos mal que ya quedan pocos Plenos y el futuro Pleno
ya decidirá lo que tenga que decidir, porque en fin…
Per part de tots el grups, accepten l’esmena? Perquè si l’accepta la CUP-PA que és
qui la proposa, dels que ens adherim hi ha cap comentari o algun canvi de vot? No?
D’acord.
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Ara s’han posicionat els grups polítics. Ara potser hi ha alguns grups que canvien
de posicionament. Estem parlant exclusivament de la número 17. La número 17 el
Sr. Rafa Jiménez s’havia abstingut. Canvia el seu posicionament?

SR. JIMÉNEZ ARIZA (REGIDOR NO ADSCRIT)
Jo he votat en contra i amb aquest canvi voto a favor.

SR. MARTIN HERMOSÍN (REGIDOR NO ADSCRIT)
Ahora voto a favor entonces.

SR. ALONSO NAVARRO (REGIDOR NO ADSCRIT)
Voto a favor también.

SRA. ESPLUGAS GONZÁLEZ (PP)
Voto a favor.

SRA. ALCALDESSA
Per tant, tots els vots en contra que hi havia s’han convertit en vots a favor. Per part
de Ciudadanos, ¿supongo que con la enmienda vota a favor? Porque con la que
han liado.

SR. GARCIA VALLE (CIUTADANS)
Sí, le voy a decir que sí obviamente.

SRA. ALCALDESSA
Ya me lo imaginaba. Ya puede seguir.

SR. GARCIA VALLE (CIUTADANS)
Votaremos a favor. Muy bien. Agradezco la tolerancia del grupo proponente porque
queda ahí y clarifica las cosas. No podemos poner el acento sobre una extrema y
dejar a la otra porque por ejemplo nosotros hemos sufrido los ataques de grupos
que tampoco están en contra de la democracia, son antisistema, Arran por ejemplo.
Aún tenemos una pintada en nuestra puerta, nos han increpado, nos han pegado,
nos han calumniado, nos han vilipendiado y obviamente…
S’escolten veus entre el públic.

Sí, sí, claro que sí. Están ahí. Además hay juicios pendientes.
S’escolten veus entre el públic.
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Sí señores, sí. Por lo tanto aquí cuando se criminaliza la violencia es en las dos
partes, no solamente en una.
S’escolten veus entre el públic.

Ya les digo que yo estoy muy satisfecho con que el señor de la CUP-PA haya
metido esa enmienda porque yo me parece que ha hecho lo correcto porque eso
demuestra que probablemente su intención es la correcta, es que no haya extremas
en los sitios, que no haya involución y que no haya pues lo que todos huimos. Ser
de centro, un partido progresista y constitucionalista tiene un problema y es que le
dan a uno por los dos lados, las dos extremas te dan. Tiene que tener uno dos
mejillas y eso es un problema, pero oiga, cada uno defiende lo que defiende. Yo
estoy muy orgulloso de pertenecer a un partido que es de centro, democrático,
reformista, constitucionalista y algunos pues están en otra historia y la defienden.
Mire, en la Constitución Española cabemos todos, pero algunos huimos de algunos
extremos, pero eso no quiere decir que no quepamos todos y lo más importante al
final es la tolerancia. Por lo tanto, esta moción ahora es una buena moción porque
pone en su sitio a los intolerantes desde las dos partes y yo estoy satisfecho y
considero que hoy aquí ha ganado la democracia…

SRA. ALCALDESSA
Un momento Sr. García. ¿Sabe qué pasa? Que hay…

SR. GARCIA VALLE (CIUTADANS)
Es que tengo 10 minutos Sra. Marín.

SRA. ALCALDESSA
Sí, yo le voy a dejar hablar, por supuesto. No se preocupe, pero es que hay ruido
en la parte institucional y ruido en la parte vecinal. Por tanto pido a todo el mundo
un poco de silencio, de respeto. El Sr. García está exponiendo lo que cree
conveniente y también a su grupo le pido un poco de silencio porque aquí de xivarri
en fem tots. O sea yo pediría a todo el mundo que escuche al Sr. García.

SR. GARCIA VALLE (CIUTADANS)
Muchas gracias Sra. Alcaldesa. Le agradezco que haya puesto un poco de orden.
Es lo que decía, es lo que pasa al ser de centro, tiene usted ruido por los dos lados.
Y entonces pasa lo que pasa.
En definitiva, al final yo estoy contento y satisfecho porque se ha corregido, porque
se pongan las cosas en su sitio, en su justa medida y lo que molesta y lo que duele
es que la democracia tiene que ser libre, no tiene que haber miedos en la
democracia, no me gusta ningún partido que genere miedo y que la gente al final
salga a la calle a votar con miedo, de un lado o de otro. Los de la extrema izquierda
y los de la extrema derecha, meten miedo a la sociedad y tenemos que tener una
sociedad libre, que vaya a votar por las propuestas, por la libertad, por lo que ellos
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piensen, de una forma o de otra y pueden votar incluso hasta las extremas, pero
que no vaya la gente con miedo; que vaya la gente pensando en que cumple con la
democracia, con sus ideas y que nadie se aproveche de los miedos que se le
meten a la sociedad cuando se hace lo que ha pasado en la última votación. Y que
si vienen a sacar 70 u 80 escaños, manipulando por ahí encuestas y tal, metiendo
miedo, cuidado que vienen estos, por el otro lado están los otros, cuidado que
vienen los otros, los rojos, los azules, el enfrentamiento, las dos Españas.
Ya tenemos que pasar de eso y dedicarnos a trabajar por la paz social, por el
empleo, por el paro, porque las mujeres tengan igualdad, por todo eso tenemos que
luchar y olvidar ya los odios. Trabajar por una España mejor para todos y los que
tienen una idea, pues oiga, pues respetarla, pero no generar odio.
En definitiva, vuelvo a congratularme y le doy las gracias al Sr. Giménez porque
haya admitido nuestra enmienda, que creo que al final igual marco las dos partes
con las dos extremas, pero en definitiva es lo que me dicta mi conciencia y siempre
voy a estar en política pensando en que debo hacer lo que me pida mi conciencia
que para eso estoy aquí. Los intereses partidistas son también legítimos, pero no
hay que llevarlos hasta el extremo de que al final se resienta la democracia porque
carezca la libertad. Así que muchas gracias.
En cuanto a la moción 18, oiga, también me parece aquí que esto… nosotros nos
vamos a abstener en esta moción porque a los grupos proponentes les diremos una
cosa, ¿van a hacer esto en TV3? ¿TV3 va a ser capaz de…? Van a hacer lo que
quieran. Es que al final hay que tener en cuenta muchas cuestiones. En definitiva,
no me extenderé mucho más ahí. Yo creo que todo lo que sea para mejorar y
demás está bien, pero en este momento estamos en un momento ya muy delicado.
Yo creo que esto hay que retomarlo con más tranquilidad, hablarlo a futuro y no
ahora en víspera ya de que estamos también en unas elecciones, como decía
antes, creo que la Sra. Esplugas.
Y la otra, evidentemente, pues oiga, estoy a favor de la moción porque el tema de
las bicicletas es lamentable que la accesibilidad que ya es precaria en nuestra
ciudad porque hay mucha estrechez en nuestras aceras, no tenemos grandes
avenidas, tenemos que cuidarla. Hay mucha gente que sufre las consecuencias del
incivismo y de que quizás de la mala gestión por parte de la empresa de cómo está
haciendo el tema de las bicicletas.
Yo lamento mucho que haya personas que no se pueden mover y que van en silla
de ruedas y que hay veces que tienen que dar la vuelta o con la mano tienen que
apartarlas, etc., etc. Por lo tanto, yo creo que esto es una cosa que el ayuntamiento
tiene que llamar al orden a esta empresa. Yo no estoy en contra de la bicicleta, yo
creo que son buenas y que de hecho hay que ir a parar a esa movilidad que permite
que no haya en la ciudad más polución y más historias, pero en cualquier caso hay
que regularlo de manera que cumplan con la normativa y demás y yo creo que el
ayuntamiento lo va a hacer porque viendo las quejas que hay, viendo que hay un
montón de damnificados por esta falta de movilidad que generan estos señores
incívicos muchas veces, pues seguramente el gobierno, hombre, no vamos a decir
que no tenga interés, supongo que también tendrá interés en que eso funcione. Así
que estoy a favor y animo al gobierno a que de una vez por todas ponga la empresa
donde tiene que ponerla, que es que deje de darle servicio al que sea incívico y que
les retire la empresa y que no pueda mover una bicicleta. Porque hay que ir a ese
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tipo de transporte, yo estoy de acuerdo con él, pero hay que ordenarlo. Muchas
gracias.

SR. GARCIA MOMPEL (PSC-CP)
Bé, respecte a la moció 18 presentada pel sindicat de periodistes a diversos
ajuntaments, hi votarem en contra. És una queixa continuada, pot ser raonable però
en qualsevol cas m’agradaria que això fos una qüestió com altres, com la llei
electoral, que es pogués discutir al Parlament i els convido a vostès a que impulsin
al Parlament de Catalunya una normativa sobre això.
La llei electoral, com sap vostè, ens obliga a que les informacions que surten als
mitjans públics a les campanyes electorals tinguin un volum equivalent de
percentatge de representació que cada força política va obtenir en les anteriors
eleccions de la mateixa tipologia. El sindicat planteja que es generin informacions
en funció de l’interès informatiu de l’activitat. Hauríem de pensar qui defineix
l’interès informatiu. En qualsevol cas podem estar d’acord en que siguin els
professionals, però això també comportarà més d’un problema.
En aquests moments no tenim constància de que cap administració incompleixi la
norma que ha dictat la Junta Electoral. Insisteixo, jo crec que seria bo que des del
Parlament de Catalunya aquesta qüestió es substanciés perquè en definitiva ens
ajudaria molt als mitjans públics locals.
Dit això, respecte a la moció 19, no entraré pas en el etern debat que hem tingut
aquí sobre el bicisharing. Convidaré al company de consistori d’Esquerra
Republicana perquè jo crec que alguna cosa passa que no... que de dónde vienes,
manzanas traigo. I per tant, jo el convidaré a l’àrea, li posaré davant seu els
expedients i les informacions que consideri que necessita, però sí li haig de dir que
això ve a compte, el bicisharing o qualsevol altra utilització de mitjans alternatius al
vehicle, ve a compte de la qualitat de l’aire i de la mobilitat sostenible, que no és
poca cosa. En aquests moments tal i com estan les ciutats, és un tema de primera
magnitud.
Li donaré una dada, hem realitzat en aquesta ciutat en set mesos més de 340.000
viatges, 70.000 d’ells amb connexió amb el transport públic. Vol dir que aquest és
un tema que ha de calar a la població entenc que poc a poc i que s’ha d’anar
millorant, és un canvi cultural molt important per a aquesta ciutat i per a tota l’àrea
metropolitana. Estem en una prova pilot i de la prova pilot dependrà que la cosa
sigui així o que sigui d’una altra manera i sobretot, evidentment, del futur govern
que surti a la ciutat.
Les recomanacions de la Síndica de Greuges les complirem efectivament com no
pot ser d’una altra manera, i estem aquesta mateixa setmana hem tingut reunió
amb l’entitat Sumem, ja s’estan realitzant algunes de les qüestions que plantejaven i
no s’amoïni vostè que no trigarem en fer-ho i veurem resultats potser 15 dies són
una mica excessius, un temps massa acotat però en 15 dies jo li passaré resultats
també.
Dir-li, finalment, que és evident que pot haver-hi reclamacions i que les intentem
atendre totes de la millor manera possible. Algunes vegades ho aconseguim i
d’altres no tant, però no dubti de que estem en contra de que qualsevol bici que
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sigui a la via pública, faci nosa o impedeixi la mobilitat de qualsevol persona, veí o
veïna d’aquesta ciutat. Gràcies.

SRA. ALCALDESSA
Hi ha cap comentari o el que cadascú... perdó?

El Sr. Monrós parla sense micròfon.

Les mocions han quedat, la primera, si no ho dic malament, la primera ha quedat la
de Patufet Sant Jordi 26 vots a favor i una abstenció. La segona, la número 17 ha
quedat per unanimitat, tothom a favor. La número 18 ha quedat rebutjada amb 13
vots en contra, 7 a favor i 7 abstencions i la número 19 ha quedat aprovada per
unanimitat, d’acord. Passem a fer... qui vulgui, tampoc és obligatori. Sr. Giménez.

SR. GIMÉNEZ MÁRQUEZ (CUP-PA)
Un parell de comentaris molt ràpids. En primer lloc, gràcies V. per ser com ets i
gràcies a tota la comunitat educativa per tota la vostra tasca històrica. Simplement
no diré res més, crec que estava molt ben explicat a la moció que proposàveu de
presentar.
En relació a la 17, bé, si arribo a saber jo en aquest moment, en el Ple d’avui, que el
portaveu de Ciutadans faria campanya electoral aprofitant-se de l’esmena que ens
proposava en el mateix moment del Ple, segurament li puc ben assegurar que no
l’hagués acceptada, en el propi Ple. És molt probable que m’hagi equivocat
acceptant-la, és molt probable, però per la seva actitud, per com ha defensat
l’esmena, l’aprovació de l’esmena posteriorment a haver-la acceptada.
Per últim, no tenim, segurament, no tenim la mateixa concepció del què significa el
concepte violència. Comparar, equiparar la ideologia que queda darrera, la
ideologia que sosté el feixisme, causant de milions de morts a la història d’Europa,
amb el deslluïment, per posar un exemple, de mobiliari urbà, per exemple, és com a
mínim pervers i demagog i com a mínim contribueix a blanquejar aquesta ideologia
que suporta segurament un dels majors causants de dolor i de mort al nostre entorn
més proper a l’estat espanyol i al nostre entorn següent que seria l’Europa del segle
XX.
I simplement, la 19 s’ha aprovat, ens hagués agradat fer algun comentari sobre la
19, com que segurament no ens quedarà temps i he vist que s’ha aprovat per
unanimitat, esperem que es compleixin els acords, aquest cop sí, es compleixin els
acords en relació a la prova pilot de Mobike. Gràcies.

SR. MONROS IBAÑEZ (CiU)
Intentaré ser sintètic en dos minuts. Gràcies J. M. V. per defensar l’escola catalana,
el Patufet concretament, gràcies per portar el llaç groc. Gràcies a tots els que
expresseu en aquest Ple, amb pancartes, amb samarretes, amb polseres, amb
adhesius, amb papers, l’expressió democràtica de les vostres reivindicacions, que
d’això es tracta la democràcia, de poder reivindicar pacíficament el que es pensa.
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Se escolten aplaudiments entre el públic.

Sr. Rafa Jiménez, fins fa... ha rectificat el vot, però al principi ha dit el que ha dit i
això no ho ha rectificat. Hem parlat d’extrema dreta i d’extrema esquerra. No sé si
era un partit de futbol, però resulta que he aparegut jo allà al mig, perquè vostè ha
dit que no pactaria amb Junts per Catalunya i ha aparegut l’extrem centre, que és
una cosa que a lo millor tampoc existia.
Miri, jo estic molt content i molt orgullós, ja no parlo com a formació política, ja parlo
com a persona, d’intentar defensar els valors democràtics d’unes armes tan
maques com posar urnes i posar vots. És el que em va ensenyar precisament
aquest estat constitucional que vostè defensa. Però resulta que el mateix estat
constitucional que vostè defensa, és l’estat que m’ha ensenyat que aquesta no és la
via que podem continuar fent aquí a Catalunya, és a dir, les urnes i els vots en
segons quins casos no estan permesos, tenim presos polítics, tenim exiliats i
desprès tenim la perversió de que certes persones sí poden presentar-se a
eleccions i a altres persones se’ls impedeix anar a llistes electorals perquè els hi
tenen por. Jo no vull aquest país.

Se escolten aplaudiments entre el públic.

SR. GARCÍA ACERO (ERC-AM)
Sí, moltes gràcies. En primer lloc lamentar que la portaveu del Partit Popular
qüestioni el Sr. V., el representant de l’escola Patufet, que porti el llaç. El Sr. V. pot
portar el llaç i el que vulgui perquè el llaç a més li direm que no és un símbol
independentista, és un símbol per la llibertat contra la repressió i per la democràcia i
és que vostès, els senyors del PP i de Ciutadans confonen urnes amb cops d’estat i
per vostès les porres són democràcia, perquè vostès dos són uns partits que
toleren l’extrema dreta en aquest país i nosaltres pensàvem que amb aquesta
esmena canviaran el seu suport que tenen a nivell d’Andalusia a través de Vox,
però vostès el que fan és tolerar l’extrema dreta, cosa que no fan altres partits de
dretes a nivell europeu, que fan cordó sanitari contra aquestes forces xenòfobes
que estan augmentant arreu d’Europa.
Per tant, vostès els que estan fent amb aquests elements és un flac favor a la
democràcia perquè vostès, sobretot el Partit Popular, de demòcrates tenen molt
poc, són un partit fundat per un franquista, són un partit que tolera el feixisme
pactant amb Vox, perquè al final Vox són els seus fills que vostès han creat i han
sortit de la seva formació política.

Se escolten aplaudiments entre el públic.
I bàsicament també voldria fer un agraïment a l’escola Patufet Sant Jordi i tots els
homenatges que siguin necessaris fer, perquè és una escola referent a la nostra
ciutat, a l’àmbit de l’ensenyament i l’educació. És una escola compromesa amb el
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país, amb la llengua i amb la cultura i és també una escola pública, pública, no
concertada Sr. Miguel García, catalana, laica i compromesa amb aquesta ciutat i
per tant estem molt orgullosos de l’escola Patufet Sant Jordi.

Se escolten aplaudiments entre el públic.

SRA. ALCALDESSA
A veure Sra. Esplugas. Yo he pedido quien quería intervenir… pero es que esto no
va así. Siempre el Sr. Garcia de Esquerra Republicana hablará después que usted.
Por tanto, si usted no pide la palabra.

La Sra. Esplugas parla sense micròfon.

No, no. No tiene la palabra. No la tiene. No se la doy. Sr. Nieto.

SR. NIETO MARTINEZ (ICV-EUiA-PIRATES-E)
Gràcies Alcaldessa. Un comentari que volia fer aquest grup, que va signar i s’ha
adherit a la moció 17 contra el futur govern municipal on pugui participar l’extrema
dreta, creiem i tornem a dir-ho, que les eleccions generals darreres han estat la
millor moció que podíem aprovar tots i totes, sobretot la societat catalana, la
societat espanyola i hospitalencs en particular. Ha donat l’esquena a una extrema
dreta homòfoba, masclista, agressiva i uniformadora. Aquesta ha estat la millor
moció que hem pogut aprovar.
Reclamem això, que totes les forces polítiques, socials i culturals que ens reclamem
progressistes i que reivindiquem una plurinacionalitat, un plurilingüisme al nostre
estat, que treballem plegades per fer front a aquest mal que encara no ha estat
derrotat.
És patrimoni de tots i totes, Catalunya, Espanya, L’Hospitalet. Ningú no té dret a
patrimonialitzar cap tipus de societat. Vivim en societats plurals, volem reivindicar la
bandera de les banderes, la igualtat d’oportunitats, la tolerància i el respecte a la
convivència, la fraternitat entre els pobles, identitats nacionals i regionals. Volem
respecte contra l’odi al diferent, al pobre, al que resa un altre credo, a la dona
treballadora i als treballadors en general.
Però amb una critica institucionalitzada o políticament correcta no acabarem amb
l’odi que neix des de la por fonamentalment. La millor vacuna contra el feixisme és
atacar les condicions materials que afecten la majoria social, la pobresa enquistada,
infantil, de la gent gran, els treballs precaris; millores en el sistema educatiu, i
òbviament, tornem a reivindicar aquí, el paper del Patufet, “el Patu”, educar els
nostres infants i joves en la diversitat, ja sigui per a l’orientació sexual i afectiva,
d’entendre el mon, entre dones i homes, entre persones nascudes a diferents
contrades del món.
A continuació l’Alcaldessa-Presidenta, obre un segon torn d’intervencions en
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el debat.

SR. GARCIA VALLE (CIUTADANS)
Muy breve, para decirle al Sr. Cristian que lo que es electoralismo es traer este tipo
de mociones aquí a estas alturas, en vísperas de unas elecciones municipales. Me
parece lamentable que lo haga. Yo le he dado las gracias porque creo que ha
reaccionado bien pero luego al final ha metido usted la patita, porque claro yo lo
que he dicho y lo que voy a mantener aquí es que a mí me molestan las dos
extremas, los dos radicalismos me molestan, pero la democracia y la Constitución
les permite que se presenten, ambas partes y a mí no me gustaría compartir, y
tengo que hacerlo, con personas que como ustedes alientan como los de Arran y
todos estos señores, porque usted dirá que no, pero son violentos y en cambio los
admito porque los han votado a los que hayan votado. Usted los representa y los
admito, ¿por qué vamos a poner cordón sanitario a una extrema sí y a otra no? O
se le pone a las dos o a ninguna, hombre, porque la democracia nos ampara a
todos. A unos nos gustará más y a otros menos. Ya le he dicho que estar en el
centro es complicado porque te dan collejas por todos sitios.
En cuanto a usted señor… mire, las instituciones, señor de Esquerra Republicana,
son de todos, son de todos los que pagan, de todos los señores y señoras, vecinos
y vecinas y ustedes se permiten venir aquí y dicen que no hay libertad, vienen aquí
con camisetas, haciendo lo que les da la gana. Mire, si fuera por mí, ustedes no
estaban ahí sentados con esa camiseta. Sí, sí, ya se lo digo. En la calle lo que
quiera, este señor sí puede puede llevar ese lazo, porque él es un señor que se
representa a él. Mire, y ese señor puede hacer eso, es un ejercicio de su libertad,
pero aquí en las instituciones tenemos la obligación de comportarnos como tales,
como representantes de unas personas.
Y ustedes confunden toda la baraja de reyes, ¿me entiende? Son intolerantes,
piden tolerancia para ustedes y no respetan las ideas de los demás. Ese es el
problema y que les digo una cosa, que si alguien está en la cárcel, es porque se
supone que los jueces habrán admitido que algo han hecho para poder estar ahí,
pero claro, como aquí ustedes criminalizan a todo el estado y todo lo que huele a
España, pues evidentemente, pero mire, y si no se hubiera ido el señor que se ha
ido, el huido, es probable que no estaría en preventiva, pero como se ha ido, pues
ahí están, por prevención.

SR. GRAELLS VEGUIN (PSC-CP)
Jo continuaré amb el que volia dir de la moció en reconeixement de la tasca de
l’escola Patufet Sant Jordi Francesc Batallé. Parlava dels mestres de la república,
però jo crec que aquesta moció també ha de ser un homenatge a qui també
representa tant a la ciutat com a la pròpia escola, una mestra hereva d’aquests
mestres, que és la Montserrat Companys, regidora d’aquest ajuntament i que en
definitiva juntament amb el Francesc Batallé, el qual li trasllado una abraçada
personal per la seva dedicació...

Se escolten aplaudiments entre el públic.
...durant tota la seva vida una escola que ha estat, com deien abans alguns
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companys, referent a la ciutat, model a seguir i que també ha estat cabdal i ha fet
una tasca immensa en la recuperació de la llengua catalana, sí senyora, de la
llengua catalana, que estava reprimida, perseguida durant el franquisme i la tasca
que fan aquests mestres que havien estat reprimits durant el franquisme de
recuperació de la llengua, de fer del català llengua de cohesió, llengua vehicular.
Per cert, magníficament expressada a la llei d’educació de Catalunya, que ara ha
estat avalada pel Tribunal Constitucional i que en definitiva l’escola Patufet ha fet
una tasca immensa en aquest sentit. És una escola de tots, per a tots, on no se
separa a ningú per cap motiu, tampoc per motiu lingüístic i per tant ha estat un
model d’èxit.
Però també ha estat un model d’èxit en la construcció de la ciutat educadora. Molts
dels projectes que la Montserrat Companys va engegar a partir de l’experiència dels
grups de mestres de la ciutat, han continuat durant aquests anys i ho dieu a la
moció, el Consell de nois i noies, la lliga de llibres, els programes d’atenció
educativa a les famílies, les xarxes de criança 0-6 anys, els tàndems ara
recentment amb l’escola de música, la implicació de l’escola en tot el que es fa a la
ciutat, és magnífic i digne de reconeixement.

Se escolten aplaudiments entre el públic.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé. Doncs moltes gràcies. Agrair la presència d’una part de la comunitat que
representa Patufet Sant Jordi. És cert, s’ha dit, hem tingut l’oportunitat de fer una
recepció especial i específica en aquest saló de Plens. Hem trobat convenient
perquè així ens ho havien plantejat i demanat l’escola, fer aquesta moció. Crec que
el resultat posa en evidència que majoritàriament, quasi unànimement, hem fet
aquest reconeixement, cadascú amb els seus accents i que ben aviat també
tindrem l’oportunitat de compartir algun moment lúdic, també a la pròpia escola per
celebrar aquests primers 50 anys de Patufet Sant Jordi. Així que felicitats i si ens
permeteu, continuem el Ple que encara tenim molta feina. Moltes gràcies.

Se escolten aplaudiments entre el públic.

Molt bé. Per tant, quedarien aquestes tres mocions, la número 16, la número 17 i 19
aprovades i quedaria rebutjada la número 18. Passem a les mocions individuals,
Sra. Secretària.

La Sra. Alcaldessa-Presidenta, finalitzat el debat, declara aprovades les
números 16, 17 i 19, i rebutjada la moció número 18, amb el resultat de la
votació que es recull a continuació en cadascuna d’elles.
PSC-CP, ICV-EUiA-PIRATES-E i ERC amb l’adhesió de CiU i CUP-PA
MOCIÓ 16.- DE RECONEIXEMENT A L’ESCOLA PATUFET SANT JORDIFRANCESC BATALLÉ I ARAGONÈS AMB MOTIU DEL SEU 50È ANIVERSARI.
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Es dóna compte de la moció, presentada de forma conjunta pels grups
polítics municipals del PSC-CP, ICV-EUiA-PIRATES-E i ERC, amb l’adhesió de CiU
i CUP-PA, que sotmesa a votació ha estat aprovada amb 26 vots a favor dels
representants del PSC-CP, Srs./Sres., Núria Marín Martínez, Francesc J. Belver
Vallés, Cristian Alcázar Esteban, José Castro Borrallo, Manuel Brinquis Pérez, José
M. García Mompel, Jaume Graells Veguin, Jesús Husillos Gutiérrez, M. Ángeles
Sariñena Hidalgo, Rocío Ramírez Pérez i David Quirós Brito; dels representants de
CIUTADANS, Srs./Sra. Miguel Manuel García Valle, M. Carmen Esteban
Fernández, Rainaldo Ruiz Narváez i Jesús Amadeo Martín González; dels
representants d’ICV-EUiA-PIRATES-E, Sres./Sr. Ana González Montes, Juliana
Carballeira Pascual i Iván Nieto Martínez; dels representants d’ERC-AM, Srs.
Antoni Garcia i Acero i Jorge García Muñoz; del representant de CiU, Sr. Jordi
Monrós i Ibáñez; del representant de la CUP-PA, Sr. Christian Giménez Márquez i
dels REGIDORS i LA REGIDORA NO ADSCRITS/A, Srs./a. Rafael Jiménez Ariza,
Cristina Santón Ramiro, Francisco Javier Martín Hermosín i Pedro Alonso Navarro i
amb 1 vot d’abstenció de la representant del PP, Sra. Sonia Esplugas González;
assistents presents en el moment de la votació.
El text definitiu aprovat de la moció, és el següent:
Atès que l’escola Patufet Sant Jordi-Francesc Batallé i Aragonès celebra enguany el
seu 50è aniversari.
Atès que al llarg d’aquest any tot un seguit de persones i col·lectius estretament
vinculats amb l’escola han dissenyat un divers i complert conjunt de propostes, de
les quals una de destacada n’és la voluntat que el Ple Municipal de la ciutat en faci
un reconeixement explícit.
Atès que l’escola ha sol·licitat rebre aquest reconeixement del màxim òrgan de
representació política de la ciutat mitjançant una moció que sigui aprovada de forma
majoritària amb el suport dels diferents grups polítics amb representació al
consistori.
Atès que la història de l’escola Patufet Sant Jordi-Francesc Batallé i Aragonès neix
en la foscor de la dictadura franquista i ho fa de la mà d’un entusiasta, tenaç i
perseverant grup de persones totalment compromeses amb la recuperació de tot un
seguit de valors universals que llavors el feixisme ofegava.
Atès que la celebració del cinquantenari és una excel·lent ocasió d’agrair aquest
ingent esforç, audaç i ple de voluntarisme que aquesta generació d’hospitalencs i
hospitalenques va aportar a la ciutat i a la qual alguns d’ells malauradament no hi
ha pogut arribar.
Atès que, l’escola promou un projecte de gestió democràtica a tots els nivells:
personal docent i no docent, famílies i nens i nenes, tot treballant el valors
universals del respecte i la llibertat individual i col·lectiva. Un projecte fonamentat en
la creença i la posada en valor de l’escola pública, catalana, laica i de qualitat. Un
projecte basat en la inclusió, la diversitat com a font d’enriquiment, amb una lluita
constant per la equitat. I també en la defensa i la creença del dret dels pobles a
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defensar la seva llengua, la seva cultura, els seus costums, els seus paisatges i, en
definitiva, el seu patrimoni cultural.
Atès que l’escola Patufet Sant Jordi-Francesc Batallé i Aragonès posa en valor el fet
que són els nens i les nenes els protagonistes del seu procés d’ensenyament i
aprenentatge.
Atès que ha cuidat molt totes i cadascuna de les diferent capacitats de la persona i
la seva intel·ligència múltiple cercant alhora tots els llenguatges d’expressió i
comunicació (oral, escrit, corporal, musical, matemàtic i, darrerament, tecnològic).
Atès que l’escola aporta el treball d’aspectes com la personalitat, les emocions, els
sentiments, l’autoestima i l’autoconcepte, la dinàmica de grups, el sentit de
pertinença i de participació en la societat i la cooperació, la solidaritat i la
coresponsabilitat tot educant l’autonomia i el sentit crític i el diàleg i la negociació
com a eina de resolució de tots els conflictes.
Atès que l’escola Patufet Sant Jordi-Francesc Batallé i Aragonès fou la primera
escola de la ciutat que va recuperar el català com a llengua vehicular i en recuperar
la celebració de les festes populars del país. Atès que ha estat pionera i impulsora
de la creació de les primeres APas, desprès AMPAS i ara AFAs de la ciutat, del
coneixement del medi natural i social del país, tot fent-ne sortides i colònies des
dels més petits fins als més grans.
Atès que l’escola Patufet Sant Jordi-Francesc Batallé i Aragonès ha estat
fonamental en el naixement de l’entitat El Casalet de Mestres de L’Hospitalet, en
l’impuls des dels seus inicis de l’Escola d’Estiu a L’Hospitalet, ara recentment
recuperada i ha estat i és partícip de l’organització i formació permanent del
personal docent de la ciutat.
Atès que l’escola Patufet Sant Jordi-Francesc Batallé i Aragonès ha estat
fonamental per a la creació de l’escola Bressol Patufet Sant Jordi de la ciutat i ha
estat present, des del seu inici en espais de participació, com són el el consell
municipal de nois i noies de la ciutat i de les xarxes de criança.
Atès que l’escola Patufet Sant Jordi-Francesc Batallé i Aragonès ha estat i és una
escola pública, catalana, laica, inclusiva i compromesa amb la ciutat, en constant
renovació i que no deixa de vetllar per a la qualitat del model d’ensenyament públic
de L’Hospitalet.
El Ple, a proposta del grups polítics municipals PSC-CP, ICV-EUiA-PIRATES-E,
ERC, i amb l’adhesió dels grups polítics municipals CiU i CUP-PA, ACORDA:
PRIMER.- Expressar en nom de la ciutat de l’Hospitalet l’agraïment i el
reconeixement a la tasca educativa emprada al llarg d’aquests cinquanta anys per
l’escola pública Patufet Sant Jordi-Francesc Batallé i Aragonès com a referent en la
defensa del model educatiu d’escola pública, catalana, laica, inclusiva i de qualitat.
SEGON.- Traslladar aquesta moció a tots els grups polítics municipals del nostre
ajuntament i a la comunitat educativa de l’escola Patufet Sant Jordi-Francesc
Batallé i Aragonès.
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CUP-PA amb l’adhesió de PSC-CP, ICV-EUiA-PIRATES-E, ERC I CiU
MOCIÓ 17.- PEL COMPROMÍS DELS PARTITS POLÍTICS CONTRA UN FUTUR
GOVERN MUNICIPAL ON HI PARTICIPI L’EXTREMA DRETA.
Es dóna compte de la moció, que incorpora l’esmena “in voce” formulada pel
Sr. Miguel García Valle, portaveu del grup polític municipal de Ciutadans, i
acceptada pel grup proponent, que es transcriu seguidament, la qual ha estat
aprovada per unanimitat dels assistents presents en el moment de la votació.

El text definitiu aprovat de la moció, és el següent:
L’Hospitalet de Llobregat sempre ha sigut una ciutat acollidora, orgullosa de la seva
diversitat i pluralitat. Una ciutat forjada en l’entrega de totes les que un dia o un altre
van venir a fer d’aquesta ciutat, un lloc millor on viure les seves vides. Actualment el
discurs racista, masclista i homòfob s’estén com una taca d’oli per tota Europa, i ha
trobat un vehicle polític a través del qual participar de les institucions
democràtiques, al marc polític de l’Estat Espanyol. Aquest vehicle avui, és la
formació política VOX. De la mateixa manera que ho va ser PxC, al 2011.
El passat desembre de 2018 es va aprovar per unanimitat, al Ple de l’Ajuntament de
l’Hospitalet, la ‘Moció per declarar l’Hospitalet ciutat Antifeixista’, presentada pel
grup municipal del PSC. L'antifeixisme és una lluita compartida, símbol de la
defensa dels Drets Humans.
El compromís contra la xenofòbia, el masclisme i el feixisme, ha de ser molt clar a la
ciutat de l’Hospitalet de Llobregat. Malauradament, aquests valors que tant
rebutgem seran encarnats per VOX, a les properes eleccions municipals. És per
això, que es necessita seguir ampliant aquest compromís antifeixista, evitant així
que aquest discurs formi part d’aquest Ajuntament.
Aquesta crida a fer un front comú contra el feixisme des de l’àmbit municipal, és un
deure amb el moment històric i amb la conjuntura internacional, per a no ser
partícips del blanquejament de plantejaments polítics com ara, la negació de la
memòria històrica, la banalització de la violència masclista, la LGTBIfòbia o la
normalització de postures racistes i xenòfobes, contràries als drets humans i al dret
universal a migrar. Tots aquests, presents al discurs d’odi que promulga VOX.
Essent per tant, els objectius politics d’aquesta formació, atacs clars als drets
humans, als drets de les dones, de les persones migrades i LGTBI. I essent també
part dels seus objectius, l’atac a les bases de consens de la sanitat i l’educació
públiques, universals i inclusives.
Per tots aquets motius, el Ple de l’Ajuntament a proposta del grup municipal CUPPoble Actiu, amb l’adhesió de PSC-CP, ICV-EUiA-Pirates-E, ERC, i CiU-PdCat,
ACORDA:
PRIMER.- Expressar públicament el compromís ferm de les formacions polítiques
que voten a favor de la present moció de no formar Govern municipal, ni tampoc
facilitar amb el seu vot (ja sigui a favor o abstenció) l’accés al Govern a cap partit
que justifiqui o empari la violència per motius de naixement, raça, sexe, orientació
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sexual, religió, opinió o qualsevol altra condició o circumstància personal o social,
durant possibles plens d’investidura municipals.
SEGON.- Donar trasllat d’aquesta moció als partits polítics que formen part del Ple
municipal de l’Hospitalet, als partits polítics que formen l’actual Govern de la
Generalitat, a les Associacions de Veïns de la ciutat, així com a UCFR (Unitat
Contra el Feixisme i el Racisme).
ERC i CiU amb l’adhesió de CUP-PA
MOCIÓ 18.- PER ELIMINAR ELS BLOCS D'INFORMACIÓ POLÍTICA
MINUTATS EN FUNCIÓ DE LA REPRESENTACIÓ POLÍTICA EN ELS MITJANS
D'INFORMACIÓ PÚBLICS DE L'HOSPITALET DURANT LA COBERTURA
INFORMATIVA DE LES ELECCIONS MUNICIPALS DEL 26 DE MAIG.
Es dóna compte de la moció, presentada de forma conjunta pels grups
polítics municipals d’ERC-AM i CiU, amb l’adhesió de CUP-PA, que sotmesa a
votació, ha estat rebutjada amb 13 vots en contra dels representants del PSCCP, Srs./Sres., Núria Marín Martínez, Francesc J. Belver Vallés, Cristian Alcázar
Esteban, José Castro Borrallo, Manuel Brinquis Pérez, José M. García Mompel,
Jaume Graells Veguin, Jesús Husillos Gutiérrez, M. Ángeles Sariñena Hidalgo,
Rocío Ramírez Pérez i David Quirós Brito i del REGIDOR i la REGIDORA NO
ADSCRIT/A, Sr./a. Rafael Jiménez Ariza i Cristina Santón Ramiro; amb 7 vots a
favor dels representants d’ICV-EUiA-PIRATES-E, Sres./Sr. Ana González Montes,
Juliana Carballeira Pascual i Iván Nieto Martínez; dels representants d’ERC-AM,
Srs. Antoni Garcia i Acero i Jorge García Muñoz; del representant de CiU, Sr. Jordi
Monrós i Ibáñez i del representant de la CUP-PA, Sr. Christian Giménez Márquez i
amb 7 vots d’abstenció dels representants de CIUTADANS, Srs./Sra. Miguel
Manuel García Valle, M. Carmen Esteban Fernández, Rainaldo Ruiz Narváez i
Jesús Amadeo Martín González; de la representant del PP, Sra. Sonia Esplugas
González i dels REGIDORS NO ADSCRITS, Srs. Francisco Javier Martín Hermosín
i Pedro Alonso Navarro; assistents presents en el moment de la votació.
CiU amb l’adhesió de CUP-PA
MOCIÓ 19.- PERQUÈ L’AJUNTAMENT FACI QUE EL SERVEI
BICISHARING COMPLEIXI LA NORMATIVA SOBRE ACCESSIBILITAT.

DE

Es dóna compte de la moció que es transcriu seguidament, la qual ha estat
aprovada per unanimitat dels assistents presents en el moment de la votació.

El text definitiu aprovat de la moció, és el següent:
El 18 de setembre de 2017, l’equip de govern de l’Hospitalet obria les portes de la
ciutat a un servei de bicicletes compartides, ofert per la companyia Mobike, per
promoure la mobilitat sostenible a la ciutat.
A diferència d’altres serveis de bicicletes compartides, el servei pel que ha apostat
l’equip de govern de l’Hospitalet no disposa de punts d’estacionament fixes ni de
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mecanismes de cadena que permeti lligar les bicis als punts d’aparcament
autoritzats. Aquest sistema, amb un cadenat que bloqueja les rodes posteriors de la
bicicleta mitjançant l’aplicació del mòbil quan finalitza el viatge, permet a l’usuari
estacionar el vehicle en qualsevol espai de la ciutat.
Aquesta particularitat és la que ha provocat que un servei que havia de promoure la
mobilitat sostenible a la ciutat hagi comportat, a la pràctica, l’empitjorament de la
mobilitat urbana de la ciutadania de l’Hospitalet especialment en casos de persones
amb diversitat funcional, gent gran i persones que passegen un cotxet.
Davant d’aquesta problemàtica, els grups municipals d’ERC, PP, CiU-PDeCAT i
CUP-PA van presentar una moció al ple que es va celebrar el desembre de 2018,
demanant, entre d’altres coses que: fer públics els termes i condicions signats entre
l’Ajuntament de l’Hospitalet i l’empresa Mobike que regulen la posada en marxa de
la prova pilot que va començar a la tardor de 2018, instar a l’Ajuntament a que
sancioni aquells comportaments incívics que deixin les bicicletes fora de les zones
d’estacionament i dificultin la mobilitat de les persones (garantint el compliment de
l’Ordenança de Mobilitat) i que la Guàrdia Urbana retiri les bicicletes que
s’estacionin fora de les àrees específiques i/o que dificultin l’accessibilitat i la
mobilitat.
Aquesta moció va rebre el vot negatiu del grup municipal del PSC i dels regidors no
adscrits Rafael Jiménez i Cristina Santón junt amb l’abstenció d’altres dos regidors
no adscrits (Fco. Javier Martín i Pedro Alonso) i, per tant, va quedar rebutjada.
Tanmateix, aquesta demanda no ha estat només una demanda política: 13
organitzacions de persones amb diversitat funcional, 4 associacions de veïns i
veïnes i una plataforma que agrupa més de 140 entitats de persones amb diversitat
funcional, han signat un comunicat on exigien: la retirada immediata d’aquest servei
que està suposant un empitjorament en matèria d’accessibilitat a la ciutat de
l’Hospitalet, que la Guàrdia Urbana denunciés i retirés totes aquelles bicicletes que
generen perill sobre les persones amb diversitat funcional, que no es privatitzi
l’espai públic dels vianants, que els projectes empresarials de la ciutat tinguin en
compte la obligació legal (des de desembre de 2017) de velar i garantir
l’accessibilitat universal i que la Síndica de Greuges de la ciutat actués d’ofici
davant la gravetat de les situacions provocades per l’empresa Mobike.
Atès aquest comunitat, la Síndica de Greuges, mitjançant la Resolució 62/2018,
d’11 de desembre de 2018, va impulsar una iniciativa d’ofici sobres les bicicletes
compartides a l’Hospitalet que va finalitzar amb la Resolució Final 23/2019, de 28
de març de 2019 en la que alerta que no s’està complint amb la Llei d’accessibilitat i
demana:
1. Sol·licitar a l’Àrea de Seguretat, Convivència i Civisme que faci una
regulació específica i contemplant:
A. Delimitar la capacitat real de la ciutat per assumir bicicletes d’ús
compartit, tenint en compte la necessitat de compatibilitzar en les
vies i els espais públics la convivència i l’estàndard legal
d’accessibilitat.
B. Establir els requisits i els criteris objectius que permetin a les
empreses interessades en la prestació d’aquest servei, accedir
en condicions d’igualtat a les corresponents autoritzacions.
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C. Establir les condicions de prestació d’aquest servei tenint en
compte que cal:
a. Regular específicament l’aparcament de les bicicletes
comparties sense ancoratge a la ciutat, contemplant que,
aquest, sempre, hagi d’estar a la calçada i mai a la vorera.
b. Determinar que pel cas que les bicicletes estiguin
aparcades a vorera, aquestes han de ser retirades per
l’empresa gestora o bé, subsidiàriament per l’Ajuntament,
en el termini que marqui la regulació, aplicant el
procediment sancionador corresponent.
c. Qualsevol altre aspecte que vagi en la línia de millorar
l’accessibilitat universal de la nostra ciutat i el bon ús de
les bicicletes.
Un dels punts més importants que cal que tots tinguem en compte a l’hora d’emetre
la nostra opinió o posicionament respecte el servei de Mobike a l’Hospitalet és que,
i tal i com han apuntat en diverses ocasions entitats rellevants de la nostra ciutat
com SUMEM o la Federació ECOM, és que l’accessibilitat és un dret humà, recollit
a l’art.49 de la C. E. I que la Llei 13/2014 d’Accessibilitat de Catalunya, Capítol VIII,
art. 37.2 contempla que “les intervencions de reforma i de modificació dels espais
d’ús públic i les activitats que s’hi programen en cap cas no poden comportar un
menyscabament en les condicions d’accessibilitat prèvies”. Així mateix, l’article 41
de la citada Llei contempla el “manteniment de l’accessibilitat als productes i serveis
d’ús públic. Els propietaris i els proveïdors de productes i serveis d’ús públic han
d’adoptar les mesures pertinents per a mantenir-ne les condicions d’accessibilitat”.
L’Hospitalet ha d’apostar per fomentar el transport sostenible i per minimitzar al
màxim que la nostra ciutadania hagi de fer ús del transport de combustió interna,
però això ha de ser, sempre, compatible amb el fet de tenir una ciutat amb
accessibilitat universal. Fomentar el bicisharing, o qualsevol altre mitjà de transport
sostenible, no pot ser (de cap de les maneres) una excusa per no complir la
normativa relativa a l’accessibilitat.
El ple, a proposta del grup municipal CiU-PDeCAT amb l’adhesió del grup polític
municipal CUP-PA, adopta els següents acords:
PRIMER.- Instar l’Ajuntament de l’Hospitalet a donar compliment, en un termini
màxim de 15 dies, de les prescripcions que la Síndica de Greuges de l’Hospitalet
sobre les bicicletes compartides a l’Hospitalet i que reflexa a la Resolució Final
23/2019, de 28 de març de 2019.
SEGON.- Donar trasllat de l’acord d’aquesta moció a Federació ECOM, SUMEM,
Amputats Sant Jordi, ACAF, Asociación Acompañando en la diversidad, ACORDIS,
ALPI, Associació de Disminuïts Físics de L´Hospitalet, Catalunya Camina, AAVV
Gornal, AVIV de La Florida, AAVV Santa Eulàlia, A. de Veïnes independents de
Bellvitge, Col·lectiu AKELHARRE, Ateneu La Iaia, Som Barris L'Hospitalet, PAH
Ciutat de L'Hospitalet, No Més Blocs, Xaxa Groga de L'H així com als Consells de
Districte i Consell de Ciutat.
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MOCIONS INDIVIDUALS
INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS-ESQUERRA UNIDA I ALTERNATIVAPIRATES-E
En relació amb les mocions presentades pel grup polític municipal
d'Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra Unida i Alternativa-Pirates de CatalunyaEntesa, números 20 i 21, es produeixen les intervencions següents:
SRA. ALCALDESSA
Si els sembla, com veig que hi ha moltes persones que abandonen el Ple, deixem
un segon perquè es puguin acomiadar i...
Una què? Esmena in voce. D’acord. Doncs va, ves fent.

SR. GARCIA MUÑOZ (ERC-AM)
Des d’esquerra volem proposar al grup proponent una esmena in voce que seria un
nou acord que és: “Instar l’Ajuntament a que ofereixi equipaments útils per utilitzar
per part del departament de Treball, Afers Socials i Famílies, si tingués necessitat
d’allotjar o atendre de forma conjuntural els infants i joves migrats sols”.
Si pogués ser després del tercer o un afegit després del sisè.

SRA. CARBALLERIA PASCUAL (ICV-EUiA-PIRATES-E)
Acceptem aquesta esmena que ens proposa Esquerra.

SRA. ALCALDESSA
A veure, un moment.

SRA. CARBALLERIA PASCUAL (ICV-EUiA-PIRATES-E)
S’afegeix com a nou acord.

SRA. ALCALDESSA
Sr. Garcia, Sra. Esplugas. No sé si són conscients de que el Sr. Coque Garcia ha
presentat una esmena in voce, que ha estat acceptada per la Sra. Júlia Carballeira.
Ho dic perquè a l’hora de posicionar-se, valdria la pena que sapiguem. Sap el què
ha de votar? No.
Ho dic perquè clar, si estem distrets. Si la pot llegir Sra. Secretària. Seria afegir un
nou acord.

SRA. SECRETÀRIA
Un nou acord setè que substitueix l’actual que és el dels trasllats, que passaria a
vuitè. L’acord setè diu: “Instar l’Ajuntament a que ofereixi equipaments útils per
utilitzar per part del departament de Treball, Afers Socials i Famílies, si tingués
necessitat d’allotjar o atendre de forma conjuntural els infants i joves migrats sols”.

…/…

77

SRA. ALCALDESSA
Molt bé. Jo li diré Sr. Coque Garcia el mateix que li he dit al Sr. García, que és que
ens hagués agradat, com és habitual, que les esmenes es puguin comentar a la
Junta de Portaveus, perquè sinó, a veure si ens entenem, no cal que fem Junta de
Portaveus prèvia al Ple, perquè si no s’expliquen les coses que passaran, potser no
val la pena.
Però en tot cas, en fi, estan vostès en la seva llibertat per fer el que creguin
convenient, s’ha acceptat l’esmena i a partir d’aquí, els grups polítics ja sabem que
tenim un punt més. Ara com ja crec que ja ha marxat la gran majoria de la gent que
volia marxar, Sra. Carballeira.

SRA. CARBALLERIA PASCUAL (ICV-EUiA-PIRATES-E)
Presentaré la moció per lluitar contra la criminalització dels i les joves adolescents
migrats sols i dotar econòmicament la estratègia catalana d’acollida i integració.
En aquest moment la Sra. Carballeira dóna lectura als aspectes essencials de la
moció.

La Sra. Alcaldessa-Presidenta, per al seu posicionament, dóna la paraula als
regidors i regidora no adscrits/adscrita, i a continuació a la resta dels regidors i les
regidores representants dels grups polítics municipals, per ordre de menor a major
numero de membres.
SR. JIMÉNEZ ARIZA (REGIDOR NO ADSCRIT)
Sí gracias. Votaré a favor de todos los puntos excepto del punto segundo. Gracias.
SRA. SANTÓN RAMIRO (REGIDORA NO ADSCRITA)
Gràcies. Votaré favorablement la moció a excepció del segon acord.
SR. MARTIN HERMOSÍN (REGIDOR NO ADSCRIT)
Gracias. Abstención.
SR. ALONSO NAVARRO (REGIDOR NO ADSCRIT)
Abstenció.
SR. GIMÉNEZ MÁRQUEZ (CUP-PA)
Bé, nosaltres votem a favor d’aquesta moció i agraïm que comencem a abordar
aquest tema a la nostra ciutat, a L’Hospitalet, que hauria de ser una de les nostres
prioritats com a societat, com a veïnes i com a institucions. Sobretot des de
l’Ajuntament, que en aquesta ocasió, té competències clares d’atenció i acollida.
Aquí, si es vol, s’hi pot fer quelcom.
Però abans d’entrar a valorar la situació actual d’assistència des de les diferents
institucions, volem remarcar un parell de coses. En primer lloc, apel·lem a utilitzar el
llenguatge com cal. Instem a totes les formacions a revisar com anomenem a
aquests infants, perquè abans que qualsevol sigla, com ara la tan utilitzada
MENAS, aquests dels que parlem són nens i nenes, infants i adolescents, i com a
tals, tenen els seus drets que cal garantir per sobre de tot. Per això, el llenguatge i
com es construeixen els imaginaris col·lectius al voltant d’aquestes fórmules
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recurrents i mediàtiques, té un impacte en la percepció i abordatge d’aquestes
situacions. I és l’arrel, a vegades, de determinades criminalitzacions, estereotips,
discursos d’odi al diferent, etc.
Aprofitem per condemnar les accions racistes i xenòfobes que han patit alguns
d’aquests centres d’acolliment, i també les seves treballadores i educadores, i per
descomptat infants i adolescents que allà hi viuen. També denunciem l’assetjament
de l’Ajuntament i d’aquesta Guàrdia Urbana, de la nostra Guàrdia Urbana local, cap
a la tancada de persones migrades.
Centrant-nos en la moció proposada ara, tenim davant una realitat: centenars de
nens i nenes arriben sense cap referent familiar a Catalunya, a les nostres ciutats i
barris. I tenim un repte, un repte mínim, com a societat que vol ser digna, que cap
infant visqui al carrer; que les administracions afrontin amb rapidesa, qualitat i
eficàcia, el seu deure d’acollir, protegir i oferir un recorregut formatiu i vital als
infants i adolescents.
Però sembla que encara no s’ha abordat aquest tema amb la prioritat que caldria.
Segons l’informe presentat l’any passat pel Síndic de Greuges i que es menciona a
la moció, a casa nostra, estem permetent una sèrie de maltractaments institucionals
cap a aquests menors. I no parlem només de casos concrets de denúncies per
abusos físics per part dels cossos i forces de seguretat, parlem de tot un sistema
que els maltracta.
L’informe assenyala deficiències en l’acolliment i atenció dels menors i literalment
diu: “En els darrers anys, un dels problemes principals en l’atenció dels migrants no
acompanyats ha estat la manca d’un servei consolidat de protecció d’emergència
per a infants migrants sense referents familiars, a fi de proporcionar-los una atenció
immediata amb garanties adequades d’acompanyament. Durant anys, es va emprar
l’espai de detenció de la Ciutat de la Justícia per donar la primera atenció a aquests
infants, amb condicions materials pensades per atendre infants de reforma, és a dir,
des d’un punt de vista punitiu i no pas infants de protecció. El col·lapse d’aquest
espai, a causa de l’increment de l’arribada d’infants migrants, ha comportat la
creació de places d’emergència però en condicions precàries i de provisionalitat,
especialment en equipaments provisionals com ara cases de colònies o albergs. La
insuficiència d’aquestes places a causa de l’arribada creixent d’infants migrants
també ha comportat que aquests fossin atesos a les mateixes oficines de la pròpia
DGAIA, a les comissaries o en altres centres del sistema de protecció de menors
com són CRAE i CREI”.
És a dir, hi ha nens i nenes que han dormit a les comissaries i que fins i tot han
estat empresonades al CIE, un total de 12 nens l’any 2017, al CIE de la Zona
Franca. L’ingrés d’infants migrants durant dies i setmanes al CIE, si bé s’explica
perquè aquests no van manifestar la seva minoria d’edat, suposa una greu
vulneració dels seus drets i una errada en els procediments d’ingrés, per la manca
de detecció.
Però, quan finalment aquests menors entren dins del circuit d’atenció, no tot
s’acaba solucionant. Com diu la moció i diu també el Síndic de Greuges, “la
sobreocupació dels centres de primera acollida i d’acolliment ha estat una de les
manifestacions d’aquest col·lapse, però també ho ha estat la tergiversació dels
circuits de protecció que té establerts el sistema, per poder desenvolupar
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adequadament la seva funció de protecció. L’ús dels CRAE i CREI, previstos com a
mesura de protecció de caràcter més estable i com a darrera ràtio del sistema, per
complir la funció de primera acollida o l’ús de centres de primera acollida i
d’acolliment, previstos per a estades temporals, com a recursos d’estada
permanent. La dilació en l’assignació del recurs adequat per a la protecció,
agreujada pel col·lapse, ha provocat la permanència dels infants als centres
d’acolliment més enllà dels sis mesos previstos per llei, i també l’allargament de
l’estada dels infants en centres d’emergència”.
Per finalitzar, caldria destacar que aquests infants han experimentat processos
migratoris recents, de vegades traumàtics, amb experiències de situacions de carrer
que comporten un fort estrès emocional. I es dóna el fet que als centres de primera
acollida, a més a més, hi conviuen infants de perfils socioeducatius molt
diferenciats: per exemple, infants en trànsit cap a d’altres indrets d’Europa, amb una
elevada mobilitat, amb altres infants que tenen expectatives d’assentament a casa
nostra, a Catalunya o infants amb trajectòries més normalitzadores, amb altres
infants amb conductes disruptives o amb experiències de carrer, etc.
I també, no podem obviar, i d’això se’n parla molt poc, la constant precarització i
exposició emocional que pateix el col·lectiu de treballadores socials i educadores
que se senten sobrecarregades de feina i responsabilitats i que en moltes ocasions
veuen amb impotència com quan els i les menors arriben als 18 anys, són
expulsades a la vida, sense l’acompanyament i les eines que qualssevol altres
joves d’aquesta edat disposa per enfrontar la vida laboral i personal.
Exigim a totes les institucions, però també a totes les veïnes, ser molts conscients
de les responsabilitats en la protecció dels drets de la infància que tenim totes, i per
tant, votem a favor d’aquesta moció. Gràcies.

SR. MONROS IBAÑEZ (CiU)
Sí, a favor. Votem a favor la moció.

SRA. ESPLUGAS GONZÁLEZ (PP)
Desde el Partido Popular votaremos a favor. Entendemos que todo aquello que sea
positivo para proteger a la infancia, tenga lo condición que tenga, desde el Partido
Popular lo vamos a apoyar. Es necesario que desde la administración se dote
económicamente de esos recursos y únicamente nos abstendremos del punto
número 2, porque entendemos que el papel del ayuntamiento no debe ser
personarse en temas que nos son puramente políticos y además como dice que
debe personarse ante un posible delito de odio, nosotros entendemos que no sería
por falta de ganas, pero a lo mejor en este criterio el ayuntamiento también podría
personarse con el president Torra, puesto que ya el Tribunal Superior de Justicia
pues ya consideró que cometió un delito de odio. Por tanto, nosotros votamos a
favor de la moción, salvo el punto número 2.

SR. GARCIA MUÑOZ (ERC-AM)
Primer de tot, saludar als treballadors i treballadores de la Guàrdia Urbana i tot el
suport a les seves reivindicacions.
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Segon, dir que la moció no anava de Torra, perquè sembla que ara totes les
mocions per al PP aniran sobre Torra.
Sobre la moció que presenta el grup d’Iniciativa-Esquerra Unida-Pirates, volem dir
que el nostre país viu una situació d’emergència social relacionada amb els fluxos
migratoris. Ho veiem al Mediterrani, amb els que fugen de la guerra i amb els joves
que migren sols des de l’Àfrica del Nord i l’Àfrica Occidental.
Són persones en una situació d’extrema vulnerabilitat, que han trencat tots els
vincles amb els seus països d’origen, que fugen, que arrisquen la seva vida fugint
de persecucions, violència, de conflictes armats i de pobresa extrema.
I moltes vegades són joves i nens que es troben totalment desprotegits i que no
podem deixar de costat. Catalunya ha estat, és i serà una terra d’acollida, una
societat diversa i aquesta diversitat suposa alhora un repte i una oportunitat per
millorar la nostra societat.
L’arribada massiva ha posat en tensió el sistema de protecció a la infància al nostre
país, però des del govern de la Generalitat, des de la DGAIA s’està intentant donar
atenció integral a aquests menors. S’està fent un enorme esforç i caldrà seguir
treballant per fer-ho, per seguir fent-ho i per fer-ho millor. Segur.
En els darrers mesos s’han creat més de 2.000 places residencials i s’han dedicat
ingents esforços, reforçant els recursos ordinaris. S’ha presentat també l’estratègia
catalana per a l’acollida i la inclusió dels infants i joves migrants sols i s’ha millorat
la coordinació institucional i la inclusió d’aquests infants.
Cal treballar però per aturar la intolerància, els discursos xenòfobs i de l’extrema
dreta, enfortint els valors republicans de la llibertat, la igualtat i la fraternitat,
fomentant una Catalunya diversa cultural i lingüísticament, acollidora i inclusiva. I
fer-ho treballant coordinadament entre totes les administracions, amb la societat
civil i les entitats del tercer sector.
Per això nosaltres votarem a favor d’aquesta moció i volem refermar el compromís
de l’Ajuntament de L’Hospitalet, si surt endavant amb aquest tema. Moltes gràcies.

SR. GARCIA VALLE (CIUTADANS)
Muy bien, muchas gracias. En primer lugar quiero dar la bienvenida a todos los
miembros de la Guardia Urbana y decirles que estamos con vosotros. Nos parece
lamentable que a estas alturas en la segunda ciudad de Cataluña, la Guardia
Urbana se esté lamentando de la falta de convenio que lleváis tiempo luchando por
él, de la falta de equipamientos y de algunas cuestiones que yo he tenido la
oportunidad de hablar con alguno de los miembros.
A mí me enorgullece ver cómo, cuándo a pesar de ese “maltrato” del gobierno de la
ciudad porque no está aceptando vuestras justas reivindicaciones, estéis en el tajo
cada día, dando la cara por los ciudadanos y ciudadanas y cumpliendo con vuestra
obligación. Yo os felicito porque me consta que estáis haciéndolo. He tenido la
posibilidad, lo reitero otra vez, de hablar con muchos miembros, me cuentan las
carencias que tenéis y me parece lamentable que la segunda ciudad de Cataluña
tenga estas carencias en su Guardia Urbana, que nos tiene que proteger a todos.

…/…

81

Y me da igual quién tenga la culpa, me da igual, la cuestión es que hay que resolver
el problema, porque muchas veces el gobierno, con una parte de razón quizá, es
que nosotros… por parte de Madrid, por parte de las leyes, por parte de… mira, que
me da igual quién tenga la culpa, pero nosotros tenemos la obligación de ponernos
a disposición y luchar porque a estos cuerpos y fuerzas de seguridad que velan por
nuestra integridad, estén bien atendidos, no se sientan como se sienten, porque lo
malo no es que estén mejor o peor atendidos, que también, lo malo es que se
sientan ellos desatendidos en su moral y hay que dársela.
Y de verdad que permitirme mis felicitaciones porque sé y me consta que estáis
haciendo todo lo que podéis para que no haya esa carencia que realmente tenemos
que no se note. O sea que muchas gracias. No es hacer la pelota, es que lo digo
porque lo siento, yo me caracterizo por decir lo que pienso. Si tuviera algún día que
reprocharos algo y estoy en este consistorio, también lo haría, pero en este
momento creo que hay que estar con vosotros porque creo que vale la pena lo que
hacéis. Gracias.

SRA. ALCALDESSA
Sr. García. Vamos a la moción, porque esto…

Se escolten aplaudiments entre el públic.

SR. GARCIA VALLE (CIUTADANS)
Esto lo siento mucho.

SRA. ALCALDESSA
Usted ya puede hacer todos los mítines que quiera pero vamos a la moción que es
el objeto de debate.

SR. GARCIA VALLE (CIUTADANS)
Vamos a la moción. Siento que no le guste lo que yo le digo a la Guardia Urbana,
porque quizá usted tenga mala conciencia, es posible que sea por eso. En cualquier
caso, cada uno tiene la que tiene.
En cuanto a la moción, mire, nosotros vamos a votar a favor de esa moción, como
no puede ser de otra manera, porque creemos que la protección a la infancia y a
quién sea y a quién le toque, tenemos la obligación de hacerla, los poderes
públicos.
En cambio en el punto número 2 no estamos de acuerdo, porque el ayuntamiento
no tiene que hacer de fiscalía. Por tanto, yo creo que si alguna se observara por
parte del ayuntamiento y creo que en eso le doy la conciencia que tiene ahí en ese
aspecto sí al ayuntamiento, yo creo que lo ha demostrado y donde las dan las
toman Sra. Alcaldesa no me duelen prendas en reconocer que en este tema pues el
ayuntamiento ha hecho todo lo posible y ha hecho cosas en la dirección que yo
estoy de acuerdo.
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Por tanto, no me cabe duda que también el ayuntamiento lo que haría en ese caso,
si viera que había un caso muy especial, dónde alguien hubiera un agravio total
hasta el punto de que estuviera en un absoluto desamparo, estoy convencido que el
ayuntamiento tomaría cartas en el asunto, pero no como norma se puede estar
personando como fiscalía porque no es su función, para eso está la fiscalía.
En cualquier caso, yo voto positivamente a favor de esta moción, me parece que es
justo e incluso necesario que estemos ahí, que podamos proteger a la gente que
más lo necesita. Muchas gracias.

SR. HUSILLOS GUTIERREZ (PSC-CP)
Gràcies Sra. Alcaldessa. Votarem favorablement a aquesta moció, a excepció feta
de l’acord número 2 també. Gràcies.

SRA. ALCALDESSA
Hi ha cap qüestió més? Doncs quedaria aprovada... Si no obre qui ha fet la
proposició, no hi ha més torns. Quedaria aprovada la moció a excepció del punt
segon. Passem a les tres mocions presentades per Esquerra Republicana de
Catalunya.

La Sra. Alcaldessa-Presidenta, finalitzat el debat, declara retirada la moció
número 20 i aprovada amb esmenes la número 21, amb el resultat de la votació
que es recull a continuació en cadascuna d’elles.
MOCIÓ 20.-

EN DEFENSA DELS DRETS DIGITALS.

(RETIRADA DE L’ORDRE DEL DIA)

MOCIÓ 21.- PER LLUITAR CONTRA LA CRIMINALITZACIÓ DELS I LES
JOVES I ADOLESCENTS MIGRATS SOLS I DOTAR ECONÒMICAMENT
L’ESTRATÈGICA CATALANA D’ACOLLIDA I INTEGRACIÓ.
Es dóna compte de la moció, que incorpora l’esmena “in voce” formulada pel
Sr. Antoni García Acero, portaveu del grup polític municipal d’ERC, i acceptada pel
grup proponent, que es transcriu seguidament, la qual ha estat aprovada
parcialment i amb esmenes.
La votació d’aquesta moció s’ha produït de manera separada per cadascun
dels punts de la seva part dispositiva, amb el resultat següent:
a) Acords PRIMER, TERCER, QUART, CINQUÈ, SISÈ, SETÈ i VUITÈ: han estat
aprovats amb 25 vots a favor dels representants del PSC-CP, Srs./Sres. Núria
Marín Martínez, Francesc J. Belver Vallés, Cristian Alcázar Esteban, José Castro
Borrallo, Manuel Brinquis Pérez, José M. García Mompel, Jaume Graells Veguin,
Jesús Husillos Gutiérrez, M. Ángeles Sariñena Hidalgo, Rocío Ramírez Pérez i
David Quirós Brito; dels representants de CIUTADANS, Srs./Sres. Miguel
Manuel García Valle, M. Carmen Esteban Fernández, Rainaldo Ruiz Narváez i
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Jesús Amadeo Martín González; dels representants d’ICV-EUiA-PIRATES-E,
Sres./Sr. Ana González Montes, Juliana Carballeira Pascual i Iván Nieto
Martínez; dels representants d’ERC-AM, Srs. Antoni Garcia i Acero i Jorge
García Muñoz; de la representant del PP, Sra. Sonia Esplugas González; del
representant de CiU, Sr. Jordi Monrós i Ibáñez; del representant de la CUP-PA,
Sr. Christian Giménez Márquez i del REGIDOR i la REGIDORA NO ADSCRIT/A,
Sr./Sra. Rafael Jiménez Ariza, Cristina Santón Ramiro i amb 2 vots d’abstenció
dels REGIDORS NO ADSCRITS, Srs. Francisco Javier Martín Hermosín i Pedro
Alonso Navarro; assistents presents en el moment de la votació.
b) Acord SEGON ha estat rebutjat amb 17 vots en contra dels representants del
PSC-CP, Srs./Sres. Núria Marín Martínez, Francesc J. Belver Vallés, Cristian
Alcázar Esteban, José Castro Borrallo, Manuel Brinquis Pérez, José M. García
Mompel, Jaume Graells Veguin, Jesús Husillos Gutiérrez, M. Ángeles Sariñena
Hidalgo, Rocío Ramírez Pérez i David Quirós Brito; dels representants de
CIUTADANS, Srs./Sres. Miguel Manuel García Valle, M. Carmen Esteban
Fernández, Rainaldo Ruiz Narváez i Jesús Amadeo Martín González i del
REGIDOR i la REGIDORA NO ADSCRIT/A, Sr./Sra. Rafael Jiménez Ariza i
Cristina Santón Ramiro; amb 7 vots a favor dels representants d’ICV-EUiAPIRATES-E, Sres./Sr. Ana González Montes, Juliana Carballeira Pascual i Iván
Nieto Martínez; dels representants d’ERC-AM, Srs. Antoni Garcia i Acero i Jorge
García Muñoz; del representant de CiU, Sr. Jordi Monrós i Ibáñez i del
representant de la CUP-PA, Sr. Christian Giménez Márquez i amb 3 vots
d’abstenció de la representant del PP, Sra. Sonia Esplugas González i dels
REGIDORS NO ADSCRITS, Srs. Francisco Javier Martín Hermosín i Pedro
Alonso Navarro; assistents presents en el moment de la votació.
El text definitiu aprovat de la moció, que comprèn la renumeració conseqüència
de la no aprovació de l’acord 2 i l’afegitó del nou acord 7, de forma que els acords
3, 4, 5 i 6, passen a 2, 3, 4 i 5, és el següent:
Atès que l’arribada d’infants estrangers no acompanyats i sense referents familiars,
ha tornat a situar el sistema de protecció social en crisi, atès l’increment assistencial
que havia de suportar i la manca de previsions i recursos de les administracions
competents. Aquesta situació, en el marc d’una crisi migratòria global a escala
europea, implica un immens repte per a totes les institucions públiques, i també un
gran risc que l’atenció no es realitzi amb les màximes garanties de qualitat.
Atès que l’augment del nombre de persones menors migrants no acompanyades a
Catalunya que s’ha produït en l’últim any (l’any 2018 es calcula que van arribar
4.000 adolescents sols a al nostre país) va estar alertada i anticipada reiteradament
per moltes organitzacions socials i Ajuntaments que reclamaven al Govern de la
Generalitat que desenvolupés actuacions d’emergència per activar els recursos
necessaris per emparar els drets com a infants.
Atès que els infants migrants que arriben sols a Catalunya es troben en una situació
de desemparament i de vulnerabilitat social i l’Administració té el deure de garantir
la seva adequada protecció i prestar l’atenció social, educativa i sanitària
necessàries. Els principals organismes internacionals en la defensa de drets, com
ara el Consell d’Europa, han posat en els darrers anys l’accent en la necessitat de
desenvolupar polítiques per garantir la protecció d’aquests infants.
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Atès que des de la necessitat de cobertura als infants, el Departament de Treball,
Afers Socials i Famílies, hauria d’haver dut a terme una planificació dels recursos
públics per abordar aquesta arribada nombrosa de menors, però la planificació ha
estat insuficient i els programes i recursos s’han desbordat. Cap administració pot
afrontar aquest fet en solitari i, ni molt menys pot assumir-ne la gestió els serveis de
protecció a la infància ja que han de fer moltes altres accions urgents. Cal una
organització i un protocol compartit entre Estat i Generalitat, on el món local jugui un
paper clau. Per comprendre les dificultats de la DGAIA a l’hora de gestionar
l’arribada dels infants migrants no acompanyats, convé posar l’accent en els baixos
nivells de despesa social en infància existents a Catalunya, i també pel que fa al
sistema de protecció, i com aquests nivells de despesa condicionen el
desenvolupament de polítiques per garantir els drets dels infants en general, i la
protecció de la infància en particular. Mentre a Catalunya es destinen 226 euros per
habitant a infància i família, al conjunt de l’Estat aquesta xifra s’incrementa fins als
294 euros, un 30% més per habitant.
Atès que la Sindicatura de Greuges en l’informe sobre La situació dels infants
migrants sense referents familiars a Catalunya de setembre de 2018, posa de
manifest els dèficits del sistema de protecció social de Catalunya i de les retallades
dutes a terme des de 2010. Estem plenament d'acord en el diagnòstic i les
recomanacions del seu informe, coincidim amb afirmacions tan nítides com que “La
creació de places per part de la DGAIA ha anat per darrere del ritme d’arribada dels
infants migrants. Aquesta situació ha provocat problemes de sobreocupació dels
serveis ja disponibles i l’allargament de les estades a equipaments no pensats per
atendre aquests infants, com ara l’espai de detenció de la Ciutat de la Justícia o les
comissaries dels Mossos d’Esquadra... i és molt contundent el raonament de la
sindicatura quan diu “Convé recordar que les funcions que han de desenvolupar els
centres de primera acollida van més enllà de l’atenció immediata o del que es
podria entendre com a assistència en una primera fase, sinó que han de: garantir
una assistència integral de l’infant o adolescent; assumir la guarda d’aquests infants
i exercir les funcions que hi són inherents (sota tutela i control de la DGAIA); dur a
terme la valoració, l’orientació i la prestació de suports; oferir activitats dirigides
d’habilitats socials i/o de caràcter formatiu prelaboral amb l’objectiu que els
adolescents assoleixin una millor preparació per a la vida adulta; proporcionar als
adolescents les eines i les habilitats personals imprescindibles per a la seva
permanència o incorporació als sistemes de formació reglats i professionalitzats;
promoure mesures d’inserció social, laboral, educativa i familiar, i coordinar-se amb
els serveis socials bàsics, amb els professionals dels altres sistemes de benestar
social, amb les entitats associatives i amb les que actuen en l’àmbit dels serveis
especialitzats”
Atès que arribats a aquest punt podem constatar les conseqüències múltiples que
estan patint els i les professionals i els Ajuntaments, on s’estan derivant a menors
d'edat sense els equips professionals necessaris, ni els equipaments adequats, ni la
coordinació adient amb els Ajuntaments de destí.
Atès que es evident que cal, per tal de resoldre l'emergència, una reacció urgent
per a donar solució a aquesta situació de desemparament de drets humans
fonamentals i fer-ne una qüestió de país i per tant de coordinació i lleialtat entre
institucions. Certament, el govern, a partir de la pressió d’organitzacions socials,
ajuntaments i grups parlamentaris ha elaborat l’Estratègia catalana d’acollida i
integració dels joves i adolescents migrats sols, la qual, tot i que encertadament
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situa la missió i valors del document marc en “la creació d’eines i condicions per
acollir i incloure en la societat, i apoderar els infants i joves emigrats sols, en el
marc d’una una societat inclusiva que valora la diversitat i que promou la interacció,
per tal de generar un sentit de pertinença”, ni està calendaritzada, ni garanteix els
recursos necessaris i distribució territorial que faciliti l’acollida i integració d’aquests
infants i joves en condicions de qualitat, en cooperació amb el nom local.
Atès que a aquesta situació complexa que viuen el nostres pobles i ciutats i el
nostre país, cal afegir els atacs racistes a infants i joves estrangers que han succeït
darrerament a Canet de Mar o a Castelldefels. No errem; no són actes fortuïts ni
fets aïllats: és la conseqüència d’una campanya sistemàtica de criminalització de la
diferència. Cal recordar que aquests infants, un cop han passat la frontera, són
responsabilitat de les nostres institucions. Com si això no fos suficient, aquests nois
i noies han de patir l’estigmatització social que deriva de la constant criminalització
mediàtica i social que els assenyala com un problema de seguretat i de
convivència.
Atès que uns discursos controlats per aquells interessos partidistes i electoralistes
que busquen perpetuar la imatge de l’immigrant com una amenaça i font de
conflictivitat i inseguretat. Uns partits i polítics que amb els seus discursos
discriminatoris, irresponsables i electoralistes, contribueixen a generar aquest clima
d’hostilitat envers les persones infants i adolescents que migren soles.
Aquest que el relat fals, es posa de manifest amb dades objectives que constaten
que no hi ha hagut increments d’inseguretat, furts o altres actes incívics als carrers
dels nostres pobles i ciutats.
Atesa la manca de previsió del govern de la Generalitat i del Govern espanyol per
deixar que el drama de la desprotecció d’infants hagi arribat al punt actual.
Atesa la manca de recursos suficients destinats a polítiques socials i a accions
comunitàries que afavoreixin la protecció de la infància migrant.
Atès que alguns plantejaments polítics han decidit presentar la qüestió dels menors
no acompanyats des de la perspectiva de l’ordre públic enlloc de treballar-la des de
l’òptica de la cohesió social i del respecte als drets humans més bàsics.
El Ple de l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat, a proposta del grup municipal
d’ICV-EUIA-PIRATES-E acorda:
PRIMER.- Declarar el municipi de L’Hospitalet de Llobregay com a municipi lliure
de xenofòbia i racisme.
SEGON.- Instar a l’Ajuntament de L’Hospitalet de Llobregat a treballar de manera
col·laborativa i en xarxa amb entitats, moviments socials i persones voluntàries per
desmuntar rumors i estereotips sobre diversitat cultural i per afavorir les relacions
basades en la igualtat, el respecte i el reconeixement mutu de drets davant les
diverses discriminacions que dificulten la convivència al municipi.
TERCER.- Instar el govern de l’Estat a la modificació del Protocol marc, amb
l’objectiu de desenvolupar un circuit de primera acollida i atenció dels infants
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migrants sense referents familiars que promogui plenes garanties de respecte dels
seus drets.
QUART.- Instar el govern de l’Estat a garantir finançament addicional que
contribueixi a gestionar l’increment d’arribada d’infants migrants no acompanyats i a
establir els mecanismes de coordinació necessaris per poder preveure l’arribada
d’infants i planificar i coordinar la resposta protectora.
CINQUÈ.- Instar el govern de la Generalitat, en el marc de l’Estratègia catalana
d’acollida i integració dels joves i adolescents migrats sols a dur a terme:
a. Mesures urgents per a l’acollida d’infants i adolescents en condicions de
dignitat i adequades al propi marc legislatiu de Catalunya, destinant els
recursos pressupostaris necessaris per a la protecció de la infància amb
la implicació transversal de tot el Govern, i no només de la DGAIA.

b. Priorització de recursos per a l’acollida en habitatges assistits i en
acollida en famílies, i en programes educatius específics, d’atenció a la
salut, d’esports, de lleure, en col·laboració amb els Ajuntaments dels
municipis d’acollida.

c. Dissenyar els programes d’atenció a adolescents que fan la majoria
d’edat i viuen a Catalunya sense xarxa de suport familiar, per a garantir
els recursos per a la seva inclusió sòcio-laboral amb plenitud de drets.

d. Assignar dotació econòmica suficient per a desenvolupar l’Estratègia
Catalana d’acollida i integració dels joves i adolescents migrats i
calendaritzar les accions consensuadament amb el món local.
SISÈ.-Instar a l’Ajuntament a que ofereixi equipaments útils per a utilitzar, per part
del Departament de Treball, Afers Socials I Famílies, si tingués necessitat d’allotjar
o atendre de forma conjuntural als infants I joves migrats sols.
SETÈ.- Donar trasllat dels acords al Ministerio Trabajo, Migraciones y Seguridad
Social del govern de l’Estat Espanyol, al Departament de Treball, Afers Socials i
Famílies del govern de la Generalitat de Catalunya, als grups polítics del Congrés i
Senat, Parlament de Catalunya i Parlament Europeu, a SOS Racismes, a Espai de
Ciutadania, a Creu Roja de L’Hospitalet, A la FAAVV de L’Hospitalet i a les AAVV
de L’Hospitalet de Llobregat.

ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA
En relació amb les mocions presentades pel grup polític municipal
d'Esquerra Republicana de Catalunya-Acord Municipal, números 22, 23 i 24, es
produeixen les intervencions següents:
SRA. ALCALDESSA
Gràcies. Per fer la presentació, Sr. Garcia.
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SR. GARCIA ACERO (ERC-AM)
Moltes gràcies. Comencem per la moció 22, que és la moció de suport a les
mobilitzacions del primer de maig.
Demà es commemora el dia internacional de les treballadores i treballadors. Un dia
on milions de persones arreu del món sortiran a defensar i reivindicar els seus drets
laborals i un treball digne. Avui a l’Estat espanyol els treballadors i les treballadores
continuen pagant les conseqüències d’una crisi que no han creat, els salaris
laborals s’han devaluat i les condicions laborals s’han precaritzat amb les diferents
reformes laborals, l’actual del Partit Popular, però també l’anterior del Partit dels
Socialistes.
Avui molts treballadors tenen feina però això no és garantia de res, perquè la
precarietat i la temporalitat està molt estesa en el món laboral i avui també hem de
fer front a que les dones cobren un 25 % menys de sou que els homes per la
mateixa feina.
Per aquest motiu és molt important que aquest Ajuntament i a proposta d’Esquerra
Republicana així ho fem en aquest Ple, portant aquesta moció, que des de
l’Ajuntament de L’Hospitalet donem suport a les diferents mobilitzacions
convocades pels sindicats arreu del nostre país.
També instem al govern de l’Estat espanyol a la derogació immediata de la reforma
laboral, avui encara vigent, una reforma laboral del Partit Popular. I també instem al
govern a pujar el salari mínim com a mínim a 1.000 euros, perquè des del nostre
grup creiem que cal avançar en aquesta direcció, però també anar molt més enllà i
hauríem d’anar en un futur a que el salari mínim fos de 1.200 euros.
I hem de dir també que aquest Ajuntament en el seu moment ja va aprovar una
moció en aquest Plenari per tal de que el salari mínim fos com a mínim de 1.000
euros. I per tant també demanem al Consistori d’aquest Ajuntament que cap
treballador i treballadora públic cobri menys de 1000 euros en aquest Ajuntament, ja
sigui directament o indirectament a través de les empreses que tenen concurs
adjudicats d’uns certs treballs que nosaltres externalitzaríem.
Referent a la moció número 23, que és la moció per implementar les zones Wifi per
l’accés a internet a places i espais públics, com vostès saben l’Assemblea General
de les Nacions Unides l’any 2011 va declarar l’accés a l’Internet com un dret humà,
considerant que es tracta d’una eina que afavoreix el creixement i el progrés de la
societat en el seu conjunt.
En aquesta línia ja des de fa molts anys es treballa a Europa i també al nostre país
per tal d’afavorir les tecnologies d’informació i comunicació en els diferents àmbits
socials, econòmics i en el nostre dia a dia.
Davant d’aquesta nova realitat social és molt important que les diferents
administracions públiques promoguem la connectivitat Wifi en espais públics perquè
hem de garantir que tothom tingui accés a Internet.
Diferents municipis de l’àmbit metropolità, com Viladecans, Santa Perpètua,
Sabadell ja han començat a crear aquests tipus d’espais, també la capital del nostre
país, Barcelona, des de fa molts anys ja hi treballa i en aquests moments hi ha més
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de 400 punts d’accés a disposició lliure de la ciutadania.
Creiem que L’Hospitalet no pot quedar-se enrere, la segona ciutat de Catalunya no
pot ser una ciutat obsoleta en aquest àmbit. I hem de garantir que l’accés a Internet
als ciutadans de L’Hospitalet és sobretot necessari per contribuir a la reducció de la
fractura digital, i també dotar d’eines per millorar els serveis municipals i l’impuls de
la nostra economia local.
Per aquest motiu des d’Esquerra Republicana de Catalunya demanem a aquest Ple
de l’Ajuntament que es realitzi un estudi tècnic i econòmic i un pla d’execució per tal
de posar en marxa zones Wifi públiques i gratuïtes en espais públics de la ciutat, ja
sigui parcs, mercats, places, entorn de centres d’ensenyament, casals de joves o
poliesportius i també crear un programa d’ajuts per a les entitats de L’Hospitalet que
vulguin oferir connexió Wifi d’ús públic gratuït a les seves instal·lacions.
Referent a la moció 24, per l’establiment de mesures per afavorir la inspecció
tècnica d’edificis a L’Hospitalet, la llei de l’habitatge aprovada pel Parlament de
Catalunya estableix la necessitat de realitzar inspeccions tècniques dels edificis
d’habitatges.
Aquest apartat de la llei concretat i regulat des de l’any 2010 estableix que els
edificis amb més de 45 anys d’antiguitat estan obligats a passar un control per tal
d’afavorir el seu estat de conservació i també garantir que estan en condicions
òptimes de seguretat.
L’any 2018 els edificis d’habitatges que ja han passat la inspecció tècnica va arribar
al 44% i com vostès saben la nostra ciutat té un parc d’edificis d’habitatge molt
antic. Molts d’aquests edificis d’habitatges ja haurien d’haver realitzat l’ITE i si no ho
han fet, poden tenir sancions de la pròpia administració.
Des d’Esquerra Republicana, tal i com han fet altres municipis, creiem que les
comunitats afectades de propietaris amb problemes econòmics, puguin realitzar la
inspecció sense cap tipus de problema, per això demanem a aquest Plenari de
l’Ajuntament que des de l’Ajuntament i el Departament de Territori de la Generalitat
de Catalunya acordin amb els professionals la creació d’una borsa de professionals
que pugin realitzar aquestes ITES a un cost reduït i també un programa d’ajuts per
sufragar el cost de la redacció de les ITES.

La Sra. Alcaldessa-Presidenta, per al seu posicionament, dóna la paraula als
regidors i regidora no adscrits/adscrita, i a continuació a la resta dels regidors i les
regidores representants dels grups polítics municipals, per ordre de menor a major
numero de membres.
SR. JIMÉNEZ ARIZA (REGIDOR NO ADSCRIT)
Sí gràcies Alcaldessa. A favor de les tres mocions.
SRA. SANTÓN RAMIRO (REGIDORA NO ADSCRITA)
Gràcies. Votaré favorablement les tres.
SR. MARTIN HERMOSÍN (REGIDOR NO ADSCRIT)
Gracias. Me abstendré de la primera, a favor de la segunda y a favor de la tercera
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excepto el punto 2, abstención.
SR. ALONSO NAVARRO (REGIDOR NO ADSCRIT)
Abstenció a la 22. A favor la 23 i en la 24 a favor de tots els punts menys el segon
que m’abstinc.
SR. GIMÉNEZ MÁRQUEZ (CUP-PA)
Votem a favor de la 22 i aprofitarem la nostra intervenció per animar a totes les
veïnes i veïns de L’Hospitalet a participar de la jornada de demà a la nostra ciutat.
Aquest any, L’Hospitalet serà la ciutat on es trobin el primer de maig al matí els
sindicats alternatius i combatius del Baix Llobregat, per recordar que tots els drets
laborals que gaudim avui en dia, s’han aconseguit des de la lluita sindical. També,
per recordar que a l’any 2019 tenim un munt de reptes en la batalla contra els
interessos del capitalisme, de les grans multinacionals, dels fons voltors, dels grans
emporis empresarials, però també per part de la petita patronal, que assumeix com
a pròpies, i copia de vegades aquelles tesis més perverses del capitalisme extractiu
hegemònic actual.
Encara resta molta lluita per combatre la precarietat i la temporalitat a la feina, però
sobretot per combatre els abusos empresarials i de la patronal. Per exigir una feina
de qualitat i digna per a tothom, incloses les nostres veïnes migrades sense
regulació administrativa, víctimes en nombroses ocasions de la màxima explotació
laboral, degut a la seva vulnerabilitat a la qual les exposa l’actual llei racista
d’estrangeria.
Per tot això, us encoratgem a participar de la manifestació que sortirà de la cruïlla
de l’avinguda Carrilet amb la rambla Marina, demà primer de maig, sobre les 11 del
matí, i finalitzarà a la plaça de la Marquesa del barri de Collblanc. Allà hi haurà
parlaments de les organitzacions convocants i organitzadores, la CNT de la nostra
ciutat, la CGT del Baix Llobregat, Arran i Endavant. Com a cloenda de la jornada,
també hi haurà actuacions musicals durant tot el dia, paradetes informatives de
diferents col·lectius i lluites de la ciutat i del Baix Llobregat. Per un 1 de maig obrer i
combatiu a L’Hospitalet i al Baix Llobregat.
Votarem a favor de la 23 i ens abstindrem de la 24 i explicarem ara els motius.
Ens sembla correcte que l’ajuntament i les administracions, en general, assumeixin
la seva responsabilitat sobre l’estat de la seguretat dels immobles, i per tant, la
seguretat de les veïnes que els habiten. Però trobem que aquesta moció no
contempla tota la complexitat des de les situacions que es deriven d’aquestes
inspeccions tècniques.
En primer lloc, partim d’una qüestió de titularitat. Des d’aquest grup considerem que
aquestes inspeccions s’haurien de fer des d’un cos de treballadors i treballadores
públics, no dependents de cap despatx ni col·legi professionals. Un servei
d’inspecció totalment independent del resultat de la possible futura reforma i que fos
assumit des d’alguna de les administracions, per garantir tant el seguiment i
responsabilitat de les institucions sobre aquestes qüestions, com el fet de no
afavorir l’ànim de lucre amb qui realitza la inspecció, com malauradament passa
habitualment.

…/…

90

I diem responsabilitat de les administracions, perquè segons la llei d’accessibilitat,
és el seu deure vetllar perquè, per exemple, no existeixin barreres arquitectòniques
a les finques de les nostres veïnes i les persones amb diversitat funcional i/o
mobilitat reduïda gaudeixin del mateix dret que la resta de veïnes de la finca a
accedir com cal al seu edifici.
En segon lloc, veiem que la moció sol·licita ajudes per fer front al cost de les
inspeccions tècniques. Essent cert que aquestes inspeccions són d’obligat
compliment, no són especialment cares i és quan la inspecció detecta alguna
irregularitat, especialment si aquesta és greu o molt greu, quan comencen els
veritables problemes econòmics pels propietaris i propietàries particulars de la finca.
També quan cal adaptar els espais comuns per fer-los plenament accessibles.
Creiem que les ajudes, amb diners públics, han de tenir una destinació de suport a
les famílies i les veïnes, i no pas als professionals que realitzen les inspeccions.
Perquè, a més a més, es dona la situació que són precisament les classes
treballadores i populars, les que viuen als edificis més vells o en pitjors condicions
de manteniment.
La moció presenta com a possibles demandants de suport econòmic,
específicament a les famílies vulnerables, però no té en compte que les despeses
de les obres de reforma, d’obligat compliment, són el motiu pel qual moltes famílies
comencen a tenir problemes econòmics.
Recordem que vivim a una ciutat on, segons dades oficials de l’enquesta dels barris
que elabora aquest propi ajuntament, al conjunt de la ciutat un 27,7 % afirmen no
poder assumir una despesa imprevista de 300 euros. Aquí estem parlant gairebé
d’un 30 % dels nostres veïns i veïnes. Ens abstindrem. Gràcies.

SR. MONROS IBAÑEZ (CiU)
En quant a la moció en suport a les mobilitzacions amb motiu del primer de maig,
votarem a favor. Valorar que més enllà de l’abolició de tirar enrere la reforma laboral
jo crec que el que hauria de fer és una profunda reforma de totes legislacions
laborals que venen de molt lluny, des d’una llei general de la Seguretat Social del
67 a un Estatut dels Treballadors del 1980 i som al segle XXI, any 2019, doncs crec
que hauríem d’aprofundir molt en tots aquests temes.
Respecte a la moció per a la implantació de zones Wifi, és una moció que nosaltres
ja vam presentar al mes de novembre del 2015, que és molt semblant. La votarem a
favor perquè creiem que a l’actual era d’Internet l’Ajuntament de L’Hospitalet ha de
donar cobertura, la màxima cobertura possible i implantació a tots els llocs de la
ciutat perquè els usuaris en puguin gaudir.
I en quant a la moció 24, també la votarem a favor.

SRA. ESPLUGAS GONZÁLEZ (PP)
Gracias. En primer lugar lamentar la situación que estáis viviendo desde la Guardia
Urbana, que estáis evidenciando aquí vuestro malestar y vuestras reivindicaciones.
Desde el Partido Popular como digo lamentamos la situación y nos ponemos a
vuestra disposición para todo aquello que consideréis y que os podamos ayudar a
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conseguir en el nuevo convenio.
Respecto a las mociones que se plantean desde Esquerra Republicana, la primera,
sobre les mobilitzacions amb motiu del primer de maig, el Partit popular votarà en
contra. Entenem que el dret a la mobilització és individual i per tant entenem que
l’ajuntament aquí no ha d’entrar. Per tant, qui vulgui que hi vagi i qui no vulgui doncs
que no hi vagi. És un dret personal i per tant pensem que l’ajuntament no ha
d’entrar en aquest tema. A més a més, també la moció fa referència a la reforma
laboral, és una reforma que ustedes tanto detestan pero que no pueden negar que
la reforma laboral aprobada por el Partido Popular ha creado puestos de trabajo no
solamente en España, sino también en L’Hospitalet, por tanto es positiva. De hecho
mire si es positiva que el Partido Socialista prometió que lo primero que haría era
derogarla y finalmente no lo ha hecho, por tanto no veamos con tantos malos ojos
la reforma laboral.
Respecto a la moción 23 sobre el tema de las zonas Wifi, la votaremos a favor. Nos
parece una buena propuesta. De hecho el Partido Popular ya hace unas
legislaturas también presentó una muy parecida, está va más allá y por tanto todo
aquello que implique una mejora del servicio a la ciudadanía y como es en este
caso la utilización de la red Wifi gratuita para todos, nos parece bien y la vamos a
votar a favor.
Y finalmente también votaremos a favor la 24 sobre las medidas de la inspección
técnica de edificios. Gracias.

SRA. GONZÁLEZ MONTES (ICV-EUiA-PIRATES-E)
Gràcies. Primer de tot agrair la presència de la Guàrdia Urbana aquesta tarda aquí,
que porta les seves reivindicacions. El nostre grup queda a la vostra disposició per
qualsevol reivindicació, per qualsevol cosa en que us puguem ajudar i som aquí.
Respecte a la moció número 22 de suport a les mobilitzacions amb motiu del primer
de maig, evidentment votarem a favor, no podíem votar d’una altra manera. El
primer de maig és una jornada de lluita pels drets laborals de tots i totes i se’ns
queda una mica curta aquesta moció, perquè vostès diuen la reforma laboral,
nosaltres considerem que s’han d’abolir les dues reformes laborals, no la darrera
únicament.
També se’ns queda curt una mica el tema del salari mínim interprofessional, el
nostre espai polític està defensant 1.200 euros com a mínim de salari perquè
entenem que ha de ser progressiu, però que se’ns queda una mica curta aquesta
moció.
Respecte a la 23, per la implantació de zones Wifi, nosaltres la votarem a favor.
Creiem que és molt important afavorir l’accés a la connexió a Internet de tots i totes;
i respecte a la 24, per l’establiment de mesures per afavorir la inspecció tècnica
d’edificis, la votarem a favor, encara que ens preocupen algunes de les derivades
de les inspeccions, que evidentment s’han de fer perquè és important que els
edificis de la ciutat estiguin adequats.
Però ens preocupa molt que passa després quan es fa aquesta inspecció, i es
produeix que hi hagi un problema estructural, un problema de façana, un problema
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que tingui molta despesa. Ens preocupa com moltes de les famílies que tenen una
situació bastant complicada econòmicament, poden afrontar després aquestes
despeses que són d’obligat compliment, però com ho fem?
Creiem que aquí sí que les administracions, sobretot a nivell autonòmic i a nivell
estatal, haurien de posar fil a l’agulla perquè moltes famílies no podran assumir les
despeses d’aquestes inspeccions. Votarem a favor, però amb aquestes
consideracions. Gràcies.

SR. GARCIA VALLE (CIUTADANS)
Muchas gracias. Moción de apoyo a las movilizaciones con motivo del primero de
mayo. Yo creo que está bien y es bueno que se apoyen estas movilizaciones
porque son las herramientas que tienen los trabajadores de reclamación y de
reivindicar sus convenios y las cuestiones que les atañen directamente. Por tanto,
yo creo que siempre hay que estar ahí con los trabajadores, dándoles apoyo porque
si les quitamos y no apoyamos esas reivindicaciones, al final no sé quién los va a
defender porque los gobiernos al final siempre hacen lo mismo y las patronales
pues hacen en definitiva que yo creo que son herramientas que están a su
disposición, que ya se han consolidado y que lo que hay que hacer es apoyarlas.
Lo que pasa es que aquí en la moción veo alguna cosa que me parece… no sé si
es que el grupo proponente de Esquerra Republicana o no ha estado al corriente de
lo que ha pasado aquí ya en otros Plenos, o soy yo el que quizás lo haya visto mal,
pero tengo la sensación o creo entender que esto ya se ha hecho aquí en algunas
mociones y que el salario este de los 1.000 euros que ustedes proponen aquí, ya
parece que está asumido por el ayuntamiento, creo que ya está y que incluso se ha
traído al Pleno.
O bien, discúlpeme si me equivoco Sr. Toni Garcia, pero creo que no, en cualquier
caso si fuera así, pues si usted por desconocimiento, no hay ningún problema, pero
si es por abundar y por postureo de que den lo que ya estaba y ya está asumido,
pues me parecería una mala práctica, pero en cualquier caso no me haga mucho
caso, si es por desconocimiento, yo retiro lo dicho pero si es que usted es
consciente de ello, porque creo entender y si fuera yo el que estoy equivocado, ya
le pido disculpas de antemano.
Pero me da esa sensación de que eso ya está asumido por el Pleno y que el
ayuntamiento ya tiene recogido en su relación con los trabajadores y con las
empresas, de que el que dé prestaciones, los trabajadores tienen que cobrar
alrededor de los 1.000 euros. Si fuera así, sáqueme del error, pero creo recordar
eso.
Por lo tanto, la vamos a apoyar pero tengamos en cuenta eso, que no le veo
tampoco, no creo yo que usted lo haya hecho con mala fe, por postureo, pero por si
acaso yo lo dejo ahí. Ya sabe cómo soy, es cómo me gusta ser, claro y decir lo que
siempre creo que tengo que decir.
En cuanto a la 23, pues claro que sí, todos los servicios que les podamos dar a
nuestros conciudadanos pues está bien y además yo creo que eso es una ciudad
moderna y una ciudad que se preste con las nuevas tecnologías, no debe estar no
más en la dirección de facilitar eso a los ciudadanos, porque aunque parezca
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mentira, en nuestra ciudad hay mucha gente que al final le cuesta trabajo llegar a
final de mes y llenar la cesta de la compra y tal.
Por eso yo a veces digo que hay que plantearse algunas cositas y si seguramente
no van a poder pagar el Wifi, pues hombre, si lo tienen porque se lo facilitamos
desde el ayuntamiento, seguramente nos lo van a agradecer porque no les quepa
duda que estoy convencido de que hay mucha gente que lo agradecerá, porque hay
mucha gente con precariedad en su economía. No sabe si va a poder comprar al
final los yogures, la fruta para el niño, entonces si podemos hacerles eso que yo
creo que… además que una ciudad que se precie hoy, ya debe de ir por ese
camino y el punto 5.0, todas estas tecnologías que nos hacen falta ya para
desarrollar nuestra vida cuotidiana. O sea que votaré a favor, como no puede ser de
otra manera.
Y también la 24, pues también la votaré a favor porque creo que es necesario y
creo que tienen que estar los edificios correctamente equiparados con lo que dice la
ley, y siempre es bueno evitar problemas como los que a veces ocurren, accidentes
y cuestiones que ya hemos visto a veces, incluso luctuosos. Yo creo que eso es
bueno y hay que favorecerlo, o sea que estamos a favor. Nada más.

SR. BELVER VALLÉS (PSC-CP)
Gràcies Sra. Alcaldessa. Per posicionar-me respecte de la moció número 22 en
suport a les mobilitzacions del primer de maig.
Nosaltres votarem favorablement en aquesta moció. Sabem tots des de fa molts
anys que aquesta data, el primer de maig, el dia del treballador i la treballadora, és
un dia de forta intensitat reivindicativa. Aquest any a més a més coincideixen dues
fites històriques de lluita pels drets laborals, d’una banda els 100 anys de
l’Organització Internacional del Treball, de la OIT, que commemora aquest centenari
i el 3 d’abril es va complir el centenari de l’aprovació del decret que fixava la jornada
de les 8 hores que va ser producte de la vaga i la lluita dels treballadors i les
treballadores de la Canadenca a Barcelona.
Per tant, és un moment de reivindicació, és un moment que des del Partit Socialista
sempre hem participat activament en aquesta mobilització del primer de maig i
aquest any evidentment no pot ser d’una altra manera, especialment en un moment
en que es donen alguns paradigmes que no havíem vist o no havíem vist com a
mínim en moltíssims anys.
A Catalunya hi ha 400.000 persones que tenen feina i que tot i així són pobres, per
tant aquí alguna cosa haurem de fer. Hi ha una tercera part dels contractes que es
fan, que tenen una durada inferior a una setmana. Alguna cosa haurem de fer. I
amb les hores extres que es van treballar a Catalunya durant l’any 2018, s’haurien
pogut fer més de 26.000 contractes a temps complert. Aquests elements, aquestes
dades que hi ha en el propi manifest del primer de maig de les organitzacions
sindicals, són els que ens han de donar pas a veure com podem evolucionar i per
tant és evident que la lluita encara és necessària i queda prou camí per recórrer.
Des del Partit dels Socialistes continuarem estant en aquesta lluita. Hi ha aspectes
del manifest que segurament nosaltres no compartiríem al 100 %, però jo crec que
no val la pena entretenir-nos en aquests detalls. Crec que el que és important és
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estar junts en la lluita. Nosaltres, com vostès saben, defensem la reforma de
l’estatut dels treballadors, més enllà o independentment de les qüestions de les lleis
de les reformes laborals si s’han de retirar o no.
Hem de tenir un marc, per tant pensem que el marc ha de ser un nou estatut dels
treballadors. Aquest serà el nostre capteniment, esperem, en la propera legislatura i
si recorden, jo fa un mes els hi deia que aquest diumenge passat ens jugàvem si
anàvem a una Espanya de dretes o a una Espanya de drets. Crec que ha guanyat
l’Espanya de drets i avui hem vist un clar exemple: ens solidaritzem amb la lluita
dels sindicats de la Guàrdia Urbana, però votem en contra de la mobilització de l’1
de maig, tot coherència.

SR. BRINQUIS PÉREZ (PSC-CP)
Gràcies Alcaldessa. Respecte a la moció 23, posicionament del grup. Abans sí que
m’agradaria fer alguns aclariments, sobretot pels despistats o despistades del Ple
informar que des de fa un mes tenim un nou conveni per als treballadors
municipals. Ho dic perquè la gent encara no està informada.
Respecte a la moció 23, votarem a favor, però sí que voldria deixar, fer uns
aclariments. Primer, no tenim competències per desplegar el Wifi en parcs, places i
espai públic, sinó només en els equipaments municipals.
Segon punt, s’ha desenvolupat un projecte pilot de desplegament Wifi a la zona
exterior de la fira i del parc de la fira amb una subvenció de l’Àrea Metropolitana de
Barcelona, que ha dotat a l’ajuntament de la infraestructura tecnològica necessària
pel desplegament a tota la ciutat. Aquesta prova pilot servirà per veure pros i
contres d’aquesta tecnologia en espais públics exteriors, i servirà per valorar
l’extensió del servei a altres zones de la ciutat. Durant el 2017 també...

SRA. ALCALDESSA
A veure, un moment.

Se escolten aplaudiments entre el públic.

Moltes gràcies. Si volen abandonar el Ple o callar, el que vostès vulguin. Si volen
marxar, encantats. Moltes gràcies. Sr. Brinquis.

SR. BRINQUIS PÉREZ (PSC-CP)
També dir que aprofitarem per poder comparar-ho amb altres experiències d’altres
municipis de Catalunya, com és el cas de Barcelona, Sabadell, que s’han comentat
a la moció. També s’està estudiant la possibilitat d’estendre-ho a la resta de la plaça
Europa.
Durant el 2017, com deia abans, s’ha fet un estudi de cobertura de tots els edificis i
equipaments municipals, per calcular el pressupost necessari pel desplegament del
Wifi...
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SRA. ALCALDESSA
Un moment Sr. Brinquis. Si us plau, poden sortir del Ple i callar? Molt bé, Sr.
Brinquis, pot continuar.

SR. BRINQUIS PÉREZ (PSC-CP)
Gràcies Alcaldessa. Reiterar que durant el 2017 s’ha fet un estudi de cobertura de
tots els edificis i equipaments municipals, per calcular el pressupost necessari pel
desplegament del Wifi en aquests espais i poder fer un desplegament ràpid. Aquest
estudi analitza i proposa els punts d’accés necessaris per edifici i planta. I també
informar que l’ajuntament ha sol·licitat la subvenció del WiFi4EU en aquesta darrera
convocatòria l’abril 2019 i estem pendents de la seva resolució. Esperem que si ens
donen aquesta subvenció, puguem fer una modificació de crèdit i la puguem
incorporar al pressupost municipal i no se’ns critiqui per oportunisme o per mals
gestors. Gràcies.

SR. CASTRO BORRALLO (PSC-CP)
Gràcies Alcaldessa. Sobre la moció 24 votarem favorablement. En tot cas voldríem
fer algunes consideracions. Nosaltres pensem que aquesta moció no s’hauria de
presentar en aquest ajuntament i no s’hauria de presentar perquè vostès haurien de
demanar al govern del que formen part de la Generalitat, que tingués un programa
d’ajut a famílies vulnerables, especialment dels barris amb més dificultats per
abordar la problemàtica de la inspecció tècnica d’edificis. Això no és una novetat a
L’Hospitalet.

SRA. ALCALDESSA
A veure, un segon Sr. Castro. Poden fer callar si us plau a la gent que és fora, sinó
tanqui la porta? Gràcies. Sr. Castro.

Se escolten veus entre el públic.

A ver señora. Por favor cállese porque no le vamos a dar la palabra.

Se escolten aplaudiments entre el públic.

Siga Sr. Castro.

SR. CASTRO BORRALLO (PSC-CP)
Molt breu. Miri, Sr. Garcia, L’Hospitalet té una experiència pilot molt important en el
tema de la inspecció tècnica d’edificis, vinculada als plans integrals de la llei de
barris. Vam desenvolupar acords pioners amb el col·legi d’arquitectes precisament
per arribar a les famílies vulnerables i des del 2005 fins al 2015 ho hem pogut
desenvolupar, però el govern de la Generalitat va retirar tots els ajuts en aquesta
qüestió i per tant amb diners municipals no hem pogut abordar aquesta necessitat.
Pensi que amb la llei de barris l’ajuntament ja cofinançava el 50 %, però no tot pot
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sortir de diners municipals.
Algunes dades. Del 2015 al 2019 hi ha hagut sis convocatòries per rehabilitació.
Estem d’acord amb el tema de la rehabilitació, és una necessitat peremptòria, ja ho
hem comentat moltes vegades en altres mocions sobre habitatge en aquest Ple.
Però cal posar estris, cal posar instruments, hi ha una llei de l’habitatge que vostès
incompleixen sistemàticament.
De 2015 a 2019 hi ha hagut sis convocatòries, sempre amb diners municipals i hem
ajudat a 413 edificis, però és que ja no podem més. I aquí vostès des de la
Generalitat no posen un euro. Per tant, alguna cosa s’ha de fer, més enllà de tenir
bones intencions, venir aquí i demanar un estudi, farem l’estudi, no es preocupi,
hem d’estudiar poc, ja sabem com fer-ho, ja ho vam fer en el seu moment i sabem
el què costa, com es fa, el treball que es fa des dels districtes per aconseguir això i
lo bé que va perquè després les comunitats amb més dificultats puguin accedir als
ajuts, cosa que no és fàcil. Els pocs ajuts que hi ha, que també són municipals,
també els ajudem des de l’oficina d’habitatge a aquestes comunitats o als propis
veïns per temes de rehabilitacions estructurals o temes d’accessibilitat o eficiència
energètica, com ja s’ha comentat.
Bé, no hem d’inventar la pólvora, el que hem de fer és complir amb les
competències, amb les obligacions i responsabilitats de cadascú i posar els
recursos. Farem l’estudi, però, insisteixo, aquesta moció no s’hauria d’haver
presentat en aquest Ple. Gràcies.

SR. GARCIA ACERO (ERC-AM)
Molt breu, molt breu. Sobre la moció del primer de maig, agrair el suport i també
benvinguda la gent de Ciutadans a la lluita obrera. Esperem demà a veure els líders
de Ciutadans a les diferents manifestacions que s’han convocat per les diferents
forces sindicals i que també facin possible que treure la seva proposta al contracte
únic, que és una proposta que té l’oposició dels sindicats de Catalunya, però també
de la resta de l’Estat.
I quan preguntava lo dels 1.000 euros, per respondre a la seva pregunta, és perquè
en aquest moments encara no sabem si els treballadors i les treballadores
d’empreses que treballen fent serveis per a l’ajuntament, cobren 1.000 euros o
inferior per la seva jornada laboral. Era amb aquest objectiu.
Sobre el tema de les ITES, nosaltres presentem les mocions que creiem oportunes i
així ho fem, i a més li diré, aquesta moció, una moció similar, la van presentar
vostès, el Partit dels Socialistes, a l’ajuntament de Sant Cugat i per tant és un
compromís que nosaltres hem adquirit també en altres organitzacions i la
presentem aquí, però presentem mocions similars a la que vostès també han
presentat a l’ajuntament de Sant Cugat.
I estem d’acord, hem de treballar totes les administracions en la mateixa direcció,
perquè vostès moltes vegades són especialistes en tirar pilotes fora en molts dels
temes, i compromís de la Generalitat n’hi haurà, quan s’aprovin els pressupostos i
també ha d’haver-hi aquest compromís del propi ajuntament, perquè arribarà un
moment que possiblement la tala d’arbres que s’està produint en aquesta ciutat,
també vostès diran que és culpa de la pròpia Generalitat de Catalunya.
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Per tant, nosaltres presentem mocions, les que creiem convenients, igual que
vostès han presentat aquesta moció a l’ajuntament de Sant Cugat, que per exemple
es va aprovar també pel seu Plenari.
A continuació l’Alcaldessa-Presidenta, obre un segon torn d’intervencions en
el debat.

SR. CASTRO BORRALLO (PSC-CP)
Sr. Garcia, entre Sant Cugat i L’Hospitalet em sembla que hi ha algunes diferències,
potser vostè no les sap apreciar. En qualsevol cas, miri, qualsevol estudi que vagi
en la línia de millorar l’accés de les famílies a ajuts per rehabilitació, benvingudes
sigui, però no fem demagògia amb això. Vostès tenen la possibilitat de portar això el
proper dimarts al consell de govern i dotar un programa d’ajuts a famílies
vulnerables o a barris amb dificultats per poder fer els ITES i a més a més ajuts a la
rehabilitació i no ho fan.
Per tant, deixin de parlar del que hem de fer els altres i per cert, en aquesta ciutat
en aquest mandat s’han plantat més arbres dels que s’han substituït i això vostès si
deixessin de fer demagògia, vinguessin a les reunions a escoltar i sobretot
haguessin fet alguna aportació al pla director de l’arbrat, que porta dos anys penjat
en la web amb tres reunions que hem realitzat sense cap aportació de cap grup
municipal, potser estaríem en disposició de fer algun debat seriós. Gràcies.

SR. GARCIA ACERO (ERC-AM)
Si volen ajudes, aprovin els pressupostos de la Generalitat, que hi ha ajudes per a
tots aquests àmbits, però Sant Cugat és un municipi que van presentar vostès les
mocions i altres municipis que també han fet ajudes per poder realitzar les ITES i
aquest ajuntament creiem que no ha de ser menys.
I dels arbres, perdoni que discrepi, només s’ha de veure la realitat del dia a dia, que
vostès només saben que talar arbres i reposar-los, pocs reposen.

SRA. ALCALDESSA
Sra. Secretària. Han quedat aprovades les mocions, per tant quedaria finalitzat
l’ordre del dia a excepció del punt 25, de precs i preguntes.

La Sra. Alcaldessa-Presidenta, finalitzat el debat, declara aprovades les
mocions números 22, 23 i 24, amb el resultat de la votació que es recull a
continuació en cadascuna d’elles.
MOCIÓ 22.DE MAIG.

EN SUPORT A LES MOBILITZACIONS AMB MOTIU DEL PRIMER

Es dóna compte de la moció, que 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
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Husillos Gutiérrez, M. Ángeles Sariñena Hidalgo, Rocío Ramírez Pérez i David
Quirós Brito; dels representants de CIUTADANS, Srs./Sra. Miguel Manuel García
Valle, M. Carmen Esteban Fernández, Rainaldo Ruiz Narváez i Jesús Amadeo
Martín González; dels representants d’ICV-EUiA-PIRATES-E, Sres./Sr. Ana
González Montes, Juliana Carballeira Pascual i Iván Nieto Martínez; dels
representants d’ERC-AM, Srs. Antoni Garcia i Acero i Jorge García Muñoz; del
representant de CiU, Sr. Jordi Monrós i Ibáñez; del representant de la CUP-PA, Sr.
Christian Giménez Márquez i del REGIDOR i la REGIDORA NO ADSCRIT/A,
Sr./Sra. Rafael Jiménez Ariza i Cristina Santón Ramiro; amb 1 vot en contra de la
representant del PP, Sra. Sonia Esplugas González i amb 2 vots d’abstenció dels
REGIDORS NO ADSCRITS, Srs. Francisco Javier Martín Hermosín i Pedro Alonso
Navarro; assistents presents en el moment de la votació.

El text definitiu aprovat de la moció, és el següent:
Davant d’un nou Primer de Maig, es continua constatant que la pobresa ha arrelat
de forma permanent en moltes llars. Més de 95.000 llars tenen a tots els seus
membres actius en atur. Tenir feina ja no protegeix del risc de pobresa. Més de
390.000 persones ocupades són pobres.
Els salaris s’han devaluat i les condicions laborals s’han precaritzat amb la reforma
laboral. Això fa que es fomenti una recuperació econòmica que comporta un
repartiment molt desigual de la riquesa que es basa en un model de creixement
basat en activitats de poc valor afegit.
L’ocupació que es genera és molt precària. Aquesta precarització es va fent crònica
i la manca d’oportunitats és l’eix principal que marca a alguns col·lectius, com els
més joves, que pateixen una taxa d’atur més elevada i amb una temporalitat
extrema provocant inseguretat i estancament professional. També el col·lectiu de
persones que amb més de 45 anys s’han quedat sense feina i que són les
principals víctimes de l’atur de llarga durada i les que es troben amb les majors
dificultats per trobar feina arran de prejudicis i de la discriminació laboral per motiu
d’edat.
La permanent desigualtat entre homes i dones, a l’entorn laboral, es manifesta en
una perdurable bretxa salarial i en una infravaloració de les feines realitzades
principalment per les dones aprofundint la discriminació i la desprotecció.
A Catalunya es crea ocupació, però malgrat tot encara hi ha 395.000 persones
sense feina. La sinistralitat encara és alta, durant 2018 van morir 60 persones en
accident laboral i 22 més van perdre la vida durant el desplaçament a la feina.
Les conseqüències de la reforma laboral fan que el mercat laboral en aquests
moments, es caracteritzi per l’augment de la contractació temporal i a temps parcial,
la rotació laboral en els llocs de treball fomentant les activitats de poc contingut
tecnològic i valor afegit.
S’estenen pràctiques abusives a costa dels drets laborals, s’expandeixen les
empreses multiservei amb salaris mínims i amb precarietat màxima, les falses
cooperatives, les plataformes digitals que neguen tota relació laboral amb els
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treballadors i per tant desenvolupen la seva activitat sense reconèixer els drets
bàsics i en molts casos allargant la jornada sense retribuir ni compensar.
El salari mínim interprofessional ja s’ha situat en 900 €, però encara cal seguir
avançant en la direcció d’un salari mínim de 1.000 €, tal com es demanava en la
moció que l’Ajuntament de l’Hospitalet va aprovar el maig de 2016.
Atès que amb un salari mínim de 1.000 € es contribuirà a la millora de les
condicions de les persones treballadores amb un salari per sota d’aquesta xifra,
reduint així la pobresa i la desigualtat i s’incentivarà la formació i la millora de la
productivitat. Amb un SM més alt, augmentarà la capacitat de consum i de l’activitat
econòmica, i s’assolirà, així, una distribució de la renda més justa i una societat més
cohesionada.
Per poder revertir aquestes situacions d’injustícia econòmica, laboral i social
actuals, és necessari que Catalunya assoleixi completament les competències
legislatives que permetran actuar sobre el present i el futur de les relacions laborals
i el món del treball.
Aquest 2019 el Primer de Maig serà una jornada de reivindicació contra la
precarietat laboral i a favor d’una societat més justa i més igualitària que només
podrà ser assolida mitjançant la mobilització i la solidaritat entre el conjunt de la
ciutadania.
El Ple de l’Ajuntament de L’Hospitalet a proposta del Grup Municipal d’Esquerra
Republicana de Catalunya, acorda:
Primer.- Instar l’Ajuntament de l’Hospitalet a donar suport a les diferents
mobilitzacions convocades per les organitzacions sindicals arreu de Catalunya.
Segon.- Instar al Govern de l’Estat a la derogació immediata de la reforma laboral.
Tercer.- Instar el Govern de l’Estat a apujar el salari mínim interprofessional
almenys a 1.000 €.
Quart.- Instar a l’Ajuntament de l’Hospitalet a què garanteixi que cap treballador de
l’Ajuntament o de les empreses que intervenen en la prestació de serveis o
subministraments cobri menys de 1.000 € mensuals.
Cinquè.- Traslladar aquests acords als membres del Consell de Ciutat, a CC.OO i
UGT de l’Hospitalet, a la Intersindical-CSC, als Consells de Districte, a la F.A.V i a
totes les Associacions de veïns i veïnes de l’Hospitalet.
MOCIÓ 23.- PER LA IMPLANTACIÓ DE ZONES WIFI PER L’ACCÉS A
INTERNET EN PARCS, PLACES I ESPAIS PÚBLICS DE L’HOSPITALET.
Es dóna compte de la moció que es transcriu seguidament, la qual ha estat
aprovada per unanimitat dels assistents presents en el moment de la votació.

El text definitiu aprovat de la moció, és el següent:
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Atès que les Nacions Unides el 2011 va declarar l’accés a Internet com un dret
humà protegit, exigint als països membres la finalitat de facilitar un servei
accessible i assequible per tothom, estimant com a prioritat assegurar a la
ciutadania l’accés a Internet.
Vist que Internet ja és una eina que permet als ciutadans l’exercici del dret a opinió i
expressió, així com l’accés a la informació, sent un element necessari en l’actual
societat de la informació.
Atès que l’estratègia 2020 dissenyada per la Comissió Europea proposa tres
objectius, que són el creixement intel·ligent, el creixement sostenible i el creixement
integrador. Això implica, entre altres, el desenvolupament econòmic basat en el
coneixement i la innovació com a motors de futur.
Aquesta política europea marca la manera de superar les deficiències estructurals
de l’economia europea, millorar la competitivitat i sustentar una economia social i
sostenible. Això requereix millorar l’educació i la investigació i promoure la
transferència de coneixements en tota la UE aprofitant al màxim les TIC.
Vist que són moltes les iniciatives que s’han desenvolupat en el conjunt del territori
encaminades a facilitar l’ús de les eines informàtiques en general i l’accés a Internet
en particular.
Vist que cada cop són més els tràmits i gestions que es poden realitzar mitjançant
dispositius digitals.
Atès que la Comissió Europea va posar en marxa la iniciativa “WIFI4EU” amb ajuts
econòmics als ajuntaments per promoure el lliure accés dels ciutadans a la
connectivitat wifi en espais públics i es fixa com a objectiu dotar a cada municipi
d’Europa d’accés sense fils gratuït a Internet al voltant dels principals centres de
vida pública fins al 2020. Algunes ciutats catalanes com per exemple Viladecans,
Barberà del Vallès, Granollers, Igualada, Martorell, Mollet del Vallès o Santa
Perpètua ja es van adherir en el seu moment a aquest programa europeu.
Vist que una ciutat com Barcelona compta amb la xarxa wifi pública gratuïta més
gran de l’Estat i una de les més grans d’Europa, amb més de 400 punts d’accés a
disposició lliure de la ciutadania.
Vist que les xarxes de wifi locals a més de facilitar l’accés gratuït a Internet en
l’espai públic, també ofereixen el seu potencial de promoció econòmica local i el
foment del turisme. Una ciutat com l’Hospitalet hauria de prestar un servei d’accés a
Internet en els espais i centres públics als veïns i veïnes, però també als nostres
visitants.
Cada dia són més els establiments i comerços de la ciutat que ofereixen connexió
WIFI gratuïta als seus clients mentre fan ús de les seves instal·lacions. De la
mateixa forma, l’Hospitalet podria oferir aquest mateix servei de connectivitat
gratuïta als usuaris que visitin els mercats municipals, afegint un atractiu més que
podria contribuir a millorar la competitivitat del conjunt del comerç local i de
proximitat.
Una iniciativa com aquesta que proposa facilitar l’accés públic a Internet a
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l’Hospitalet és necessària per a contribuir a la reducció de la fractura digital entre la
ciutadania i va en el camí de dotar a la ciutat de més i millors serveis.
El Ple de l’Ajuntament de L’Hospitalet a proposta del Grup Municipal d’Esquerra
Republicana de Catalunya, acorda:
Primer.- Instar l’Ajuntament de l’Hospitalet a elaborar un estudi on s’estableixin els
aspectes tècnics, econòmics i pressupostaris que impliquen la posada en marxa de
zones WIFI en parcs, places, mercats, entorn de centres d’ensenyament, casals i
en els principals espais públics de la ciutat de forma que en cas de viabilitat es
procedeixi a instal.lar una xarxa pública i gratuïta en les zones assignades.
Segon.- Millorar els punts d’accés WIFI actuals i incrementar-ne el nombre en els
edificis públics municipals, especialment en casals de gent jove, de gent gran,
biblioteques, centres culturals, poliesportius, en les oficines amb atenció al públic,
etc. de forma que es transformin en punts d’accés WIFI públics i gratuïts.
Tercer.- Instar l’Ajuntament de l’Hospitalet a crear un a programa d’ajuts a les
entitats de l’Hospitalet que vulguin oferir connexió WIFI gratuïta d’ús públic en les
seves instal·lacions.
Quart.- Traslladar aquests acords als membres del Consell de Ciutat, als Consells
de Districte, a la F.A.V i a totes les Associacions de veïns i veïnes de l’Hospitalet.
MOCIÓ 24.- PER L’ESTABLIMENT DE MESURES PER AFAVORIR LA
INSPECCIÓ TÈCNICA D’EDIFICIS A L’HOSPITALET.
Es dóna compte de la moció que es transcriu seguidament, la qual ha estat
aprovada.
La votació d’aquesta moció s’ha produït de manera separada per cadascun
dels punts de la seva part dispositiva, amb el resultat següent:
a)

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

b) Acord SEGON ha estat aprovat amb 24 vots a favor dels representants del
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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’ERCAM, Srs. Antoni Garcia i Acero i Jorge García Muñoz; de la representant del
PP, Sra. Sonia Esplugas González; del representant de CiU, Sr. Jordi Monrós i
Ibáñez i del REGIDOR i la REGIDORA NO ADSCRIT/A, Sr./Sra. Rafael
Jiménez Ariza i Cristina Santón Ramiro i amb 3 vots d’abstenció del
representant de la CUP-PA, Sr. Christian Giménez Márquez i dels REGIDORS
NO ADSCRITS, Srs. Francisco Javier Martín Hermosín i Pedro Alonso Navarro;
assistents presents en el moment de la votació.

El text definitiu aprovat de la moció, és el següent:
La Inspecció Tècnica d’Edificis (ITE) és un sistema de control periòdic dels edificis
d’habitatges per tal de verificar el deure que tenen els propietaris de conservar i
rehabilitar els seus immobles i consisteix en una inspecció de l'edifici feta per un
tècnic competent que té per objecte determinar-ne l'estat en el moment de la
inspecció i orientar els propietaris en les actuacions a realitzar per complir el deure
de conservació i manteniment. Una vegada realitzada aquesta inspecció,
l’Administració concedeix el certificat d’aptitud de l’edifici.
La Llei del dret a l’habitatge estableix en el seu article 28.3 que els continguts i la
vigència de les inspeccions tècniques dels edificis d’habitatges s’han de determinar
per reglament. Així mateix, l’article 22 preveu que, per aconseguir uns nivells
elevats de qualitat del parc immobiliari residencial, el departament competent en
matèria d’habitatge ha de promoure, entre altres qüestions, programes d’inspecció
Tècnica dels edificis d’habitatges.
En aquest sentit, la disposició addicional desena d’aquest cos normatiu estableix
que el Govern ha de determinar els continguts i programes de la Inspecció Tècnica
dels Edificis dins l’any posterior a la data de publicació de la Llei del dret a
l’habitatge al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.
Aquest desenvolupament reglamentari es va efectuar mitjançant el decret 67/2015
de 5 de maig, per al foment del deure de conservació, manteniment i rehabilitació
dels edificis d’habitatges, mitjançant les Inspeccions Tècniques (ITE).
El programa d’Inspeccions Tècniques de la Generalitat de Catalunya estableix que
la inspecció és obligatòria per als edificis plurifamiliars d’habitatges i segons llur
antiguitat, per la qual cosa se’n determina el calendari corresponent.
Atès que el calendari publicat per l’Agència de l’Habitatge de Catalunya fixava que
els edificis construïts abans de 1971 tenen com a data límit per la presentació de
l’ITE el 31 de desembre de 2016.
Atès que tota edificació d’ús residencial amb una antiguitat superior a 45 anys ha de
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passar aquesta inspecció Tècnica d’edificis.
Atès que a l’Hospitalet existeixen 62.204 habitatges construïts abans d’aquesta data
i que en els pròxims anys, milers d’edificis més aniran arribant a la seva data límit
per la realització de la inspecció.
Atès que totes les edificacions que amb independència de l’antiguitat i de l’ús
vulguin acollir-se a ajudes públiques per a la conservació, millora de l’accessibilitat
o eficiència energètica també han de passar aquesta inspecció.
Atès que el cost econòmic derivat de la Inspecció Tècnica obligatòria és a càrrec
dels propietaris de l’immoble o comunitats de propietaris.
Vist que la situació econòmica del propietari no eximeix de l’obligació d’assumir el
cost econòmic i per tant, en moltes ocasions això dificulta el compliment de
l’obligació, que a més de poder comportar sancions econòmiques, pot dificultar la
tramitació d’actes jurídics com la compravenda o la constitució d’hipoteca sobre els
immobles.
Vist que a l’Hospitalet hi ha gran quantitat d’immobles que estan obligats a passar
aquesta Inspecció Tècnica i que alguns per diferents circumstàncies econòmiques,
podrien no haver complert amb aquesta obligació.
Vist que la correcta realització de les ITE ajuda a fer que les comunitats de
propietaris es plantegin possibles accions d’actualització de l’edifici, aconseguint
finalment una millora en la qualitat de l’habitatge.
Atès que les polítiques de rehabilitació d’habitatges són claus per abordar les
desigualtats socials i que un manteniment deficient dels edificis perjudica la salut
del veïnat i degrada els habitatges, fet que acaba deteriorant també l’espai públic i
el paisatge urbà i provoca una qualitat de vida pitjor a les persones.
El Ple de l’Ajuntament de L’Hospitalet a proposta del Grup Municipal d’Esquerra
Republicana de Catalunya, acorda:
Primer.- Mostrar el compromís de l’Ajuntament de L’Hospitalet per afavorir la
Inspecció Tècnica d’Edificis (ITE) en la perspectiva de millorar al màxim la qualitat
dels habitatges residencials i la qualitat de vida de les persones.
Segon.- Instar l’Ajuntament de l’Hospitalet i al Departament de Territori de la
Generalitat de Catalunya a acordar amb els Col·legis Professionals i/o els òrgans
corresponents d’arquitectes, arquitectes tècnics, aparelladors, enginyers de
l’edificació, i graduats en ciències i tecnologies de l’edificació, l’impuls conjunt per la
creació d’una borsa de professionals que puguin realitzar les ITE a un cost reduït
per tots aquells casos acreditats de vulnerabilitat econòmica.
Tercer.- Instar l’Ajuntament de l’Hospitalet i al Departament de Territori de la
Generalitat de Catalunya a crear un a programa d’ajuts o línia de subvencions per a
sufragar el cost de la redacció de la Inspecció Tècnica d’Edificis en els casos
acreditats més greus de vulnerabilitat socioeconòmica.
Quart.- Traslladar aquests acords al Consell de Ciutat, al Consorci Metropolità de
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l’Habitatge de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, al Departament de Territori i
Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, a la Diputació de Barcelona, al Col·legi
Oficial d'Arquitectes de Catalunya, al Col·legi d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i
Enginyers de l’Edificació, a la F.A.V i a totes les Associacions de veïns i veïnes de
l’Hospitalet.

25.- PRECS I PREGUNTES
a) Respostes prorrogades a preguntes de Plens anteriors.
CIUTADANS
- 5017
En relació amb la pregunta formulada oralment en el Ple ordinari de 26 de març de
2019, pel grup polític municipal de Ciutadans, consta a la Secretaria General còpia
de la resposta per escrit, efectuada pel Tinent d’alcaldia de l’Àrea d’Espai Públic,
Habitatge, Urbanisme i Sostenibilitat, Sr. José Castro Borrallo, que literalment diu:
“Respecto de la pregunta formulada en el Pleno del 26 de marzo de 2019,
expediente AJT/19281/2019, en relación a la experiencia piloto para detectar
viviendas vacías en l’Hospitalet, le informo:
La Generalitat nos remitió el borrador del convenio, que estaba previsto que se
pudiese firmar para iniciar su desarrollo durante el primer trimestre de 2019. Por
parte de la Secretaría General y los servicios jurídicos municipales se ha estudiado
el texto y se están realizando correcciones en el redactado, que se consideran
necesarias para poder proceder a la aprobación y firma del convenio.
Atentamente,”

- 5018
En relació amb la pregunta formulada oralment en el Ple ordinari de 26 de març de
2019, pel grup polític municipal de Ciutadans, consta a la Secretaria General còpia
de la resposta per escrit, efectuada pel Tinent d’alcaldia de l’Àrea d’Espai Públic,
Habitatge, Urbanisme i Sostenibilitat, Sr. José Castro Borrallo, que literalment diu:
“Respecto de la pregunta formulada en el Pleno del 26 de marzo de 2019,
expediente AJT/19283/2019, en relación a la poda del arbolado de la Ciudad, le
informo:
Existe, efectivamente, un Plan Director del Arbolado de l’Hospitalet, y unos criterios
establecidos para la poda en toda la Ciudad.
Cada año se hace una previsión de la poda a realizar, y esta información se pasa a
las Concejalías de Distrito, donde los/as ciudadanos/as pueden consultarla.
Está previsto que esta información se vuelque en el geoportal del espacio público, y
próximamente se pondrá a disposición una nueva web municipal para temas
relativos a medio ambiente, donde también se podrá visualizar esta información.
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Atentamente,”

- 5019
En relació amb la pregunta formulada oralment en el Ple ordinari de 26 de març de
2019, pel grup polític municipal de Ciutadans, consta a la Secretaria General còpia
de la resposta per escrit, efectuada pel Tinent d’alcaldia de l’Àrea d’Espai Públic,
Habitatge, Urbanisme i Sostenibilitat, Sr. José Castro Borrallo, que literalment diu:
“Respecto de la pregunta formulada en el Pleno del 26 de marzo de 2019,
expediente AJT/19286/2019, en relación a la ejecución de obras en C. Jacint
Verdaguer, le informo:
La licencia concedida establece un plazo de finalización de la obra de 36 meses. La
notificación de la licencia se realizó en mayo de 2017, con lo que disponen de plazo
de ejecución hasta mayo de 2020. Cabe recordar que existe la posibilidad de
solicitar prórroga para la ejecución de los trabajos, si bien en este caso, por el ritmo
en que se están realizando las actuaciones, lo más probable es que no se produzca
esta necesidad.
En cuanto a la segunda cuestión, desde el Departamento de Obras se han
realizado las gestiones oportunas para que la empresa tome las medidas
necesarias a fin de evitar afectaciones y problemas de seguridad en las
operaciones de trasvase de materiales, durante las cuales se les ha informado que
no se debe permitir la circulación de vehículos ni personas en el espacio afectado.
Nuestros servicios técnicos, en sus inspecciones, no han detectado
incumplimientos en este sentido. Se continúa realizando el seguimiento de la obra.
Atentamente,”

- 5022
En relació amb la pregunta formulada oralment en el Ple ordinari de 26 de març de
2019, pel grup polític municipal de Ciutadans, consta a la Secretaria General còpia
de la resposta per escrit, efectuada pel Tinent d’alcaldia de l’Àrea de Coordinació,
Planificació, Desenvolupament Econòmic i Ocupació, Sr. Francesc J. Belver i
Vallès, que literalment diu:
“En relació amb la pregunta que va formular en el en el passat Ple de 26 de marc,
AJT/19289/2019, relativa a les inversions pressupostades de 130 milions d’euros, y
per tal de donar una resposta acurada, us demano l’ajornament de la resposta.
Cordialmente,”

- 5023
En relació amb la pregunta formulada oralment en el Ple ordinari de 26 de març de
2019, pel grup polític municipal de Ciutadans, consta a la Secretaria General còpia
de la resposta per escrit, efectuada pel Tinent d’Alcalde de l’Àrea de Benestar i
Drets Socials, regidor d’Esports i Joventut, Sr. Cristian Alcázar Esteban, que
literalment diu:
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“Senyor/a,
Respecte a la vostra pregunta 19290/2019, que vau realitzar durant el passat Ple
de l’Ajuntament del dia 26 de març, i segons el que disposa l’article 55 Reglament
Orgànic de Ple a efectes de que sigui respost durant al Ple Ordinari que se
celebrarà el proper 30 d’abril de 2019, us informo del següent:
Segons l’informe de la inspecció Tècnica de baixa Tensió a la que vostè es refereix,
queda registrat que la instal·lació obté una qualificació CONDICIONADA. En aquest
mateix informe, hi ha l’apartat de punts NO SATISFACTORIS on es descriuen els
motius d’aquesta qualificació. El motiu és la falta d’aportar la còpia de la legalització
de la instal·lació elèctrica existent. Per tant, aquesta qualificació CONDICIONADA
està motivada per la falta de documentació original i no per un mal estat de la
instal·lació.
Per altra banda, segons l’entitat gestora, l’Associació Esportiva Santa Eulàlia, el
passat dimecres dia 10 d’abril els tècnics de la empresa encarregada de I’ECA van
passar per la instal·lació per fer la corresponent inspecció per tal de solventar
l’inconvenient documental ja expressat en la resposta anterior.
Sense altre particular i esperant haver donat resposta a la seva sol·licitud, rebi una
cordial salutació,
Atentament,”

ICV-EUiA-PIRATES-E
- 5009
En relació amb la pregunta formulada oralment en el Ple ordinari de 26 de març de
2019, pel grup polític municipal d’ICV-EUiA-PIRATES-E, consta a la Secretaria
General còpia de la resposta per escrit, efectuada pel Tinent d’alcaldia de l’Àrea de
Coordinació, Planificació, Desenvolupament Econòmic i Ocupació, Sr. Francesc J.
Belver i Vallès, que literalment diu:
“Respecte al prec que veu formular al passat Ple, expedient AJT/19269/2019, pel
qual es demana informació en relació amb l’ús de les naus industrials del SAREB,
dels carrers Cobalt 15-23, ctra. del Mig 6-10 i Rosalía de Castro 3-7, segons el que
es disposa en l'article 55 (Precs i Preguntes) del Reglament Orgànic del Ple, a
l'efecte de que sigui contestada en el Ple ordinari del dia 26 de març de 2019, us
poso de manifest que la previsió és destinar una part del total de m2 que es volen
adquirir com a centre de difusió, exposició, creació i formació de cultura popular i
tradicional. La resta, queda per determinar l’ús de les susdites naus.
Cordialment,”

- 5010
En relació amb la pregunta formulada oralment en el Ple ordinari de 26 de març de
2019, pel grup polític municipal d’ICV-EUiA-PIRATES-E, consta a la Secretaria
General còpia de la resposta per escrit, efectuada pel Tinent d’alcaldia de l’Àrea
d’Espai Públic, Habitatge, Urbanisme i Sostenibilitat, Sr. José Castro Borrallo, que
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literalment diu:
“Respecte de la pregunta formulada al Ple del 26 de març de 2019, expedient
AJT/19270/2019, en relació a la restauració de l’edifici de l’Harmonia, l’informo:
No s’ha començat encara a elaborar el projecte per a la restauració de l’edifici de
l’Harmonia, tot i que està previst incloure’l al proper Pla d’Inversions.
Atentament,”

- 5011
En relació amb la pregunta formulada oralment en el Ple ordinari de 26 de març de
2019, pel grup polític municipal d’ICV-EUiA-PIRATES-E, consta a la Secretaria
General còpia de la resposta per escrit, efectuada pel Tinent d’alcaldia de l’Àrea de
Seguretat, Convivència i Civisme, Sr. José Maria García Mompel, que literalment
diu:
“Respecte a la pregunta oral plantejada en el darrer Ple de desembre, i segons el
que disposa l’article 55 del Reglament Orgànic del Ple, a efectes sigui contestada
en el Ple Ordinari de gener en relació a: “aparcaments descontrolats de motos...“
El faig saber que:
Pregunta número 1: què pensen fer per acabar amb els aparcaments
descontrolats de motos per garantir aqueta accessibilitat?
Resposta: La Guàrdia Urbana realitza habitualment tasques de control d’accions
incíviques quant a l’aparcament de motos en voreres. El fet que vostè comenta s’ha
tractat en diverses ocasions i es fan accions de conscienciació ciutadana per tal es
respectin les normatives vigents.
Atentament,”

- 5012
En relació amb la pregunta formulada oralment en el Ple ordinari de 26 de març de
2019, pel grup polític municipal d’ICV-EUiA-PIRATES-E, consta a la Secretaria
General còpia de la resposta per escrit, efectuada pel Tinent d’alcaldia de l’Àrea de
Seguretat, Convivència i Civisme, Sr. José Maria García Mompel, que literalment
diu:
“Respecte a la pregunta oral plantejada en el darrer Ple de desembre, i segons el
que disposa l’article 55 del Reglament Orgànic del Ple, a efectes sigui contestada
en el Ple Ordinari de gener en relació a: “circulació de motos rotonda davant de
Gran via 2...“
El faig saber que:
Pregunta número 1: és conscient l’ajuntament d’una pràctica de quan els
vehicles pugen de la carretera a la vorera a aparcar, moltes vegades entren
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pels passos de vianants que moltes vegades surten de la rotonda i entren
directament al pas de vianants?
Resposta: En les bases de dades dels darrers anys no consten incidències ni
denúncies d’aquests tipus de conductes que vostè comentà, però li faig saber que
s’han donat les instruccions precises per a controlar aquest tipus d’accions en la
zona per vostè especificada.
Atentament,”

- 5013
En relació amb la pregunta formulada oralment en el Ple ordinari de 26 de març de
2019, pel grup polític municipal d’ICV-EUiA-PIRATES-E, consta a la Secretaria
General còpia de la resposta per escrit, efectuada pel Tinent d’alcaldia de l’Àrea
d’Espai Públic, Habitatge, Urbanisme i Sostenibilitat, Sr. José Castro Borrallo, que
literalment diu:
“Respecte de la pregunta formulada al Ple del 26 de març de 2019, expedient
AJT/19275/2019, en relació a l’execució d’obres de construcció a la Pl. Europa,
deduïm que al número 38 per la informació que ens faciliten (torre al costat de
l’Hotel Renaissance), l’informo:
La llicència concedida estableix un termini de finalització de l’obra de 36 mesos. La
notificació de la llicència es va realitzar al maig de 2017, per la qual cosa disposen
de termini d’execució fins el maig de 2020. Cal recordar que existeix la possibilitat
de sol·licitar pròrroga per a la execució del projecte.
Durant el període establert per a la execució es poden produir aturades dels treballs
per diferents raons. Això no suposa cap incompliment de la normativa.
La responsabilitat sobre la possible aturada de l’obra i l’estat en què es troba l’àmbit
de la mateixa és del promotor de l’obra.
Per la nostra part, quan rebem informació sobre una aturada d’obra que pugui
comportar algun problema de seguretat, realitzem una inspecció per valorar la
situació i actuar en conseqüència.
En aquest cas concret, hem procedit a inspeccionar l’obra, i, aparentment, es troba
aturada. El tècnic municipal no ha apreciat, en principi, cap situació de risc
provinent de l’àmbit de l’obra. Farem l’oportú seguiment.
Atentament,”
ERC
- 5003
En relació amb la pregunta formulada oralment en el Ple ordinari de 26 de febrer de
2019, pel grup polític municipal d’ERC, consta a la Secretaria General còpia de la
resposta per escrit, efectuada pel Tinent d’Alcalde de l’Àrea de Benestar i Drets
Socials, regidor d’Esports i Joventut, Sr. Cristian Alcázar Esteban, que literalment
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diu:
“Senyor/a,
Respecte a la vostra pregunta 16201/2019 que vau formular durant el passat Ple,
de data 26 de febrer de 2019, el qual us van demanar pròrroga i la pregunta
19267/2019, que vau realitzar al Ple de l’Ajuntament del dia 26 de març, i segons el
que disposa l’article 55 Reglament Orgànic de Ple a efectes de que sigui resposta
durant al Ple Ordinari que se celebrarà el proper 30 d’abril de 2019, us informo del
següent:
L’Estadi Municipal de Futbol ha estat gestionat pel C.E.L’HOSPITALET, a través
d’un conveni d’us i gestió d’aquesta instal·lació. Aquest conveni va ser signat l’any
1986, i prorrogat fins el 21 de novembre del 2007.
El 22 de novembre de 2007, es signa un contracte de Concessió Demanial entre
l’Ajuntament de l’Hospitalet i el C. E. L’Hospitalet (AS-30/07), amb una validesa de 2
anys, prorrogable a dos més. Aquest contracte detallava a la seva clàusula IVASPECTES ECONÒMICS DE LA CONCESSIÓ, subtítol EXPLOTACIÓ DE LES
INSTAL·LACIONS OBJECTE DE LA CONCESSIÓ el següent: “El concessionari
tindrà dret a explotar econòmicament la franja horària de lliure disponibilitat de les
instal·lacions esportives, de conformitat amb el Pla d’utilització de les mateixes (...)”.
Aquest contracte no obligava a tenir una comissió de seguiment, al ser de caràcter
demanial. Per això no podem saber els ingressos per aquests conceptes. Aquesta
informació l’ha de tenir el C. E. L’Hospitalet dins de les seves comptabilitats.
Del que si disposem són de les actes de les comissions de seguiment del conveni
entre el Centre d’Esports L’Hospitalet, per a ús i gestió de l’Estadi Municipal de
Futbol de l’Hospitalet, i l’Ajuntament de l’Hospitalet. Aquestes actes poden estar a la
seva disposició si estan interessats, mitjançant compareixença. Aquestes actes,
però només reflecteixen la confirmació de la aportació econòmica per part de
l’Ajuntament, a més d’algun altre aspecte de formalitat. Concretament aquestes
actes són:








6 de juliol de 2000
6 de setembre de 2001
16 de juliol de 2002
25 de febrer de 2003
30 de març de 2004
21 de setembre de 2005
23 de novembre de 2007

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

- 5007
En relació amb la pregunta formulada oralment en el Ple ordinari de 26 de març de
2019, pel grup polític municipal d’ERC, consta a la Secretaria General còpia de la
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resposta per escrit, efectuada pel Tinent d’alcaldia de l’Àrea de Seguretat,
Convivència i Civisme, Sr. José Maria García Mompel, que literalment diu:
“Respecte a la pregunta oral formulada en el darrer Ple de març, i segons el que
disposa l’article 55 del Reglament Orgànic del Ple, a efectes sigui contestada en la
sessió Plenària d’abril en relació a: “diferents aspectes relacionats amb la prova
pilot del servei de bicicletes Mobike...“
Li faig saber que per tal de poder respondre les seves peticions hem de sol·licitar un
aplaçament.
Atentament,”

- 5008
En relació amb la pregunta formulada oralment en el Ple ordinari de 26 de març de
2019, pel grup polític municipal d’ERC, consta a la Secretaria General còpia de la
resposta per escrit, efectuada pel Tinent d’Alcalde de l’Àrea de Benestar i Drets
Socials, regidor d’Esports i Joventut, Sr. Cristian Alcázar Esteban, que literalment
diu:
“Senyor/a,
Respecte a la vostra pregunta 16201/2019 que vau formular durant el passat Ple,
de data 26 de febrer de 2019, el qual us van demanar pròrroga i la pregunta
19267/2019, que vau realitzar al Ple de l’Ajuntament del dia 26 de març, i segons el
que disposa l’article 55 Reglament Orgànic de Ple a efectes de que sigui resposta
durant al Ple Ordinari que se celebrarà el proper 30 d’abril de 2019, us informo del
següent:
L’Estadi Municipal de Futbol ha estat gestionat pel C.E.L’HOSPITALET, a través
d’un conveni d’us i gestió d’aquesta instal·lació. Aquest conveni va ser signat l’any
1986, i prorrogat fins el 21 de novembre del 2007.
El 22 de novembre de 2007, es signa un contracte de Concessió Demanial entre
l’Ajuntament de l’Hospitalet i el C. E. L’Hospitalet (AS-30/07), amb una validesa de 2
anys, prorrogable a dos més. Aquest contracte detallava a la seva clàusula IVASPECTES ECONÒMICS DE LA CONCESSIÓ, subtítol EXPLOTACIÓ DE LES
INSTAL·LACIONS OBJECTE DE LA CONCESSIÓ el següent: “El concessionari
tindrà dret a explotar econòmicament la franja horària de lliure disponibilitat de les
instal·lacions esportives, de conformitat amb el Pla d’utilització de les mateixes (...)”.
Aquest contracte no obligava a tenir una comissió de seguiment, al ser de caràcter
demanial. Per això no podem saber els ingressos per aquests conceptes. Aquesta
informació l’ha de tenir el C. E. L’Hospitalet dins de les seves comptabilitats.
Del que si disposem són de les actes de les comissions de seguiment del conveni
entre el Centre d’Esports L’Hospitalet, per a ús i gestió de l’Estadi Municipal de
Futbol de l’Hospitalet, i l’Ajuntament de l’Hospitalet. Aquestes actes poden estar a la
seva disposició si estan interessats, mitjançant compareixença. Aquestes actes,
però només reflecteixen la confirmació de la aportació econòmica per part de
l’Ajuntament, a més d’algun altre aspecte de formalitat. Concretament aquestes
actes són:
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6 de juliol de 2000
6 de setembre de 2001
16 de juliol de 2002
25 de febrer de 2003
30 de març de 2004
21 de setembre de 2005
23 de novembre de 2007

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

PARTIT POPULAR
- 5020
En relació amb la pregunta formulada oralment en el Ple ordinari de 26 de març de
2019, 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 formulada en el Pleno del 26 de marzo de 2019,
expediente AJT/19287/2019, en relación al alumbrado público de la Ciudad, le
informo:
Se ha ejecutado el proyecto “Obres de millora i adequació mediambiental de les
instal·lacions d’enllumenat exterior de l’Hospitalet”, con un presupuesto de
3.301.816,49 € (sin IVA 2.728.773,96 €).
Una vez finalizada la ejecución, estamos revisando y detectando zonas donde se
puede mejorar el alumbrado, siempre cumpliendo con la normativa relativa a
contaminación lumínica, recogida en la “LLEI 6/2001, de 31 de maig, d'ordenació
ambiental de l'enllumenament per a la protecció del medi nocturn”, de la Generalitat
de Catalunya.
Esta necesidad de mejora puede deberse a tres causas:
- Estructuralmente faltan puntos de luz (necesario proyecto para aumento de
puntos de luz allá donde se requiera).
- Arbolado que impida que la luz llegue a los puntos a los que se dirige
(estamos trabajando conjuntamente alumbrado y parques y jardines para
adoptar la mejor solución en cada caso concreto).
- Edificaciones nuevas en las que se deben reponer puntos de luz en fachada
tras el derribo precedente (vamos a reforzar las condiciones de las licencias
de obras en este sentido, y vamos a trabajar en el planeamiento del entorno
de nuevas construcciones).
Se está redactando un proyecto que recogerá las necesidades derivadas de estas
situaciones, y en 2019 está previsto también empezar a realizar obras para mejorar

…/…

112

las instalaciones internas (cableados), y el refuerzo de determinadas calles donde
ya conocíamos la necesidad.
Atentamente,”

- 5021
En relació amb la pregunta formulada oralment en el Ple ordinari de 26 de març de
2019, 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 oral formulada en el pasado Pleno, y según lo que dispone
el artículo 55 del Reglamento Orgánico del Pleno, a efectos sea contestada en la
sesión Plenaria del día 30 de abril en relación a: “pregunta sobre sanciones por
incivismo….”
Le hago saber que:
Pregunta número 1: ¿Qué se hace con esas personas a las que se sanciona y
finalmente no se cobra esa sanción, qué trato se tiene con ellas?
Respuesta: En aplicación de la Ley Tributaria, tal y como se detallaba en la
documentación facilitada como anexo a la respuesta a su pregunta E/26796/2019,
de fecha 12 de marzo, las sanciones impuestas que no son atendidas en el período
voluntario de pago, detallado en la propia sanción, pasan a tramitarse por vía
ejecutiva de apremio.
Atentamente,”
CONVERGÈNCIA i UNIÓ
- 5015
En relació amb la pregunta formulada oralment en el Ple ordinari de 26 de març de
2019, pel grup polític municipal de CiU, consta a la Secretaria General còpia de la
resposta per escrit, efectuada pel Tinent d’alcaldia de l’Àrea de Seguretat,
Convivència i Civisme, Sr. José Maria García Mompel, que literalment diu:
“Respecte a la pregunta oral formulada en el darrer Ple, de març, i segons el que
disposa l’article 55 del Reglament Orgànic del Ple, a efectes sigui contestada en la
sessió Plenària d’abril en relació a: “queixes dels veïns de l’aparcament públic entre
els carrers Joncs, Avinguda Carmen Amaya i Aprestadora...”
El faig saber que per tal de poder respondre les seves peticions hem de sol·licitar
un aplaçament.
Atentament,”
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- 5016
En relació amb la pregunta formulada oralment en el Ple ordinari de 26 de març de
2019, pel grup polític municipal de CiU, 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 la pregunta verbal que veu formular en la sessió plenària del 26 de
març de 2019 indicar-vos que feta la consulta a la Guardia Urbana, se’ns informa
que no hi ha presència de cap persona dormint en els vehicles ubicats en la citada
zona.
Atentament,”
CUP-PA
- 5014
En relació amb la pregunta formulada oralment en el Ple ordinari de 26 de març de
2019, pel grup polític municipal de CUP-Poble Actiu, consta a la Secretaria General
còpia de la resposta per escrit, efectuada pel Tinent d’Alcaldia i Regidor de Govern
d’Educació, Sr. Jaume Graells Veguin, que literalment diu:
“Senyor,
Respecte a la pregunta verbal que veu formular en la sessió plenària del 26 de
març de 2019 indicar-vos que des del districte estem treballant en el tema i
esperem aviat poder donar una resposta a l’entitat.
Atentament,
b) Preguntes i respostes que s’han formulat en temps i forma escrita.
ICV-EUiA-PIRATES-E
Per part dels regidors del grup polític municipal d’ICV-EUiA-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 pregunta per escrit que ha tingut entrada en el Registre General el
dia 11 d’abril de 2019 i, per tant, amb més de 6 dies hàbils anteriors a la celebració
del Ple.
Aquesta pregunta als efectes de constar a l’Acta de la sessió, es transcriu
literalment:
1.- RGE núm. 37746, de 11 d’abril de 2019
“Juliana Carballeira Pascual, Regidora 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
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d’octubre de 2011, presenta al Registre General les següents preguntes per a
que siguin contestades en el proper Ple ordinari:
Exposició de motius
Molts artistes de la ciutat de diferents disciplines ens han fet arribar la seva voluntat
de construir i desenvolupar projectes i activitats culturals a la ciutat i ens han
exposat amb preocupació que troben molts obstacles i dificultats a nivell
administratiu i una manca de suport a la creació per part de les institucions
públiques de la nostra ciutat.
Preguntes
Quines mesures existeixen o es posaran en funcionament per fomentar la creació
artística i cultural de creació pròpia a la nostra ciutat?
Quines mesures existeixen o es posaran en funcionament per potenciar i captar el
talent a la nostra ciutat?”

- 5006
En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup polític municipal d’ICV-EUiAPIRATES-E, consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit,
efectuada pel regidor de Cultura, Sr. David Quirós Brito, que literalment diu:
“Senyora,
Respecte a la pregunta que vau presentar en el Registre General d’Entrada
d’aquest Ajuntament, amb codi E/37746/2019 i data 11 d’abril de 2019 i, segons el
que disposa l’article 55 Reglament Orgànic del Ple a efectes de que sigui
contestada en el Ple Ordinari que se celebrarà el dia 30 d’abril de 2019, en relació a
la pregunta sobre les mesures per fomentar la creació artística i cultural de creació
pròpia a la ciutat:
En resposta a la vostra pregunta, us comunico que actualment hi ha diverses línies
de treball en marxa que tenen com a finalitat fomentar la creació artística i cultural a
la ciutat, des del Servei de Cultura i en col·laboració amb altres departaments
municipals:


Formació artística i cultural des de la creació:
o Programa Fem Tàndem L’H: implica equipaments culturals, centre
educatius i agents culturals de la ciutat, tot desenvolupant projectes
col·laboratius en les arts, la ciència, la comunicació i les tecnologies.
o L’H Play: millora la preparació professional i la inserció laboral de joves
inscrits a Garantia Juvenil (16 a 29 anys) en el sector de les indústries
culturals i creatives (ICC), mitjançant quatre itineraris d’orientació i
formació en els àmbits de la producció d’espectacles en viu i la
producció audiovisual.



Programes de suport a la creació local:
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o
o

Art i territori: posa en relació artistes del Districte Cultural amb
institucions i agents culturals del territori, per desenvolupar projectes
col·laboratius amb impacte social.
Creació comunitària: es desenvolupen al llarg de l’any diferents
accions de creació comunitària a través d’equipaments, com els
programes de l’EMMCA o el projecte Ciutats en Dansa que s’està duent
a terme amb els centres culturals de la ciutat.



Residències artístiques professionals:
o Residències temporals d’artistes i col·lectius de diferents disciplines
artístiques en diferents espais i equipaments culturals.



Suport a projectes d’agents artístics locals amb retorn social:
o Projectes artístics comissariats i/o produïts per agents del Districte
Cultural amb retorn social directe als barris de la ciutat (esdeveniments i
activitats culturals, intervencions permanents i efímeres en espais
públics, etc.).
o Exposicions i mostres d’artistes i creadors del Districte Cultural a
equipaments locals (Museu de L’Hospitalet, Centres Culturals de
Districte, espais públics...) i projecció internacional de la producció
cultural local.
o Connexió i creació de sinergies entre agents del Districte Cultural per
promoure projectes col·laboratius mitjançant la Festa CREA.
o Potenciació de l’art mural als barris de la ciutat, per dignificar l’espai
públic, millorar el sentiment de pertinença i promoure la col·laboració
amb centres educatius i entitats locals.



Captació de talent:
o Presentació del projecte del Districte Cultural en entorns de formació
(universitats, instituts...) i difusió del projecte en jornades i fòrums
culturals tant a dins com fora de la ciutat.
o Impactes en premsa a través de mitjans audiovisuals, premsa escrita i
xarxes socials.

El Servei de Cultura és l’espai natural de recepció de propostes de projectes
d’artistes de la ciutat, fet que succeeix de manera regular al llarg de l’any. Tots ells
són atesos de manera personalitzada i acompanyats amb tots els recursos i
instruments que s’han assenyalat.
Totes les dades relatives a aquests programes i línies de treball es poden consultar
a les memòries anuals del Servei de Cultura, publicades en línia.
Cordialment,”
ERC
Per part dels regidors del grup polític municipal d’Esquerra Republicana de
Catalunya, d’acord amb el que disposa l’article 55.4 del Reglament Orgànic del Ple,
s’han formulat en temps i forma 2 preguntes per escrit que han tingut entrada en el
Registre General el dia 19 de març de 2019 i, per tant, amb més de 6 dies hàbils
anteriors a la celebració del Ple.
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Aquestes preguntes als efectes de constar a l’Acta de la sessió, es transcriuen
literalment:
1.- RGE núm. 29289, de 19 de març de 2019
“Antoni Garcia, Portaveu del Grup Polític d’Esquerra Republicana de Catalunya,
d’acord amb allò que disposa l’article 55 del Reglament del Ple de l’Ajuntament de
L’Hospitalet de Llobregat, presenta al Registre General la següent pregunta, a fi
efecte de que sigui contestada en el proper Ple ordinari.
El Grup Municipal d’ERC li pregunta al Govern Municipal:
1. Quines dades té el govern municipal sobre violència masclista a l’Hospitalet?
2. Quantes dones han estat ateses en els darrers anys?
3. Quines accions d’atenció s’han realitzat? Com les quantifica l’Ajuntament?
4. Quina és la comparativa de dades amb altres ciutats del nostre entorn
(Barcelona, AMB, Baix Llobregat...)”

- 4982
En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup polític municipal d’Esquerra
Republicana de Catalunya, consta a la Secretaria General còpia de la resposta per
escrit, efectuada per la Regidora de Govern d’Igualtat i Gent Gran, Sra. Mª Ángeles
Sariñena Hidalgo, que literalment diu:
“Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre General d’Entrada
d’aquest Ajuntament, amb número 29289 de data 19/03/2019 i segons el que
disposa l’article 55 (Precs i preguntes) del Reglament Orgànic del Ple, a efectes de
que sigui contestada en el Ple ordinari del dia 30 d’abril de 2019, procedim a
continuació a donar-vos resposta.
Pregunta núm. 1: Quines dades té el govern municipal sobre violència masclista a
l’Hospitalet?
Resposta:
El Govern Municipal disposa de les dades facilitades per diferents serveis de
l’Ajuntament i organismes externs (CAID, Guàrdia Urbana i l’Observatori del
Consejo General del Poder Judicial.
Pregunta núm. 2: Quantes dones han estat ateses en els darrers anys?
Resposta:
- Aquestes dades estan publicades en l’Anuari estadístic, i ens els informes
que es presenten anualment en el ple del mes de novembre amb motiu del
25 de novembre, dia internacional contra la violència masclista.
Resum de dades del CAID:
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Noves demandes
2016
506

2017
443

2018
503

2017
1005

2018
1025

Total dones ateses
2016
1074

Pregunta núm. 3: Quines accions d’atenció s’han realitzat? Com les quantifica
l’Ajuntament?
Resposta:
Dins del marc competencial del CAID, es presta un servei d’atenció integral i
especialitzat a la dona, el qual desenvolupa diverses accions: Atenció social,
atenció psicològica, assessorament jurídic, atenció psicopedagògica als fills i filles
de dones usuàries del servei, informació, orientació, atenció i tractament terapèutic
individual i grupal, gestió i tramitació de recursos de suport, acollida urgent en
situacions d’alt risc, tramitació de recursos específics per a les dones en situació de
violència masclista, dispositius com el servei telefònic d’atenció i protecció a les
víctimes de violència de gènere, renda activa d’inserció i tots aquells de dret d’acord
amb la Llei 5/2008 del dret de les dones a eradicar la violència masclista.
Tipologia d’atencions
Atenció Social
Atenció psicològica
Assessoria Jurídica
Atenció psicosocial als fills i
filles de mares en situació de
violència masclista

2016
1686
1745
620

2017
1438
1583
615

2018
1459
1653
602

492

278

276

Pregunta núm. 4: Quina és la comparativa de dades amb altres ciutats del nostre
entorn (Barcelona, AMB, Baix Llobregat...)
Resposta:
En el marc competencial de l’atenció a les dones en situació de violència masclista,
és l’Institut Català de les Dones, ICD, qui disposa d’aquestes dades.
Les dades publicades es poden trobar a:
http://dones.gencat.cat/ca/ambits/violencia_masclista/estadistiques/
Actualment hi ha publicat:
- Dades de la línia 900 900 120, tlf. d’atenció 24h. i què en l’informe del 2018
té segregades les dades per territori (Metropolità, Comarques Gironines,
Camp de Tarragona, Terres de l’Ebre, Ponent, Comarques Centrals, Alt
Pirineu i Aran i Penedès).
- Presentació de la darrera Enquesta de Violència Masclista a Catalunya.
Realitzada al 2016, a una mostra de 9.577 dones i 1.378 homes, distribuïdes
per regions policials.
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-

Dossier estadístic amb motiu de la celebració del desè aniversari de la Llei
5/2008 contra la violència masclista.
Dossiers estadístics sobre Violència Masclista 2018, i 2017 de l’Observatori
de la Igualtat de Gènere. Les dades fan referència a tot el territori català, les
publicades no estan segregades territorialment.
Departament d’Interior, sobre denúncies, víctimes mortals, violència familiar,
agressions sexuals, mutilació genital femenina i matrimonis forçats.
Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat, sobre víctimes mortals, ajudes
econòmiques, ajudes de canvi de residència, trucades al 016, denúncies,
dispositius electrònics, ATEMPRO i ordres de protecció per CCAA.
Consell General del Poder Judicial. Estadística judicial sobre la violència
sobre la dona, aquestes dades es poden trobar segregades territorialment
per partits judicials.

Cordialment,”

2.- RGE núm. 29290, de 19 de març de 2019
“Antoni Garcia, Portaveu del Grup Polític d’Esquerra Republicana de Catalunya,
d’acord amb allò que disposa l’article 55 del Reglament del Ple de l’Ajuntament de
L’Hospitalet de Llobregat, presenta al Registre General la següent pregunta, a fi
efecte de que sigui contestada en el proper Ple ordinari.
Alguns veïns i veïnes del carrer Miquel Peiró, a l’alçada del núm 4, del barri de
Sanfeliu ens han fet arribar la seva queixa referent al mirall del senyal de trànsit que
hi ha en aquell punt del carrer i que hauria de permetre la visibilitat als vehicles que
surten dels pàrquings. Es dóna el cas que aquest mirall, per la seva dimensió i per
la distància, fa difícil una correcta visualització.
El Grup Municipal d’ERC li pregunta al Govern Municipal:
1. Coneix el Govern Municipal aquest problema?
2. És possible substituir aquest mirall per un de més gran o amb altres
característiques de forma que la visualització per part dels vehicles que
surten dels pàrquings sigui millor?
3. Coneix el govern si existeix alguna altra solució per a resoldre aquest
problema?”

- 4983
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 29290 i data 19 de març de 2019, segons el que
disposa l’article 55 del Reglament Orgànic del Ple a efectes de que sigui contestada
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al Ple Ordinari que se celebrarà el proper dia 30 d’abril de 2019, en relació al
“mirall” instal·lat al C. Miquel Peiró, en front del número 4, per facilitar la visibilitat
dels vehicles que surten dels aparcaments, l’informo que està previst substituir el
mirall actual per un de major tamany, per millorar la visualització per part dels
vehicles que s’han d’incorporar a la circulació des del la sortida dels aparcaments.
Aquesta actuació s’executarà a la major brevetat possible.
Atentament,”
c)

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

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

SR. GARCIA ACERO (ERC-AM)
Farem dues preguntes ja que han estat aquí els treballadors i les treballadores de la
Guàrdia Urbana. Voldríem saber com estan les seves reivindicacions laborals,
reivindicacions de millora laboral, el tema del conveni i la dotació de més recursos
per a que puguin desenvolupar la seva tasca amb dignitat.
També voldríem fer una altra pregunta. Per fi després de mesos d’espera hem rebut
la resposta a la pregunta que els hi vam efectuar, de quants anuncis publicitaris i
cinematogràfics es van realitzar al camp de L’Hospitalet durant el període 2000 al
2012, i els ingressos que van significar per a les arques municipals.
Vostès han necessitat molt de temps per dir-nos que vostès no tenen aquestes
dades, perquè l’estadi municipal de futbol, que cal recordar que és propietat de
l’Ajuntament, estava cedit al Centre d’Esports de L’Hospitalet durant aquest període
i també ens diuen que no feien cap tipus de seguiment al conveni de cessió de
l’estadi i que si volem saber quants anuncis es van fer i quins ingressos es van
obtenir, ho preguntem al Centre d’Esports L’Hospitalet.
Doncs bé, ho hem preguntat al Centre d’Esports L’Hospitalet per escrit i ens diuen
verbalment que no poden donar-nos aquesta informació, perquè no tenen la
comptabilitat d’aquests anys i aprofitant que aquí tenim a un regidor d’esports que
va formar part d’aquella junta directiva i a l’expresident del Centre d’Esports de
L’Hospitalet, els hi preguntem directament quants anuncis publicitaris es van fer al
camp de futbol del Centre d’Esports L’Hospitalet durant el període 2000-2012, o
durant el període en el que vostès van tenir responsabilitats en el club i quina
quantitat va ingressar el club en concepte de rodatges publicitaris.

SRA. ESPLUGAS GONZÁLEZ (PP)
Gracias Sra. Alcaldesa. Hace unos meses el Partido Popular presentó una moción
relativa, el Sr. Castro lo recordará, relativa a los parques infantiles, para que fueran
adaptados a los niños que tienen diversidad funcional.
Entonces, queríamos saber el grado de cumplimiento de dicha moción, porque
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además hay padres que viven en Collblanc-La Torrassa que me explican que hay
mobiliario de los parques que está roto, que hace meses que están reivindicando
que se arreglen y que nadie les hace caso. Por tanto, queremos saber el grado de
cumplimiento de la moción y cuando van a poner remedio al mobiliario en este caso
de los parques infantiles que está roto. Gracias.

SR. NIETO MARTINEZ (ICV-EUiA-PIRATES-E)
Básicamente me ha copiado la pregunta, Sra. Esplugas. Ya hicimos una pregunta
hará uno o dos plenos, referida también al mal estado, cada vez peor, de diversos
parques de la zona del ámbito de Santa Eulalia, que son relativamente nuevos y
están totalmente destrozados.
Entonces queríamos saber cuándo se van a hacer esas intervenciones, volvemos a
preguntarlo. Si eran conscientes de que estaban en una situación muy precaria, un
espacio público donde els més menuts y sus familiares van a disfrutar del tiempo
libre, y que si son conscientes de este nivel de mal estado de estos parques
infantiles, cuando tienen pensado arreglarlos y cambiar el tipo de parques. Gracias.

SRA. CARBALLERIA PASCUAL (ICV-EUiA-PIRATES-E)
Faré dues preguntes. Una és que el pròxim dia 21 de maig es compleix el
bicentenari de la inauguració del Canal de la Infanta i com tothom sap el Canal de la
Infanta va ser i és una infraestructura cabdal en el desenvolupament de la nostra
ciutat i encara és molt present la seva influència a la configuració de la nostra ciutat,
de L’Hospitalet.
Entenem que un aniversari tan marcat d’un element patrimonial tan extraordinari ha
de ser reivindicat i celebrat, així que tenim una pregunta i un prec. Quins plans i
quines activitats tenen pensades des de l’equip de govern per celebrar aquest
bicentenari i fer valdre el llegat del patrimoni que suposa el Canal de la Infanta i en
cas de no tenir cap, preguem als departaments que correspongui posin en marxa la
creació d’activitats per celebrar el bicentenari del Canal de la Infanta i per donar a
conèixer la importància cabdal d’aquest element patrimonial.
I una altra pregunta, hem rebut moltes queixes de veïns i veïnes dels carrers Ca
n’Alòs i Sorolla sobre el mal estat i les males condicions de conservació i
manteniment del solar d’Adif que es troba a la interjecció de les línies de rodalies i
durant aquesta legislatura es va aprovar una moció per millorar l’estat i el
manteniment d’aquest solar. També se’ns va informar que Adif havia cedit el solar a
l’Ajuntament i la situació actual es de deixadesa total, i arriba a ser perillosa per a la
salubritat i la seguretat dels veïns i veïnes. El solar està ple de runa i de cotxes
abandonats i amb la perillositat de tenir el cable de 25.000 volts de la catenària a
tres metres, que pot provocar risc d’incendi.
La pregunta és, per què no s’han realitzat encara les tasques de manteniment que
es van aprovar a la moció i quines accions pensa portar a terme el govern per
solucionar la situació i en quin termini?

SR. MONROS IBÁÑEZ (CiU)
Coneixedor de que el Casino del Centre en el seu edifici va tenir uns problemes al
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sostre fa uns quinze dies, dues tres setmanes, tot i que és una entitat privada i s’hi
fan moltes activitats culturals i passa molta gent per allà, l’equip de govern
demanar-los la possibilitat d’una col·laboració per ajudar a aquesta entitat i així
entre el propi Ajuntament i la Generalitat de Catalunya es una de les entitats més
històriques i més antigues de la ciutat de L’Hospitalet i atès, torno a repetir, que dins
d’aquest recinte es fan activitats constantment des de l’àmbit cultural de tot tipus i
buscar la possibilitat d’arribar a un acord per ajudar-los o per buscar la fórmula de
reparar les instal·lacions.

SR. MARTÍN GONZÁLEZ (CIUTADANS)
Muchas gracias. Miren, una pregunta que tenía. En el pasado Pleno les
preguntamos por la experiencia piloto para detectar viviendas vacías aquí en
L’Hospitalet que en este caso la Alcaldesa Núria Marín y la entonces consellera de
la Generalitat, Elsa Artadi, anunciaron a bombo y platillo en septiembre del año
pasado.
En mi grupo, como más o menos les hemos ido calando durante esta legislatura,
pues ya sospechábamos que iba a ser el típico humo que acostumbra a vendernos
en este caso la Sra. Alcaldesa por lo que preguntamos a este gobierno como se iba
a desarrollar. Es decir, ustedes podrían habernos desmentido, el teniente de alcalde
de esta área nos respondió que estaba previsto que se empezara a desarrollar esa
experiencia en el primer trimestre de 2019. Lo que nos responde el responsable a
fecha 24 de abril a nuestra pregunta del mes pasado, cito literalmente, “es que la
Generalitat nos remitió el borrador del convenio que estaba previsto que se pudiese
firmar para iniciar su desarrollo durante el primer trimestre de 2019, pero que por
parte de la secretaria general y los servicios jurídicos municipales se está
estudiando el texto y se están realizando correcciones en el redactado que se
consideran necesarias para proceder a la aprobación y la firma del convenio”.
Es decir, ustedes decían que en un trimestre, pero en un trimestre no lo han
cumplido y no lo han aprobado, lo que nos genera las siguientes preguntas que les
queremos formular: ¿en qué fecha les remitió la Generalitat el borrador?, ¿en qué
consisten esas correcciones?, ¿algún desacuerdo con la Generalitat con las
características de la prueba piloto?, ¿cuándo tienen pensado que se firme al final el
convenio?
Porque esto al final es solo un ejemplo. Les hemos puesto muchísimos ejemplos
durante la legislatura: de limpieza, de inversiones, de seguridad, de falta de
reformar ciertas calles, de falta de cumplimiento de los acuerdos que aquí se firman
y este al final es uno más que ustedes son muy muy rápidos para hacerse la foto
pero son muy muy lentos al final para cumplir. ¿Cuándo tienen ustedes pensado
cumplir?

SR. GARCIA MOMPEL (PSC-CP)
En relació al que preguntava el Sr. Garcia li contestarem per escrit perquè crec que
és el millor. Però no obstant, quan parlava vostè de la reivindicació d’alguns
treballadors del col·lectiu de Guàrdia Urbana, ens han plantejat una sèrie de
qüestions en el seu escrit: reglamento de segunda actividad, està pendent
d’aprovació pel Ple, està acabat pràcticament el tràmit, per tant s’aprovarà aviat.
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Reestructuració Guàrdia Urbana del protocol d’accés a unitats especials i la creació
d’aquestes unitats. Quan es constitueixi el comitè d’empresa que serà d’aquí uns
dies, de les primeres reunions serà la comissió que tracta sobre aquest protocol.
Protocol de conciliació familiar. No ens han fet cap proposta, no sé de què va això.
Sap vostè que la Guàrdia Urbana té torns, no sé en que consisteix el protocol de
conciliació familiar. Els hi preguntarem.
Falta d’efectius. Miri, aquest govern ha convocat més places que mai. Va convocar
24 l’any passat, aquest any han anat 47 i esperem que els pròxims governs hi
prenguin bona nota perquè a més a més alguns que fan reglamentació a l’Estat ens
deixen amb el cul a l’aire, perdó, ens deixen com ens deixen, efectivament, sense
instruments quan jubilen sense consultar els ajuntaments a tot el que té més de 60
anys, que estic d’acord amb la reivindicació, però potser hauria calgut un període
transitori.
Acuerdos sectoriales sobre horas extras i judicis. Això s’ha pujat el preu en la
negociació que ha portat el Sr. Brinquis, i en el tema de judicis estem pràcticament
tancant l’acord.
Endarreriments d’abonaments econòmics, jo no puc dir gaire, penso que en això
hem de ser més àgils; i desmotivació de tota la plantilla, no sé a què respon
aquesta desmotivació, però en fi, també la treballarem, no s’amoïni. Li contestarem
per escrit perquè en tema d’infraestructures el que ha fet aquest govern durant
aquests quatre anys, és moltíssim i vostès ho saben, no només la roba, el material
per treballar, els vehicles, etc., etc., etc.

SR. ALCÁZAR ESTEBAN (PSC-CP)
Gracias Alcaldesa. Para contestar la pregunta del regidor de Esquerra Republicana.
Le voy a leer textualmente lo que dice la respuesta porque usted ha hecho un
resumen, pero lo ha hecho a su manera. No es que no hiciéramos las comisiones
de seguimiento porque no quisiéramos hacerlas, es que el contrato no lo
contemplaba y por tanto si no se hacían comisiones de seguimiento en el contrato
que ligó a través de una concesión demanial, el Centre d’Esports L’Hospitalet para
la gestión del estadio desde el año 2007 al 2011, que era de dos años más dos
años prorrogables, es porque no lo contemplaba el contrato. A partir de ahí, en el
periodo previo desde el año 2000 hasta el 2007 lo que había era un convenio de
uso y en ese convenio de uso sí que había una serie de comisiones de seguimiento
que se hicieron simplemente para confirmar lo que era la aportación municipal para
la gestión del estadio y para nada más, porque ese era el objeto de esas
comisiones de seguimiento.
A partir de ahí, habla usted de mis funciones en el Centre d’Esports L’Hospitalet y lo
hace como queriendo dar a entender no sé si alguna connivencia con el Sr. García,
presidente en aquel momento, en este aspecto. Mire, mis funciones en el club
tuvieron como dos etapas, una primera en la que básicamente era el contable del
club y lo que hacía era anotar lo que se ingresaba y lo que se pagaba simplemente,
sin firma y sin capacidad de decisión económica, simplemente el contable del club y
luego como directivo, ejercí durante una serie de años como secretario general del
Centre d’Esports L’Hospitalet.
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Me pide un ejercicio de memoria imposible, ¿usted sabe lo que ingresó usted por
no sé qué concepto en el año 2001? Pues mire, yo lo que ingresaba el club en ese
año por un concepto de publicidad, lo desconozco, no me acuerdo y yo no me llevo
ni papeles, ni pendrives, ni USBs, ni CDs de documentación de ningún sitio a mi
casa, con lo cual no le puedo dar respuesta, no puedo satisfacer su curiosidad, le
dirigimos al club porque entendemos que el club sí que puede guardar la
contabilidad, aunque usted sabe que las entidades tienen obligación de guardar los
cuatro ejercicios anteriores y no más, con lo cual también es normal que el Centre
d’Esports L’Hospitalet no conserve la contabilidad del año 2000, me parece
bastante normal que no la conserve.
El Sr. García dice que sí que la conserva, yo no lo sé porque mi vinculación con el
club es simplemente de socio, igual que usted y nada más en este momento.

SR. CASTRO BORRALLO (PSC-CP)
Gracias Alcaldesa. Comienzo por la última pregunta del Sr. Martín, en torno al
convenio para la inspección de viviendas vacías. Tal y como se acordó en la
comisión mixta del mes de julio, la Generalitat se tomó unos meses, nos hizo llegar
un borrador a final de año, exactamente en diciembre, un borrador que nosotros
traspasamos a principios de año a la Secretaría para su estudio, como no puede
ser de otra manera. Teníamos algunas dudas porque se nos trasladaban ahí una
serie de responsabilidades y competencias que no quedaban muy claras, quedaban
un poco difusas en ese texto. Desde la Secretaría General se ha hecho un
excelente trabajo de análisis y nos ha enviado una respuesta. En medio de eso
surgió un decreto, el 5/2019 de vivienda que ha quedado suspendido, un decreto
que se publicó el 7 de marzo y que no ha entrado en vigor porque los grupos
parlamentarios no tenían, digamos, el gobierno no tenía mayoría parlamentaria para
convalidar un decreto hecho a espaldas de los ayuntamientos y que ha tenido un
triste final que es el de la no convalidación, no ha entrado en vigor. En ese decreto
también se delegaba en parte la competencia en este ámbito a los ayuntamientos,
pero insisto, eso ha quedado derogado hace unos días y por tanto no nos podemos
acoger tampoco al decreto. Lo que hemos de hacer ahora es retomar otra vez el
texto porque la Generalitat quería vincular el convenio al decreto, eso ya no es
posible y por tanto la Generalitat nos tiene que hacer una contrapropuesta de
convenio en el que sí hay acuerdo en una cuestión, que es que se podrán
inspeccionar hasta 100 viviendas, la Generalitat pone 30.000 euros y el
ayuntamiento pondrá los otros 30.000 euros. Y hasta aquí le puedo explicar porque
no hay ninguna cosa ni oculta, ni no oculta detrás de esta cuestión. Hay la
documentación y estoy a disposición para explicársela cuando quiera.
Sobre el tema que planteaba la Sra. Carballeira respecto al solar de Adif. Nosotros
llevamos reivindicando ese solar desde el año 2016, hemos instado en diversas
ocasiones a patrimonio de Adif a su cesión. Hubo un primer acuerdo verbal y una
primera carta de compromiso de cesión de ese solar a cambio del mantenimiento
por parte del ayuntamiento, cuando ya íbamos a cerrar esa cuestión, este mes de
abril hemos recibido una notificación de Adif que dice que hemos de desalojar ese
solar porque lo necesitan para hacer obras de infraestructuras importantes en la
vía, con lo cual ni tenemos la cesión, ni podremos hacer lo que planteábamos que
era un arreglo importante en base a esa cesión formal que nos habilitaba para
poder meter dinero y mejorar el entorno. Tiene usted razón, el solar no está limpio,
nosotros por nuestros medios vamos limpiando de vez en cuando, pero lo que

…/…

124

queríamos era una cesión efectiva y tenerlo ordenado, con luz, con un poco de
asfalto y dar servicio a los vecinos. Insisto, eso ya no será posible y Adif en breve
utilizará ese solar para una importante obra de infraestructura.
Sobre el tema que planteaba la Sra. Esplugas de los parques infantiles. La moción
se está cumpliendo, como usted sabe y le hemos informado, hemos encargado un
libro blanco sobre el estado de los parques infantiles, sobre la accesibilidad, sobre
el grado de usabilidad por parte de personas con diversidad funcional y en ese
sentido hemos hecho un avance importante. En este mandato también se han ido
cambiando y recambiando determinados juegos para facilitar esa usabilidad por
parte de personas con dificultades. Hay un exponente claro de toda esta voluntad
que es la puesta en marcha reciente en el Parque de las Planas de la mayor zona
de juegos infantiles accesibles que hay en toda el área metropolitana. Yo creo que
es un buen ejemplo en esa dirección y efectivamente, nos quedan algunos parques
por resolver. Hay tres en concreto que esta mañana se ha aprobado el contrato en
la Junta de Gobierno para tres zonas infantiles grandes de tres barrios. Y respecto
a la pregunta que decía el Sr. Nieto, a mí me gustaría que usted nos concretara en
que parque había un elemento que no se ha cambiado o que no se ha hecho la
intervención. Me gustaría que lo pudiera concretar porque los parques de Santa
Eulalia son una generalización, tenemos 153 parques infantiles en la ciudad y creo
que vale la pena que concretemos dónde están esas estructuras o esos juegos
infantiles en mal estado para poderlos resolver. Muchas gracias.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé. Alguna qüestió més volen afegir? El tema del Canal de l’Infanta? En tot cas
jo li demanaria a vostè i a la Sra. Esplugas que si ens poden concretar, jo també li
donaria instruccions al Sr. Castro que davant de qualsevol parc, tal com diuen,
destrossat o trencat, entenc que s’actuï immediatament, no obstant si ens ajuden a
ubicar els jocs que estan trencats, doncs ens farien un favor i li demanaria al Sr.
Castro que actuessin immediatament.
Per altra banda, la Sra. Carballeira ha comentat el tema del dia 21 de maig, sobre
l’aniversari del Canal de l’Infanta. En principi no tinc constància de que hi hagi
preparada absolutament cap celebració. Entenc que som, coincidirà en mig de les
eleccions municipals però sí que durant tot l’any ho podrem celebrar i per tant
encoratgem tots plegats al proper govern a que faci els actes que es mereix aquest
bicentenari del Canal de l’Infanta.
Del tema que comentava el Sr. Monrós, com molt bé comentava, aquest és un tema
privat per tant hem de veure de quina forma podem actuar i de quina manera
podem sumar esforços les administracions per tal de garantir que les activitats que
es facin al Casino puguin continuar realitzant-se.
Per part de la pregunta que feia el Sr. Amadeo doncs ja li donarem contestació per
escrit. Si no hi ha res més, aixecaríem la sessió.

SR. GARCIA ACERO (ERC-AM)
Una pregunta doble. És a dir...
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SRA. ALCALDESSA
Un moment. Vostè ha fet una pregunta, serà contestada en tot cas per escrit.

SR. GARCIA ACERO (ERC-AM)
Però hi ha un portaveu que té dret a respondre.

SRA. ALCALDESSA
Aquí la presidència del Ple, la presidenta sóc jo. Per tant, jo entenc que aquí es fan
preguntes al govern de l’ajuntament, no a l’oposició. Si vostès es volen fer
preguntes entre vostès, jo no sé quin és el sistema però en tot cas, li pot enviar una
carta i el Sr. García li pot contestar i si vol fer pública aquesta pregunta o aquesta
resposta, vostès estan tot el dia fent publicitat de tot el que fan. Per tant, ho poden
fer.

SR. GARCIA ACERO (ERC-AM)
Sra. Alcaldessa, en un Ple d’aquesta ciutat el portaveu del Partit dels Socialistes va
fer una pregunta al portaveu de Ciutadans.

SRA. ALCALDESSA
Li va fer un prec. Un prec.

SR. GARCIA ACERO (ERC-AM)
Un prec o una pregunta i li va respondre.

SRA. ALCALDESSA
Mal fet.

SR. GARCIA ACERO (ERC-AM)
Si canviem les regles quan ens interessa.

SRA. ALCALDESSA
No, no, mal fet. En tot cas, entenc, ho dic perquè sinó a mi ja m’és igual, Sr. Garcia.
Després del Ple que hem tingut, m’és igual si es volen fer vostès preguntes entre
vostès i poden fer assemblees. M’és igual.
Ara pregunto, Sra. Secretària, els precs i preguntes que consten al Ple a l’ordre del
dia, pregunto, són precs i preguntes al govern o es poden fer precs i preguntes de
l’oposició a l’oposició?

SRA. SECRETÀRIA
Leo literalmente el artículo 55 del reglamento orgánico del Ple vigent que diu: “En
tots els ordres del dia del plens ordinaris hi haurà un apartat especial de precs i
preguntes que formulen els diferents grups polítics o membres de la corporació.
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S’entén per prec la formulació d’una proposta d’actuació dirigida a alguns dels
òrgans de govern municipals i s’entén per pregunta qualsevol qüestió plantejada als
òrgans de govern en el si del Ple relatives a l’actuació o propòsits d’actuació del
govern municipal”.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé.
SR. GARCIA ACERO (ERC-AM)
Doncs que consti en acta també que en un Plenari es va deixar fer una pregunta de
l’equip de govern a un partit...

SRA. ALCALDESSA
Queda constància en l’acta.
SR. GARCIA ACERO (ERC-AM)
Estic parlant Sra. Alcaldessa.
SRA. ALCALDESSA
Però és que no...
SR. GARCIA ACERO (ERC-AM)
Estic acabant la intervenció. No puc parlar?
SRA. ALCALDESSA
Estem a precs i preguntes. Vostè fa un prec que és que…
SR. GARCIA ACERO (ERC-AM)
Estic fent una queixa.
SRA. ALCALDESSA
… quedi constància a l’acta que en un moment determinat...
SR. GARCIA ACERO (ERC-AM)
No em deixa acabar.
SRA. ALCALDESSA
... d’aquests quatre anys el Sr. Fran Belver...
SR. GARCIA ACERO (ERC-AM)
No em deixa acabar.

SRA. ALCALDESSA
És que ja ho ha dit. És que no cal repetir. Per tant, que quedi constància per part
del Sr. Garcia que en un Ple anterior el Sr. Fran Belver va fer un prec a un membre
de l’oposició. Des del punt de vista no hi ha cap article en el reglament orgànic del
Ple que permeti fer això. Ha estat un error per part del Sr. Fran Belver i en aquell
cas una errada per part de la presidència.
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Per tant, demano disculpes si em vaig equivocar. Perquè em vaig equivocar una
vegada, no cal que m’equivoqui en cada Ple. Per tant, s’ha acabat la qüestió i
aixequem la sessió.

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

L'Alcaldessa Presidenta,

La Secretària General del Ple,

Núria Marín i Martínez

M. Teresa Redondo del Pozo

