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Acta de l'Ajuntament Ple
Sessió ordinària en primera convocatòria
Número de la sessió: 1/2019
Data: vint-i-cinc de gener de dos mil dinou
Hora: 10:00 hores fins les 17:05
Lloc: Casa Consistorial

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

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

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
Viceinterventora –función contable
Secretària General del Ple, accidental
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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
Bon dia a tots i a totes, benvinguts al Ple ordinari del mes de gener, si els hi sembla
comencem, donaríem la paraula a la senyora Secretària perquè faci lectura de
l’ordre del dia.
LECTURA I APROVACIÓ DE L'ESBORRANY DE L'ACTA CORRESPONENT A
LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE 21 DE DESEMBRE DE 2018.

Per la Sra. Alcaldessa, i en relació a l'esborrany de l'Acta corresponent a la
sessió ordinària del 21 de desembre de 2018, es pregunta si existeix alguna
objecció i no assenyalant-se cap, s'aprova dita Acta per unanimitat. En compliment
de l'article 111.1 del DL 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la
Llei municipal i de règim local de Catalunya, es transcriurà al Llibre d'Actes.

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.
SRA. ALCALDESSA
Molt Bé, abans de fer el posicionament de tots el grups el Sr. Pepe Castro explicarà
sobre el punt 2, que es queda sobre la taula.

SR. CASTRO BORRALLO (PSC-CP)
Gràcies Sra. Alcaldessa. Bé bàsicament per explicar als grups municipals o
informar-los, de que deixarem sobre la taula aquest dictamen, un dictamen que com
bé saben arrenca a inicis d’aquest mandat amb la voluntat de que l’ajuntament
tingués aquesta taxa reguladora diguem de la inspecció dels habitatges buits per tal
d’obrir si s’escau expedients sancionadors, com bé sabeu altres ajuntaments que
han aprovat aquesta taxa i que l’han posat en marxa, han tingut dificultats jurídiques
serioses, fins i tot sentències negatives que en aquests moments estan objecte de
recurs davant dels tribunals, nosaltres hem explorat una segona via.
A partir de la reunió que vam mantenir a la darrera reunió de comissió mixta,
Ajuntament de l’Hospitalet-Generalitat de Catalunya al juliol passat, l’alcaldessa va
proposar la necessitat de tenir capacitat inspectora per tal de poder inspeccionar els
habitatges buits i donar compliment doncs a aquesta voluntat de posar-los al servei
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de les famílies o bé obrir expedients sancionadors, la Generalitat, el govern de la
Generalitat, en aquella reunió es va comprometre a donar-nos a través d’un conveni
aquesta facultat, aquesta competència inspeccionadora, aquests mesos des del
juliol fins al desembre no hem tingut noticies del conveni, no hi havia una redacció
ferma, sabíem que estaven treballant però no havíem tingut un articulat del conveni,
en aquests moments tenim un articulat de conveni que ens ha arribat del govern de
la Generalitat en el que se’ns reconeix aquesta capacitat, hi ha tota una sèrie de
compromisos mutus en aquest sentit doncs treballarem aquest conveni les properes
setmanes.
També passarà lògicament tots el procediments de control i fiscalització i a partir
d’aquí si arribem a aquest acord disposarem d’aquest conveni per tant la taxa es
mantindrà. Si finalment el conveni no arrenca, no tira endavant té poc sentit tenir
una taxa que regula, diguem-ne una qüestió de la que almenys fins ara no som
competents. Aquesta és una mica la qüestió, el conveni té molt bona pinta en
aquest sentit, tenim un compromís d’ inspeccionar 100 habitatges i a més a més la
Generalitat es compromet a finançar bona part de la inspecció d’aquest habitatges
per tant ens dóna la competència, ens dóna recursos i això ens permetria poder
diguem-ne obrir expedients sancionadors o bé negociar millors condicions amb els
grans tenidors per la posada en servei d’aquests pisos, d’aquests habitatges.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, gràcies. Per tant es posicionarem de la comissió de presidència de tots els
punts a excepció del 2.

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. SANTÓN RAMIRO (REGIDORA NO ADSCRITA)
Gràcies i bon dia, votaré favorablement als acords 3 i 4 i em dono per assabentada
dels altres.
SR. JIMÉNEZ ARIZA (REGIDOR NO ADSCRIT)
Gràcies Alcaldessa, bon dia. Assabentat del punt 1 i 5 i a favor del 3 i 4.
SR. MARTÍN HERMOSÍN (REGIDOR NO ADSCRIT)
Gracias, buenos días, abstención en el 3 y el 4 y enterado del resto.
SR. PEDRO ALONSO NAVARRO (REGIDOR NO ADSCRIT)
Assabentat en el punt 1, el 3 abstenció, el 4 abstenció i el 5 per assabentat.

SR. GIMÉNEZ MÁRQUEZ (CUP-PA)
Bon dia a tothom, ens donem per assabentades del punt 1, votarem en contra del
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tercer, a favor del quart i ens donem per assabentades del cinquè.

SR. MONRÓS IBÁÑEZ (CiU)
Bon dia a tothom, recordar un ple més que tenim companys i amics presos polítics i
exiliats i des d’aquí el nostre recolzament des del partit demòcrata Junts per
Hospitalet. Respecte als punts que es proposen, assabentats del punt número 1 i 5 i
ens abstenim de la resta.

SRA. ESPLUGUES GONZÁLEZ (PP)
Gracias. Buenos días a todos, votaremos abstención del 3 y del 4 y nos damos por
enterados del 1 y del 5.

SR. GARCIA ACERO (ERC-AM)
Moltes gràcies. Bon dia a tots el veïns i les veïnes, com fem des de fa 15 plens,
doncs comencem la nostra intervenció reivindicant la llibertat de les preses i el
presos polítics i també el retorn dels nostres exiliats, persones honestes, persones
de pau que estan a la presó per la seves idees polítiques, per posar les urnes l’1
d’octubre i per defensar el dret a decidir dels catalans i les catalanes.
Sobre els dictàmens votarem a favor del numero 3 i numero 4 i ens donarem per
assabentats de l’1 i el 5. I esperem que el tema per la taxa per la inspecció dels
habitatges buits, que era una demanda i un acord que havíem fet des d’ERC a inici
de mandat amb l’equip de govern socialista, doncs s’apliqui d’una vegada per totes
a partir del proper ple.

SRA. GONZÁLEZ MONTES (ICV-EUiA-PIRATES-E)
Molt bon dia. Nosaltres ens donem per assabentats del numero 1, a favor del 3 i del
4, assabentats del 5 i a favor del 6 al 18.

SR. GARCIA VALLE (CIUTADANS)
Buenos días a todos y a todas, recordar al Pleno también que reiteradamente se
comenta aquí antes de empezar el Pleno por parte de los partidos independentistas
que hablan de presos y exiliados y tal.
Recordar al Pleno que no hay ningún político exiliado, sino huido de la justicia, que
es distinto y recordar que no hay presos políticos, sino que hay señores que están
preventivamente en la cárcel porque han intentado dar un golpe de estado. De
manera que, lo mismo que ellos tienen derecho a decir lo que dicen, yo lo acepto,
yo también tengo derecho a decir lo que pienso.
Pasando al tema del primer acuerdo, enterados. El segundo lo han retirado. El
tercero abstención, cuarto abstención y quinto enterados. Gracias.
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La Sra. Alcaldessa-Presidenta, finalitzat el debat dels punts de la Comissió
Permanent de Presidència, els declara aprovats, segons els resultats de les
votacions que s’inclouen a continuació en cadascun d’ells.
ALCALDIA-PRESIDÈNCIA
ACORD 1.- DONAR COMPTE AL PLE DEL DECRET DE L’ALCALDIA
9409/2018, DE 19 DE DESEMBRE, RELATIU AL NOMENAMENT DE PERSONAL
EVENTUAL (EXP. 4180/2016).
Es dóna compte de l’acord que es transcriu seguidament, del qual se’n donen per
assabentats els assistents a la sessió.
L’Alcaldessa-Presidenta, en exercici de les facultats de control i fiscalització dels
òrgans de govern que corresponen al Ple, en aplicació de l’article 123.1.a) de la Llei
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, DONA COMPTE AL
PLE del Decret de l’Alcaldia número 9409/2018, de 19 de desembre, que literalment
diu:
“DECRET DE L’ALCALDIA QUE RESOL NOMENAR PERSONAL EVENTUAL.
Atès que el Ple de l’Ajuntament, en sessió extraordinària, que es va celebrar el dia
19 de juny de 2015, va determinar la plantilla de personal eventual i el seu nom,
característiques i retribucions; i de conformitat amb el que disposa l’article 104.1 de
la Llei 7/1985 de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, en relació amb
l’article 304 del Decret Legislatiu 2/2003 de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós
de la llei municipal i de règim Local de Catalunya, l’article 9 i concordants del Decret
214/1990 de 30 de juliol, pel qual, s’aprova el Reglament del personal al servei de
les entitats locals de Catalunya i l’article 12 de la Llei 7/2007 de 12 d’abril de
l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic.
Atès que per decrets de l’Alcaldia-Presidència núm. 5534/2015 de 19 de juny i
posteriors, es va nomenar i cessar a diferent personal per diferents llocs de treball
com a personal eventual.
Atès que el Ple de l’Ajuntament a l’aprovar els Pressupostos Municipals pel 2017 i
2018, va aprovar la Plantilla de personal eventual vigent, que va quedar de la
següent manera:





1 Assessor/a de l’Alcaldia
4 Assessor/a Nivell 1
4 Assessor/a Nivell 2
7 Assessor/a Nivell 3
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8 Assessor/a de grups municipals

Atès que l’article 9 i concordants del Decret 214/1990 de 30 de juliol, atorga a
l’Alcaldia la
competència pel nomenament del personal eventual de confiança o assessorament
especial tenint en compte les característiques i retribucions aprovades pel Ple
Municipal.
Atès que actualment resten vacants els següents llocs de treball de personal
eventual:
 1 lloc d’Assessor/a d’Alcaldia
 2 llocs d’Assessor/a Grup Municipal
Atès que aquesta Alcaldia ha demanat que s’ iniciïn els tràmits per nomenar un
Assessor/a de Grups Municipals (del grup municipal del Partit Popular)
Vist l’informe de l’assessoria jurídica.
Fent ús de les facultats que em confereixen els articles 104.2 de la Llei 7/1985 de 2
d’abril, reguladora de les bases del règim local, en relació amb l’article 304 del
Decret Legislatiu 2/2003 de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la llei
municipal i de règim local de Catalunya i l’article 9 i següents del Decret 214/1990.
DISPOSO:
Primer.- Nomenar com ASSESSOR DE GRUP MUNICIPAL (del grup polític
municipal del Partit Popular) amb les característiques, retribucions brutes i
dedicació que figuren en la Plantilla vigent del personal eventual al senyor,
1.- CRISTIAN HUNDAMAL GIMENO
Segon.- En conseqüència, amb el nomenament anterior, restarien vacants en la
Plantilla de personal eventual, els llocs de treball següents:



1 lloc d’Assessor/a d’Alcaldia
1 lloc d’Assessor/a grups municipals

Tercer.- El nomenament de la persona abans esmentada tindrà efectes amb data
de la presa de possessió i jurament o promesa del seu càrrec, conforme a la
fórmula regulada en el Reial Decret 707/1979 de 5 d’abril.
Quart.- El personal eventual haurà de comparèixer davant la Secretaria General de
la Corporació, en el termini de 30 dies a comptar des de la data de la present
resolució als efectes de formular les declaracions sobre causes d’incompatibilitats o
activitats, i sobre béns i drets patrimonials de conformitat amb el que determinen els
articles 44.1.d) i 46.2.a) del Reglament de Govern i Administració de l’Ajuntament
de L’Hospitalet de Llobregat vigent (BOP 12/01/2012).
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Cinquè.- Es procedirà a donar d’alta, en el seu cas, en el Règim General de la
Seguretat Social a la persona abans esmentada, i amb efectes de la presa de
possessió del seu càrrec.
Sisè.- Donar compte al Ple de l’Ajuntament, en la propera sessió que es celebri, als
efectes legals oportuns.
Setè.- Carregar la despesa que comporta l’acord primer, a l’aplicació pressupostària
01.9120.110.00.00 dels Pressupostos Generals d’aquest Ajuntament per aquest
any 2018.
Vuitè.- Publicar aquest acord en el BOP i el DOGC i en el tauler d’anuncis de la
Corporació, en compliment del que disposa l’art. 304.3 del Decret Legislatiu 2/2003
de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la llei municipal i de règim local de
Catalunya.
Novè.- Donar trasllat d’aquest decret, a la persona nomenada, a l’Àrea d’AlcaldiaPresidència, a la Secretaria General del Ple, a la Intervenció Municipal, a la
Tresoreria, i al Servei de Recursos Humans (nòmines) i als grups municipals, als
efectes legals oportuns.”
HISENDA I SERVEIS CENTRALS
ACORD 2.- RELATIU AL DESESTIMENT DEL PROCEDIMENT PER A
L’APROVACIÓ DE L’ESTABLIMENT I LA CORRESPONENT ORDENANÇA
FISCAL NÚM. 2.16 REGULADORA DE LA TAXA PER LA INSPECCIÓ
D’HABITATGES BUITS (EXP.1983/2017).
“A petició del Tinent d’Alcaldia, titular de l'Àrea d’Hisenda i Serveis Centrals, es
deixa aquest acord sobre la taula, de conformitat amb l’article 45.4 del ROGA,
vigent”.

ACORD 3.- RELATIU AL RECONEIXEMENT DE LA COMPATIBILITAT
SOL·LICITADA PEL FUNCIONARI S.M.,A. PER EXERCIR ACTIVITAT PRIVADA
(EXP. 37489/2018).
Es dóna compte de l’acord que es transcriu seguidament, i sotmès a votació
s'aprova amb 18 vots a favor dels representants del PSC-CP, Srs./Sres. Núria
Marín Martínez, Francesc J. Belver Vallés, Cristian Alcázar Esteban, José Castro
Borrallo, Manuel Brinquis Pérez, José M. García Mompel, Jaume Graells Veguin,
Jesús Husillos Gutiérrez, M. Ángeles Sariñena Hidalgo, Rocío Ramírez Pérez i
David Quirós Brito; dels representants 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 REGIDORA NO ADSCRIT/A, Sr/a. Rafael Jiménez Ariza i Cristina
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Santón Ramiro, amb 1 vot en contra del representant de la CUP-PA, Sr. Christian
Giménez Márquez 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 al B.O.P. de 5 d’agost de 2016, sotmet a dictamen de la Comissió
Permanent de Presidència el present acord per a la seva aprovació pel Ple:
Atès que en data 17 de maig de 2018 el funcionari d’ aquest ajuntament Sr. A. S.
M., amb XXXXXXXXXXXXXX formula declaració de l’activitat de professor al Centre
d’Oposicions Eureka, els dissabtes de 9.30 h a 10.30 h.
Atès que acompanya contracte de treball temporal per obra o servei determinat per
a la realització de classes de forces i cossos de seguretat en el que consta que la
distribució del temps de treball serà els dissabtes de 9.30 h a 10.30 h. i tindrà una
durada des del 5 de maig de 2018 i fins al final de l’obra.
Atès que en data 21 de juny de 2018, l’Intendent Major, Cap de la Guàrdia Urbana
informa que el Sr. S. es troba assignat a la Unitat de Proximitat, amb horari partit de
matí i tarda distribuït de la forma següent:
- Des del mes d’abril al mes de setembre de dilluns a divendres de 9.30 a 13.30 i de
16.00 a 20.00. Caps de setmana festa.
- Des del mes de novembre al mes de març de dilluns a divendres de 9.30 a 13.30 i
de 15. 30 a 19.30. Caps de setmana festa.
- Mesos de juliol i agost de 14.00 a 22.00 h amb quadrant de festes amb rotació de
festa de cap de setmana un de cada dos, un cap de setmana treball i l’altre festa.
Atès que el 20 de novembre de 2018, la cap de secció de Gestió de Personal
d’aquest Ajuntament fa constar que el Sr. A. S. ocupa plaça i lloc d’agent de la
Guàrdia Urbana, té una jornada de 1674 hores anuals, 40 hores setmanals i percep
el factor d’incompatibilitat.
Atès que la legislació d’aplicació al règim d’incompatibilitats a que es troben
subjectes els cossos de la policia local de Catalunya ve determinada per l’article 6.7
de la Llei orgànica 2/1986, de 13 de març, de forces i cossos de seguretat de l’Estat
(LOFCSE), segons el qual la pertinença a les Forces i Cossos de Seguretat és
causa d’incompatibilitat per al desenvolupament de qualsevol altre activitat pública o
privada llevat d’aquelles exceptuades de la legislació sobre incompatibilitats i per
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l’article 37 de la Llei 16/1991, de 10 de juliol, de policies locals de Catalunya (LPLC)
que estableix una regulació en el mateix sentit.
Atès que la jurisprudència del Tribunal Suprem en les sentències de 17 febrer de
2011, rec. 908/2010, de 5 de maig de 2011, rec 244/2010 i 16 febrer de 2012, rec.
6651/2010 ha manifestat que la remissió feta per la LOFCS s’ha d’entendre al
conjunt de la legislació sobre incompatibilitats.
Atès que en conseqüència, el règim jurídic aplicable a la policia local és la Llei
53/1984, de 26 de desembre, d’incompatibilitats del personal al servei de les
administracions públiques (LI), com a llei bàsica, la Llei 21/1987, de 26 de
desembre, d’incompatibilitats del personal al servei de les administració de la
Generalitat de Catalunya (LIPC), i el Reglament del personal al servei de les entitats
locals aprovat pel Decret 214/1990, de 30 de juliol, regula el règim
d’incompatibilitats (RPEL).
Atès que l’article 11 LIPC estableix quines són les activitats que el personal
comprès en l’àmbit d’aplicació de la mateixa no podrà exercir, entre les quals no es
troba la d’exercici docència en centres privats.
Atès que per altra banda, aquesta activitat tampoc es troba dins de les activitats
permeses i que no necessiten reconeixement de compatibilitat previstes a l’article 2
de la LIPC ni a l’article 322 del RPEL.
Atès que respecte de la limitació de la jornada horària l’article 12 LIPC i l’article
329.2 RPEL disposen que en cap cas la suma de jornades de l’activitat pública i
privada no pot superar la jornada ordinària de l’Administració incrementada un 50%.
Atès que per l’exposat es pot atorgar la compatibilitat tenint en compte les
previsions dels articles 11 a 15 de la LI, 11 a 21 LIPC i 321 a 344 del RPEL, que
determinen que la compatibilitat amb la segona activitat no pot ser absoluta i que
s’ha de reconèixer, però atenent a les següents limitacions:
- Que no impedeixi o menyscabi l’estricte compliment dels seus deures.
- Que no quedi compromès amb la seva imparcialitat i independència.
- No pot treballar en aquells assumptes relacionats amb la seva activitat com a
policia local a l’Ajuntament
- No pot portar assumptes en contra de l’ajuntament de l’Hospitalet.
- No pot modificar la jornada de treball i l’horari i queda condicionada a l’estricte
compliment de la jornada i horari.
- La compatibilitat quedarà sense efecte de forma automàtica en cas de que
l’interessat canvi de lloc de treball en el sector públic.
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- L’interessat no podrà invocar o fer ús de la seva condició pública per a l’exercici de
l’activitat privada.
- La dedicació de la jornada no pot ser superior al 50% de la jornada ordinària de
l’Administració.
- Qualsevol altre que derivi de la normativa que sigui d’aplicació al règim
d’incompatibilitats.
Atès que els articles 14 LI, 17 LIPC i 339 RPEL determinen que l’exercici d’una
segona activitat requerirà previ reconeixement exprés de compatibilitat.
Atès que respecte a les limitacions en el règim retributiu, l’article 14 de la LIPC
disposa que no es podrà reconèixer compatibilitat al personal que ocupi llocs de
treball que comportin la percepció d’un complement específic pel factor
d’incompatibilitat o per concepte equiparable.
Atès que la policia local d’aquest Ajuntament percep dins del complement específic
el factor d’incompatibilitat, motiu pel qual aquest no s’haurà d’abonar mentre es
mantingui vigent l’autorització de compatibilitat.
Atès que degut a que ni la LI ni la LIPC regulen el sentit del silenci administratiu
s’ha d’estar al que estableix l’article 24 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre del
procediment administratiu comú de les Administracions Públiques segons el qual en
els procediments iniciats a sol·licitud de persona interessada si en el termini màxim
establert pel procediment en qüestió no s’ha notificat resolució expressa, legitima a
l’interessat per entendre estimada la seva sol·licitud per silenci administratiu, llevat
de que una norma amb rang de llei o una norma de Dret Comunitari o de Dret
Internacional aplicable a Espanya estableixi el contrari.
Atès que l’article 8.1 g) de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència,
accés a la informació pública i bon govern determina que les resolucions
d’autorització o reconeixement de compatibilitat que afectin als empleats públic
s’han de fer públiques.
Vist l’informe l’Intendent Major, Cap de la Guàrdia Urbana.
Vist l’informe de l’assessora jurídica de Recursos Humans.
Vist l’article 22.2 de la Llei 21/1987, de 26 de novembre d’incompatibilitats del
personal al servei de l’Administració de la Generalitat i l’article 333 a) del Reglament
del personal al servei de l’Administració local, aprovat per Decret 214/1990, de 30
de juliol atorga la competència per reconèixer la compatibilitat al Ple de
l’Ajuntament.
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,
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ACORDA:
PRIMER.- RECONÈIXER, amb efectes del dia 17 de maig de 2018, al Sr. A. S. M.
la compatibilitat per a l’activitat de docència en Centre d’Oposicions Eureka amb
una dedicació horària de dissabtes de 9.30 h a 10.30 h, en tant la declaració de
compatibilitat no afecta a l’horari de treball.
SEGON.- DEIXAR d’abonar al Sr. A. S. M. el factor d’incompatibilitat del
complement específic mentre es mantingui vigent el reconeixement de
compatibilitat.
TERCER.- L’exercici de l’activitat declarada compatible resta sotmesa a les
limitacions legals, i en concret, al compliment de les següents condicions:
a) L’activitat no pot incidir o estar relacionada amb serveis d’aquest
Ajuntament, ni comprometre la imparcialitat i independència del funcionari ni
impedir o menyscabar l’estricte compliment dels seus deures o perjudicar els
interessos generals.
b) L’exercici de l’activitat declarada compatible no pot modificar la jornada de
treball ni l’horari del funcionari, restant condicionada la seva validesa a
l’estricte compliment de la jornada i l’horari del lloc de treball que ocupa en
aquest ajuntament.
c) La compatibilitat quedarà sense efecte de forma automàtica, pel transcurs
del termini autoritzat i també en cas que el funcionari canvi de lloc de treball
o es modifiquin les condicions del que ocupa actualment.
d) El funcionari no podrà invocar o fer ús de la seva condició pública per a
l’exercici de l’activitat privada.
e) Qualsevol altre que es derivi del compliment de la normativa aplicable
sobre incompatibilitats del personal funcionari al servei d’aquesta
administració.
QUART.- Fer públic aquest acord de conformitat amb el que preveu l’art. 8.1.g) de
la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i
bon govern.
CINQUÈ.- Notificar el present acord al funcionari interessat i a la Junta de Personal
Funcionari.
SISÈ.- Traslladar el present acord a la Direcció de Serveis de Seguretat
Convivència i Civisme (Guàrdia Urbana), al Servei de Recursos Humans (Nòmines)
i al Servei d’Organització i Projectes de Millora.
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ACORD 4.- RELATIU A DEIXAR SENSE EFECTES, PER RENÚNCIA, LA
COMPATIBILITAT CONCEDIDA AL FUNCIONARI INTERÍ L.P.,A., PER EXERCIR
ACTIVITAT PRIVADA (EXP. 41027/2018).
Es dóna compte de l’acord que es transcriu seguidament, i sotmès a votació
s'aprova amb 19 vots a favor dels representants del PSC-CP, Srs./Sres. Núria
Marín Martínez, Francesc J. Belver Vallés, Cristian Alcázar Esteban, José Castro
Borrallo, Manuel Brinquis Pérez, José M. García Mompel, Jaume Graells Veguin,
Jesús Husillos Gutiérrez, M. Ángeles Sariñena Hidalgo, Rocío Ramírez Pérez i
David Quirós Brito; dels representants d’ICV-EUiA-PIRATES-E, Sres./Sr. Ana
González Montes, Juliana Carballeira Pascual i Iván Nieto Martínez; dels
representants d’ERC-AM, Srs. Antoni Garcia i Acero i Jorge García Muñoz; del
representant de la CUP-PA, Sr. Christian Giménez Márquez i del REGIDOR i
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 al B.O.P. de 5 d’agost de 2016, sotmet a dictamen de la Comissió
Permanent de Presidència el present acord per a la seva aprovació pel Ple:
Atès: Que per acord del Ple, en sessió celebrada el dia 26 de juny de 2018, es va
adoptar l’acord d’autoritzar al funcionari d’aquesta Corporació A. L. P., la
compatibilitat per exercir l’activitat com a cambrer.
Atès: Que el senyor A. L. P. ha presentat un sol·licitud en data 7 de desembre 2018,
mitjançant la qual sol·licita deixar sense efectes dita compatibilitat.
Atès: Que l’article 14 de la Llei 53/1984, de 26 d’octubre, d’incompatibilitats del
personal al servei de les Administracions Públiques disposa que la competència per
efectuar les declaracions de compatibilitat correspon al Ple de la Corporació.
Vist l’informe de l’assessora jurídica de RRHH.
El Ple, a proposta del tinent d’Alcaldia titular de l’Àrea d’Hisenda Serveis Centrals, i
amb el dictamen previ de la Comissió Permanent de Presidència,
ACORDA:
PRIMER.- DEIXAR sense efectes, acord del Ple, en sessió celebrada el dia 26 de
juny de 2018, pel que es va autoritzar, al senyor A. L. P., la compatibilitat per exercir
funcions com a cambrer a l’haver renunciat ell mateix a la compatibilitat autoritzada.
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SEGON.- Fer públic aquest acord de conformitat amb el que preveu l’art. 8.1.g) de
la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i
bon govern.
TERCER.- Notificar el present acord al funcionari interessat i a la Junta de Personal
Funcionari.
QUART.- Traslladar el present acord al Servei de Recursos Humans (Secció de
Planificació dels Recursos Humans i Gestió del Coneixement) i al Servei
d’Organització i Projectes de Millora.
ACORD 5.- DONAR COMPTE AL PLE DEL DECRET D’ALCALDIA 9855/2018,
DE 31 DE DESEMBRE, REFERENT A L’APROVACIÓ DELS AJUSTOS
NECESSARIS DEL PRESSUPOST DE L’AJUNTAMENT DE L’HOSPITALET DE
LLOBREGAT DE L’EXERCICI 2018, PER TAL DE PRORROGAR LA SEVA
VIGÈNCIA DES DE L’1 DE GENER DE 2019, FINS A L’APROVACIÓ DEFINITIVA
I ENTRADA EN VIGOR DEL PRESSUPOST GENERAL PER A L’EXERCICI 2019
(EXP. 42073/2018).
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 d’Hisenda i Serveis Centrals, en exercici de les facultats de
control i fiscalització dels òrgans de govern que corresponen al Ple, en aplicació de
l’article 123.1.a) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim
local, previ dictamen de la Comissió Permanent de Presidència, DONA COMPTE
AL PLE del Decret de l’Alcaldia número 009855/2018, de 31 de desembre, amb el
tenor literal següent:
DECRET DE L’ALCALDIA PER A L’APROVACIÓ DELS AJUSTOS A LA BAIXA EN
ELS CRÈDITS INICIALS DE DESPESES DEL PRESSUPOST GENERAL DE
L’AJUNTAMENT DE L’HOSPITALET DE LLOBREGAT DE L’EXERCICI 2018 DES
DE L’1 DE GENER DE 2019 I FINS L’APROVACIÓ I ENTRADA EN VIGOR DEL
PRESSUPOST GENERAL DE L’EXERCICI 2019, A L’EMPARA DEL QUE
PREVEU L’ARTICLE 169.6 DEL REIAL DECRET LEGISLATIU 2/2004, DE 5 DE
MARÇ, PEL QUE S’APROVA EL TEXT REFÓS DE LA LLEI REGULADORA DE
LES HISENDES LOCALS I L’ARTICLE 21 DEL REIAL DECRET 500/1990, DE 20
D’ABRIL.

El Tinent d'Alcaldia, en exercici de les facultats que li han estat delegades per
l’Alcaldia-Presidència per Decret núm. 6375/2016, apartat segon, b) de 26 de juliol
de 2016, publicat en el BOPB de 5 d’agost de 2016, en relació amb el procediment
que es segueix per l’aprovació dels ajustos a la baixa en els crèdits inicials de
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despeses del Pressupost General de l’Ajuntament de L’Hospitalet de Llobregat
l’exercici 2018 des de l’1 de gener de 2019 i fins l’aprovació i entrada en vigor del
pressupost general de l’exercici 2019.
La Junta de Govern Local en sessió celebrada el dia 11 de desembre de 2018, va
aprovar de conformitat amb l’article 127.1 b) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
Reguladora de les Bases de règim local (LBRL) el projecte de pressupost general
de l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat per a l’exercici de 2019, integrat pel
pressupost de l’Ajuntament, i per les previsions d’ingressos i despeses de la
Societat Mercantil de capital íntegrament municipal La Farga, Gestió d’Equipaments
Municipals S.A. i el pressupost consolidat, de conformitat amb el que preveuen els
articles 162 a 168 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que
s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals (TRLHL), els
articles 2 al 19 del Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, que desenvolupa el Capítol
I, títol VI de la Llei 39/1988, de la Llei 39/1988, en matèria de pressupostos (RP) i
l’article 2 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i
sostenibilitat financera (LOEPSF).
En compliment de l’article 123.1 h) de la LBRL, el Ple municipal en sessió del dia 21
de desembre de 2018 aprovà inicialment el pressupost general de l’Ajuntament de
l’Hospitalet de Llobregat per a l’exercici de 2019 (acord U060206/985), que va ser
informat per la Comissió permanent de Presidència extraordinària del 14 de
desembre de 2018.
El calendari que es dedueix de les dades de les sessions assenyalades en els
paràgrafs anteriors fa que no sigui possible complir amb els terminis assenyalats en
els articles 162 a 171 del TRLHL i en els articles 18 a 23 del RP perquè el
Pressupost General de l’Ajuntament per a l’exercici 2019 estigui aprovat
definitivament abans del 31 de desembre de 2018 i pugui entrar en vigor el dia 1 de
gener de 2019.
Per resoldre situacions com l’expressada, l’article 169.6 del TRLRHL preveu que: Si
al iniciar-se l’exercici econòmic no hagués entrat en vigor el pressupost
corresponent, es considerarà automàticament prorrogat l’anterior, amb els seus
crèdits inicials, sens perjudici de les modificacions que es realitzin de conformitat
amb els articles 177, 178 i 179 d’aquesta Llei i fins l’entrada en vigor del nou
pressupost. La pròrroga no afectarà als crèdits per serveis o programes que hagin
de concloure en l’exercici anterior o que estiguin finançats amb crèdit o altres
ingressos específics o afectats”.
El Pressupost General de l’Ajuntament per a l’exercici 2018, aprovat pel ple
municipal en sessió de 22 de desembre de 2017, haurà de ser objecte de pròrroga
per a l’exercici 2019.
L’article 21 del RP desenvolupa les previsions dels articles 169.6, 177, 178 i 179 del
TRLHL reafirmant la naturalesa no prorrogable de les modificacions de crèdit, la
realització obligatòria d’ajustos a la baixa d’aquells crèdits destinats a finançar a
serveis o programes que hagin finalitzat l’exercici 2018 o que estiguin finançats amb
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crèdits o altres ingressos específics o afectats −que s’hagin percebut de forma
exclusiva durant l’exercici 2018 i no tinguin continuïtat pel 2019− així com els
possibles ajustos a l’alça a efectuar en el Pressupost prorrogat, sempre que es
compleixin els requisits que en el mateix s’expressen.
El Pressupost general de l’Ajuntament per a l’exercici 2018, que té el caràcter
d’únic, conforme al que determina l’article 168.5 del TRLHL va ser aprovat pel Ple
municipal en sessió del 22 de desembre de 2017, i, atès que al mateix no es van
presentar reclamacions, es declarà definitivament aprovat en data 19 de gener de
2018, mitjançant resolució núm. 500/2018, de 26 de gener; amb les següents
previsions inicials consolidades, d’acord amb el previst a l’article 164.1 del TRLHL i
a l’article 2 de la LOEPSF.
PRESSUPOST CONSOLIDAT DE L’AJUNTAMENT DE L’HOSPITALET DE
LLOBREGAT DE L’EXERCICI 2018, SEGONS ARTICLE 164.1 TRLHL.

Total

INGRESSOS PER CAPITOLS
Ajuntament
1. Impostos directes

La Farga, GEM, SA

sense

Transferències

Total

consolidar

internes

consolidat

108.308.700,44

0,00

108.308.700,44

0,00

108.308.700,44

2. Impostos indirectes

10.604.664,49

0,00

10.604.664,49

0,00

10.604.664,49

3. Taxes, preus públics i altres ingressos

25.671.893,64

3.422.577,15

29.094.470,79

2.554.207,55

26.540.263,24

4. Transferències corrents

80.596.312,42

2.511.892,78

83.108.205,20

2.511.892,78

80.596.312,42

2.329.350,00

588.787,40

2.918.137,40

0,00

2.918.137,40

227.510.920,99

6.523.257,33

234.034.178,32

5.066.100,33

228.968.077,99

6. Alienació inversions reals

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7. Transferències de capital

13.739.079,01

0,00

13.739.079,01

0,00

13.739.079,01

5. Ingressos patrimonials
Operacions corrents (cap.1 a 5)

Operacions de capital (cap.6 i 7)
Operacions no financeres (cap. 1 a 7)
8. Actius financers
9. Passius financers
Operacions financeres (cap. 8 i 9)
TOTAL

13.739.079,01

0,00

13.739.079,01

0,00

13.739.079,01

241.250.000,00

6.523.257,33

247.773.257,33

5.066.100,33

242.707.157,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9.150.000,00

0,00

9.150.000,00

0,00

9.150.000,00

9.150.000,00

0,00

9.150.000,00

0,00

9.150.000,00

250.400.000,00

6.523.257,33

256.923.257,33

5.066.100,33

251.857.157,00

267.494,95

267.494,95

250.400.000,00

6.790.752,28

257.190.752,28

5.066.100,33

252.124.651,95

Subvencions de capital transferides a resultats
TOTAL

267.494,95

Total

DESPESES PER CAPITOLS
Ajuntament
1. Despeses de personal
2. Despeses corrents en béns i serveis
3. Despeses financeres
4. Transferències corrents
5. Fons de contingència i altres imprevistos
Operacions corrents (cap.1 a 5)
6. Inversions reals
7. Transferències de capital
Operacions de capital (cap.6 i 7)
Operacions no financeres (cap. 1 a 7)
8. Actius financers
9. Passius financers
Operacions financeres (cap. 8 i 9)
TOTAL

Transferències

Total

consolidar

internes

consolidat

83.801.283,58

4.323.234,15

88.124.517,73

0,00

88.124.517,73

103.631.168,42

2.130.327,18

105.761.495,60

2.554.207,55

103.207.288,05

3.017.000,00

0,00

3.017.000,00

0,00

3.017.000,00

15.599.209,27

0,00

15.599.209,27

2.511.892,78

13.087.316,49

500.000,00

0,00

500.000,00

0,00

500.000,00

206.548.661,27

6.453.561,33

213.002.222,60

5.066.100,33

207.936.122,27

22.889.079,01

0,00

22.889.079,01

0,00

22.889.079,01

6.112.259,72

0,00

6.112.259,72

0,00

6.112.259,72

29.001.338,73

0,00

29.001.338,73

0,00

29.001.338,73

235.550.000,00

6.453.561,33

242.003.561,33

5.066.100,33

236.937.461,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

14.850.000,00

0,00

14.850.000,00

0,00

14.850.000,00

14.850.000,00

0,00

14.850.000,00

0,00

14.850.000,00

250.400.000,00

6.453.561,33

256.853.561,33

5.066.100,33

251.787.461,00

337.190,95

337.190,95

250.400.000,00

6.790.752,28

257.190.752,28

5.066.100,33

252.124.651,95

Amortitzacions
TOTAL

La Farga, GEM, SA

sense

337.190,95
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PRESSUPOST CONSOLIDAT DE L’AJUNTAMENT DE L’HOSPITALET DE
LLOBREGAT A 1 DE GENER DE 2018 EN TERMES SEC.
Total

INGRESSOS PER CAPITOLS
Ajuntament
1. Impostos directes

La Farga, GEM, SA

Fundació Privada

sense

Transferències

Total

Arranz Bravo

consolidar

internes

consolidat

108.308.700,44

0,00

108.308.700,44

0,00

108.308.700,44

2. Impostos indirectes

10.604.664,49

0,00

10.604.664,49

0,00

10.604.664,49

3. Taxes, preus públics i altres ingressos

25.671.893,64

3.422.577,15

20.550,00

29.115.020,79

2.554.207,55

26.560.813,24

4. Transferències corrents

80.596.312,42

2.511.892,78

69.450,00

83.177.655,20

2.572.892,78

80.604.762,42

5. Ingressos patrimonials

2.329.350,00

588.787,40

0,00

2.918.137,40

0,00

2.918.137,40

227.510.920,99

6.523.257,33

90.000,00

234.124.178,32

5.127.100,33

228.997.077,99

6. Alienació inversions reals

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7. Transferències de capital

13.739.079,01

0,00

13.739.079,01

0,00

13.739.079,01

Operacions corrents (cap. 1 a 5)

Operacions de capital (cap. 6 i 7)
Operacions no financeres (cap. 1 al 7)
8. Actius financers
9. Passius financers
Operacions financera (cap. 8 i 9)

13.739.079,01

0,00

0,00

13.739.079,01

0,00

13.739.079,01

241.250.000,00

6.523.257,33

90.000,00

247.863.257,33

5.127.100,33

242.736.157,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9.150.000,00

0,00

9.150.000,00

0,00

9.150.000,00

9.150.000,00

0,00

0,00

9.150.000,00

0,00

9.150.000,00

TOTAL

250.400.000,00

6.523.257,33

90.000,00

257.013.257,33

5.127.100,33

251.886.157,00

Subvencions de capital transferides a resultats
TOTAL

250.400.000,00

267.494,95
6.790.752,28

90.000,00

267.494,95
257.280.752,28

5.127.100,33

267.494,95
252.153.651,95

Total

DESPESES PER CAPITOLS
Ajuntament
1. Despeses de personal
2. Despeses corrents en béns i serveis
3. Despeses financeres
4. Transferències corrents
5. Fons de contingència i altres imprevistos
Operacions corrents (cap. 1 a 5)
6. Inversions reals
7. Transferències de capital
Operacions de capital (cap. 6 i 7)
Operacions no financeres (cap. 1 al 7)
8. Actius financers
9. Passius financers
Operacions financeres (cap. 8 i 9)
TOTAL

sense

Transferències

Total

Arranz Bravo

consolidar

internes

consolidat

83.801.283,58

4.323.234,15

103.631.168,42

2.130.327,18

3.017.000,00

0,00

3.017.000,00

0,00

3.017.000,00

15.599.209,27

0,00

15.599.209,27

2.572.892,78

13.026.316,49

500.000,00

0,00

206.548.661,27

6.453.561,33

22.889.079,01
6.112.259,72
29.001.338,73

0,00

235.550.000,00

6.453.561,33

0,00

0,00

14.850.000,00

0,00

90.000,00

88.124.517,73

0,00

88.124.517,73

105.851.495,60

2.554.207,55

103.297.288,05

500.000,00

0,00

500.000,00

213.092.222,60

5.127.100,33

207.965.122,27

0,00

22.889.079,01

0,00

22.889.079,01

0,00

6.112.259,72

0,00

6.112.259,72

0,00

29.001.338,73

0,00

29.001.338,73

90.000,00

242.093.561,33

5.127.100,33

236.966.461,00

0,00

0,00

0,00

14.850.000,00

0,00

14.850.000,00

90.000,00

14.850.000,00

0,00

0,00

14.850.000,00

0,00

14.850.000,00

250.400.000,00

6.453.561,33

90.000,00

256.943.561,33

5.127.100,33

251.816.461,00

250.400.000,00

6.790.752,28

90.000,00

257.280.752,28

5.127.100,33

252.153.651,95

Amortitzacions
TOTAL

La Farga, GEM, SA

Fundació Privada

337.190,95

337.190,95

337.190,95

L’apartat 4 de l’esmentat article 21 del RP estableix que en qualsevol cas, els
ajustos de crèdit determinats en els articles 169.6, 177, 178 i 179 del TRLHL i en els
apartats 1, 2, 3 i 4 de l’esmenta article 21 del RP, hauran de ser objecte d’imputació
a les corresponents partides del Pressupost prorrogat mitjançant resolució motivada
dictada pel President de la Corporació, previ informe de l’Interventor.
Els ajustos a efectuar en les crèdits inicials del pressupost de l’exercici 2018 estan
explicitats i justificats en els informes del Servei de Programació i Pressupostos de
data 13 de desembre de 2018, i de la Intervenció General núm. 90 i 91/2018, de
data 24 de desembre de 2018 els quals posen de manifest que:
a) És necessari efectuar ajustos negatius dels crèdits inicials de l’estat de
despeses del pressupost l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat per a
l’exercici 2018, per un import global de 22.901.338,73 euros, per estar destinats
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a serveis, programes i actuacions que tenien una vigència temporal limitada al
31 de desembre de 2018, o per estar finançats amb crèdits o altres ingressos
específics o afectats que estaven previstos exclusivament per l’exercici 2018,
segons el detall següent:
b)
CRÈDITS INICIALS DEL PRESSUPOST 2018 NO PRORROGATS AL 2019
Aplicació pressupostària
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018

03 1320 625 00 00
03 1320 626 00 00
03 1320 629 00 00
04 2311 632 00 00
04 3230 632 00 00
04 3230 632 00 01
04 3332 632 00 00
04 3340 780 01 01
04 3371 622 00 00
04 3371 622 00 01
04 3420 622 00 00
04 3420 622 00 01
04 3420 632 00 00
04 3420 632 00 01
04 3420 632 00 02
05 1511 681 00 00
05 1523 682 00 00
05 1523 682 00 01
05 1532 619 00 00
05 1532 619 00 01
05 1532 619 00 02
05 1532 619 00 03
05 1533 609 00 00
05 1533 619 00 00
05 1533 619 00 01
05 1533 619 00 02
05 1533 619 00 03
05 1533 619 00 04
05 1533 619 00 05
05 1533 619 00 06
05 1533 619 00 07
05 1533 619 00 08
05 1533 619 00 09
05 1640 632 00 00
05 9204 624 00 00
05 9331 632 00 00
05 9331 632 00 01
05 9331 632 00 02
06 9205 626 00 00
06 9205 641 00 00

Descripció
Adquisició mobiliari Sala Comandament Guàrdia Urbana
Subministrament i instal.lació sistemes TIC Sala Comandament Guàrdia Urbana
Subministrament de l'equipament videowall Sala Comandament Guàrdia Urbana
Adequació espais serveis socials
Adequació instal·lació elèctrica escola Provençana
Adequació escoles
Adequacions edificis i/o equipaments culturals
Transferències de capital Comissió Festes Bellvitge-La Marina. "Gegants"
Nou casal Can Serra
Nou casal gent gran Bellvitge
Poliesportiu Gasòmetre
AMP Camp de Futbol i vestuaris al parc de la Torrassa
Renovació gespa artificial camp futbol de l'Estadi i camp annex
Adequació instal.lacions esportives
Renovació integral Poliesportiu Fum d'Estampa
Enderroc finques Avda Josep Molins, 5 i 7
Rehabilitació cobertes xarxa sanejament edifici vivenda social plaça Guernica
Rehabilitació habitatges Passatge Pons
Millora pavimentació de la Rbla de la Marina 18/108
Impermeabilització aparcament avda. Carrilet
Pavimentació espais lliures Menendez Pidal
Reordenació entorns Escola de Música
Instal.lació ascensor carrer Miquel Peirò
Ampliació vorera a l'avinguda Josep Tarradellas i adequació mur escola Josep Janés
Reordenació espais enjardinats blocs Ciutat Comtal
Urbanització c. Princep de Bergara entre c. Major i Av. Carrilet
Reordenació Plaça Espanyola
Actuacions districtes L'H ON dels Barris Espai Públic
Actuacions condicionament espai públic
Actualització senyalització direccional Ciutat
Renovació mobiliari urbà
Renovació Jocs infantils
Urbanització carrer Francesc Moragues
Adequació blocs i altres actuacions cementiri municipal
Pla renovació flota vehicles
Adequació normativa local Ronda Torrassa, 105
Actuacions districtes L'H ON dels Barris. Condicionament locals municipals
Adaptació edificis administratius a noves necessitats organitzatives
Adquisició equips processos d'informació
Adquisició software informàtic

TOTAL AJUSTOS A LA BAIXA SOBRE CRÈDITS INICIALS PRESSUPOST EXERCICI 2018

Crèdit inicial
165.859,00
167.101,00
392.040,00
300.000,00
64.759,68
200.000,00
180.000,00
12.259,72
1.826.996,74
2.675.000,00
2.976.214,22
2.623.785,78
398.321,61
217.000,00
200.000,00
224.165,07
265.031,99
300.000,00
1.174.759,50
115.000,00
572.000,00
400.000,00
370.000,00
78.676,32
765.122,75
506.393,66
150.000,00
2.190.000,00
500.000,00
500.000,00
500.000,00
300.000,00
800.000,00
90.292,21
100.000,00
69.559,48
60.000,00
270.000,00
100.000,00
101.000,00
22.901.338,73

c) Les previsions inicials d’ingressos del pressupost de l’Ajuntament l’exercici
2018, es veuen disminuïdes en un import global de 22.889.079,01 euros,
segons el detall següent:
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PREVISIONS INICIALS DEL PRESSUPOST 2018 NO PRORROGADES AL 2019
Codi econòmic
Descripció

Previsió inicial

2018

761 00

Diputació de Barcelona: Xarxa Governs Locals 2016-2019 Camp de Fútbol Parc de la Torrassa

2.623.785,78

2018

761 01

Diputació de Barcelona: Xarxa Governs Locals 2016-2019 Poliesportiu Gasómetro

2.976.214,22

2018

764 02

AMB: Programa d'Actuacions de Cohesió Territorial (PACTE 2016-2019)

8.139.079,01

2018

913 00

Préstecs rebuts llarg termini d'ens fora del sector públic

TOTAL AJUSTOS A LA BAIXA SOBRE PREVISIONS INICIALS PRESSUPOST EXERCICI 2018

9.150.000,00
22.889.079,01

d) Efectuats els ajustos esmentats els crèdits inicials del pressupost prorrogat de
l’exercici 2018 a l’exercici 2019 ascendeixen a 227.498.661,27 euros, i els
ingressos inicials pugen a 227.510.920,99 euros, per la qual cosa el pressupost
prorrogat per a l’any 2019 es presenta amb un superàvit de 12.259,72 euros.
e) Que els estats de previsions de despeses i d’ingressos de la Societat Mercantil
amb capital 100% municipal la Farga GEM SA, aprovats amb el pressupost
general de l’exercici 2018, no es veuen afectats per cap ajust ja que les
previsions d’aportacions de despeses del pressupost prorrogat de l’Ajuntament
en favor la Societat es mantenen en les mateixes quanties aprovades pel
pressupost inicial de l’exercici 2018.
Les Bases d’execució del Pressupost de l’exercici 2018 queden també prorrogades
atesa la unitat de l’expedient assenyalada l’article 168.5 del TRLHL.
A la vista del que s’exposa i dels informes del Servei de Programació i
Pressupostos i de la Intervenció General, en ús de les facultats que m’atorga
l’article 21.4 del RP.
El Tinent d'Alcaldia, en exercici de les facultats que li han estat delegades per
l’alcaldia al Decret núm. 6375/2016, apartat segon, b) de 26 de juliol de 2016,
publicat en el BOPB de 5 d’agost de 2016,
RESOL:
PRIMER.- Aprovar els ajustos a la baixa en els crèdits inicials de despeses per
import de 22.901.338,73 euros i de les previsions d’ingressos per import de
22.898.079,11 euros del pressupost general de l’Ajuntament de l’Hospitalet de
Llobregat l’exercici 2018 des de l’1 de gener de 2019 i fins l’aprovació i entrada en
vigor del pressupost general de l’exercici 2019, a l’empara del que preveu l’article
169.6 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el text
refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals i l’article 21 del Reial Decret
500/1990, de 20 d’abril, corresponents a les aplicacions pressupostaries i previsions
d’ingressos següents:
a) Estat de despeses
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CRÈDITS INICIALS DEL PRESSUPOST 2018 NO PRORROGATS AL 2019
Aplicació pressupostària
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018

03 1320 625 00 00
03 1320 626 00 00
03 1320 629 00 00
04 2311 632 00 00
04 3230 632 00 00
04 3230 632 00 01
04 3332 632 00 00
04 3340 780 01 01
04 3371 622 00 00
04 3371 622 00 01
04 3420 622 00 00
04 3420 622 00 01
04 3420 632 00 00
04 3420 632 00 01
04 3420 632 00 02
05 1511 681 00 00
05 1523 682 00 00
05 1523 682 00 01
05 1532 619 00 00
05 1532 619 00 01
05 1532 619 00 02
05 1532 619 00 03
05 1533 609 00 00
05 1533 619 00 00
05 1533 619 00 01
05 1533 619 00 02
05 1533 619 00 03
05 1533 619 00 04
05 1533 619 00 05
05 1533 619 00 06
05 1533 619 00 07
05 1533 619 00 08
05 1533 619 00 09
05 1640 632 00 00
05 9204 624 00 00
05 9331 632 00 00
05 9331 632 00 01
05 9331 632 00 02
06 9205 626 00 00
06 9205 641 00 00

Descripció
Adquisició mobiliari Sala Comandament Guàrdia Urbana
Subministrament i instal.lació sistemes TIC Sala Comandament Guàrdia Urbana
Subministrament de l'equipament videowall Sala Comandament Guàrdia Urbana
Adequació espais serveis socials
Adequació instal·lació elèctrica escola Provençana
Adequació escoles
Adequacions edificis i/o equipaments culturals
Transferències de capital Comissió Festes Bellvitge-La Marina. "Gegants"
Nou casal Can Serra
Nou casal gent gran Bellvitge
Poliesportiu Gasòmetre
AMP Camp de Futbol i vestuaris al parc de la Torrassa
Renovació gespa artificial camp futbol de l'Estadi i camp annex
Adequació instal.lacions esportives
Renovació integral Poliesportiu Fum d'Estampa
Enderroc finques Avda Josep Molins, 5 i 7
Rehabilitació cobertes xarxa sanejament edifici vivenda social plaça Guernica
Rehabilitació habitatges Passatge Pons
Millora pavimentació de la Rbla de la Marina 18/108
Impermeabilització aparcament avda. Carrilet
Pavimentació espais lliures Menendez Pidal
Reordenació entorns Escola de Música
Instal.lació ascensor carrer Miquel Peirò
Ampliació vorera a l'avinguda Josep Tarradellas i adequació mur escola Josep Janés
Reordenació espais enjardinats blocs Ciutat Comtal
Urbanització c. Princep de Bergara entre c. Major i Av. Carrilet
Reordenació Plaça Espanyola
Actuacions districtes L'H ON dels Barris Espai Públic
Actuacions condicionament espai públic
Actualització senyalització direccional Ciutat
Renovació mobiliari urbà
Renovació Jocs infantils
Urbanització carrer Francesc Moragues
Adequació blocs i altres actuacions cementiri municipal
Pla renovació flota vehicles
Adequació normativa local Ronda Torrassa, 105
Actuacions districtes L'H ON dels Barris. Condicionament locals municipals
Adaptació edificis administratius a noves necessitats organitzatives
Adquisició equips processos d'informació
Adquisició software informàtic

TOTAL AJUSTOS A LA BAIXA SOBRE CRÈDITS INICIALS PRESSUPOST EXERCICI 2018

Crèdit inicial
165.859,00
167.101,00
392.040,00
300.000,00
64.759,68
200.000,00
180.000,00
12.259,72
1.826.996,74
2.675.000,00
2.976.214,22
2.623.785,78
398.321,61
217.000,00
200.000,00
224.165,07
265.031,99
300.000,00
1.174.759,50
115.000,00
572.000,00
400.000,00
370.000,00
78.676,32
765.122,75
506.393,66
150.000,00
2.190.000,00
500.000,00
500.000,00
500.000,00
300.000,00
800.000,00
90.292,21
100.000,00
69.559,48
60.000,00
270.000,00
100.000,00
101.000,00
22.901.338,73

El resum per capítols de l’estructura econòmica de l’estat de despeses del
pressupost prorrogat del pressupost de l’Ajuntament de l’Hospitalet, una vegada
efectuats els ajustos dels crèdits inicials del pressupost de l’exercici 2018,
ascendeix a 227.498.661,27 euros, sent el seu detall el següent:
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PRESSUPOST PRORROGAT 2018 A 2019 AJUNTAMENT DE L'HOSPITALET
DESPESES
Classificació econòmica
Pressupost prorrogat

Pressupost
2018
Capítol

2018 a 2019

Crèdits inicials

1 Despeses de personal
2 Despeses corrents en béns i serveis
3 Despeses financeres
4 Transferències corrents
5 Fons de contingència i altres imprevistos
Operacions corrents (Cap. 1 a 5)
6 Inversions reals
7 Transferències de capital

Ajustos

Crèdits inicials

83.801.283,58

0,00

83.801.283,58

103.631.168,42

0,00

103.631.168,42

3.017.000,00

0,00

3.017.000,00

15.599.209,27

0,00

15.599.209,27

500.000,00

0,00

500.000,00

206.548.661,27

0,00

206.548.661,27

22.889.079,01

-22.889.079,01

0,00
6.100.000,00

6.112.259,72

-12.259,72

29.001.338,73

-22.901.338,73

6.100.000,00

235.550.000,00

-22.901.338,73

212.648.661,27

0,00

0,00

0,00

9 Passius Financers

14.850.000,00

0,00

14.850.000,00

Operacions financeres (Cap. 8 i 9)

14.850.000,00

0,00

14.850.000,00

250.400.000,00

-22.901.338,73

227.498.661,27

Operacions de capital (Cap. 6 i 7)
Operacions no financeres (Cap. 1 a 7)
8 Actius financers

Total despeses

b) Estat d’ingressos
PREVISIONS INICIALS DEL PRESSUPOST 2018 NO PRORROGADES AL 2019
Codi econòmic
Descripció

Previsió inicial

2018

761 00

Diputació de Barcelona: Xarxa Governs Locals 2016-2019 Camp de Fútbol Parc de la Torrassa

2.623.785,78

2018

761 01

Diputació de Barcelona: Xarxa Governs Locals 2016-2019 Poliesportiu Gasómetro

2.976.214,22

2018

764 02

AMB: Programa d'Actuacions de Cohesió Territorial (PACTE 2016-2019)

8.139.079,01

2018

913 00

Préstecs rebuts llarg termini d'ens fora del sector públic

TOTAL AJUSTOS A LA BAIXA SOBRE PREVISIONS INICIALS PRESSUPOST EXERCICI 2018

9.150.000,00
22.889.079,01

Les previsions d’ingressos que financen els crèdits prorrogats de l’exercici 2018
deduïts aquells la vigència dels quals finalitzarà el 31 de desembre de 2018,
ascendeixen a 227.510.920,99 euros el detall dels quals resumit per capítols és el
següent:
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PRESSUPOST PRORROGAT 2018 A 2019 AJUNTAMENT DE L'HOSPITALET
INGRESSOS
Classificació econòmica
Pressupost prorrogat

Pressupost
2018
Capítol

2018 a 2019

Previsions inicials

1 Impostos directes

Ajustos

Previsions inicials

108.308.700,44

0,00

108.308.700,44

2 Impostos indirectes

10.604.664,49

0,00

10.604.664,49

3 Taxes, preus públics i altres ingressos

25.671.893,64

0,00

25.671.893,64

4 Transferències corrents

80.596.312,42

0,00

80.596.312,42

5 Ingressos patrimonials

2.329.350,00

0,00

2.329.350,00

227.510.920,99

0,00

227.510.920,99

0,00

0,00

0,00

7 Transferències de capital

13.739.079,01

-13.739.079,01

0,00

Operacions de capital (Cap. 6 i 7)

13.739.079,01

-13.739.079,01

0,00

241.250.000,00

-13.739.079,01

227.510.920,99

0,00

0,00

0,00

9 Passius Financers

9.150.000,00

-9.150.000,00

0,00

Operacions financeres (Cap. 8 i 9)

9.150.000,00

-9.150.000,00

0,00

250.400.000,00

-22.889.079,01

227.510.920,99

Operacions corrents (Cap. 1 a 5)
6 Alienació d'inversions reals

Operacions no financeres (Cap. 1 a 7)
8 Actius Financers

Total ingressos

El pressupost prorrogat per a l’any 2019 presenta un marge de 12.259,72 euros, per
la qual cosa s’aprova amb superàvit.
Previsions/crèdits

Import

Previsions inicials prorrogades

227.510.920,99

Crèdits inicials prorrogats

227.498.661,27

Marge

12.259,72

El detall dels crèdits inicials de despeses i de les previsions d’ingressos del
pressupost de l’exercici 2018 prorrogat per al 2019, consta a l’annex del Pressupost
Prorrogat de l’Ajuntament de l’Hospitalet de l’exercici 2018 per a l’exercici 2019.
SEGON. Àmbit d’aplicació de la pròrroga del pressupost de l’exercici 2018
L’àmbit de la pròrroga del pressupost de l’exercici 2018, serà a partir de l’1 de gener
de 2019 el següent:
a. Pressupost de l’Ajuntament de L’Hospitalet.
b. Estats de previsió de despeses i ingressos de la societat mercantil de capital
íntegrament municipal La Farga, Gestió d’equipaments municipals, SA.
La Societat haurà d’ajustar l’execució de les previsions de despeses i
ingressos aprovades pel seu Consell d’Administració per l’exercici 2019 a
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la disponibilitat dels crèdits prorrogats del pressupost de l’Ajuntament de
l’Hospitalet de Llobregat en el termes establerts en aquest Decret.
c. Bases d’execució del Pressupost general de l’exercici 2018.
TERCER.- Regles especials de funcionament comptable del pressupost
prorrogat
a. Reflex comptable del pressupost prorrogat
El reflex comptable del pressupost prorrogat s’efectuarà mitjançant assentaments
globals directes a la comptabilitat financera que incorporin els crèdits de despeses
prorrogats i la previsió dels ingressos que els financen d’acord amb l’estructura de
comptes aprovada per l’Ordre HAP/1781/2013, de 20 de setembre.
b. Documents comptables en el pressupost prorrogat
L’elaboració dels documents comptables de despeses en el pressupost prorrogat
corresponents a autoritzacions i disposicions de despeses adquirides en exercicis
anteriors tindran l’abast i límits que, en cada cas, determini la Intervenció General.
QUART. Execució del pressupost prorrogat. Modificacions pressupostàries
Disposar que d’acord amb el previst als articles 21.5 del Reial Decret 500/1990, de
20 d’abril, mentre no es disposi de pressupost definitiu per a l’exercici 2019, es
procedeixi, si s’escau, a l’aprovació de qualsevol de les modificacions
pressupostàries previstes en la llei.
CINQUÈ. Pressupost prorrogat consolidat
Determinar que el pressupost prorrogat de l’exercici 2018 consolidat de
l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat a partir de l’1 de gener de 2019, d’acord
amb el previst a l’article 164.1 del TRLHL, és el següent:
PRESSUPOST PRORROGAT CONSOLIDAT DE L’AJUNTAMENT DE
L’HOSPITALET DE LLOBREGAT DE L’EXERCICI 2018 PER A L’EXERCICI 2019,
SEGONS ARTICLE 164.1 TRLHL.
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Total

INGRESSOS PER CAPITOLS
Ajuntament
1. Impostos directes

La Farga, GEM, SA

sense

Transferències

Total

consolidar

internes

consolidat

108.308.700,44

0,00

108.308.700,44

0,00

108.308.700,44

2. Impostos indirectes

10.604.664,49

0,00

10.604.664,49

0,00

10.604.664,49

3. Taxes, preus públics i altres ingressos

25.671.893,64

3.422.577,15

29.094.470,79

2.554.207,55

26.540.263,24

4. Transferències corrents

80.596.312,42

2.511.892,78

83.108.205,20

2.511.892,78

80.596.312,42

5. Ingressos patrimonials

2.329.350,00

588.787,40

2.918.137,40

0,00

2.918.137,40

227.510.920,99

6.523.257,33

234.034.178,32

5.066.100,33

228.968.077,99

6. Alienació inversions reals

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7. Transferències de capital

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Operacions de capital (cap.6 i 7)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

227.510.920,99

6.523.257,33

234.034.178,32

5.066.100,33

228.968.077,99

8. Actius financers

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9. Passius financers

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Operacions financeres (cap. 8 i 9)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

227.510.920,99

6.523.257,33

234.034.178,32

5.066.100,33

228.968.077,99

267.494,95

267.494,95

227.510.920,99

6.790.752,28

234.301.673,27

5.066.100,33

229.235.572,94

Operacions corrents (cap.1 a 5)

Operacions no financeres (cap. 1 a 7)

TOTAL
Subvencions de capital transferides a resultats
TOTAL

267.494,95

Total

DESPESES PER CAPITOLS
Ajuntament
1. Despeses de personal
2. Despeses corrents en béns i serveis
3. Despeses financeres
4. Transferències corrents
5. Fons de contingència i altres imprevistos
Operacions corrents (cap.1 a 5)
6. Inversions reals
7. Transferències de capital
Operacions de capital (cap.6 i 7)
Operacions no financeres (cap. 1 a 7)
8. Actius financers
9. Passius financers
Operacions financeres (cap. 8 i 9)
TOTAL

Dif. Ingressos-despeses

Transferències

Total

consolidar

internes

consolidat

83.801.283,58

4.323.234,15

88.124.517,73

0,00

88.124.517,73

103.631.168,42

2.130.327,18

105.761.495,60

2.554.207,55

103.207.288,05

3.017.000,00

0,00

3.017.000,00

0,00

3.017.000,00

15.599.209,27

0,00

15.599.209,27

2.511.892,78

13.087.316,49

500.000,00

0,00

500.000,00

0,00

500.000,00

206.548.661,27

6.453.561,33

213.002.222,60

5.066.100,33

207.936.122,27

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6.100.000,00

0,00

6.100.000,00

0,00

6.100.000,00

6.100.000,00

0,00

6.100.000,00

0,00

6.100.000,00

212.648.661,27

6.453.561,33

219.102.222,60

5.066.100,33

214.036.122,27

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

14.850.000,00

0,00

14.850.000,00

0,00

14.850.000,00

14.850.000,00

0,00

14.850.000,00

0,00

14.850.000,00

227.498.661,27

6.453.561,33

233.952.222,60

5.066.100,33

228.886.122,27

337.190,95

337.190,95

0,00

337.190,95

227.498.661,27

6.790.752,28

234.289.413,55

5.066.100,33

229.223.313,22

12.259,72

0,00

12.259,72

0,00

12.259,72

Amortitzacions
TOTAL

La Farga, GEM, SA

sense

Establir que el pressupost prorrogat de l’exercici 2018 consolidat de l’Ajuntament de
l’Hospitalet de Llobregat, a partir de l’1 de gener de 2019 en els termes assenyalats
per l’article 2 de la LOEPSF i als efectes del càlcul del compliment dels objectius
d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, així com de la remissió de la
informació pressupostària i comptable al Ministeri d’Hisenda i Administracions
Públiques prevista en l’Ordre EHA 2105/2012, d’1 d’octubre, és el següent.
PRESSUPOST PRORROGAT CONSOLIDAT DE L’AJUNTAMENT DE
L’HOSPITALET DE LLOBREGAT DE L’EXERCICI 2018 PER A L’EXERCICI 2019,
EN TERMES SEC.

…/…

24

Total

INGRESSOS PER CAPITOLS
Ajuntament
1. Impostos directes

La Farga, GEM, SA

Fundació Privada

sense

Transferències

Total

Arranz Bravo

consolidar

internes

consolidat

108.308.700,44

0,00

108.308.700,44

0,00

108.308.700,44

2. Impostos indirectes

10.604.664,49

0,00

10.604.664,49

0,00

10.604.664,49

3. Taxes, preus públics i altres ingressos

25.671.893,64

3.422.577,15

20.550,00

29.115.020,79

2.554.207,55

26.560.813,24

4. Transferències corrents

80.596.312,42

2.511.892,78

69.450,00

83.177.655,20

2.572.892,78

80.604.762,42

5. Ingressos patrimonials

2.329.350,00

588.787,40

0,00

2.918.137,40

0,00

2.918.137,40

227.510.920,99

6.523.257,33

90.000,00

234.124.178,32

5.127.100,33

228.997.077,99

6. Alienació inversions reals

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7. Transferències de capital

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Operacions de capital (cap. 6 i 7)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

227.510.920,99

6.523.257,33

90.000,00

234.124.178,32

5.127.100,33

228.997.077,99

8. Actius financers

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9. Passius financers

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Operacions financera (cap. 8 i 9)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTAL

227.510.920,99

6.523.257,33

90.000,00

234.124.178,32

5.127.100,33

228.997.077,99

Subvencions de capital transferides a resultats
TOTAL

227.510.920,99

267.494,95
6.790.752,28

90.000,00

267.494,95
234.391.673,27

5.127.100,33

267.494,95
229.264.572,94

Operacions corrents (cap. 1 a 5)

Operacions no financeres (cap. 1 al 7)

Total

DESPESES PER CAPITOLS
Ajuntament
1. Despeses de personal
2. Despeses corrents en béns i serveis
3. Despeses financeres
4. Transferències corrents
5. Fons de contingència i altres imprevistos
Operacions corrents (cap. 1 a 5)
6. Inversions reals
7. Transferències de capital
Operacions de capital (cap. 6 i 7)
Operacions no financeres (cap. 1 al 7)
8. Actius financers
9. Passius financers
Operacions financeres (cap. 8 i 9)
TOTAL

Dif. Ingressos-despeses

sense

Transferències

Total

Arranz Bravo

consolidar

internes

consolidat

83.801.283,58

4.323.234,15

103.631.168,42

2.130.327,18

3.017.000,00

0,00

3.017.000,00

0,00

3.017.000,00

15.599.209,27

0,00

15.599.209,27

2.572.892,78

13.026.316,49

500.000,00

0,00

206.548.661,27

6.453.561,33

0,00
6.100.000,00

90.000,00

88.124.517,73

0,00

88.124.517,73

105.851.495,60

2.554.207,55

103.297.288,05

500.000,00

0,00

500.000,00

213.092.222,60

5.127.100,33

207.965.122,27

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6.100.000,00

0,00

6.100.000,00

90.000,00

6.100.000,00

0,00

0,00

6.100.000,00

0,00

6.100.000,00

212.648.661,27

6.453.561,33

90.000,00

219.192.222,60

5.127.100,33

214.065.122,27

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

14.850.000,00

0,00

14.850.000,00

0,00

14.850.000,00

14.850.000,00

0,00

0,00

14.850.000,00

0,00

14.850.000,00

227.498.661,27

6.453.561,33

90.000,00

234.042.222,60

5.127.100,33

228.915.122,27

337.190,95

0,00

337.190,95

227.498.661,27

6.790.752,28

90.000,00

234.379.413,55

5.127.100,33

229.252.313,22

12.259,72

0,00

0,00

12.259,72

0,00

12.259,72

Amortitzacions
TOTAL

La Farga, GEM, SA

Fundació Privada

337.190,95

SISÈ.- DONAR COMPTE al Ple en la propera sessió que celebri.
SETÈ.- NOTIFICAR el present Decret als Tinents d’Alcalde i Regidors Delegats, a
la Gerència Municipal, a la Intervenció General, a la Tresoreria General, a la
Secretaria General, als Districtes i a totes les Àrees de l’Ajuntament, mitjançant la
publicació en Intranet, i a la Gerència de la Societat Municipal La Farga GEM., SA.;
als efectes legals oportuns.
SRA. ALCALDESSA
Quedarien, per tant, aprovats tots els dictàmens.
Passem a la Comissió Permanent de Drets i Territori, Sra. Secretària.
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COMISSIÓ PERMANENT DE DRETS I TERRITORI
Es dóna lectura dels punts de l’ordre del dia que han estat dictaminats per la
Comissió Permanent de Drets i Territori.

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. SANTON RAMIRO (REGIDORA NO ADSCRITA)
Gràcies, a favor
SR. JIMENEZ ARIZA (REGIDOR NO ADSCRIT)
Si gràcies, a favor.
SR. MARTIN HERMOSIN (REGIDOR NO ADSCRIT)
Gracias, a favor de todos.
SR. ALONSO NAVARRO (REGIDOR NO ADSCRIT)
Gracias, a favor de todos.
SR. GIMÉNEZ MARQUEZ (CUP-PA)
Abstenció a tots els punts.
SR. MONROS IBÁÑEZ (CiU)
A favor de tots.
SRA. ESPLUGAS GONZÁLEZ (PP)
Si gracias, a favor.
SR. GARCIA ACERO (ERC-AM)
A favor.
SRA. GONZALEZ MONTES (ICV-EUiA-PIRATES-E)
A favor del 6 al 18.
SR. GARCIA VALLE (CIUTADANS)
Abstención en todos ellos.

La Sra. Alcaldessa-Presidenta, finalitzat el debat dels punts de la Comissió
Permanent de Drets i Territori, els declara aprovats, segons els resultats de les
votacions que s’inclouen a continuació en cadascun d’ells.
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BENESTAR I DRETS SOCIALS
ACORD 6.- RELATIU A LA IMPOSICIÓ DE SANCIÓ AL SR. B.D.P.C. PER
INFRACCIÓ DE LA LLEI 50/99 SOBRE TINENÇA DE GOSSOS CONSIDERATS
POTENCIALMENT PERILLOSOS, PER UN IMPORT DE 601,04 EUROS.
SA180/18 (EXP. 21801/2018).
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 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/a.
Rafael Jiménez Ariza, Cristina Santón Ramiro, Francisco Javier Martín Hermosín i
Pedro Alonso Navarro i 5 vots d’abstenció dels representants de CIUTADANS,
Srs./Sra. Miguel Manuel García Valle, M. Carmen Esteban Fernández, Rainaldo
Ruiz Narváez i Jesús Amadeo Martín González i del representant de la CUP-PA,
Sr. Christian Giménez Márquez; assistents presents en el moment de la votació,
adoptant-se l’acord següent:

El/La Regidor/a de Govern de Benestar Social, en exercici de les facultats que per a
l’administració executiva li corresponen a aquesta en exercici de les facultats que li
atorguen els Decrets de l’alcaldia 6374 i 6375 de 26/7/2016, publicat al BOPB el
5/8/2016, en relació amb el procediment que es segueix per la presumpta infracció
a la Llei 50/1999, de 23 de desembre, sobre el Règim Jurídic de la Tinença
d’Animals Potencialment Perillosos, sotmet a dictamen de la Comissió Permanent
de Drets i Territori el present acord per a la aprovació del Ple:
VISTA l’acta del servei de la Guàrdia Urbana de denúncia per infraccions en
matèria de tinença de gossos potencialment perillosos emesa el passat dia
29/05/2018, a les 23:55 hores pels agents actuants amb número 936 i 986 on es
constataven els següents fets constitutius d’infracció de la normativa indicada
anteriorment: Portar el gos deslligat i sense morrió a la via o en un espai públic.
VIST que es va identificar com a presumpte responsable de la conducta infractora a
B. D. P. C., amb XXXXXXXXXX.
ATÈS que el procediment sancionador contra B. D. P. C. es va iniciar mitjançant
Resolució del Regidor de Govern de Benestar Social núm. 5896/2018, la qual
contenia un pronunciament precís relatiu a la responsabilitat imputada a B. D. P. C.
i s’advertia que aquesta es consideraria proposta davant la manca d’al·legacions,
documents o justificacions.
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ATÈS que la dita resolució d’inici del procediment sancionador ha estat notificat en
temps i forma a l’interessat i aquest, una vegada finalitzat el termini d’audiència, no
ha presentat cap al·legació ni ha proposat cap medi de prova, segons la
documentació que consta al citat expedient.
VIST l’article 64.2.f) de la LPAC i la presumpció de veracitat prevista a l’article 77.5
de la LPAC.
VIST l’informe emès per l’Assessor Jurídic en data 5 de desembre segons el qual
es proposa es dicti resolució sancionadora de procediment sancionador, d’acord
amb els termes establerts als article 88 i 90 de la LPAC, iniciat contra B. D. P. C.,
amb XXXXXXXXXXX, com a autor i responsable per les infraccions que constaven
a la resolució d’inici, a les qual corresponen d’acord amb la seva tipificació i
qualificació les sancions que s’indicaven a la dita resolució.
VISTA la Llei 50/1999, de 23 de desembre, sobre el Règim Jurídic de la Tinença
d’Animals Potencialment Perillosos (Llei 50/99), desenvolupada parcialment pel
Reial Decret 287/2002, de 22 de març, pel qual es desenvolupa la Llei 50/1999, de
23 de desembre, sobre el Règim Jurídic de la Tinença d’Animals Potencialment
Perillosos (RD 287/2002).
El Ple, a proposta del Regidor de Govern de Benestar Social i amb dictamen previ
de la Comissió Permanent de Drets i Territori
ACORDA
PRIMER.- DECLARAR provats, de conformitat amb l’article 77.5 de la LPAC, els
següents fets: Portar el gos considerat potencialment perillós deslligat i sense
morrió a la via o en un espai públic.
SEGON.- QUALIFICAR aquests fets com a constitutius de les següents infraccions:
Infracció número 1:
Fet provat: Portar el gos considerat potencialment perillós deslligat a la via o
en un espai públic.
Tipificació: Aquesta conducta es troba tipificada a l’article 13.2.d) de la Llei
50/99.
Qualificació: GREU, segons l’article 13.2 de la Llei 50/99.
Infracció número 2:
Fet provat: Portar el gos considerat potencialment perillós sense morrió a la
via o en un espai públic.
Tipificació: Aquesta conducta es troba tipificada a l’article 13.2.d) de la Llei
50/99.
Qualificació: GREU, segons l’article 13.2 de la Llei 50/99.
TERCER.- DECLARAR a B. D. P. C., amb XXXXXXXXXX, autor i responsable dels
fets provats i de la comissió de les infraccions indicades anteriorment.
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QUART.- IMPOSAR a B. D. P. C. les següents sancions:
Infracció número 1:
Fet provat: Portar el gos considerat potencialment perillós deslligat a la via o
en un espai públic.
Sanció econòmica: 300,52 € de multa
Infracció número 2:
Fet provat: Portar el gos considerat potencialment perillós sense morrió a la
via o en un espai públic.
Sanció econòmica: 300,52 € de multa
CINQUÈ- REQUERIR a B. D. P. C. per tal que procedeixi a ingressar a una de les
entitats bancàries, que es detallen a la carta o cartes de pagament, que rebrà, els
imports imposats en el termini indicat. S’adverteix igualment què, la manca de
pagament dins dels terminis assenyalats (període voluntari), donarà lloc al seu
cobrament a través del procediment administratiu de constrenyiment (fins a un
possible 20% de recàrrec). Si interposeu recurs de reposició, rebreu un nou
document que acompanyarà la notificació de la resolució d'aquest recurs, en el qual
s'establirà un nou termini de pagament.
Pels deutes superiors a 180 € fins a 6.000 €, en període voluntari, mitjançant el
Registre General, es pot sol·licitar l’ajornament o fraccionament, que s’atorgarà de
manera automàtica amb dispensa de garantia. Les quantitats superiors requeriran
de resolució expressa i l’aportació de garantia.
SISÈ.- DONAR COMPTE d’aquesta resolució a la persona instructora de
l’expedient, al Departament de Comptabilitat d’aquest Consistori i al Servei
corresponent.
SETÈ.- NOTIFICAR aquesta resolució a la persona o persones responsables i a les
possibles persones interessades en aquest expedient.

ACORD 7.- RELATIU A LA IMPOSICIÓ DE SANCIÓ AL SR. R.S.C. PER
INFRACCIÓ DE LA LLEI 50/1999 SOBRE TINENÇA DE GOSSOS
CONSIDERATS POTENCIALMENT PERILLOSOS, PER UN IMPORT DE 300,52
EUROS. SA248/18 (EXP. 21744/2018).
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 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.
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Jordi Monrós i Ibáñez 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 5 vots d’abstenció dels representants de CIUTADANS,
Srs./Sra. Miguel Manuel García Valle, M. Carmen Esteban Fernández, Rainaldo
Ruiz Narváez i Jesús Amadeo Martín González i del representant de la CUP-PA,
Sr. Christian Giménez Márquez; assistents presents en el moment de la votació,
adoptant-se l’acord següent:

El/ La Regidor/a de Govern de Benestar Social, en exercici de les facultats que per
a l’administració executiva li corresponen a aquesta en exercici de les facultats que
li atorguen els Decrets de l’alcaldia 6374 i 6375 de 26/7/2016, publicat al BOPB el
5/8/2016, en relació amb el procediment que es segueix per la presumpta infracció
a la Llei 50/1999, de 23 de desembre, sobre el Règim Jurídic de la Tinença
d’Animals Potencialment Perillosos, sotmet a dictamen de la Comissió Permanent
de Drets i Territori el present acord per a la aprovació del Ple:
VISTA l’acta del servei de la Guàrdia Urbana de denúncia per infraccions en
matèria de tinença de gossos potencialment perillosos emesa el passat dia
29/05/2018, a les 16:25 hores pels agents actuants amb número 873 i 1035 on es
constataven els següents fets constitutius d’infracció de la normativa indicada
anteriorment: Portar el gos sense morrió a la via o en un espai públic
VIST que es va identificar com a presumpte responsable de la conducta infractora a
R. S. C., amb XXXXXXXXXXX.
ATÈS que el procediment sancionador contra R. S. C. es va iniciar mitjançant
Resolució del Regidor de Govern de Benestar Social núm. 5889/2018, la qual
contenia un pronunciament precís relatiu a la responsabilitat imputada a R. S. C. i
s’advertia que aquesta es consideraria proposta davant la manca d’al·legacions,
documents o justificacions.
ATÈS que la dita resolució d’inici del procediment sancionador ha estat notificat en
temps i forma a l’interessat i aquest, una vegada finalitzat el termini d’audiència, no
ha presentat cap al·legació ni ha proposat cap medi de prova, segons la
documentació que consta al citat expedient.
VIST l’article 64.2.f) de la LPAC i la presumpció de veracitat prevista a l’article 77.5
de la LPAC.
VIST l’informe emès per l’Assessor Jurídic en data 5 de desembre del 2018 segons
el qual es proposa es dicti resolució sancionadora de procediment sancionador,
d’acord amb els termes establerts als article 88 i 90 de la LPAC, iniciat contra R. S.
C., amb XXXXXXXXXXXXXXXX, com a autor i responsable per les infraccions que
constaven a la resolució d’inici, a les qual corresponen d’acord amb la seva
tipificació i qualificació les sancions que s’indicaven a la dita resolució.
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VISTA la Llei 50/1999, de 23 de desembre, sobre el Règim Jurídic de la Tinença
d’Animals Potencialment Perillosos (Llei 50/99), desenvolupada parcialment pel
Reial Decret 287/2002, de 22 de març, pel qual es desenvolupa la Llei 50/1999, de
23 de desembre, sobre el Règim Jurídic de la Tinença d’Animals Potencialment
Perillosos (RD 287/2002).
El Ple, a proposta del Regidor de Govern de Benestar Social i amb dictamen previ
de la Comissió Permanent de Drets i Territori
ACORDA
PRIMER.- DECLARAR provats, de conformitat amb l’article 77.5 de la LPAC, els
següents fets: Portar el gos considerat potencialment perillós sense morrió a la via o
en un espai públic.
SEGON.- QUALIFICAR aquests fets com a constitutius de les següents infraccions:
Fet provat: Portar el gos considerat potencialment sense morrió a la via o
en un espai públic.
Tipificació: Aquesta conducta es troba tipificada a l’article 13.2.d) de la Llei
50/99.
Qualificació: GREU, segons l’article 13.2 de la Llei 50/99
TERCER.- DECLARAR a R. S. C., amb XXXXXXXXXXX, autor i responsable del fet
provat i de la comissió de la infracció indicada anteriorment.
QUART.- IMPOSAR a R. S. C. una sanció de 300,52 € de multa.
CINQUÈ.- REQUERIR a R. S. C. per tal que procedeixi a ingressar a una de les
entitats bancàries, que es detallen a la carta o cartes de pagament, que rebrà, els
imports imposats en el termini indicat. S’adverteix igualment què, la manca de
pagament dins dels terminis assenyalats (període voluntari), donarà lloc al seu
cobrament a través del procediment administratiu de constrenyiment (fins a un
possible 20% de recàrrec). Si interposeu recurs de reposició, rebreu un nou
document que acompanyarà la notificació de la resolució d'aquest recurs, en el qual
s'establirà un nou termini de pagament.
Pels deutes superiors a 180 € fins a 6.000 €, en període voluntari, mitjançant el
Registre General, es pot sol·licitar l’ajornament o fraccionament, que s’atorgarà de
manera automàtica amb dispensa de garantia. Les quantitats superiors requeriran
de resolució expressa i l’aportació de garantia.
SISÈ.- DONAR COMPTE d’aquesta resolució a la persona instructora de
l’expedient, al Departament de Comptabilitat d’aquest Consistori i al Servei
corresponent.
SETÈ.- NOTIFICAR aquesta resolució a la persona o persones responsables i a les
possibles persones interessades en aquest expedient.
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ACORD 8.- RELATIU A LA IMPOSICIÓ DE SANCIÓ AL SR. F.A.G.P. PER
INFRACCIÓ DE LA LLEI 50/1999 SOBRE TINENÇA DE GOSSOS
CONSIDERATS POTENCIALMENT PERILLOSOS, PER UN IMPORT DE 300,52
EUROS. SA250/18 (EXP. 21717/2018).
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 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/a.
Rafael Jiménez Ariza, Cristina Santón Ramiro, Francisco Javier Martín Hermosín i
Pedro Alonso Navarro i 5 vots d’abstenció dels representants de CIUTADANS,
Srs./Sra. Miguel Manuel García Valle, M. Carmen Esteban Fernández, Rainaldo
Ruiz Narváez i Jesús Amadeo Martín González i del representant de la CUP-PA,
Sr. Christian Giménez Márquez; assistents presents en el moment de la votació,
adoptant-se l’acord següent:

El/ Regidor/a de Govern de Benestar Social, en exercici de les facultats que per a
l’administració executiva li corresponen a aquesta en exercici de les facultats que li
atorguen els Decrets de l’alcaldia 6374 i 6375 de 26/7/2016, publicat al BOPB el
5/8/2016, en relació amb el procediment que es segueix per la presumpta infracció
a la Llei 50/1999, de 23 de desembre, sobre el Règim Jurídic de la Tinença
d’Animals Potencialment Perillosos, sotmet a dictamen de la Comissió Permanent
de Drets i Territori el present acord per a la aprovació del Ple:
VISTA l’acta del servei de la Guàrdia Urbana de denúncia per infraccions en
matèria de tinença de gossos potencialment perillosos emesa el passat dia
31/05/2018, a les 21:30 hores pels agents actuants amb número 1003 i 1024 on es
constataven els següents fets constitutius d’infracció de la normativa indicada
anteriorment: Portar el gos sense morrió a la via o en un espai públic.
VIST que es va identificar com a presumpte responsable de la conducta infractora a
F. A. G. P., amb XXXXXXXXXXX.
ATÈS que el procediment sancionador contra F. A. G. P. es va iniciar mitjançant
Resolució del Regidor de Govern de Benestar Social núm. 5887/2018, la qual
contenia un pronunciament precís relatiu a la responsabilitat imputada a F. A. G. P.
i s’advertia que aquesta es consideraria proposta davant la manca d’al·legacions,
documents o justificacions.
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ATÈS que la dita resolució d’inici del procediment sancionador ha estat notificat en
temps i forma a l’interessat i aquest, una vegada finalitzat el termini d’audiència, no
ha presentat cap al·legació ni ha proposat cap medi de prova, segons la
documentació que consta al citat expedient.
VIST l’article 64.2.f) de la LPAC i la presumpció de veracitat prevista a l’article 77.5
de la LPAC.
VIST l’informe emès per l’Assessor Jurídic en data 5 de desembre del 2018 segons
el qual es proposa es dicti resolució sancionadora de procediment sancionador,
d’acord amb els termes establerts als article 88 i 90 de la LPAC, iniciat contra F. A.
G. P., amb XXXXXXXXXXXXXX, com a autor i responsable per les infraccions que
constaven a la resolució d’inici, a les qual corresponen d’acord amb la seva
tipificació i qualificació les sancions que s’indicaven a la dita resolució.
VISTA la Llei 50/1999, de 23 de desembre, sobre el Règim Jurídic de la Tinença
d’Animals Potencialment Perillosos (Llei 50/99), desenvolupada parcialment pel
Reial Decret 287/2002, de 22 de març, pel qual es desenvolupa la Llei 50/1999, de
23 de desembre, sobre el Règim Jurídic de la Tinença d’Animals Potencialment
Perillosos (RD 287/2002).
El Ple, a proposta del Regidor de Govern de Benestar Social i amb dictamen previ
de la Comissió Permanent de Drets i Territori
ACORDA
PRIMER.- DECLARAR provats, de conformitat amb l’article 77.5 de la LPAC, els
següents fets: Portar el gos considerat potencialment perillós sense morrió a la via o
en un espai públic.
SEGON.- QUALIFICAR aquests fets com a constitutius de les següents infraccions:
Fet provat: Portar el gos considerat potencialment sense morrió a la via o
en un espai públic.
Tipificació: Aquesta conducta es troba tipificada a l’article 13.2.d) de la Llei
50/99.
Qualificació: GREU, segons l’article 13.2 de la Llei 50/99
TERCER.- DECLARAR a F. A. G. P., amb XXXXXXXXXXX, autor i responsable del
fet provat i de la comissió de la infracció indicada anteriorment.
QUART.- IMPOSAR a F. A. G. P. una sanció de 300,52 € de multa.
CINQUÈ- REQUERIR a F. A. G. P. per tal que procedeixi a ingressar a una de les
entitats bancàries, que es detallen a la carta o cartes de pagament, que rebrà, els
imports imposats en el termini indicat. S’adverteix igualment què, la manca de
pagament dins dels terminis assenyalats (període voluntari), donarà lloc al seu
cobrament a través del procediment administratiu de constrenyiment (fins a un
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possible 20% de recàrrec). Si interposeu recurs de reposició, rebreu un nou
document que acompanyarà la notificació de la resolució d'aquest recurs, en el qual
s'establirà un nou termini de pagament.
Pels deutes superiors a 180 € fins a 6.000 €, en període voluntari, mitjançant el
Registre General, es pot sol·licitar l’ajornament o fraccionament, que s’atorgarà de
manera automàtica amb dispensa de garantia. Les quantitats superiors requeriran
de resolució expressa i l’aportació de garantia.
SISÈ.- DONAR COMPTE d’aquesta resolució a la persona instructora de
l’expedient, al Departament de Comptabilitat d’aquest Consistori i al Servei
corresponent.
SETÈ.- NOTIFICAR aquesta resolució a la persona o persones responsables i a les
possibles persones interessades en aquest expedient.
ACORD 9.- RELATIU A LA IMPOSICIÓ DE SANCIÓ AL SR. C.P.S. PER
INFRACCIÓ DE LA LLEI 50/1999 SOBRE TINENÇA DE GOSSOS
CONSIDERATS POTENCIALMENT PERILLOSOS, PER UN IMPORT DE 300,52
EUROS. SA249/18 (EXP. 21726/2018).
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 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/a.
Rafael Jiménez Ariza, Cristina Santón Ramiro, Francisco Javier Martín Hermosín i
Pedro Alonso Navarro i 5 vots d’abstenció dels representants de CIUTADANS,
Srs./Sra. Miguel Manuel García Valle, M. Carmen Esteban Fernández, Rainaldo
Ruiz Narváez i Jesús Amadeo Martín González i del representant de la CUP-PA,
Sr. Christian Giménez Márquez; assistents presents en el moment de la votació,
adoptant-se l’acord següent:

El/La Regidor/a de Govern de Benestar Social, en exercici de les facultats que per a
l’administració executiva li corresponen a aquesta en exercici de les facultats que li
atorguen els Decrets de l’alcaldia 6374 i 6375 de 26/7/2016, publicat al BOPB el
5/8/2016, en relació amb el procediment que es segueix per la presumpta infracció
a la Llei 50/1999, de 23 de desembre, sobre el Règim Jurídic de la Tinença
d’Animals Potencialment Perillosos, sotmet a dictamen de la Comissió Permanent
de Drets i Territori el present acord per a la aprovació del Ple:
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VISTA l’acta del servei de la Guàrdia Urbana de denúncia per infraccions en
matèria de tinença de gossos potencialment perillosos emesa el passat dia
30/05/2018, a les 00:40 hores pels agents actuants amb número 936 i 986 on es
constataven els següents fets constitutius d’infracció de la normativa indicada
anteriorment: Portar el gos sense morrió a la via o en un espai públic.
VIST que es va identificar com a presumpte responsable de la conducta infractora a
C. P. S., amb XXXXXXXXXXX.
ATÈS que el procediment sancionador contra C. P. S. es va iniciar mitjançant
Resolució del Regidor de Govern de Benestar Social núm. 5888/2018, la qual
contenia un pronunciament precís relatiu a la responsabilitat imputada a C. P. S. i
s’advertia que aquesta es consideraria proposta davant la manca d’al·legacions,
documents o justificacions.
ATÈS que la dita resolució d’inici del procediment sancionador ha estat notificat en
temps i forma a l’interessat i aquest, una vegada finalitzat el termini d’audiència, no
ha presentat cap al·legació ni ha proposat cap medi de prova, segons la
documentació que consta al citat expedient.
VIST l’article 64.2.f) de la LPAC i la presumpció de veracitat prevista a l’article 77.5
de la LPAC.
VIST l’informe emès per l’Assessor Jurídic en data 5 de desembre del 2018 segons
el qual es proposa es dicti resolució sancionadora de procediment sancionador,
d’acord amb els termes establerts als article 88 i 90 de la LPAC, iniciat contra C. P.
S., amb XXXXXXXXXXXXXXXX, com a autor i responsable per les infraccions que
constaven a la resolució d’inici, a les qual corresponen d’acord amb la seva
tipificació i qualificació les sancions que s’indicaven a la dita resolució.
VISTA la Llei 50/1999, de 23 de desembre, sobre el Règim Jurídic de la Tinença
d’Animals Potencialment Perillosos (Llei 50/99), desenvolupada parcialment pel
Reial Decret 287/2002, de 22 de març, pel qual es desenvolupa la Llei 50/1999, de
23 de desembre, sobre el Règim Jurídic de la Tinença d’Animals Potencialment
Perillosos (RD 287/2002).
El Ple, a proposta del Regidor de Govern de Benestar Social i amb dictamen previ
de la Comissió Permanent de Drets i Territori
ACORDA
PRIMER.- DECLARAR provats, de conformitat amb l’article 77.5 de la LPAC, els
següents fets: Portar el gos considerat potencialment perillós sense morrió a la via o
en un espai públic.
SEGON.- QUALIFICAR aquests fets com a constitutius de les següents infraccions:
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Fet provat: Portar el gos considerat potencialment sense morrió a la via o
en un espai públic.
Tipificació: Aquesta conducta es troba tipificada a l’article 13.2.d) de la Llei
50/99.
Qualificació: GREU, segons l’article 13.2 de la Llei 50/99
TERCER.- DECLARAR a C. P. S., amb XXXXXXXXXXX, autor i responsable del fet
provat i de la comissió de la infracció indicada anteriorment.
QUART.- IMPOSAR a C. P. S. una sanció de 300,52 € de multa.
CINQUÈ- REQUERIR a C. P. S. per tal que procedeixi a ingressar a una de les
entitats bancàries, que es detallen a la carta o cartes de pagament, que rebrà, els
imports imposats en el termini indicat. S’adverteix igualment què, la manca de
pagament dins dels terminis assenyalats (període voluntari), donarà lloc al seu
cobrament a través del procediment administratiu de constrenyiment (fins a un
possible 20% de recàrrec). Si interposeu recurs de reposició, rebreu un nou
document que acompanyarà la notificació de la resolució d'aquest recurs, en el qual
s'establirà un nou termini de pagament.
Pels deutes superiors a 180 € fins a 6.000 €, en període voluntari, mitjançant el
Registre General, es pot sol·licitar l’ajornament o fraccionament, que s’atorgarà de
manera automàtica amb dispensa de garantia. Les quantitats superiors requeriran
de resolució expressa i l’aportació de garantia.
SISÈ.- DONAR COMPTE d’aquesta resolució a la persona instructora de
l’expedient, al Departament de Comptabilitat d’aquest Consistori i al Servei
corresponent.
SETÈ.- NOTIFICAR aquesta resolució a la persona o persones responsables i a les
possibles persones interessades en aquest expedient.
ACORD 10.- RELATIU A LA IMPOSICIÓ DE SANCIÓ AL SRA. C.R.M. PER
INFRACCIÓ DE LA LLEI 50/1999 SOBRE TINENÇA DE GOSSOS
CONSIDERATS POTENCIALMENT PERILLOSOS, PER UN IMPORT DE 300,52
EUROS. SA228/18 (EXP. 21714/2018).
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 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/a.
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Rafael Jiménez Ariza, Cristina Santón Ramiro, Francisco Javier Martín Hermosín i
Pedro Alonso Navarro i 5 vots d’abstenció dels representants de CIUTADANS,
Srs./Sra. Miguel Manuel García Valle, M. Carmen Esteban Fernández, Rainaldo
Ruiz Narváez i Jesús Amadeo Martín González i del representant de la CUP-PA,
Sr. Christian Giménez Márquez; assistents presents en el moment de la votació,
adoptant-se l’acord següent:

El/La Regidor/a de Govern de Benestar Social, en exercici de les facultats que per a
l’administració executiva li corresponen a aquesta en exercici de les facultats que li
atorguen els Decrets de l’alcaldia 6374 i 6375 de 26/7/2016, publicat al BOPB el
5/8/2016, en relació amb el procediment que es segueix per la presumpta infracció
a la Llei 50/1999, de 23 de desembre, sobre el Règim Jurídic de la Tinença
d’Animals Potencialment Perillosos, sotmet a dictamen de la Comissió Permanent
de Drets i Territori el present acord per a la aprovació del Ple:
VISTA l’acta del servei de la Guàrdia Urbana de denúncia per infraccions en
matèria de tinença de gossos potencialment perillosos emesa el passat dia
22/05/2018, a les 19:45 hores pels agents actuants amb número 1016 i 1019 on es
constataven els següents fets constitutius d’infracció de la normativa indicada
anteriorment: Portar el gos sense morrió a la via o en un espai públic.
VIST que es va identificar com a presumpte responsable de la conducta infractora a
C. R. M., amb XXXXXXXXXXX.
ATÈS que el procediment sancionador contra C. R. M. es va iniciar mitjançant
Resolució del Regidor de Govern de Benestar Social núm. 5886/2018, la qual
contenia un pronunciament precís relatiu a la responsabilitat imputada a C. R. M. i
s’advertia que aquesta es consideraria proposta davant la manca d’al·legacions,
documents o justificacions.
ATÈS que la dita resolució d’inici del procediment sancionador ha estat notificat en
temps i forma a l’interessat i aquest, una vegada finalitzat el termini d’audiència, no
ha presentat cap al·legació ni ha proposat cap medi de prova, segons la
documentació que consta al citat expedient.
VIST l’article 64.2.f) de la LPAC i la presumpció de veracitat prevista a l’article 77.5
de la LPAC.
VIST l’informe emès per l’Assessor Jurídic en data 5 de desembre del 2018 segons
el qual es proposa es dicti resolució sancionadora de procediment sancionador,
d’acord amb els termes establerts als article 88 i 90 de la LPAC, iniciat contra C. R.
M., amb XXXXXXXXXXXXXXXX, com a autor i responsable per les infraccions que
constaven a la resolució d’inici, a les qual corresponen d’acord amb la seva
tipificació i qualificació les sancions que s’indicaven a la dita resolució.
VISTA la Llei 50/1999, de 23 de desembre, sobre el Règim Jurídic de la Tinença
d’Animals Potencialment Perillosos (Llei 50/99), desenvolupada parcialment pel
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Reial Decret 287/2002, de 22 de març, pel qual es desenvolupa la Llei 50/1999, de
23 de desembre, sobre el Règim Jurídic de la Tinença d’Animals Potencialment
Perillosos (RD 287/2002).
El Ple, a proposta del Regidor de Govern de Benestar Social i amb dictamen previ
de la Comissió Permanent de Drets i Territori
ACORDA
PRIMER.- DECLARAR provats, de conformitat amb l’article 77.5 de la LPAC, els
següents fets: Portar el gos considerat potencialment perillós sense morrió a la via o
en un espai públic.
SEGON.- QUALIFICAR aquests fets com a constitutius de les següents infraccions:
Fet provat: Portar el gos considerat potencialment sense morrió a la via o
en un espai públic.
Tipificació: Aquesta conducta es troba tipificada a l’article 13.2.d) de la Llei
50/99.
Qualificació: GREU, segons l’article 13.2 de la Llei 50/99
TERCER.- DECLARAR a C. R. M., amb XXXXXXXXXX, autor i responsable del fet
provat i de la comissió de la infracció indicada anteriorment.
QUART.- IMPOSAR a C. R. M. una sanció de 300,52 € de multa.
CINQUÈ- REQUERIR a C. R. M. per tal que procedeixi a ingressar a una de les
entitats bancàries, que es detallen a la carta o cartes de pagament, que rebrà, els
imports imposats en el termini indicat. S’adverteix igualment què, la manca de
pagament dins dels terminis assenyalats (període voluntari), donarà lloc al seu
cobrament a través del procediment administratiu de constrenyiment (fins a un
possible 20% de recàrrec). Si interposeu recurs de reposició, rebreu un nou
document que acompanyarà la notificació de la resolució d'aquest recurs, en el qual
s'establirà un nou termini de pagament.
Pels deutes superiors a 180 € fins a 6.000 €, en període voluntari, mitjançant el
Registre General, es pot sol·licitar l’ajornament o fraccionament, que s’atorgarà de
manera automàtica amb dispensa de garantia. Les quantitats superiors requeriran
de resolució expressa i l’aportació de garantia.
SISÈ.- DONAR COMPTE d’aquesta resolució a la persona instructora de
l’expedient, al Departament de Comptabilitat d’aquest Consistori i al Servei
corresponent.
SETÈ.- NOTIFICAR aquesta resolució a la persona o persones responsables i a les
possibles persones interessades en aquest expedient.
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ACORD 11.- RELATIU A LA IMPOSICIÓ DE SANCIÓ AL SR. F.R.C. PER
INFRACCIÓ DE LA LLEI 50/99 SOBRE TINENÇA DE GOSSOS CONSIDERATS
POTENCIALMENT PERILLOSOS, PER UN IMPORT DE 300,52 EUROS.
SA244/18 (EXP. 21763/2018).
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 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/a.
Rafael Jiménez Ariza, Cristina Santón Ramiro, Francisco Javier Martín Hermosín i
Pedro Alonso Navarro i 5 vots d’abstenció dels representants de CIUTADANS,
Srs./Sra. Miguel Manuel García Valle, M. Carmen Esteban Fernández, Rainaldo
Ruiz Narváez i Jesús Amadeo Martín González i del representant de la CUP-PA,
Sr. Christian Giménez Márquez; assistents presents en el moment de la votació,
adoptant-se l’acord següent:

El/La Regidor/a de Govern de Benestar Social, en exercici de les facultats que per a
l’administració executiva li corresponen a aquesta en exercici de les facultats que li
atorguen els Decrets de l’alcaldia 6374 i 6375 de 26/7/2016, publicat al BOPB el
5/8/2016, en relació amb el procediment que es segueix per la presumpta infracció
a la Llei 50/1999, de 23 de desembre, sobre el Règim Jurídic de la Tinença
d’Animals Potencialment Perillosos, sotmet a dictamen de la Comissió Permanent
de Drets i Territori el present acord per a la aprovació del Ple:
VISTA l’acta del servei de la Guàrdia Urbana de denúncia per infraccions en
matèria de tinença de gossos potencialment perillosos emesa el passat dia
16/05/2018, a les 19:53 hores pels agents actuants amb número 1019 i 1022 on es
constataven els següents fets constitutius d’infracció de la normativa indicada
anteriorment: Portar el gos sense morrió a la via o en un espai públic.
VIST que es va identificar com a presumpte responsable de la conducta infractora a
F. R. C., amb XXXXXXXXXXX.
ATÈS que el procediment sancionador contra F. R. C. es va iniciar mitjançant
Resolució del Regidor de Govern de Benestar Social núm. 5892/2018, la qual
contenia un pronunciament precís relatiu a la responsabilitat imputada a F. R. C. i
s’advertia que aquesta es consideraria proposta davant la manca d’al·legacions,
documents o justificacions.
ATÈS que la dita resolució d’inici del procediment sancionador ha estat notificat en
temps i forma a l’interessat i aquest, una vegada finalitzat el termini d’audiència, no
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ha presentat cap al·legació ni ha proposat cap medi de prova, segons la
documentació que consta al citat expedient.
VIST l’article 64.2.f) de la LPAC i la presumpció de veracitat prevista a l’article 77.5
de la LPAC.
VIST l’informe emès per l’Assessor Jurídic en data 5 de desembre del 2018 segons
el qual es proposa es dicti resolució sancionadora de procediment sancionador,
d’acord amb els termes establerts als article 88 i 90 de la LPAC, iniciat contra F. R.
C., amb XXXXXXXXXXXXXXX, com a autor i responsable per les infraccions que
constaven a la resolució d’inici, a les qual corresponen d’acord amb la seva
tipificació i qualificació les sancions que s’indicaven a la dita resolució.
VISTA la Llei 50/1999, de 23 de desembre, sobre el Règim Jurídic de la Tinença
d’Animals Potencialment Perillosos (Llei 50/99), desenvolupada parcialment pel
Reial Decret 287/2002, de 22 de març, pel qual es desenvolupa la Llei 50/1999, de
23 de desembre, sobre el Règim Jurídic de la Tinença d’Animals Potencialment
Perillosos (RD 287/2002).
El Ple, a proposta del Regidor de Govern de Benestar Social i amb dictamen previ
de la Comissió Permanent de Drets i Territori
ACORDA
PRIMER.- DECLARAR provats, de conformitat amb l’article 77.5 de la LPAC, els
següents fets: Portar el gos considerat potencialment perillós sense morrió a la via o
en un espai públic.
SEGON.- QUALIFICAR aquests fets com a constitutius de les següents infraccions:
Fet provat: Portar el gos considerat potencialment sense morrió a la via o
en un espai públic.
Tipificació: Aquesta conducta es troba tipificada a l’article 13.2.d) de la Llei
50/99.
Qualificació: GREU, segons l’article 13.2 de la Llei 50/99
TERCER.- DECLARAR a F. R. C., amb XXXXXXXXXXX, autor i responsable del fet
provat i de la comissió de la infracció indicada anteriorment.
QUART.- IMPOSAR a F. R. C. una sanció de 300,52 € de multa.
CINQUÈ- REQUERIR a F. R. C. per tal que procedeixi a ingressar a una de les
entitats bancàries, que es detallen a la carta o cartes de pagament, que rebrà, els
imports imposats en el termini indicat. S’adverteix igualment què, la manca de
pagament dins dels terminis assenyalats (període voluntari), donarà lloc al seu
cobrament a través del procediment administratiu de constrenyiment (fins a un
possible 20% de recàrrec). Si interposeu recurs de reposició, rebreu un nou
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document que acompanyarà la notificació de la resolució d'aquest recurs, en el qual
s'establirà un nou termini de pagament.
Pels deutes superiors a 180 € fins a 6.000 €, en període voluntari, mitjançant el
Registre General, es pot sol·licitar l’ajornament o fraccionament, que s’atorgarà de
manera automàtica amb dispensa de garantia. Les quantitats superiors requeriran
de resolució expressa i l’aportació de garantia.
SISÈ.- DONAR COMPTE d’aquesta resolució a la persona instructora de
l’expedient, al Departament de Comptabilitat d’aquest Consistori i al Servei
corresponent.
SETÈ.- NOTIFICAR aquesta resolució a la persona o persones responsables i a les
possibles persones interessades en aquest expedient.
ACORD 12.- RELATIU A LA IMPOSICIÓ DE SANCIÓ AL SR. O.K. PER
INFRACCIÓ DE LA LLEI 50/1999 SOBRE TINENÇA DE GOSSOS
CONSIDERATS POTENCIALMENT PERILLOSOS, PER UN IMPORT DE 300,52
EUROS. SA247/18 (EXP. 21758/2018).
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 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/a.
Rafael Jiménez Ariza, Cristina Santón Ramiro, Francisco Javier Martín Hermosín i
Pedro Alonso Navarro i 5 vots d’abstenció dels representants de CIUTADANS,
Srs./Sra. Miguel Manuel García Valle, M. Carmen Esteban Fernández, Rainaldo
Ruiz Narváez i Jesús Amadeo Martín González i del representant de la CUP-PA,
Sr. Christian Giménez Márquez; assistents presents en el moment de la votació,
adoptant-se l’acord següent:

El/La Regidor/a de Govern de Benestar Social, en exercici de les facultats que per a
l’administració executiva li corresponen a aquesta en exercici de les facultats que li
atorguen els Decrets de l’alcaldia 6374 i 6375 de 26/7/2016, publicat al BOPB el
5/8/2016, en relació amb el procediment que es segueix per la presumpta infracció
a la Llei 50/1999, de 23 de desembre, sobre el Règim Jurídic de la Tinença
d’Animals Potencialment Perillosos, sotmet a dictamen de la Comissió Permanent
de Drets i Territori el present acord per a la aprovació del Ple:
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VISTA l’acta del servei de la Guàrdia Urbana de denúncia per infraccions en
matèria de tinença de gossos potencialment perillosos emesa el passat dia
28/05/2018, a les 18:10 hores pels agents actuants amb número 873 i 1035 on es
constataven els següents fets constitutius d’infracció de la normativa indicada
anteriorment: Portar el gos sense morrió a la via o en un espai públic.
VIST que es va identificar com a presumpte responsable de la conducta infractora a
O. K., amb XXXXXXXXXXX.
ATÈS que el procediment sancionador contra O. K. es va iniciar mitjançant
Resolució del Regidor de Govern de Benestar Social núm. 5891/2018, la qual
contenia un pronunciament precís relatiu a la responsabilitat imputada a O. K. i
s’advertia que aquesta es consideraria proposta davant la manca d’al·legacions,
documents o justificacions.
ATÈS que la dita resolució d’inici del procediment sancionador ha estat notificat en
temps i forma a l’interessat i aquest, una vegada finalitzat el termini d’audiència, no
ha presentat cap al·legació ni ha proposat cap medi de prova, segons la
documentació que consta al citat expedient.
VIST l’article 64.2.f) de la LPAC i la presumpció de veracitat prevista a l’article 77.5
de la LPAC.
VIST l’informe emès per l’Assessor Jurídic en data 5 de desembre del 2018 segons
el qual es proposa es dicti resolució sancionadora de procediment sancionador,
d’acord amb els termes establerts als article 88 i 90 de la LPAC, iniciat contra O. K.,
amb XXXXXXXXXXX, com a autor i responsable per les infraccions que constaven
a la resolució d’inici, a les qual corresponen d’acord amb la seva tipificació i
qualificació les sancions que s’indicaven a la dita resolució.
VISTA la Llei 50/1999, de 23 de desembre, sobre el Règim Jurídic de la Tinença
d’Animals Potencialment Perillosos (Llei 50/99), desenvolupada parcialment pel
Reial Decret 287/2002, de 22 de març, pel qual es desenvolupa la Llei 50/1999, de
23 de desembre, sobre el Règim Jurídic de la Tinença d’Animals Potencialment
Perillosos (RD 287/2002).
El Ple, a proposta del Regidor de Govern de Benestar Social i amb dictamen previ
de la Comissió Permanent de Drets i Territori
ACORDA
PRIMER.- DECLARAR provats, de conformitat amb l’article 77.5 de la LPAC, els
següents fets: Portar el gos considerat potencialment perillós sense morrió a la via o
en un espai públic.
SEGON.- QUALIFICAR aquests fets com a constitutius de les següents infraccions:
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Fet provat: Portar el gos considerat potencialment sense morrió a la via o
en un espai públic.
Tipificació: Aquesta conducta es troba tipificada a l’article 13.2.d) de la Llei
50/99.
Qualificació: GREU, segons l’article 13.2 de la Llei 50/99
TERCER.- DECLARAR a O. K., amb XXXXXXXXXXX, autor i responsable del fet
provat i de la comissió de la infracció indicada anteriorment.
QUART.- IMPOSAR a O. K. una sanció de 300,52 € de multa.
CINQUÈ- REQUERIR a O. K. per tal que procedeixi a ingressar a una de les
entitats bancàries, que es detallen a la carta o cartes de pagament, que rebrà, els
imports imposats en el termini indicat. S’adverteix igualment què, la manca de
pagament dins dels terminis assenyalats (període voluntari), donarà lloc al seu
cobrament a través del procediment administratiu de constrenyiment (fins a un
possible 20% de recàrrec). Si interposeu recurs de reposició, rebreu un nou
document que acompanyarà la notificació de la resolució d'aquest recurs, en el qual
s'establirà un nou termini de pagament.
Pels deutes superiors a 180 € fins a 6.000 €, en període voluntari, mitjançant el
Registre General, es pot sol·licitar l’ajornament o fraccionament, que s’atorgarà de
manera automàtica amb dispensa de garantia. Les quantitats superiors requeriran
de resolució expressa i l’aportació de garantia.
SISÈ.- DONAR COMPTE d’aquesta resolució a la persona instructora de
l’expedient, al Departament de Comptabilitat d’aquest Consistori i al Servei
corresponent.
SETÈ.- NOTIFICAR aquesta resolució a la persona o persones responsables i a les
possibles persones interessades en aquest expedient.
ACORD 13.- RELATIU A LA IMPOSICIÓ DE SANCIÓ AL SR. E.A.A.G. PER
INFRACCIÓ DE LA LLEI 50/99 SOBRE TINENÇA DE GOSSOS CONSIDERATS
POTENCIALMENT PERILLOSOS, PER UN IMPORT DE 300,52 EUROS.
SA229/18 (EXP. 21705/2018).
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 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/a.
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Rafael Jiménez Ariza, Cristina Santón Ramiro, Francisco Javier Martín Hermosín i
Pedro Alonso Navarro i 5 vots d’abstenció dels representants de CIUTADANS,
Srs./Sra. Miguel Manuel García Valle, M. Carmen Esteban Fernández, Rainaldo
Ruiz Narváez i Jesús Amadeo Martín González i del representant de la CUP-PA,
Sr. Christian Giménez Márquez; assistents presents en el moment de la votació,
adoptant-se l’acord següent:

El/La Regidor/a de Govern de Benestar Social, en exercici de les facultats que per a
l’administració executiva li corresponen a aquesta en exercici de les facultats que li
atorguen els Decrets de l’alcaldia 6374 i 6375 de 26/7/2016, publicat al BOPB el
5/8/2016, en relació amb el procediment que es segueix per la presumpta infracció
a la Llei 50/1999, de 23 de desembre, sobre el Règim Jurídic de la Tinença
d’Animals Potencialment Perillosos, sotmet a dictamen de la Comissió Permanent
de Drets i Territori el present acord per a la aprovació del Ple:
VISTA l’acta del servei de la Guàrdia Urbana de denúncia per infraccions en
matèria de tinença de gossos potencialment perillosos emesa el passat dia
28/05/2018, a les 23:15 hores pels agents actuants amb número 266 i 985 on es
constataven els següents fets constitutius d’infracció de la normativa indicada
anteriorment: Portar el gos sense morrió a la via o en un espai públic.
VIST que es va identificar com a presumpte responsable de la conducta infractora a
E. A. A. G., amb XXXXXXXXXX.
ATÈS que el procediment sancionador contra E. A. A. G. es va iniciar mitjançant
Resolució del Regidor de Govern de Benestar Social núm. 5885/2018, la qual
contenia un pronunciament precís relatiu a la responsabilitat imputada a E. A. A. G.
i s’advertia que aquesta es consideraria proposta davant la manca d’al·legacions,
documents o justificacions.
ATÈS que la dita resolució d’inici del procediment sancionador ha estat notificat en
temps i forma a l’interessat i aquest, una vegada finalitzat el termini d’audiència, no
ha presentat cap al·legació ni ha proposat cap medi de prova, segons la
documentació que consta al citat expedient.
VIST l’article 64.2.f) de la LPAC i la presumpció de veracitat prevista a l’article 77.5
de la LPAC.
VIST l’informe emès per l’Assessor Jurídic en data 5 de desembre del 2018 segons
el qual es proposa es dicti resolució sancionadora de procediment sancionador,
d’acord amb els termes establerts als article 88 i 90 de la LPAC, iniciat contra E. A.
A. G., amb XXXXXXXXXXXX, com a autor i responsable per les infraccions que
constaven a la resolució d’inici, a les qual corresponen d’acord amb la seva
tipificació i qualificació les sancions que s’indicaven a la dita resolució.
VISTA la Llei 50/1999, de 23 de desembre, sobre el Règim Jurídic de la Tinença
d’Animals Potencialment Perillosos (Llei 50/99), desenvolupada parcialment pel
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Reial Decret 287/2002, de 22 de març, pel qual es desenvolupa la Llei 50/1999, de
23 de desembre, sobre el Règim Jurídic de la Tinença d’Animals Potencialment
Perillosos (RD 287/2002).
El Ple, a proposta del Regidor de Govern de Benestar Social i amb dictamen previ
de la Comissió Permanent de Drets i Territori
ACORDA
PRIMER.- DECLARAR provats, de conformitat amb l’article 77.5 de la LPAC, els
següents fets: Portar el gos considerat potencialment perillós sense morrió a la via o
en un espai públic.
SEGON.- QUALIFICAR aquests fets com a constitutius de les següents infraccions:
Fet provat: Portar el gos considerat potencialment sense morrió a la via o
en un espai públic.
Tipificació: Aquesta conducta es troba tipificada a l’article 13.2.d) de la Llei
50/99.
Qualificació: GREU, segons l’article 13.2 de la Llei 50/99
TERCER.- DECLARAR a E. A. A. G., amb XXXXXXXXXXX, autor i responsable del
fet provat i de la comissió de la infracció indicada anteriorment.
QUART.- IMPOSAR a E. A. A. G. una sanció de 300,52 € de multa.
CINQUÈ- REQUERIR a E. A. A. G. per tal que procedeixi a ingressar a una de les
entitats bancàries, que es detallen a la carta o cartes de pagament, que rebrà, els
imports imposats en el termini indicat. S’adverteix igualment què, la manca de
pagament dins dels terminis assenyalats (període voluntari), donarà lloc al seu
cobrament a través del procediment administratiu de constrenyiment (fins a un
possible 20% de recàrrec). Si interposeu recurs de reposició, rebreu un nou
document que acompanyarà la notificació de la resolució d'aquest recurs, en el qual
s'establirà un nou termini de pagament.
Pels deutes superiors a 180 € fins a 6.000 €, en període voluntari, mitjançant el
Registre General, es pot sol·licitar l’ajornament o fraccionament, que s’atorgarà de
manera automàtica amb dispensa de garantia. Les quantitats superiors requeriran
de resolució expressa i l’aportació de garantia.
SISÈ.- DONAR COMPTE d’aquesta resolució a la persona instructora de
l’expedient, al Departament de Comptabilitat d’aquest Consistori i al Servei
corresponent.
SETÈ.- NOTIFICAR aquesta resolució a la persona o persones responsables i a les
possibles persones interessades en aquest expedient.
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ACORD 14.- RELATIU A LA IMPOSICIÓ DE SANCIÓ AL SR. W.A.B.C. PER
INFRACCIÓ DE LA LLEI 50/1999 SOBRE TINENÇA DE GOSSOS
CONSIDERATS POTENCIALMENT PERILLOSOS, PER UN IMPORT DE 300,52
EUROS. SA185/18 (EXP. 21660/2018).
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 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/a.
Rafael Jiménez Ariza, Cristina Santón Ramiro, Francisco Javier Martín Hermosín i
Pedro Alonso Navarro i 5 vots d’abstenció dels representants de CIUTADANS,
Srs./Sra. Miguel Manuel García Valle, M. Carmen Esteban Fernández, Rainaldo
Ruiz Narváez i Jesús Amadeo Martín González i del representant de la CUP-PA,
Sr. Christian Giménez Márquez; assistents presents en el moment de la votació,
adoptant-se l’acord següent:

El/ La Regidor/a de Govern de Benestar Social, en exercici de les facultats que per
a l’administració executiva li corresponen a aquesta en exercici de les facultats que
li atorguen els Decrets de l’alcaldia 6374 i 6375 de 26/7/2016, publicat al BOPB el
5/8/2016, en relació amb el procediment que es segueix per la presumpta infracció
a la Llei 50/1999, de 23 de desembre, sobre el Règim Jurídic de la Tinença
d’Animals Potencialment Perillosos, sotmet a dictamen de la Comissió Permanent
de Drets i Territori el present acord per a la aprovació del Ple:
VISTA l’acta del servei de la Guàrdia Urbana de denúncia per infraccions en
matèria de tinença de gossos potencialment perillosos emesa el passat dia
16/05/2018, a les 23:45 hores pels agents actuants amb número 949 i 962 on es
constataven els següents fets constitutius d’infracció de la normativa indicada
anteriorment: Portar el gos sense morrió a la via o en un espai públic.
VIST que es va identificar com a presumpte responsable de la conducta infractora a
W. A. B. C., amb XXXXXXXXXXX.
ATÈS que el procediment sancionador contra W. A. B. C. es va iniciar mitjançant
Resolució del Regidor de Govern de Benestar Social núm. 5882/2018, la qual
contenia un pronunciament precís relatiu a la responsabilitat imputada a W. A. B. C.
i s’advertia que aquesta es consideraria proposta davant la manca d’al·legacions,
documents o justificacions.
ATÈS que la dita resolució d’inici del procediment sancionador ha estat notificat en
temps i forma a l’interessat i aquest, una vegada finalitzat el termini d’audiència, no
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ha presentat cap al·legació ni ha proposat cap medi de prova, segons la
documentació que consta al citat expedient.
VIST l’article 64.2.f) de la LPAC i la presumpció de veracitat prevista a l’article 77.5
de la LPAC.
VIST l’informe emès per l’Assessor Jurídic en data 5 de desembre del 2018 segons
el qual es proposa es dicti resolució sancionadora de procediment sancionador,
d’acord amb els termes establerts als article 88 i 90 de la LPAC, iniciat contra W. A.
B. C., amb XXXXXXXXXXXX, com a autor i responsable per les infraccions que
constaven a la resolució d’inici, a les qual corresponen d’acord amb la seva
tipificació i qualificació les sancions que s’indicaven a la dita resolució.
VISTA la Llei 50/1999, de 23 de desembre, sobre el Règim Jurídic de la Tinença
d’Animals Potencialment Perillosos (Llei 50/99), desenvolupada parcialment pel
Reial Decret 287/2002, de 22 de març, pel qual es desenvolupa la Llei 50/1999, de
23 de desembre, sobre el Règim Jurídic de la Tinença d’Animals Potencialment
Perillosos (RD 287/2002).
El Ple, a proposta del Regidor de Govern de Benestar Social i amb dictamen previ
de la Comissió Permanent de Drets i Territori
ACORDA
PRIMER.- DECLARAR provats, de conformitat amb l’article 77.5 de la LPAC, els
següents fets: Portar el gos considerat potencialment perillós sense morrió a la via o
en un espai públic.
SEGON.- QUALIFICAR aquests fets com a constitutius de les següents infraccions:
Fet provat: Portar el gos considerat potencialment sense morrió a la via o
en un espai públic.
Tipificació: Aquesta conducta es troba tipificada a l’article 13.2.d) de la Llei
50/99.
Qualificació: GREU, segons l’article 13.2 de la Llei 50/99
TERCER.- DECLARAR a W. A. B. C., amb XXXXXXXXXXXXX, autor i responsable
del fet provat i de la comissió de la infracció indicada anteriorment.
QUART.- IMPOSAR a W. A. B. C. una sanció de 300,52 € de multa.
CINQUÈ- REQUERIR a W. A. B. C. per tal que procedeixi a ingressar a una de les
entitats bancàries, que es detallen a la carta o cartes de pagament, que rebrà, els
imports imposats en el termini indicat. S’adverteix igualment què, la manca de
pagament dins dels terminis assenyalats (període voluntari), donarà lloc al seu
cobrament a través del procediment administratiu de constrenyiment (fins a un
possible 20% de recàrrec). Si interposeu recurs de reposició, rebreu un nou
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document que acompanyarà la notificació de la resolució d'aquest recurs, en el qual
s'establirà un nou termini de pagament.
Pels deutes superiors a 180 € fins a 6.000 €, en període voluntari, mitjançant el
Registre General, es pot sol·licitar l’ajornament o fraccionament, que s’atorgarà de
manera automàtica amb dispensa de garantia. Les quantitats superiors requeriran
de resolució expressa i l’aportació de garantia.
SISÈ.- DONAR COMPTE d’aquesta resolució a la persona instructora de
l’expedient, al Departament de Comptabilitat d’aquest Consistori i al Servei
corresponent.
SETÈ.- NOTIFICAR aquesta resolució a la persona o persones responsables i a les
possibles persones interessades en aquest expedient.
ACORD 15.- RELATIU A LA IMPOSICIÓ DE SANCIÓ AL SR. C.A.O.P. PER
INFRACCIÓ DE LA LLEI 50/1999 SOBRE TINENÇA DE GOSSOS
CONSIDERATS POTENCIALMENT PERILLOSOS, PER UN IMPORT DE 300,52
EUROS. SA181/18 (EXP. 21648/2018).
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 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/a.
Rafael Jiménez Ariza, Cristina Santón Ramiro, Francisco Javier Martín Hermosín i
Pedro Alonso Navarro i 5 vots d’abstenció dels representants de CIUTADANS,
Srs./Sra. Miguel Manuel García Valle, M. Carmen Esteban Fernández, Rainaldo
Ruiz Narváez i Jesús Amadeo Martín González i del representant de la CUP-PA,
Sr. Christian Giménez Márquez; assistents presents en el moment de la votació,
adoptant-se l’acord següent:

El/La Regidor/a de Govern de Benestar Social, en exercici de les facultats que per a
l’administració executiva li corresponen a aquesta en exercici de les facultats que li
atorguen els Decrets de l’alcaldia 6374 i 6375 de 26/7/2016, publicat al BOPB el
5/8/2016, en relació amb el procediment que es segueix per la presumpta infracció
a la Llei 50/1999, de 23 de desembre, sobre el Règim Jurídic de la Tinença
d’Animals Potencialment Perillosos, sotmet a dictamen de la Comissió Permanent
de Drets i Territori el present acord per a la aprovació del Ple:
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VISTA l’acta del servei de la Guàrdia Urbana de denúncia per infraccions en
matèria de tinença de gossos potencialment perillosos emesa el passat dia
23/05/2018, a les 22:35 hores pels agents actuants amb número 936 i 928 on es
constataven els següents fets constitutius d’infracció de la normativa indicada
anteriorment: Portar el gos sense morrió a la via o en un espai públic.
VIST que es va identificar com a presumpte responsable de la conducta infractora a
C. A. O. P., amb XXXXXXXXXXX.
ATÈS que el procediment sancionador contra C. A. O. P. es va iniciar mitjançant
Resolució del Regidor de Govern de Benestar Social núm. 5881/2018, la qual
contenia un pronunciament precís relatiu a la responsabilitat imputada a C. A. O. P.
i s’advertia que aquesta es consideraria proposta davant la manca d’al·legacions,
documents o justificacions.
ATÈS que la dita resolució d’inici del procediment sancionador ha estat notificat en
temps i forma a l’interessat i aquest, una vegada finalitzat el termini d’audiència, no
ha presentat cap al·legació ni ha proposat cap medi de prova, segons la
documentació que consta al citat expedient.
VIST l’article 64.2.f) de la LPAC i la presumpció de veracitat prevista a l’article 77.5
de la LPAC.
VIST l’informe emès per l’Assessor Jurídic en data 5 de desembre del 2018 segons
el qual es proposa es dicti resolució sancionadora de procediment sancionador,
d’acord amb els termes establerts als article 88 i 90 de la LPAC, iniciat contra C. A.
O. P., amb XXXXXXXXXXXX, com a autor i responsable per les infraccions que
constaven a la resolució d’inici, a les qual corresponen d’acord amb la seva
tipificació i qualificació les sancions que s’indicaven a la dita resolució.
VISTA la Llei 50/1999, de 23 de desembre, sobre el Règim Jurídic de la Tinença
d’Animals Potencialment Perillosos (Llei 50/99), desenvolupada parcialment pel
Reial Decret 287/2002, de 22 de març, pel qual es desenvolupa la Llei 50/1999, de
23 de desembre, sobre el Règim Jurídic de la Tinença d’Animals Potencialment
Perillosos (RD 287/2002).
El Ple, a proposta del Regidor de Govern de Benestar Social i amb dictamen previ
de la Comissió Permanent de Drets i Territori
ACORDA
PRIMER.- DECLARAR provats, de conformitat amb l’article 77.5 de la LPAC, els
següents fets: Portar el gos considerat potencialment perillós sense morrió a la via o
en un espai públic.
SEGON.- QUALIFICAR aquests fets com a constitutius de les següents infraccions:
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Fet provat: Portar el gos considerat potencialment sense morrió a la via o
en un espai públic.
Tipificació: Aquesta conducta es troba tipificada a l’article 13.2.d) de la Llei
50/99.
Qualificació: GREU, segons l’article 13.2 de la Llei 50/99
TERCER.- DECLARAR a C. A. O. P., amb XXXXXXXXXXX, autor i responsable del
fet provat i de la comissió de la infracció indicada anteriorment.
QUART.- IMPOSAR a C. A. O. P. una sanció de 300,52 € de multa.
CINQUÈ- REQUERIR a C. A. O. P. per tal que procedeixi a ingressar a una de les
entitats bancàries, que es detallen a la carta o cartes de pagament, que rebrà, els
imports imposats en el termini indicat. S’adverteix igualment què, la manca de
pagament dins dels terminis assenyalats (període voluntari), donarà lloc al seu
cobrament a través del procediment administratiu de constrenyiment (fins a un
possible 20% de recàrrec). Si interposeu recurs de reposició, rebreu un nou
document que acompanyarà la notificació de la resolució d'aquest recurs, en el qual
s'establirà un nou termini de pagament.
Pels deutes superiors a 180 € fins a 6.000 €, en període voluntari, mitjançant el
Registre General, es pot sol·licitar l’ajornament o fraccionament, que s’atorgarà de
manera automàtica amb dispensa de garantia. Les quantitats superiors requeriran
de resolució expressa i l’aportació de garantia.
SISÈ.- DONAR COMPTE d’aquesta resolució a la persona instructora de
l’expedient, al Departament de Comptabilitat d’aquest Consistori i al Servei
corresponent.
SETÈ.- NOTIFICAR aquesta resolució a la persona o persones responsables i a les
possibles persones interessades en aquest expedient.
ACORD 16.- RELATIU A LA IMPOSICIÓ DE SANCIÓ AL SR. Y.S.V. PER
INFRACCIÓ DE LA LLEI 50/99 SOBRE TINENÇA DE GOSSOS CONSIDERATS
POTENCIALMENT PERILLOSOS, PER UN IMPORT DE 300,52 EUROS.
SA182/18 (EXP. 21639/2018).
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 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/a.
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Rafael Jiménez Ariza, Cristina Santón Ramiro, Francisco Javier Martín Hermosín i
Pedro Alonso Navarro i 5 vots d’abstenció dels representants de CIUTADANS,
Srs./Sra. Miguel Manuel García Valle, M. Carmen Esteban Fernández, Rainaldo
Ruiz Narváez i Jesús Amadeo Martín González i del representant de la CUP-PA,
Sr. Christian Giménez Márquez; assistents presents en el moment de la votació,
adoptant-se l’acord següent:

El/La Regidor/a de Govern de Benestar Social, en exercici de les facultats que per a
l’administració executiva li corresponen a aquesta en exercici de les facultats que li
atorguen els Decrets de l’alcaldia 6374 i 6375 de 26/7/2016, publicat al BOPB el
5/8/2016, en relació amb el procediment que es segueix per la presumpta infracció
a la Llei 50/1999, de 23 de desembre, sobre el Règim Jurídic de la Tinença
d’Animals Potencialment Perillosos, sotmet a dictamen de la Comissió Permanent
de Drets i Territori el present acord per a la aprovació del Ple:
VISTA l’acta del servei de la Guàrdia Urbana de denúncia per infraccions en
matèria de tinença de gossos potencialment perillosos emesa el passat dia
25/05/2018, a les 02:40 hores pels agents actuants amb número 936 i 949 on es
constataven els següents fets constitutius d’infracció de la normativa indicada
anteriorment: Portar el gos sense morrió a la via o en un espai públic.
VIST que es va identificar com a presumpte responsable de la conducta infractora a
Y. S. V., amb XXXXXXXXXXX.
ATÈS que el procediment sancionador contra Y. S. V. es va iniciar mitjançant
Resolució del Regidor de Govern de Benestar Social núm. 5880/2018, la qual
contenia un pronunciament precís relatiu a la responsabilitat imputada a Y. S. V. i
s’advertia que aquesta es consideraria proposta davant la manca d’al·legacions,
documents o justificacions.
ATÈS que la dita resolució d’inici del procediment sancionador ha estat notificat en
temps i forma a l’interessat i aquest, una vegada finalitzat el termini d’audiència, no
ha presentat cap al·legació ni ha proposat cap medi de prova, segons la
documentació que consta al citat expedient.
VIST l’article 64.2.f) de la LPAC i la presumpció de veracitat prevista a l’article 77.5
de la LPAC.
VIST l’informe emès per l’Assessor Jurídic en data 5 de desembre del 2018 segons
el qual es proposa es dicti resolució sancionadora de procediment sancionador,
d’acord amb els termes establerts als article 88 i 90 de la LPAC, iniciat contra Y. S.
V., amb XXXXXXXXXXXXXXX, com a autor i responsable per les infraccions que
constaven a la resolució d’inici, a les qual corresponen d’acord amb la seva
tipificació i qualificació les sancions que s’indicaven a la dita resolució.
VISTA la Llei 50/1999, de 23 de desembre, sobre el Règim Jurídic de la Tinença
d’Animals Potencialment Perillosos (Llei 50/99), desenvolupada parcialment pel
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Reial Decret 287/2002, de 22 de març, pel qual es desenvolupa la Llei 50/1999, de
23 de desembre, sobre el Règim Jurídic de la Tinença d’Animals Potencialment
Perillosos (RD 287/2002).
El Ple, a proposta del Regidor de Govern de Benestar Social i amb dictamen previ
de la Comissió Permanent de Drets i Territori
ACORDA
PRIMER.- DECLARAR provats, de conformitat amb l’article 77.5 de la LPAC, els
següents fets: Portar el gos considerat potencialment perillós sense morrió a la via o
en un espai públic.
SEGON.- QUALIFICAR aquests fets com a constitutius de les següents infraccions:
Fet provat: Portar el gos considerat potencialment sense morrió a la via o
en un espai públic.
Tipificació: Aquesta conducta es troba tipificada a l’article 13.2.d) de la Llei
50/99.
Qualificació: GREU, segons l’article 13.2 de la Llei 50/99
TERCER.- DECLARAR a Y. S. V., amb XXXXXXXXXXX, autor i responsable del fet
provat i de la comissió de la infracció indicada anteriorment.
QUART.- IMPOSAR a Y. S. V. una sanció de 300,52 € de multa.
CINQUÈ- REQUERIR a Y. S. V. per tal que procedeixi a ingressar a una de les
entitats bancàries, que es detallen a la carta o cartes de pagament, que rebrà, els
imports imposats en el termini indicat. S’adverteix igualment què, la manca de
pagament dins dels terminis assenyalats (període voluntari), donarà lloc al seu
cobrament a través del procediment administratiu de constrenyiment (fins a un
possible 20% de recàrrec). Si interposeu recurs de reposició, rebreu un nou
document que acompanyarà la notificació de la resolució d'aquest recurs, en el qual
s'establirà un nou termini de pagament.
Pels deutes superiors a 180 € fins a 6.000 €, en període voluntari, mitjançant el
Registre General, es pot sol·licitar l’ajornament o fraccionament, que s’atorgarà de
manera automàtica amb dispensa de garantia. Les quantitats superiors requeriran
de resolució expressa i l’aportació de garantia.
SISÈ.- DONAR COMPTE d’aquesta resolució a la persona instructora de
l’expedient, al Departament de Comptabilitat d’aquest Consistori i al Servei
corresponent.
SETÈ.- NOTIFICAR aquesta resolució a la persona o persones responsables i a les
possibles persones interessades en aquest expedient.
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ACORD 17.- RELATIU A LA IMPOSICIÓ DE SANCIÓ AL SR. H.R.T.V. PER
INFRACCIÓ DE LA LLEI 50/1999 SOBRE TINENÇA DE GOSSOS
CONSIDERATS POTENCIALMENT PERILLOSOS, PER UN IMPORT DE 601,04
EUROS. SA183/18 (EXP. 21780/2018).
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 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/a.
Rafael Jiménez Ariza, Cristina Santón Ramiro, Francisco Javier Martín Hermosín i
Pedro Alonso Navarro i 5 vots d’abstenció dels representants de CIUTADANS,
Srs./Sra. Miguel Manuel García Valle, M. Carmen Esteban Fernández, Rainaldo
Ruiz Narváez i Jesús Amadeo Martín González i del representant de la CUP-PA,
Sr. Christian Giménez Márquez; assistents presents en el moment de la votació,
adoptant-se l’acord següent:

El/La Regidor/a de Govern de Benestar Social, en exercici de les facultats que per a
l’administració executiva li corresponen a aquesta en exercici de les facultats que li
atorguen els Decrets de l’alcaldia 6374 i 6375 de 26/7/2016, publicat al BOPB el
5/8/2016, en relació amb el procediment que es segueix per la presumpta infracció
a la Llei 50/1999, de 23 de desembre, sobre el Règim Jurídic de la Tinença
d’Animals Potencialment Perillosos, sotmet a dictamen de la Comissió Permanent
de Drets i Territori el present acord per a la aprovació del Ple:
VISTA l’acta del servei de la Guàrdia Urbana de denúncia per infraccions en
matèria de tinença de gossos potencialment perillosos emesa el passat dia
23/05/2018, a les 22:35 hores pels agents actuants amb número 936 i 928 on es
constataven els següents fets constitutius d’infracció de la normativa indicada
anteriorment: Portar el gos deslligat i sense morrió a la via o en un espai públic.
VIST que es va identificar com a presumpte responsable de la conducta infractora a
H. R. T. V., amb XXXXXXXXXXX.
ATÈS que el procediment sancionador contra H. R. T. V. es va iniciar mitjançant
Resolució del Regidor de Govern de Benestar Social. núm. 5873/2018, la qual
contenia un pronunciament precís relatiu a la responsabilitat imputada a H. R. T. V. i
s’advertia que aquesta es consideraria proposta davant la manca d’al·legacions,
documents o justificacions.
ATÈS que la dita resolució d’inici del procediment sancionador ha estat notificat en
temps i forma a l’interessat i aquest, una vegada finalitzat el termini d’audiència, no
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ha presentat cap al·legació ni ha proposat cap medi de prova, segons la
documentació que consta al citat expedient.
VIST l’article 64.2.f) de la LPAC i la presumpció de veracitat prevista a l’article 77.5
de la LPAC.
VIST l’informe emès per l’Assessor Jurídic en data 5 de desembre del 2018 segons
el qual es proposa es dicti resolució sancionadora de procediment sancionador,
d’acord amb els termes establerts als article 88 i 90 de la LPAC, iniciat contra H. R.
T. V., amb XXXXXXXXXXXX, com a autor i responsable per les infraccions que
constaven a la resolució d’inici, a les qual corresponen d’acord amb la seva
tipificació i qualificació les sancions que s’indicaven a la dita resolució.
VISTA la Llei 50/1999, de 23 de desembre, sobre el Règim Jurídic de la Tinença
d’Animals Potencialment Perillosos (Llei 50/99), desenvolupada parcialment pel
Reial Decret 287/2002, de 22 de març, pel qual es desenvolupa la Llei 50/1999, de
23 de desembre, sobre el Règim Jurídic de la Tinença d’Animals Potencialment
Perillosos (RD 287/2002).
El Ple, a proposta del Regidor de Govern de Benestar Social i amb dictamen previ
de la Comissió Permanent de Drets i Territori
ACORDA
PRIMER.- DECLARAR provats, de conformitat amb l’article 77.5 de la LPAC, els
següents fets: Portar el gos considerat potencialment perillós deslligat i sense
morrió a la via o en un espai públic.
SEGON.- QUALIFICAR aquests fets com a constitutius de les següents infraccions:
Infracció número 1:
Fet provat: Portar el gos considerat potencialment perillós deslligat a la via o
en un espai públic.
Tipificació: Aquesta conducta es troba tipificada a l’article 13.2.d) de la Llei
50/99.
Qualificació: GREU, segons l’article 13.2 de la Llei 50/99
Infracció número 2:
Fet provat: Portar el gos considerat potencialment perillós sense morrió a la
via o en un espai públic.
Tipificació: Aquesta conducta es troba tipificada a l’article 13.2.d) de la Llei
50/99.
Qualificació: GREU, segons l’article 13.2 de la Llei 50/99
TERCER.- DECLARAR a H. R. T. V., amb XXXXXXXXXXXX, autor i responsable
dels fets provats i de la comissió de les infraccions indicades anteriorment.
QUART.- IMPOSAR a H. R. T. V. les següents sancions:
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Infracció número 1:
Fet provat: Portar el gos considerat potencialment perillós deslligat a la via o
en un espai públic.
Sanció econòmica: 300,52 € de multa
Infracció número 2:
Fet provat: Portar el gos considerat potencialment perillós sense morrió a la
via o en un espai públic.
Sanció econòmica: 300,52 € de multa
CINQUÈ- REQUERIR a H. R. T. V. per tal que procedeixi a ingressar a una de les
entitats bancàries, que es detallen a la carta o cartes de pagament, que rebrà, els
imports imposats en el termini indicat. S’adverteix igualment què, la manca de
pagament dins dels terminis assenyalats (període voluntari), donarà lloc al seu
cobrament a través del procediment administratiu de constrenyiment (fins a un
possible 20% de recàrrec). Si interposeu recurs de reposició, rebreu un nou
document que acompanyarà la notificació de la resolució d'aquest recurs, en el qual
s'establirà un nou termini de pagament.
Pels deutes superiors a 180 € fins a 6.000 €, en període voluntari, mitjançant el
Registre General, es pot sol·licitar l’ajornament o fraccionament, que s’atorgarà de
manera automàtica amb dispensa de garantia. Les quantitats superiors requeriran
de resolució expressa i l’aportació de garantia.
SISÈ.- DONAR COMPTE d’aquesta resolució a la persona instructora de
l’expedient, al Departament de Comptabilitat d’aquest Consistori i al Servei
corresponent.
SETÈ.- NOTIFICAR aquesta resolució a la persona o persones responsables i a les
possibles persones interessades en aquest expedient.
ACORD 18.- RELATIU A LA IMPOSICIÓ DE SANCIÓ AL SR. J.J.M. PER
INFRACCIÓ DE LA LLEI 50/99 SOBRE TINENÇA DE GOSSOS CONSIDERATS
POTENCIALMENT PERILLOSOS, PER UN IMPORT DE 300,52 EUROS.
SA148/18 (EXP 21690/2018).
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 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/a.
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Rafael Jiménez Ariza, Cristina Santón Ramiro, Francisco Javier Martín Hermosín i
Pedro Alonso Navarro i 5 vots d’abstenció dels representants de CIUTADANS,
Srs./Sra. Miguel Manuel García Valle, M. Carmen Esteban Fernández, Rainaldo
Ruiz Narváez i Jesús Amadeo Martín González i del representant de la CUP-PA,
Sr. Christian Giménez Márquez; assistents presents en el moment de la votació,
adoptant-se l’acord següent:

El/ La Regidor/a de Govern de Benestar Social, en exercici de les facultats que per
a l’administració executiva li corresponen a aquesta en exercici de les facultats que
li atorguen els Decrets de l’alcaldia 6374 i 6375 de 26/7/2016, publicat al BOPB el
5/8/2016, en relació amb el procediment que es segueix per la presumpta infracció
a la Llei 50/1999, de 23 de desembre, sobre el Règim Jurídic de la Tinença
d’Animals Potencialment Perillosos, sotmet a dictamen de la Comissió Permanent
de Drets i Territori el present acord per a la aprovació del Ple:
VISTA l’acta del servei de la Guàrdia Urbana de denúncia per infraccions en
matèria de tinença de gossos potencialment perillosos emesa el passat dia
10.05.2018, a les 00:40 hores pels agents actuants amb número 936 i 949 on es
constataven els següents fets constitutius d’infracció de la normativa indicada
anteriorment: Portar el gos sense morrió a la via o en un espai públic.
VIST que es va identificar com a presumpte responsable de la conducta infractora a
J. J. M., amb XXXXXXXXXXX.
ATÈS que el procediment sancionador contra J. J. M. es va iniciar mitjançant
Resolució del Regidor de Govern de Benestar Social núm. 5883/2018, la qual
contenia un pronunciament precís relatiu a la responsabilitat imputada a J. J. M. i
s’advertia que aquesta es consideraria proposta davant la manca d’al·legacions,
documents o justificacions.
ATÈS que la dita resolució d’inici del procediment sancionador ha estat notificat en
temps i forma a l’interessat i aquest, una vegada finalitzat el termini d’audiència, no
ha presentat cap al·legació ni ha proposat cap medi de prova, segons la
documentació que consta al citat expedient.
VIST l’article 64.2.f) de la LPAC i la presumpció de veracitat prevista a l’article 77.5
de la LPAC.
VIST l’informe emès per l’Assessor Jurídic en data 5 de desembre del 2018 segons
el qual es proposa es dicti resolució sancionadora de procediment sancionador,
d’acord amb els termes establerts als article 88 i 90 de la LPAC, iniciat contra J. J.
M., amb XXXXXXXXXXXXX, com a autor i responsable per les infraccions que
constaven a la resolució d’inici, a les qual corresponen d’acord amb la seva
tipificació i qualificació les sancions que s’indicaven a la dita resolució.
VISTA la Llei 50/1999, de 23 de desembre, sobre el Règim Jurídic de la Tinença
d’Animals Potencialment Perillosos (Llei 50/99), desenvolupada parcialment pel
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Reial Decret 287/2002, de 22 de març, pel qual es desenvolupa la Llei 50/1999, de
23 de desembre, sobre el Règim Jurídic de la Tinença d’Animals Potencialment
Perillosos (RD 287/2002).
El Ple, a proposta del Regidor de Govern de Benestar Social i amb dictamen previ
de la Comissió Permanent de Drets i Territori.
ACORDA
PRIMER.- DECLARAR provats, de conformitat amb l’article 77.5 de la LPAC, els
següents fets: Portar el gos considerat potencialment perillós sense morrió a la via o
en un espai públic.
SEGON.- QUALIFICAR aquests fets com a constitutius de les següents infraccions:
Fet provat: Portar el gos considerat potencialment sense morrió a la via o
en un espai públic.
Tipificació: Aquesta conducta es troba tipificada a l’article 13.2.d) de la Llei
50/99.
Qualificació: GREU, segons l’article 13.2 de la Llei 50/99
TERCER.- DECLARAR a J. J. M., amb XXXXXXXXXXX, autor i responsable del fet
provat i de la comissió de la infracció indicada anteriorment.
QUART.- IMPOSAR a J. J. M. una sanció de 300,52 € de multa.
CINQUÈ- REQUERIR a J. J. M. per tal que procedeixi a ingressar a una de les
entitats bancàries, que es detallen a la carta o cartes de pagament, que rebrà, els
imports imposats en el termini indicat. S’adverteix igualment què, la manca de
pagament dins dels terminis assenyalats (període voluntari), donarà lloc al seu
cobrament a través del procediment administratiu de constrenyiment (fins a un
possible 20% de recàrrec). Si interposeu recurs de reposició, rebreu un nou
document que acompanyarà la notificació de la resolució d'aquest recurs, en el qual
s'establirà un nou termini de pagament.
Pels deutes superiors a 180 € fins a 6.000 €, en període voluntari, mitjançant el
Registre General, es pot sol·licitar l’ajornament o fraccionament, que s’atorgarà de
manera automàtica amb dispensa de garantia. Les quantitats superiors requeriran
de resolució expressa i l’aportació de garantia.
SISÈ.- DONAR COMPTE d’aquesta resolució a la persona instructora de
l’expedient, al Departament de Comptabilitat d’aquest Consistori i al Servei
corresponent.
SETÈ.- NOTIFICAR aquesta resolució a la persona o persones responsables i a les
possibles persones interessades en aquest expedient.
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SRA. ALCALDESSA
Gràcies, quedarien aprovats tots els punts del 6 al 18 i passaríem a la segona part
del Ple.

II. CONTROL I FISCALITZACIÓ DELS ORGANS DE GOVERN, MOCIONS,
PRECS I PREGUNTES
DESPATX OFICIAL JUNTA DE GOVERN LOCAL
ACORD 19.- DONAR COMPTE DELS ACORDS ADOPTATS PER LA JUNTA DE
GOVERN LOCAL A LES SESSIONS NÚMEROS 52, 53, 54 I 55 DE 18, 27 I 31 DE
DESEMBRE DE 2018, I A LA SESSIÓ NÚMERO 1 DE 8 DE GENER DE 2019,
RESPECTIVAMENT. (EXP. 3697/2019).
En compliment del que determina l’article 52.2 del Reglament Orgànic del Ple de
l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat, aprovat en sessió de 20 de desembre de
2011 i publicat en el Butlletí Oficial de la Província de 12 de gener de 2012, es dóna
compte dels acords adoptats per la Junta de Govern Local des de l’últim Ple
ordinari. Les actes de les sessions són les corresponents als números 52, 53, 54 i
55 de 18, 27 i 31 de desembre de 2018 i el número 1 de 8 de gener 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.
DESPATX OFICIAL DE DECRETS I RESOLUCIONS
ACORD 20.- DONAR COMPTE DELS DECRETS DE L’ALCALDIA I LES
RESOLUCIONS DICTADES PER DELEGACIÓ, CORRESPONENTS AL PERÍODE
DEL 12 DE
DESEMBRE DE 2018 AL 15 DE GENER DE 2019, QUE
COMPRENEN ELS NÚMEROS DEL 9175 AL 145. (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 e 20 de desembre de 2011 i publicat
en el Butlletí Oficial de la Província de 12 de gener de 2012, es dóna compte dels
decrets dictats per l’alcaldia i les resolucions dictades pels tinents d’alcaldia i
regidors de govern en l’exercici de les competències delegades que comprenen del
núm. 9175 al núm. 9883 de data 12 al 31 de desembre de 2018 i del núm. 1 al núm.
145 de data 1 al 15 de gener de 2019.
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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.

La Sra. Alcaldessa-Presidenta pregunta als presents si existeix alguna
intervenció en relació als dos punts anteriors. No existint cap pronunciament al
respecte, dóna pas a la resta de l’ordre del dia.
MOCIONS DELS GRUPS POLÍTICS

MOCIONS INDIVIDUALS
PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA
En relació amb les mocions presentades pel grup polític municipal del Partit
Socialista de Catalunya, números 21 i 22, es produeixen les intervencions
següents:
SRA. ALCALDESSA
Té la paraula la Sra. M Àngels Sariñena.
SRA. SARIÑENA HIDALGO (PSC-CP)
Buenos días a todas y a todos. En primer lugar decir que, nos hubiera gustado no
tener que traer esta moción al Pleno, de soporte a las medidas de aplicación del
pacto de estado contra la violencia de género, pero después de los últimos
acontecimientos que han sucedido en diferentes autonomías de nuestro Estado, era
si o si, el traer esta moción e incluso también toda la movilización que hicimos la
semana pasada con los grupos de la ciudad de dones y otras entidades que se
quisieron sumar a esa reivindicación.
Porque para nosotros las socialistas y los socialistas, el planteamiento de la lucha
contra la violencia machista no es una cuestión periférica sino un elemento central
de la democracia y del Estado, recordad que a las mujeres, nos ha costado mucho
salir del ámbito doméstico y ser consideradas sujetos de derecho, nos ha costado
muchas décadas de lucha y lo que no vamos a permitir es desmantelar por
completo todos los avances que se han ido consiguiendo en la materia de igual, en
la materia de violencia de género.
En este momento, hay algunas fuerzas políticas que plantean la demolición de toda
la estructura de prevención, atención y protección de las víctimas, es decir, están
dispuestas a laminar los derechos de las mujeres, a que no podamos vivir libres de
violencia y eso no lo vamos a consentir. Por eso, esta moción.
Los socialistas y las socialistas no lo vamos a consentir. Después de haber
conseguido diferentes privilegios y para mí también y para toda la gente demócrata
un avance importante dentro de la legislación, sabemos la legislación del año 2004,
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la legislación en la cual se habla de la ley integral contra la violencia de género, una
ley que ha sido reconocida por la ONU, como una de las leyes y políticas mejores
para poder poner fin a la violencia ejercida contra las mujeres y las niñas.
A esta, también hay que recordar que se suma la ley autonómica catalana del 2008,
el derecho a las mujeres a erradicar la violencia machista, son dos instrumentos
legales que nos hemos dotado para acabar con esta lacra, con esta lacra social.
Dos instrumentos eficaces pero que también hay que reconocer que son
insuficientes por eso también, todas las movilizaciones que estamos llevando a
cabo para poder mejorar en este sentido.
No podemos olvidar que prevenir la violencia machista, implica profundizar en la
democracia y disminuir los niveles de desigualdad. Por ello también, hay que
recordar el gran acuerdo político y social de compromiso y de lucha contra la
violencia machista que se plasmó en un gran pacto de estado recientemente,
aprobado hay que recordarlo por unanimidad en el año 2016, y luego también se
aprobó por unanimidad en el senado en el 2017 y recientemente el 3 de agosto del
2018 se aprobó en el real decreto de medidas urgentes para desarrollar este pacto
de estado contra la violencia de género, con lo cual hay posicionamientos que esto,
quieren obviarlo y nosotros como socialistas no lo vamos a permitir.
Por eso, desde el grupo municipal acordamos reforzar y continuar poniendo las
medidas contenidas en el pacto de estado.
Manifestar nuestra repulsa a todas las manifestaciones de esta violencia, nuestro
compromiso, como no puede ser de otra manera, con las víctimas y la tolerancia
cero a los maltratadores. Rechazo a cualquier posicionamiento político que
propugne la eliminación y el menosprecio a las medidas de protección hacía las
mujeres, rechazar cualquier tipo de acuerdo explícito o implícito con cualquier
formación que plantee la supresión o reducción de medidas de protección, reforzar
las medidas para combatir esta lacra e impulsar la aplicación de las leyes en
coordinación con todos los derechos públicos.
Entonces, más que nada quiero contar con el apoyo de todos los grupos de esta
moción. Aquí se verá realmente no adhesiones o adhesiones, sino se verá
realmente el posicionamiento de los grupos políticos de este ayuntamiento y lo que
no podemos permitir es que, se nos robe la memoria de los movimientos feministas
y lo que nuestro país ha conseguido para los socialistas, para las mujeres, para y
por la democracia. Muchas gracias.

SRA. ALCALDESSA
Gràcies. El senyor Husillos per la numero 22.

SR. HUSILLOS GUTIERREZ (PSC-CP)
Gràcies senyora Alcaldessa.
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Bé, aquí no és una moció del Partit Socialista, tot i que evidentment la presentem i
la sotmeten a consideració de tots el grups municipals, sinó de fet el que fem avui
som altaveu d’un grup de organitzacions que ens han fet arribar un manifest que el
nomenen “Manifest del 3 de desembre”.
Aquestes organitzacions són la Dincat, Ecom, Feppcat, Ammfeina Salut Mental
Catalunya, Unió catalana de centres de desenvolupament infantil i atenció precoç;
entitats catalanes d’acció social; Sectorial de cooperatives d’iniciativa social i
Agrupació catalana de centres per a persones amb discapacitat intel·lectual de
Catalunya, al qual s’han adherit gaire bé 300 entitats i alguna d’elles, com tallers
Bellvitge, doncs la tenim aquí i aprofitem evidentment per agrair que portin aquest
manifest al Ple i agrair i saludar la seva presència amb nosaltres.
El que faré serà llegir literalment perquè crec que avui és el que ens toca, fer
estrictament d’altaveu d’ aquesta qüestió i d’aquest manifest:
“Les organitzacions i entitats sense ànim de lucre del tercer sector dedicades a
l’atenció i suport a les persones amb discapacitat intel·lectual, amb discapacitat
física, amb paràlisi cerebral/pluridiscapacitat i amb problemes de salut mental, així
com les dedicades a l’àmbit de l’atenció precoç, denunciem la situació injusta que
patim des del 2009 a causa de la congelació i posterior retallada de les tarifes amb
les que la Generalitat de Catalunya finança els serveis d’atenció a aquestes
persones.
Entre d’altres conseqüències, ha compromès seriosament l’atenció a les persones,
la sostenibilitat i el poder adquisitiu de les persones treballadores; conseqüències
que concretament afecten a més de 100.000 persones ateses, més de 20.000
professionals i més de 400 entitats.
Durant aquesta dècada, no només hem hagut d’assumir l’impacte de les retallades i
congelació, sinó que també hem hagut de fer front a un increment acumulat dels
costos d’un 9,33%. Malgrat que el cost de la vida s’ha encarit significativament (amb
un IPC acumulat del 15,90% a Catalunya i un increment de 5 punts de l’IVA), els
serveis a les persones s’han continuat prestant amb la menor afectació possible
gràcies a l’esforç i compromís de les entitats i els professionals.
Davant la gravetat de la situació, hem traslladat al Govern de la Generalitat, de
manera reiterada i des de múltiples instàncies, la necessitat d’un pla urgent de
recuperació que contempli una actualització i increment de preus per aturar aquesta
pèrdua continuada dels últims deu anys. Aquesta recuperació és del tot necessària
per evitar el col·lapse del sector, per no comprometre més l’atenció a les persones i
poder millorar les condicions salarials dels professionals.
Fins a data d’avui, la resposta del Govern de la Generalitat ha estat una negativa a
acordar un pla de recuperació. Davant d’aquesta situació, les entitats sotasignants
no podem assumir més greuges en detriment de les persones que atenem i exigim
al Govern:
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L’actualització i increment de les tarifes per recuperar el poder adquisitiu perdut des
del 2009 com a via necessària per garantir la qualitat d’atenció a les persones, la
sostenibilitat dels serveis i les condicions laborals dels professionals.
Després d’aquesta dècada perduda, esperem del Govern de la Generalitat
diligència i compromís per revertir la greu situació que denunciem.”
Fins aquí el manifest i insisteixo el paper que avui hem volgut jugar, és de
merament altaveu d’aquesta reivindicació i d’aquest manifest conjunt de totes
aquestes entitats. Gràcies.

SR. GARCIA VALLE (CIUTADANS)
Sra. Alcaldesa si es tan amable. Nosotros como se había comentado, que antes de
debatir las mociones se hicieran las enmiendas “in voce”. Nosotros propondríamos
una enmienda de adición en el punto 2, centrados un poco en que esta ley de 2007
creemos que actualmente en el 2018-19, 12 años después, por eso creemos que
tiene sentido la enmienda, que es de adición.
Donde dice “sol·licitar al Govern de la Generalitat” añadir acto seguido en el punto
segundo “ l’actualització de la cartera de serveis socials que estableix la llei
12/2007, d’11 d’octubre, de serveis socials”, se trataría de, sin tocarlo
evidentemente, añadir esto, una enmienda de adición porque creemos que hace
mucho tiempo que esta ley está en marcha. Yo creo que el tema social de hoy no
se corresponde con lo que en su momento se hizo en esta ley.
Sería bueno implementarla. Sin modificar absolutamente nada simplemente
ahondar un poco más en que se modifique esa cartera porque entendemos que
hace falta. Gracias.

SRA. ALCALDESSA
Gracias Sr. García. Sr. Husillos.

SR. HUSILLOS GUTIERREZ (PSC-CP)
A ver yo, ningún problema en aceptarla en el bien entendido de que no afecta al
manifiesto y reitero, el manifiesto no es nuestro, no es una propuesta de texto que
hayamos hecho sino que nos es trasladada.

SRA. ALCALDESSA
De acuerdo, se acepta. Se acepta la enmienda.

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
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representació.
SRA. SANTÓN RAMIRO (REGIDORA NO ADSCRITA)
Gracias, votaré favorablemente a ambas mociones. Y sobre la moción de apoyo a
las medidas del pacto de estado contra la violencia de género, destacar que los
datos de la última macro encuesta del ministerio son demoledores y la realidad
política y vinculada a lo social, que estamos viviendo verdaderamente asusta. Creo
que la misma valentía que les pedidos a las mujeres, víctimas de violencia de
género, valentía para pedir ayuda, valentía para denunciar, valentía para en
muchos casos salir de sus casas y valentía para recuperar sus vidas, es la misma
valentía que tenemos que exigirles a nuestros políticos y a nuestros partidos. A
todos los políticos de este país. Valentía no en grandes discursos que salvan votos,
sino en hechos que salvan vidas. Gracias.

SR. JIMÉNEZ ARIZA (REGIDOR NO ADSCRIT)
Si gracias Alcaldesa. Votaré favorablemente a las dos mociones.
También quería hacer un comentario respecto a la moción 21, la moción de apoyo a
las medidas del pacto de estado contra la violencia de género. Tal como decía la
concejala de Igualdad, es lamentable que en el 2019 tengamos que estar dando
apoyo a un pacto que ha supuesto un avance para España, un avance insuficiente
como decía también M. Angeles pero, un avance de visibilizar y dar soporte a las
mujeres que están siendo asesinadas, en este caso y bajo este paraguas por sus
parejas y ex parejas.
Por eso, más allá de lo que dicen algunos partidos con un discurso claramente
populista y de aquellos que le dan soporte y le apoyan, es un problema que
tenemos identificado ya no sólo en España, sino en el mundo.
Los hombres están matando a las mujeres por el simple hecho de serlo y por
ejercer su poder sobre ellas y más allá de pedir derogaciones con argumentos
absurdos y estadísticas inventadas, lo que sí que haría falta después de 15 años de
la ley, es proponer una reforma seria, una reforma que amplíe la protección, ya no
sólo a las mujeres asesinadas a manos de sus parejas y ex parejas, sino a mujeres
asesinadas a manos de hombres, porque también es una estadística que no se
contabiliza, llevamos desde la puesta en vigor de la ley, 972 mujeres asesinadas en
manos de parejas y ex parejas, pero si contabilizáramos las mujeres asesinadas en
manos de hombres, el número sería mucho mayor.
Por eso hay que reformar esta ley para dar más protección inmediata tanto a las
víctimas como a los hijos e hijas de las víctimas, hay que ampliar la financiación
también para esta protección y dotar de más recursos a la administración local, que
es la administración más cercana la que puede dar, en muchos casos la respuesta
más inmediata ante un problema de esta gravedad y también como no, hay que
incrementar la inversión también en la educación y la pedagogía.
Porque nuestros jóvenes necesitan también tener esta conciencia y esta educación
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desde pequeños para que el mundo en un futuro sea un mundo en el que las
mujeres no se sientan amenazadas. Gracias.

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

SR. ALONSO NAVARRO (REGIDOR NO ADSCRIT)
A favor de las dos.

SR. GIMÉNEZ MÁRQUEZ (CUP-PA)
Bé, en relació a la 21 votarem a favor de la moció.
Caldria dir potser, que allò que ens sembla més interessant del plantejament de la
moció són els seus acords.
Coincidim amb el posicionament del “ni un pas enrere”, davant els atacs als
avenços en matèria de regulació de la violència masclista envers les dones. I, en
aquest sentit, trobem cabdal el punt quart que ens parla de: “rebutjar qualsevol
acord amb formacions que plantegen la supressió o reducció de les mesures de
protecció de les dones”. I és que, com van cridar milers de dones del moviment
feminista fa tan sols unes setmanes en convocatòries arreu l’Estat, també aquí a
l’Hospitalet, “amb els drets no es negocia”. Aquesta és la clau.
I és que la força del moviment feminista no l’aturaran, ni l’amagaran, partits ni
sindicats, ni qualsevol altre agent. El proper 8 de març, amb la convocatòria de
vaga general feminista de 24 hores, les nostres companyes ens tornaran a mostrar
que, sense dones s’atura el món i que no estan disposades a cedir ni mig pam en
les seves conquestes ni en les seves reivindicacions.
Tornant a la moció, des del grup municipal CUP-Poble Actiu volem assenyalar que,
tot i que la llei contra la violència de gènere en el seu moment va ser cabdal, i que
el Pacte d’Estat és una eina més, tots dos, encara estan allunyats de donar
veritables respostes a les violències masclistes. En aquest sentit, la manca de
recursos econòmics és una de les qüestions crítiques, però no només... la manca
de formació i l’excessiva visió penalista de les violències, sense entrar a abordar
l’arrel del tema, motiven massa angles cecs per tal d’afrontar unes violències que
són estructurals, causades pel sistema patriarcal i capitalista.
Perquè, quan parlem només de violència de gènere, estem obviant moltes més
formes de violència masclista, fins i tot assassinats masclistes, feminicidis, i que
segons la definició institucional de violència de gènere, no computen com a crims
de violència de gènere.
Per tant, quan parlem d’aquesta violència específica que rebem les dones, utilitzem
l’expressió de violències masclistes perquè el masclisme és el concepte que de
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forma més general defineix les conductes de dominació, control i abús de poder,
dels homes sobre les dones i que, alhora, ha imposat un model de masculinitat que
encara és valorat per una part de la societat com a superior. Tal i com explica la llei
catalana:
“entenem per violències masclistes totes aquelles formes de violència exercides
contra les dones, de forma puntual o continuada, amb la intenció de sotmetre-les sigui de forma conscient o inconscient-, que, per mitjans físics o psicològics,
incloses amenaces, intimidacions o coaccions, tinguin com a resultat un dany o
patiment físic, sexual o psicològic, tant si es produeixen en l’àmbit públic com en el
privat”.
A més de mantenir una relació d’explotació estructural envers les dones, les
violències masclistes tenen efectes directes sobre el benestar, la seguretat i la
integritat de les persones que les reben. Aquests efectes són múltiples i poden
afectar la salut física, psicològica i social de les dones i del seu entorn més proper.
Els diferents tipus i modalitats d’agressions, la seva coexistència, intensitat i duració
en el temps, marquen un impacte diferencial en la salut.
Per tant, existeixen moltes violències masclistes. Diferents tipus de violències
masclistes: psicològiques, sexuals, físiques, econòmiques, socials, simbòliques.
Violències que s’expressen en diferents modalitats, des de la violència institucional,
laboral o mediàtica, passant per la mèdica obstètrica, entre d’altres.
Per tant, si cal destacar algun apartat d’aquesta moció, tornem a repetir és aquell
que expressa que no volem ser còmplices de la violència masclista. Cal recordar
que, també actuen com a còmplices qui, en nom de la ‘raó d’Estat’ i de la prioritat
de la política, deixa intactes i inalterades les condicions, els llocs, les dinàmiques
amb les quals l’agressió ha tingut lloc. Qui tracta l’agressió que es produeix dins els
murs domèstics, com una simple ‘falta de tacte’ d’un home cap a una dona,
perpetrant la idea que és un problema d’àmbit privat i no públic, ni polític.
Mantenir el silenci respecte d’una agressió masclista, permet que els homes
agredeixin les dones amb impunitat i reforça la nostra vulnerabilitat. El silenci ens
transforma en còmplices i la complicitat amb aquestes violències, permet que
segueixin succeint. Així, el silenci és en si mateix una postura política que ajuda a
mantenir els privilegis masculins.
En relació a la segona, la 22, cal tenir en compte que la Generalitat acaba de fer un
increment de recursos propis, el passat dimecres 23 en relació al manifest per
donar suport als professionals de l’atenció a les persones amb discapacitat, però
això, aquest increment no soluciona el problema especialment perquè portem amb
aquest dèficit des de fa massa anys, amb els col·lectius amb més vulnerabilitat del
país.
Un dels col·lectius més castigats a tots els nivells, no pot ser que estiguin al límit de
manera permanent, durant tants anys i que hagin d’estar batallant per una vida
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digna cada dia de la seva vida. Els governs han de garantir que aquestes persones
puguin viure amb la tranquil·litat suficient com per poder afrontar una vida com la
resta de persones.
També hem de precisar que malgrat que el títol de la moció parla de “donar suport
als professionals de l’atenció a les persones amb discapacitat intel·lectual”, en el
seu contingut parla d’institucions. En aquest sentit, si haguéssim d’exigir amb més
precisió, també incorporaríem que es vetlli per la millora, en tots els aspectes, de
les condicions laborals dels milers de persones que treballen en aquests àmbits i el
reconeixement formal i efectiu de tots els perfils professionals que s’hi dediquen. En
aquest sentit, les beneficiàries directes d’uns serveis reconeguts i del tot
professionalitzats, serien les pròpies persones amb diversitat funcional.
La possibilitat de pujada del SMI s’havia manifestat amb antelació i la Generalitat
hauria d’haver previst algun tipus de reacció per tal de protegir el col·lectiu de
persones amb discapacitat que cada matí s’aixequen per anar a treballar i no fer-ho
com a efecte de la reacció de les plataformes d’entitats i les pròpies organitzacions.
Per altra banda, es reconeix el valor i l’esforç dels centres especials de treball per
oferir una possibilitat protegida de feina, a les persones amb diversitat funcional.
Però a aquestes alçades ja hauríem de poder pressionar de forma més ferma, per
l’exigència de l’increment de les possibilitats laborals en empreses ordinàries, per
tal de poder garantir un país i una ciutat realment inclusives.
Al mateix temps, des d’aquest grup municipal, volem posar en valor a les entitats
petites, humils i de barri que treballen cada dia per fer un món i unes ciutats més
inclusives, per a tothom. Entitats i col·lectius que no compten amb recursos ni
estructura empresarial. Aquestes entitats, com algunes que tenim avui presents al
Ple, fan cada dia molts esforços per ser altaveu de les necessitats especials de
moltes de les nostres veïnes. Des del grup municipal, volem aprofitar per agrair
enormement la seva feina desinteressada i sense cap ànim de lucre.
Però fer una moció per exigir aquestes qüestions a la Generalitat de Catalunya,
hauria de portar incorporades també, algunes preguntes al propi Ajuntament de
l’Hospitalet, com per exemple: quan i com hem avançat com a ciutat realment
inclusiva?, quines aportacions hem fet com a ciutat perquè les persones amb
diversitat funcional treballin en empreses ordinàries de la ciutat de l’Hospitalet?,
quins processos de contractació fa el propi Ajuntament de l’Hospitalet per tenir una
quota realment responsable de contractació de persones amb discapacitat? Quin és
el pla en aquest sentit, a curt, mig i llarg termini?.
I en segon lloc, no podem deixar de recordar que algunes de les institucions que
signen aquest manifest també han signat un comunicat denunciant la vulneració
diària d’un dret fonamental, com és el de l’accessibilitat a la ciutat, provocada pel
model de negoci de l’empresa Mobike promogut (i defensat aferrissadament) pel
propi Ajuntament de l’Hospitalet i el seu govern actual. La qualitat de vida i la
dignitat d’aquestes persones ve donada per les seves possibilitats laborals, però
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també pel dret a una ciutat realment accessible i que no posi més barreres que
aquelles que el propi sistema provoca. Gràcies.

La Sra. Secretària demana al Sr. Giménez Márquez el posicionament de vot.

A favor de les dues.
SR. MONROS IBAÑEZ (CiU)
Bé, en relació a la primera moció malauradament veiem que portem una legislatura
que durant molts plens es presenten mocions d’aquest tipus, no? I dic
malauradament perquè això vol dir que el problema està sense resoldre o pitjor,
moltes vegades s’agreuja no?. I per això dic lamentablement
Perquè el que estaria bé, és que no presentessin més mocions i que aquesta
violència de gènere, aquesta violència masclista s’hagués anat diluint fins
desaparèixer totalment, però malauradament passa el contrari i ho hem vist aquests
darrers mesos en situacions que han impactat molt a la societat i que d’alguna
manera com a persona, no?.
Perquè quan parlem de dones parlem de persones, quan parlem de col·lectius al
final sempre parlem de persones, no parlem d’una altra cosa que no siguin
persones, és molt lamentable tenir que seguir lluitant per una cosa tant normal com
seria el respecte a les persones i el respecte de la vida de les persones i de la
condició de les persones. I votarem a favor amb tota la convicció d’estar al costat
lluitant i esperant que no es produeixi cap víctima més. Ho diem amb tota la
consciència, amb tot cor, sabent que cada vegada que diem això passen al contrari.
I des de Junts per l’Hospitalet i el Jordi Monrós sempre tindreu el suport en
aquestes mocions però que realment algú ja ho ha dit aquí, que no siguin buides de
contingut no? A mi m’agradaria que puc fer per ajudar perquè moltes vegades
votant això, votem amb convicció però que podem fer tots per ajudar per solucionar
aquest problema no? Potser és el debat de fons perquè de moment amb les
mesures que posem i amb tot el que posem doncs no ens hem sortim, aquesta és
la realitat no? Per més que vulguem lluitar perquè no es produeixin aquestes coses,
aquestes situacions passen i se’ns escapa de les mans i no les podem evitar.
Per tant, torno a repetir tot el meu suport a aquesta moció més enllà de
políticament, personalment.
I en quan a la moció numero 22, també votem a favor.

SRA. ESPLUGAS GONZÁLEZ (PP)
Gracias Sra. Alcaldesa, el Partido Popular votará a favor de las dos mociones.
Como no puede ser de otra manera, el PP, ha estado, está y estará siempre al lado
de las víctimas de violencia de género.
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No sé si he entendido mal la exposición que ha hecho la Sra. Sariñena, ha dicho
además que habían conseguido muchas cosas para los socialistas, no sé si ha sido
una expresión desafortunada “para las mujeres socialistas”? Entonces, no, no.

SRA. ALCALDESSA
Sra. Sariñena luego contesta. Me parece que usted no lo ha entendido bien, pero
luego ya lo aclarará la señora Sariñena.

SRA. ESPLUGAS GONZÁLEZ (PP)
Está bien que luego la Sra. Sariñena lo aclare porque aquí gobernamos para todos
y no solamente cada uno para su partido político. Dicho lo cual, muestra de que el
PP es sensible con el tema de la violencia de género y trabaja para ello, es que
bajo el mandato del Partido Popular del Gobierno de España se firmó el Pacto de
Estado contra la violencia de género que hoy traemos aquí y el cual nosotros
también manifestamos como no puede ser de otra manera nuestro apoyo. El pacto
de estado contra la violencia de género.
El PP logró un pacto histórico con las diferentes fuerzas parlamentarias que
pretende atajar la violencia contra la mujer de una vez por todas. Un plan de 200
medidas y con un presupuesto de más de 1.000 millones para hacer frente a las
agresiones machistas.
El pacto de Estado contra la violencia de género busca que las mujeres y sus hijos
estén protegidas en todo momento, incluso desde que su médico de cabecera
identifique el más mínimo indicio de maltrato. Contempla medidas para prevenir la
violencia machista desde el colegio, ampliar la protección y cambiar los criterios de
acreditación de las víctimas para incluir a aquellas que aún no han interpuesto
denuncia y garantizar su seguridad y la de sus hijos. Otorga también una prestación
durante seis meses para que puedan comenzar su nueva vida.
Desde el PP somos conscientes que estas medidas ayudaran a la lucha contra la
violencia de género, pero desgraciadamente queda mucho camino por andar. Es
trabajo de todos, como sociedad. No podemos dar, parar o retroceder, debemos
seguir dando pasos firmes que consigan erradicar la lacra que actualmente se lleva
la vida por delante de tantas y tantas mujeres.
Por todo ello, como he anunciado al principio el PP votará a favor de la moción.
Respecto a la número 22, sobre el apoyo a los profesionales de atención a las
personas con discapacidad el PP también votará a favor.
Bueno, el mes de noviembre nos encontramos con una moción que presentaban
también el grupo socialista reivindicando el tema de la sanidad, de las mejoras en
sanidad, el mes de diciembre también el Partido Socialista trajo otra moción relativa
a los bomberos quieres denunciaban la falta de compromiso de la Generalitat, son
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colectivos que se han puesto en contacto con el gobierno y el gobierno lo ha
trasladado a su grupo municipal para traerlo al pleno, en todas ellas se reivindican
mejoras y bueno revertir los recortes que durante años han venido sufriendo estos
colectivos.
Hoy nos encontramos con los profesiones del tercer sector quienes denuncian la
falta de entendimiento con la Generalitat, desesperados ya por no conseguir
avances, para conseguir mejoras de aquellos que se dedican al cuidado de las
personas con discapacidad.
Lamentablemente estas mociones no hacen más que corroborar pleno tras pleno la
falta de sensibilidad, el desgobierno de la Generalitat y cuáles son las verdaderas
prioridades de la Generalitat, y está claro que no son las personas.
Estamos siendo testigos como el president Torra y su gobierno se están dedicando
a despilfarrar el dinero en viajes a Waterloo, Berlín, Suiza… haciendo un tour por
Europa a costa de los impuestos que pagamos todos los catalanes. Y dejando
desproveído a las personas que se dedican en este caso a cuidar de los más
débiles. Como dato, Quim Torra ha gastado 120.000 euros en viajes al extranjero
en seis meses, pero luego se niega a acordar un plan de recuperación para mejorar
la situación de los profesionales del tercer sector.
Esta es la verdadera cara de un gobierno que no gobierna, el gobierno de la
Generalitat y que se decida a enfrentarnos entre nosotros. Gracias.

SR. GARCIA ACERO (ERC-AM)
Moltes gràcies, jo em posicionaré sobre la moció 21, i el meu company el Coque ho
farà sobre la 22.
Sobre la moció 21 a ningú se li escapa doncs que aquesta moció que ERC votarà
doncs a favor i que presenten el Partit dels Socialistes, com ha presentat en altres
poblacions del nostre país, és com a resposta al pacte de PP-Ciutadans i Vox. Un
pacte de la vergonya, un pacte de les dretes espanyoles amb els feixistes i l’ultra
dreta de Vox, que és un pacte contra els drets de les dones.
La violència masclista és una de les xacres socials de la nostra ciutat. I la lluita
contra totes les classes de violències masclistes es un repte de tot el conjunt de la
societat, tant homes com dones.
Per aquest motiu des d’Esquerra hem defensat que les diferents institucions
públiques, que el Moviment feminista, que les entitats de dones treballin i sumin de
forma efectiva esforços per tal d’eradicar totes les violències masclistes.
Perquè la violència masclista i les diferents formes de violència masclista que
existeixen a la nostra societat, és l’expressió més greu de les desigualtats existents
entre dones i homes a la nostra societat.
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Per acabar amb la violència masclista, hem de ser capaços també d’acabar amb
aquesta cultura que la sustenta que és la cultura patriarcal, que és aquella que es
basa en el control, el poder i el domini de l’ home envers a les dones.
Per aquest motiu des de les diferents administracions, hem de ser capaços de
trencar i promoure polítiques que vagin en contra d’aquesta cultura patriarcal i per
ser més efectius per lluitar contra aquest model cultural patriarcal, hem de promoure
politiques d’igualtat efectiva entre dones i homes en els diferents àmbits de la nostra
societat.
A Catalunya disposem d’una bona Llei que és una bona eina, la Llei 5/2008,
d’ampli consens social i polític que permet doncs coordinar les diferents polítiques
contra les violències masclistes.
I també des de les diferents administracions, independentment del color polític, des
de la administració de la Generalitat de Catalunya, des dels municipis, des de la
Diputació de Barcelona i també des de l’Estat es fan politiques i es destinen
recursos.
Però també hem de ser molt conscients que hem de fer més i hem de destinar més
recursos en tots el àmbits. Però hem de tenir una cosa clara molt clara: Que els
drets de les dones no poden ser moneda de canvi per formar govern enlloc. Com ha
passat en el cas d’Andalusia, on les dretes espanyoles han pactat amb els feixistes
contra els drets de les dones.
I Esquerra Republicana de Catalunya, igual que hem fet durant aquests 87
d’història, continuarem lluitant per els drets de les dones, estarem al costat de la
lluita feminista i contra qualsevol tipus de violències masclistes.

SR.GARCIA MUÑOZ (ERC-AM)
Si, sobre la següent moció, jo a vegades al·lucino amb el cinisme dels
representants d’algun partit polític que ha format part d’un dels governs més
antisocials que hem tingut. Sobre aquesta moció de donar suport als professionals
de l’atenció a les persones amb discapacitat intel·lectual física, pluridiscapacitat,
salut mental, detenció precoç. Nosaltres donarem suport a aquesta moció perquè
compartim les reivindicacions i la necessitat de revertir les retallades dels passats
anys, en un àmbit tant sensible com aquest. El conseller El Homrani s’ha
compromès a estudiar les demandes del sector pel que fa a aquest pla urgent de
recuperació i millora del finançament així com articular diferents grups de treball en
el sector.
S´ha compromès també a impulsar una llei de concertació social en base a la
proposta legislativa que es promogui des de el tercer sector social de Catalunya i
també, vull reclamar aquesta implicació per part de totes les administracions, sobre
tot per exemple, en un àmbit com el de suport i finançament al centres especials de
treball, a l’hora per exemple d’implementar la pujada del salari mínim
interprofessional.
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Catalunya, cal recordar que és l’única comunitat que subvenciona aquests centres
especials de treball i llavors cal una implicació major des de totes les
administracions, també del govern espanyol i també a nivell municipal. Moltes
gràcies. Votarem a favor.

SRA. CARBALLERIA PASCUAL (ICV-EUiA-PIRATES-E)
Bueno, jo defensaré la moció de suport a les mesures del pacte d’estat contra la
violència de gènere. Avanço que votarem a favor d’aquesta moció.
Ens trobem en un moment, on el moviment feminista està molt fort, però també el
masclisme s’està estenent i expressant amb més violència i volem dir que no
donarem un pas enrere, continuarem lluitant per els nostres drets, sigui qui sigui.
Com per exemple, ho hem pogut comprovar a Andalusia amb la irrupció d’un partit
que expressament ha demanat derogar totes les lleis contra la violència de gènere.
Un partit que podrà tenir incidència política, també gràcies entre d’altres, com poden
ser el PP i Ciutadans, que a pesar de todo, volen i pacten amb ells.
I aquestes serien una de les primeres mesures per tal d’aconseguir un país més
feminista o que, respecti els drets de les dones, no tolerar aquests comportaments i
sobretot no treballar amb gent que porta aquestes premisses. Perquè els nostres
drets no es negocien, i en aquest cas, s’està negociant amb ells i considerem que
bueno, n’hi ha partits com aquests que he comentat a Andalusia, que consideren
que no és una xacra, la violència masclista, i res més lluny d’aquesta realitat.
Sembla mentida que algú avui dia s’atreveixi a afirmar que no patim violència
masclista, que no vivim en una societat masclista i que no estem lluny de
aconseguir l’ igualtat.
Patim una violència estructural i hem de conviure amb els privilegis que gaudeixen
els homes, mantenint aquest sistema heteropatriarcal i només donarem unes
dades: al 2019 ja portem 6 víctimes de violència masclista, al 2018 van ser 46
víctimes de violència masclista, al 2017 van ser 154. I des de que tenim dades
oficials arribem quasi a 1000 víctimes de violència masclista, des de que tenim
dades només.
I encara hi ha persones que neguen aquesta evidència i aquesta violència
estructural contra les dones. Nosaltres votarem a favor d’aquesta moció, encara
que en el seu moment quan es va fer el Pacto de Estado contra la violència de
genero, nosaltres el vam criticar i ens vam abstenir d’aquest pacte, perquè? per que
considerem primer que a aquest pacte li manca la perspectiva feminista suficient.
Una altra cosa seria que, deixessin parlar a les persones, en aquest cas a una dona
i calléssiu una mica també. Una d’elles és que el pacte es circumscriu només a la
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violència masclista, únicament a l’àmbit de la parella i l’ex parella, per nosaltres això
és un dèficit d’aquest pacte.
Altre qüestió és que manca de mesures que fomentin l’igualtat entre dones i homes,
és a dir la desigualtat té un origen i és l’origen d’aquestes violències masclistes i
aquest pacte hauria de parlar d’aquest origen de la violència masclista que és la
bretxa salarial, les desigualtats de les dones envers els homes.
I sinó arribem a aquesta arrel, mai podrem eradicar la violència masclista i per tant
aquest pacte no parla d’això i molt important també és la manca explicita de dotació
pressupostària, que hem reclamat insistentment i que la poca voluntat de complir
amb aquest pacte fa que es converteixi en un brindis al sol. Si no tenim recursos
per portar a terme aquestes polítiques no arribarem enlloc. Per tant, considerem
que aquest pacte, en aquell moment tenia unes mancances que ens feia molt difícil
donar-li suport.
Amb l’arribada del govern socialista, esperàvem es donés compliment a aquest
pacte, però a banda de la comissió de seguiment paralitzada, no hem trobat ni una
sola mesura que costés un euro i s’hagués posat en marxa. Sense diners no es
poden fer polítiques de qualitat.
Per tant, continuem reclamant un compromís real amb la condemna que patim amb
la violència masclista en tots els seus àmbits. I aquest compromís necessita de
finançament i una aposta forta per part de tots per acabar amb la xacra de la
violència masclista amb urgència. Perquè ens estan matant.
Una altra cosa que volia comentar, és que, algun company que ha dit que podem
fer per acabar amb aquesta xacra a banda de les grans polítiques, dels grans
pactes, de tot això que fem? N’hi ha coses molt senzilles que pot fer qualsevol
home cada dia, i és no tolerar comportaments masclistes, no exercir-los,
condemnar qualsevol comentari o actitud masclista que hi hagi al seu voltant i això
no es fa avui dia. Cada dia tots veiem, escoltem i patim comportaments masclistes
amb tolerància per part de tots els que tenim al davant.
Per tant, el primer pas i senzill és aquest, no tolerar-ho des de el carrer, de de
qualsevol lloc, a partir d’aquí podem continuar construint una societat més feminista
per a totes. Gràcies.

SR. NIETO MARTINEZ (ICV-EUiA-PIRATES-E)
Si, votarem i donarem suport com diria aquell amb les dues mans a aquest
manifest. I volíem òbviament situar aquesta justa reivindicació del conjunt
d’empreses i projectes del tercer sector d’atenció a les persones amb discapacitats,
però posar diversos elements sobre la taula. D’una banda la fragilitat estructural de
l’atenció a les persones més vulnerables a la nostra societat.
Queda palès amb aquest manifest la situació actual que coneixem de gent propera,
d’entitats que treballen dia a dia, colze a colze, del que aquestes persones
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necessiten i aquestes empreses, aquests projectes, necessiten més mitjans
materials i humans. De fet, nosaltres elevem una mica el debat, es a dir, creiem que
hauríem de fer un estudi, un treball, un pacte que situés directament quins serveis
hauríem de garantir l’administració pública respecte a aquest tipus de servei. Per
que, què passa? Moltes vegades, la majoria dels cops son serveis externalitats per
les empreses, son concursos, son serveis i totes les administracions públiques fan
una cosa que ho marca la llei però al final fa de galant de la precarització, es a dir ,
al final els concursos els guanyen aquelles empreses que tenen els preus més
baixos, i això afecta, salaris, condicions, etc, etc.
Per lo tant ,és un, com es diria en castellana llengua “la pescadilla que se muerde la
cola”. Ens trobem que la pròpia administració pública precaritza els serveis
d’atenció a les persones entre d’ altres serveis i altres elements per lo tant és un
debat de fons, que l’administració pública en general, ajuntaments, generalitat,
estat, hauria de situar com un element fonamental, recuperació de serveis o
incloure serveis d’atenció a les persones més vulnerables com serveis que hauríem
de garantir l’administració pública amb funcionaris, personal laboral, etc, per
garantir aquelles condicions laborals i d’atenció mínimes. Perquè moltes vegades
aquestes empreses, aquests projectes del tercer sector tiren de voluntaris i de
voluntarietat d’aquests treballadors i treballadores, de treballadors socials.
Per lo tant falta realment un gran pacte podríem dir, sobre la dependència. Que
abarquès el conjunt d’organitzacions i de partits polítics. I es aquí on s’ha de situar
sobre la taula aquest manifest, a els grups que governen la Generalitat els hi hem
de dir això. Que garantim els drets i els serveis als més febles i avui i sempre això
serà un acte de plena sobirania. Per lo tant, situem elements de quotidianitat de
realitat material de la nostra gent, de la gent més feble com un element fonamental
de l’acció política, 10 anys són molts anys sense ajudar a revertir retallades i a
millorar els serveis.
Per lo tant, agrair des de aquí al conjunt d’entitats i aquelles entitats que la nostra
ciutat fan aquesta tasca, algunes com Tallers Bellvitge, Asprosec, aquí tenim el
company que hi és present al Ple, son serveis i persones que es dediquen amb cor i
ànima plenament per garantir la cohesió social i d’inclusió dels més febles i des de
aquí tot el nostre suport. Gràcies.

SR. GARCIA VALLE (CIUTADANS)
Muchas gracias sra. Alcaldesa. Miren, aquí me dan algunos apuntes normalmente
los asesores, nos explican un poco, piensan más o menos como debe ir el debate
en cualquier moción de este tipo, pero es que yo me resisto a no intervenir en una
dirección que nada tiene que ver con los apuntes que tengo.
Porque es que lamentablemente oír algunas exposiciones de algunos partidos en
este Pleno, respecto a esto me produce verdaderas nauseas. Que miedo le tienen
ustedes a Ciudadanos, explíquenme que miedo le tienen, que intentan implicarlo en
cuestiones que está demostrando ampliamente que estamos absolutamente en
contra. Cuando ustedes intentan identificar a Ciudadanos con Vox, no hacen más
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que una política sobre todo en estos temas de violencia de género, una política
partidista y partidaria intentando ponernos a los pies de los caballos cuando saben
que hemos dicho y hecho por activa y por pasiva todo lo contrario a lo que ustedes
pretenden aquí dar a entender, todo lo contrario. Y me remito a lo que se ha firmado
incluso en Andalucía, pues mire lo tenemos aquí en el punto 84 de las casi 100
medidas que hemos hablado con el PP, no con Vox, que nos hemos apartado de
ellos en cuanto a todo este tipo de políticas que proponían.
El Sr. García del Valle exhibe un documento
Largamente sí señor, no se ría usted, es así. Mire en el punto 84, dice lo siguiente:
esto es un pacto al que se llega obviamente para defender precisamente a las
mujeres, para defenderlas, no para lo que ustedes quieren dar a entender aquí.
Mire, dice, “Impulsaremos un gran acuerdo contra la violencia de género en
Andalucía, que desarrolle en nuestra comunidad los avances logrados con la
aprobación del Pacto de Estado contra la violencia de género y que incremente con
dotación presupuestaría suficiente todas y cada una de la medidas previstas en la
Ley 7/18, de 30 de julio, por la que se modifica la Ley 13/7, del 26 de noviembre, de
medidas de prevención y protección integral contra la violencia de género a fin de
acabar con esta con esta lacra social”.
Ciudadanos no ha pactado absolutamente nada con Vox, al contrario, no ha
permitido que se mueva ni una coma del pacto nacional contra la violencia, que lo
firmó Ciudadanos. Es mentira todo lo que ustedes dicen aquí, es absoluta mentira.
Mire que ya no cuela, que la gente no es tonta, que no intenten ustedes en algo que
deberíamos estar todos al cien por cien juntos, utilizarlo como una herramienta
partidista, para manchar a partidos que están libres de sospecha en ese aspecto y
se ha significado siempre contra la violencia machista y que lo han expresado en el
parlamento y que lo expresan en sus pactos, a los que llegan con acuerdos para
que nadie, nadie en este país, dude absolutamente de las intenciones de
Ciudadanos. Pero qué miedo le tienen ustedes a Ciudadanos, que tienen que
mancharlo de esa manera o intentar mancharlo y mire Sr. Fran Belver, la prueba de
eso es que, el otro día cuando nos reunimos con ustedes en la comisión
permanente de presidencia, usted, me tendrá que explicar si cuando usted está en
representación de la Alcaldesa y tiene que tomar decisiones por delegación, sus
acuerdos valen o no valen, o luego se lo desautoriza la Sra. Alcaldesa.
Usted cuando nosotros propusimos adherirnos a esta moción de la violencia de
género, usted dijo que sí por dos veces. Yo le pregunté y usted dijo que si, es más,
recapitulando cuando se dijeron qué mociones iban a ir al pleno, y la Secretaria
hizo, y aquí lo muestro, un acta comentando, recapitulando y decía que ustedes
estaban de acuerdo con que Ciudadanos estuviera adherido a esa moción pues
oiga no sé qué autoridad tiene usted cuando después a los dos días, después de
haber admitido que fuéramos con ustedes y yo tengo que pensar que porqué no
quieren que estemos con ustedes en esa moción, si lo que hace falta es unir
fuerzas.
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Ojalá todo el mundo se hubiera adherido, es verdad que votan a favor pero ojalá,
ésta hubiera sido una moción conjunta de todos los grupos y ustedes nos dicen que
no y nos mandan un email diciendo que donde dije digo, digo diego, es vergonzoso
y lamentable que ustedes simplemente por intentar excluirnos, cuando debería ser
lo contrario hagan estas políticas partidistas con la violencia de género.
Es lamentable Sr. Fran Belver, sinceramente se lo digo sin acritud, oiga si usted no
puede tomar decisiones, no las tome, que no le desautorice luego la Alcaldesa,
porque yo creo que usted estaba legitimado aquel día para decir lo que dijo, dijo
que sí y luego nos mandan un email y dicen que no, que nos quieren sacar de la
moción.
Eso demuestra claramente que efectivamente a ustedes lo que le interesa no es la
violencia de género, sino marcar territorio excluyendo a partidos que están de
acuerdo con eso para hacer política partidista. Mire Sr. Fran Belver, eso son malas
artes en la política. Yo le ruego que cuando usted tome una decisión sea capaz de
llevarla hasta el final, no desdecirse después porqué dice usted que se han reunido
ustedes y han concluido que Ciudadanos no tiene que estar ahí adherido. Pero
porqué, que les molesta que Ciudadanos diga que si, que está en contra de que
nadie toque ni una coma de la violencia de género, de que hay que apoyarla todos
con fuerza, todos los políticos que creen en esas políticas deben apoyar y ustedes
los excluyen. Porque lo que intentan es marcar, sacar la patita y podernos
criminalizar porque le tienen mucho miedo a Ciudadanos.
Mire, no han asimilado ustedes todavía que han perdido las elecciones y que los
han echado de la Junta de Andalucía, que ha querido un cambio. Asimílenlo y dejen
de dar ya patadas y pataletas al aire porque eso ya no lo cambia nadie. Lo podrán
cambiar las próximas elecciones, si alguien cree que se ha equivocado y quieren
que ustedes vuelvan a gobernar en Andalucía.
A pesar de que ustedes dicen que han ganado las elecciones es cierto, también las
ganamos nosotros aquí en Catalunya y no hemos podido gobernar
desgraciadamente, es así y eso es legítimo. Porque es legítimo para ustedes
cuando quieren y cuando no, y aquí ha pasado pues que la realidad es que han
perdido un montón de votos porque 40 años obviamente de historias y de
corruptelas en Andalucía, les han pasado factura. Lo mismo que se la van a pasar
en otros sitios pero miren, claro que estamos de acuerdo, claro que estamos de
acuerdo, claro que queremos unirnos para luchar contra la violencia de género.
No hagan más demagogia, intenten ustedes no criminalizar a partidos que estando
absolutamente de acuerdo, que lo han demostrado en el pacto donde se hizo ese
pacto nacional, y han estado ahí y lo escriben y lo dicen permanentemente. Nos
hemos apartado de Vox en ese tema concretamente, pero vamos con una
distancia, es que lo dijimos desde el primer momento, que no estábamos de
acuerdo y ustedes se empeñan, los grupos políticos que hacen demagogia con
estas cuestiones y que debía de caerse la cara de vergüenza, que con un tema tan
sensible, como la violencia contra las dones, entre en la política de esta manera.
Pues se empeñan permanentemente en mezclarlo y sacar aquí a Vox.
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Que lo hemos dicho, por activa y por pasiva y lo seguimos repitiendo, nosotros
siempre vamos a estar al lado de las mujeres, lo hemos demostrado, no intenten
criminalizar a un partido que es limpio, pero porqué lo hacen, evidentemente por
que le tienen mucho miedo a Ciudadanos. Porque los va a sacar de los gobiernos
donde están, tanto aquí en Cataluña, como en los demás sitios donde está el
Partido Socialista, que lleva un montón de años abusando en muchas políticas.
No quisiera hablar yo aquí de las corruptelas de Andalucía, que es lo que han
hecho que ustedes se marchen del gobierno. Que los propios ciudadanos
andaluces los han echado. Hagan el favor de tener gracia torera y no intentar
criminalizar a un partido como Ciudadanos que está luchando exactamente igual
que otros contra la violencia de género. Que no cuela porque los ciudadanos no son
tontos, saben perfectamente lo que se dice, lo que se hace y sobre todo lo que se
escribe, aquí está escrito, aquí están los acuerdos en el punto 84 donde dice
literalmente que no moveremos ni una coma, al contrario, que dotaremos
presupuestariamente para luchar contra la violencia de género.
Porqué se empeñan ustedes en criminalizarnos, porqué se empeñan en excluirnos
de esta lucha que es de todos, de hombres y mujeres. Ni izquierdas, ni derechas, ni
centro, todos estamos en esa dirección y si hay algún partido populista que intenta
apartarse, que no cuente con nosotros.
Ya lo hemos demostrado por lo tanto ya vale de intentar criminalizar a un partido
que está limpio y que es si cabe tan abanderado como el que más en la lucha
contra la violencia de género. Sr. Fran Belver, estoy muy disgustado con su
posición del otro día, usted no debía habernos excluido de algo que creo que a
usted no le perjudica, el que nosotros vayamos juntos en una moción y que lo
acepto y luego después no sabemos por qué fue usted desautorizado por su grupo
o por su jefa, la Sra. Nuria Marín, de manera que esto demuestra que ustedes la
intención que tienen con estas mociones, no es defender a las mujeres sino hacer
política partidista excluyendo a quienes ustedes les parece porque lo que intentan
es criminalizar a un partido que quiere ir con ustedes, con ERC y con cualquiera
que se manifieste en contra de la violencia de género y ustedes no nos lo permiten.
Explíqueme porqué, deme un razonamiento para que yo me crea que usted puede
tener razón en excluirnos de este pacto, porque es que no le veo otra inclinación
nada más que el hacer lo que ustedes saben hacer, política sectaria.
O sea que aquí, los únicos que quieren a defender a las mujeres son ustedes, los
demás de centro, de izquierda o de derecha o de la ideología que tengan, salvo
algún partido populista, del que tenemos que huir todos como de la peste, en estos
temas, si, si, si, si

Se escolten veus sense micròfon
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tenemos que huir todos si señores, o creen que no? Yo creo que sí, por lo tanto me
parece banalizar lo que estoy diciendo, banalizar la violencia de género con esas
sonrisas y esas risas que ustedes están haciendo aquí. Es una falta de respeto a
las mujeres, nosotros lo decimos. Yo, mi partido, desde el corazón no hacemos
política con estas cuestiones.

SRA. ALCALDESSA
Gracias Sr. García. ¿Si puede decir el posicionamiento de las dos mociones? ¿A
favor de las dos? De las dos. Tome nota Sra. Secretaria.

SRA. SARIÑENA HIDALGO (PSC-CP)
Si gracias, yo en principio para clarificar el comentario que ha hecho la regidora
Sra. Esplugas, que hacía mención a la última frase de mi intervención, que hacía
referencia a la moción. Voy a leerla para si no se ha entendido o no me he
explicado bien en su momento, para que quede clarificado.
Yo decía como punto y final decíamos “no podemos permitir que se nos robe la
memoria de los movimientos feministas y lo que nuestro país ha conseguido”, es
verdad con los gobiernos socialistas y con los gobiernos progresistas, por eso
cuando he dicho socialistas, me refería a los gobiernos. Hay que pensar que la ley
integral se aprobó con el gobierno socialista de Rodriguez Zapatero y la ley
autonómica catalana ha sido con un tripartito de fuerzas de izquierdas, con lo cual,
si me he explicado en su momento mal porque a lo mejor ha quedado un poco
extraña la respuesta que daba, era eso, lo que habíamos conseguido para las
mujeres de la ciudad y de nuestro país y de todo el mundo, con toda sinceridad.
Porqué, ya le he dicho antes, ha sido una ley que ha sido un ejemplo, ha sido
pionera, se ha copiado en diferentes estados por cómo estaba trabajando y
desarrollando el esfuerzo para erradicar esta violencia de género. Con lo cual, si me
he explicado mal o no se ha entendido, pero sí que es verdad que esto se ha
conseguido con gobiernos socialistas y gobiernos progresistas.
Luego una cosa, nada más decir del pacto de estado. Antes también lo comentaba
en la intervención, que tenemos todavía aún mucho que trabajar y con todo lo que
hemos avanzado a nivel legislativo, aún queda mucho por andar.
Es cierto, es cierto, justamente el pacto de estado sí que recogía una parte de esos
avances que queríamos llevar a cabo, pero sí que es verdad que en el Real Decreto
del 3 de agosto del 2018, es cuando se ha puesto ya la inversión de 220 millones
para poder llevar a cabo esas políticas de prevención, de acompañamiento, de
seguridad a la víctima, con lo cual, a veces que hay otros compañeros que nos
sacan mociones de hacer diferentes cursos de coeducación, hacer diferentes
cursos de protección, pues justamente nosotros desarrollaremos unos proyectos de
estas características que el estado nos lo financiará. Y ya desde el área nuestra
estamos desarrollando esos proyectos para mejorar.
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Que queda mucho por hacer, es cierto. Por eso, más que nada era clarificarlo y yo
creo que si nos sumamos y trabajamos entre todos mejor que mejor. Gracias.
SR.BELVER VALLES (PSC-CP)
Si gracias Sra. Alcaldesa. Porque creo que aún no había abierto la boca, como es
habitual en el señor García se ve que se aburre, si yo no le digo algo.
Pero a ver de entrada, pedirle disculpas. Es cierto, es cierto yo en la comisión
informativa acepté la adhesión y fue un error mío. Fue un error mío que creo que
nos pasó a todos los que estábamos en la comisión informativa, nos desbordó
usted por sorpresa, y yo luego al compartir con mis compañeros y mis compañeras
del grupo la comisión informativa vimos todos, vimos conjuntamente, que no tenía
razón de ser.
Seguramente y viendo el resultado de la votación, que todos los grupos votamos
favorablemente seguramente, es posible, que hubiera sido ideal hacer una
declaración institucional porque todos estamos de acuerdo. Pero no siendo así, no
nos parecía, no nos pareció como grupo municipal razonable presentar esta moción
con la adhesión del grupo de Ciudadanos, pero insisto, disculpas, fue un error mío.
Y yo luego hablo con mi grupo, es que nosotros tenemos como costumbre, que se
puede considerar buena o mala, hacerlo todo de una manera democrática, lo
hablamos entre todos y decidimos, y entre todos decidimos, hacer eso.
Si usted considera que a partir de aquí, yo no soy su interlocutor pues usted decida
lo que considere más oportuno. Mire, de toda esta historia yo lo que creo que es
fundamental es que estamos hablando de la violencia contra las mujeres, del pacto
de estado, de que las administraciones hagan su trabajo. Eso es lo fundamental.
Y en su extensa intervención usted no ha hablado nada de la violencia contra las
mujeres porque lo que a usted le interesa es todo lo demás, es el ruido.
A nosotros no nos interesa el ruido, no nos interesan las declaraciones, no nos
interesan las manifestaciones, nos interesan los hechos. Por eso damos soporte al
pacto contra la violencia de género que se aprobó como explicaba la Sra. Esplugas
con un gobierno del PP, pero que ha sido cuando ha llegado un gobierno del PSOE
que se ha aplicado un real decreto que además de hacer un pacto contra la
violencia de género, además se ponen recursos.
Porque durante los gobiernos del PP con el apoyo de Ciudadanos ese pacto tenía
cero euros dedicados al desarrollo del mismo. Con lo cual tal como explicaba la
Sra. Sariñena son las políticas progresistas las que favorecen a las mujeres.

SR. MONRÓS IBÁÑEZ (CiU)
Bé, jo respecte d’aquesta moció lamentablement, igual que deia al principi, que
lamentablement s’ha de presentar aquesta moció perquè vol dir que està passant
alguna cosa a la societat, que no es soluciona.
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Lamentablement també dir que em sembla que s’ha produït un debat que hem
esgotat minuts estèrilment no? Estem parlant, torno a repetir, no només de política,
en tot cas parlem de política, per que ho fem la seu d’un plenari de l’ajuntament en
el que fem política. Però estem fent política per als ciutadans, per persones i estem
parlant de dones, no estem parlant de dones o com altres vegades parlem de
col·lectius, parlem de persones, i davant d’aquest tema de parlar de persones jo
personalment, i Junts per Hospitalet, ja ho hem dit abans, votem a favor d’una
mesura que ajuda, que fa que les coses millorin per les persones.
Lamentablement torno a dir, aquesta moció ojalà no s’hagués presentat però més
lamentable em sembla que hi hagi gent que hagi utilitzat minuts i minuts i minuts per
una confrontació purament electoral de cara el maig del 2019.

SRA. ESPLUGAS GONZÁLEZ (PP)
Sí, yo me gustaría decirle tanto al Sr. Belver como a la Sra. Sariñena que miren
desde arriba, o sea que la perspectiva es de que todos los gobiernos de España, en
este caso pues, hemos luchado contra la lacra que a día de hoy, lamentablemente,
se lleva la vida de tantas y tantas mujeres por delante. Entonces, seamos
progresistas o no, ustedes serán progresistas y serán socialistas, pero
independientemente de eso, el gobierno del PP también ha luchado contra y la
muestra es que bajo el gobierno del PP se pactó el pacto que ustedes traen hoy
aquí.
Por tanto, yo les animo a que desde una perspectiva amplia y amplia de miras,
ustedes reconozcan que todos los gobiernos estamos trabajando en la misma línea,
no solamente el Partido Socialista, sino todos. Porque es un problema que atañe a
todos los ciudadanos sean socialistas o no lo sean, por tanto, animarle una vez más
a que cambie de perspectiva y mire ampliamente a la sociedad y ayude a contribuir
a la lucha contra la violencia de género. Gracias.

SR. GARCIA VALLE (CIUTADANS)
Sí, decirle al Sr. Fran Belver que oiga, Sr. Fran Belver, en fin para mi usted sí que
es un interlocutor válido, para quien parece que no es usted un interlocutor válido
es para su propio partido que luego le desautoriza. Es decir, si usted está
legitimado y creo que sí y autorizado y por delegación preside una reunión y acepta
cosas que luego después se las tira atrás su propio partido, parece ser y para mí
seguirá usted siendo un interlocutor válido. Ahora, hágaselo mirar, si son los de su
propio partido el que no es un interlocutor válido porque le desautoriza, pues
hágaselo mirar.
Y en cuanto a lo que no hemos hecho, claro que lo hacemos cada día. Lo decimos
permanentemente y es verdad y a nosotros nos duele que este tema se utilice
partidariamente, nosotros estamos manifestando permanentemente, es que no
sabemos cómo hay que decirlo, y ustedes nos quieren meter en el saco que no toca
hombre. Porque nos apartamos de ese saco, nos apartamos porque creemos
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firmemente en que hay que defender a las mujeres de la violencia de género,
porque creemos que evidentemente hace falta una ley y dotarla de presupuesto,
claro que sí de dinero. Porque sino tampoco sirve para nada, bueno como pasó con
la ley que hizo el Sr. Zapatero del tema de, para los señores mayores, que están
esperando todavía de la dependencia, de la ley de dependencia. Que estamos
esperando todavía, que algunos se han muerto sin esos recursos que les
prometían, no había presupuesto. No hacemos eso, no hay que hacerlo, no hay que
repetir ese error con las mujeres.
Y lo hemos dicho y se lo he leído, en el pacto, que fue con el PP, en el número 84
de ese pacto habla claramente de lo que proponemos, y de dotar
presupuestariamente, que no se toque ni una coma de lo que ya está establecido,
de lo que se pactó donde hay que pactar las cosas. Y en cualquier caso hay que
pactar cosas de este tipo, para que a las mujeres se las defiendan realmente.
Pero dar aquí cifras, porque dice usted, ha entrado en el debate, claro que entro en
el debate. El debate fundamentalmente es la defensa en la que estamos de
acuerdo y la que queríamos ir todos al unísono. Es verdad, una declaración
institucional hubiera sido mejor.

SR.BELVER VALLES (PSC-CP )
Muy breve. Para que no diga que lanzo cuestiones de juicios de valor míos. Voy a
decirle un par o tres de cosas que han dicho o escrito ustedes: programa electoral
de Ciudadanos en el 2015 “Hay que igualar las penas con independencia del sexo
del agresor, hay que acabar con el agravante por cuestiones de género, nosotros
defendemos la asimetría penal”, eso lo decía Ciudadanos, que incluso el Tribunal
Constitucional dijo que eso no tenía ningún sentido y que debía haber un agravante
por cuestiones de género, con lo cual ustedes han dicho eso, no yo, ustedes han
dicho eso, ustedes es lo que defienden y lo que proponen, porque lo pone su
programa electoral del año 2015.
Y mire, el hoy candidato en Valencia de sus filas, abro comillas “la mayor parte de
las denuncias por violencia de género son falsas”, eso lo dijo el Sr. Toni Cantó
candidato suyo en Valencia.

SRA. ALCALDESSA
Dit tot això, quedarien aprovades les dues mocions per unanimitat, per tant ens hem
de felicitar, encara que hi ha molta feina per fer i evidentment jo vull posar també
sobre la taula una cosa que és evident i que és obvia. No tots els partits som iguals
ni tots els governs som iguals. Dit això passem a l’apartat de les mocions de
Ciutadans.

La Sra. Alcaldessa-Presidenta, finalitzat el debat, declara les mocions
número 21 i número 22 aprovades, amb el resultat de la votació que es recull a
continuació.
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MOCIÓ 21.- DE SUPORT A LES MESURES DEL PACTE D’ESTAT CONTRA
LA VIOLÈNCIA DE GÈNERE.
Aquesta moció ha estat aprovada per unanimitat dels assistents presents
en el moment de la votació.

El text definitiu aprovat de la moció, és el següent:
L'aprovació per part del ple del Congrés dels Diputats de la Llei orgànica 1/2004, de
28 de desembre, de mesures de protecció integral contra la violència de gènere, va
suposar un revulsiu, en tots els seus aspectes, de les polítiques de la violència
contra les dones, pel fet de ser-ho, consolidant-se com a model internacional
després de la seva entrada en vigor.
De fet, Espanya va rebre a Ginebra un dels esments d'honor del Premi de
Polítiques de Futur (Future Policy Award 2014) que l’ ONU Dones, World Future
Council i la Unió Interparlamentària concedeixen a les millors lleis i polítiques del
món que persegueixin posar fi a la violència exercida contra les dones i les nenes,
una violència que qualifiquen com una de les formes més generalitzades d'abús
contra els drets humans.
L'esmentada Llei Integral estatal, i la d'àmbit català, la Llei 5/2008, del 24 d’abril, del
dret de les dones a erradicar la violència masclista, són els dos instruments legals
amb els quals ens hem dotat per a lluitar contra la violència masclista que amenaça
la llibertat i la seguretat de les dones.
El 15 de novembre de 2016, el Ple del Congrés dels Diputats va aprovar, per
unanimitat, una Proposició no de llei per la qual s'instava el Govern a promoure la
subscripció d'un Pacte d'Estat en matèria de Violència de Gènere, pel Govern de la
nació, les Comunitats Autònomes i ciutats amb Estatut d'Autonomia i la Federació
Espanyola de Municipis i Províncies, que continuï impulsant polítiques per a
l'erradicació de la violència sobre les dones com una veritable política d'Estat. El
Congrés, en la seva sessió plenària del 28 de setembre de 2017, va aprovar, sense
cap vot en contra, l'Informe de la Subcomissió per a un Pacte d'Estat en matèria de
violència de gènere.
D’altra banda, la Comissió d'Igualtat del Senat va decidir, el 21 de desembre de
2016, la creació d'una Ponència que estudiés i avalués, en matèria de violència de
gènere, els aspectes de prevenció, protecció i reparació de les víctimes, analitzés
l'estratègia per a aconseguir i implementar un Pacte d'Estat contra la Violència de
Gènere i examinés la Llei orgànica 1/2004, de 28 de desembre. El 13 de setembre
de 2017, el Ple del Senat va aprovar, per unanimitat, l'Informe de la Ponència
d'Estudi per a l'elaboració d'estratègies contra la violència de gènere.
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Els informes de Congrés i Senat, contenen un conjunt de propostes per a prevenir i
combatre la violència contra les dones i la violència domèstica, i per a millorar en la
resposta que, des de les institucions, es proporciona a les dones víctimes i a les
seves filles i fills menors o als menors sota el seu guarda, tutela o acolliment.
Comptem, per tant, amb un gran acord polític i social, que recull el compromís de la
societat en la lluita contra la violència de gènere, que ha deixat de ser un assumpte
privat per a esdevenir una qüestió d'estat. Un pacte necessari davant les dades
esgarrifoses sobre la violència que suporten les dones pel fet de ser-ho i de la qual
també es veuen afectats els seus fills i filles.
Una de les mesures del Pacte d'Estat contra la violència de gènere planteja la
necessitat d'adoptar les modificacions legals oportunes perquè l'Administració local
pugui dur a terme actuacions de promoció de la igualtat entre homes i dones, i
també contra la violència de gènere, ja que es tracta de l'administració més pròxima
a la ciutadania i, per tant, a les víctimes. En aquest sentit, es planteja que aquestes
qüestions han de formar part del catàleg de matèries recollit com de competència
pròpia dels municipis en l'article 25.2 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de
les Bases del Règim Local.
Per tant, era imprescindible la modificació de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, per a
permetre el desenvolupament de polítiques contra la violència de gènere. Aquesta
reforma va ser duta a terme pel Reial decret llei 9/2018, de 3 d'agost, de mesures
urgents per desenvolupar el Pacte d'Estat contra la violència de gènere.
Segons l'última macroencuesta sobre la violència de gènere realitzada pel Ministeri
de Sanitat i Igualtat:





El 12,5% de les dones majors de 16 anys han sofert violència de gènere
alguna vegada en la seva vida, la qual cosa en termes absoluts suposa 2,5
milions de dones a Espanya.
El 2,7% de les dones majors de 16 anys han sofert violència en l'últim any.
El 64% dels fills i filles de les víctimes van presenciar els episodis de
violència.
Però, només el 28,6% va presentar denúncia.

Malgrat aquestes dades demolidores que expliquen per si sols la necessitat de
polítiques específiques, també hi ha unes altres que van indicant els canvis que
s'estan produint, entre elles:



El 77,6% han aconseguit sortir de la violència de gènere.
El 45% han acudit a algun servei d'ajuda mèdica, social o legal.

No obstant això, malgrat la utilitat i del reconeixement internacional rebut per la llei
integral, de l'important procés de presa de consciència social que s'ha produït al
nostre país sobre la gravetat de la violència contra les dones i el gran obstacle que
això suposa per a la convivència democràtica, malgrat tot això, avui, algunes forces
polítiques plantegen una demolició de tota l'estructura de prevenció, atenció i
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protecció de les dones víctimes de violència masclista i per a això compten amb la
complicitat de partits polítics disposats a laminar el dret de les dones a una vida
lliure de violència; com si 976 dones assassinades des que tenim dades, i una
mitjana de 150.000 denúncies anuals per maltractament no fossin raons suficients
per a rebutjar i aïllar els qui sense embuts fan del masclisme la seva bandera
política.
El compromís de les forces polítiques amb la democràcia i l'Estat de Dret exigeix un
compromís amb la vida i amb la llibertat de les dones, un compromís ferm en pro
d'una política sostinguda per a erradicar la violència de gènere. No podem, no hem
de posar en perill el present i futur de les dones i dels seus fills i filles.
Així ho exigeix la societat, i en particular, les organitzacions de dones que saben
que en aquesta matèria només s'aconsegueixen avanços si hi ha un compromís de
totes les forces polítiques i socials per a col·locar en l'agenda política la lluita contra
totes les formes de violència contra les dones.
Per totes aquestes raons, es fa necessari augmentar els esforços contra la violència
de gènere, mantenir-la com a prioritat política i democràtica, aïllar els violents i els
qui els donen cobertura política, i exigir que es reforci el sistema de protecció per a
les dones víctimes i es desenvolupin tots els recursos i mesures que es contemplen
en el Pacte d'Estat en matèria de violència de gènere.
El Ple, a proposta del grup polític municipal Socialista, acorda:
PRIMER.- Reforçar i continuar posant en valor les mesures contingudes en Pacte
d'Estat en matèria de violència de gènere amb l'objectiu de combatre el terrorisme
masclista, el problema més greu que sofreix actualment la societat espanyola i
catalana que és fruit d'una cultura i educació profundament antidemocràtica i que
parteix de la idea de la superioritat de l'home sobre la dona.
SEGON.- Manifestar la seva repulsa a totes les manifestacions d'aquesta violència,
el seu compromís amb les víctimes i declarar tolerància zero amb els maltractadors.
TERCER.- Expressar el seu rebuig a qualsevol posicionament polític que propugni
l'eliminació o menyspreu de les mesures de protecció de les dones enfront de la
violència masclista, així com el drama social i les conseqüències que té per a les
víctimes.
QUART.- En aquest sentit, rebutjar l'adopció de qualsevol tipus d'acord, explícit o
implícit, amb formacions que plantegen la supressió o reducció de les mesures de
protecció de les dones, donant així cobertura a polítiques irresponsables que
comporten un altíssim risc d'agreujar el problema.
CINQUÈ.- En el marc del reforç de les iniciatives per a combatre aquesta xacra, es
compromet a impulsar l'aplicació de la Llei de mesures de protecció integral contra
la violència de gènere i la Llei del dret de les dones a erradicar la violència
masclista, en coordinació amb tots els poders públics.
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SISÈ.- Traslladar els precedents acords al Congrés i al Senat, al Govern de la
Generalitat de Catalunya, a la Federació Espanyola de Municipis i Províncies i a les
associacions de dones de l’Hospitalet.
MOCIÓ 22.- PER DONAR SUPORT ALS PROFESSIONALS DE L’ATENCIÓ A
LES
PERONES
AMB
DISCAPACITAT
INTEL·LECTUAL,
FÍSICA,
PLURIDISCAPACITAT, SALUT MENTAL I ATENCIÓ PRECOÇ.
Aquesta moció que incorpora l’esmena “in voce” formulada pel Sr. Manuel Miguel
García Valle, portaveu de Ciutadans, i acceptada pel grup proponent, ha estat
aprovada per unanimitat dels assistents presents en el moment de la votació.

El text definitiu aprovat de la moció, és el següent:
Davant la situació denunciada en el “Manifest del 3 de desembre” impulsat per les
organitzacions l’Associació Empresarial d’Economia Social (AEES Dincat), ECOM,
FEPCCAT, Ammfeina Salut Mental Catalunya, Unió Catalana de Centres de
Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç (UCCAP), Entitats Catalanes d’Acció
Social (ECAS), Sectorial de Cooperatives d’Iniciativa Social i l’Agrupació Catalana
de Centres per a Persones amb Discapacitat Intel·lectual de Catalunya i recolzat
per més de 284 entitats d’arreu del territori amb el text següent:
“Les organitzacions i entitats sense ànim de lucre del tercer sector dedicades a
l’atenció i suport a les persones amb discapacitat intel·lectual, amb discapacitat
física, amb paràlisi cerebral/pluridiscapacitat i amb problemes de salut mental, així
com les dedicades a l’àmbit de l’atenció precoç, denunciem la situació injusta que
patim des del 2009 a causa de la congelació i posterior retallada de les tarifes amb
les que la Generalitat de Catalunya finança els serveis d’atenció a aquestes
persones.
Entre d’altres conseqüències, ha compromès seriosament l’atenció a les persones,
la sostenibilitat i el poder adquisitiu de les persones treballadores; conseqüències
que concretament afecten a més de 100.000 persones ateses, més de 20.000
professionals i més de 400 entitats.
Durant aquesta dècada, no només hem hagut d’assumir l’impacte de les retallades i
congelació, sinó que també hem hagut de fer front a un increment acumulat dels
costos d’un 9,33%. Malgrat que el cost de la vida s’ha encarit significativament (amb
un IPC acumulat del 15,90% a Catalunya i un increment de 5 punts de l’IVA), els
serveis a les persones s’han continuat prestant amb la menor afectació possible
gràcies a l’esforç i compromís de les entitats i els professionals.
Davant la gravetat de la situació, hem traslladat al Govern de la Generalitat, de
manera reiterada i des de múltiples instàncies, la necessitat d’un pla urgent de
recuperació que contempli una actualització i increment de preus per aturar aquesta
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pèrdua continuada dels últims deu anys. Aquesta recuperació és del tot necessària
per evitar el col·lapse del sector, per no comprometre més l’atenció a les persones i
poder millorar les condicions salarials dels professionals.
Fins a data d’avui, la resposta del Govern de la Generalitat ha estat una negativa a
acordar un pla de recuperació. Davant d’aquesta situació, les entitats sotasignants
no podem assumir més greuges en detriment de les persones que atenem i exigim
al Govern:
L’actualització i increment de les tarifes per recuperar el poder adquisitiu perdut des
del 2009 com a via necessària per garantir la qualitat d’atenció a les persones, la
sostenibilitat dels serveis i les condicions laborals dels professionals.
Després d’aquesta dècada perduda, esperem del Govern de la Generalitat
diligència i compromís per revertir la greu situació que denunciem.”
El Ple, a proposta del grup polític municipal Socialista, acorda
PRIMER.- Donar suport al “Manifest del 3 de desembre: Prou congelacions i
retallades, és hora de donar solucions”.
SEGON.- Sol·licitar al Govern de la Generalitat l’actualització de la cartera de
serveis socials que estableix la llei 12/2007 d’ 11 d’octubre, de serveis socials i
increment de les tarifes per recuperar el poder adquisitiu perdut des del 2009 com a
via necessària per garantir la qualitat d’atenció a les persones, la sostenibilitat dels
serveis i les condicions laborals dels professionals dedicats a l’atenció i suport a les
persones amb discapacitat intel·lectual, amb discapacitat física, amb paràlisi
cerebral/pluridiscapacitat i amb problemes de salut mental, així com les dedicades a
l’àmbit de l’atenció precoç.
TERCER.- Traslladar aquests acords al Govern de la Generalitat de Catalunya, al
grups parlamentaris, a Tallers Bellvitge, l’Associació Empresarial d’Economia Social
(AEES Dincat), ECOM, FEPCCAT, Ammfeina Salut Mental Catalunya, Unió
Catalana de Centres de Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç (UCCAP),
Entitats Catalanes d’Acció Social (ECAS), Sectorial de Cooperatives d’Iniciativa
Social, l’Agrupació Catalana de Centres per a Persones amb Discapacitat
Intel·lectual de Catalunya, APROSEAT, FUSEAT, Associació Alpi, Escola l'Escorça
i la Taula sectorial de Persones amb Discapacitat del Consell Municipal de Serveis
Socials.
CIUTADANS
En relació amb les mocions presentades pel grup polític municipal de
Ciutadans - Partido de la Ciudadanía, números 23 i 24, es produeixen les
intervencions següents:
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SRA. ALCALDESSA
Té la paraula el Sr. García.

SR. GARCIA VALLE (CIUTADANS)
Muchas gracias. Mire en el tema de los asuntos funerarios, es abundar y explicar a
la ciudadanía cual es la intención que tenemos nosotros con esta moción que
presentamos las veces que haga falta. La hemos hecho tres o cuatro veces ya, y la
haremos hasta la saciedad.
Mire, es que ustedes incumplen las mociones y se aprueban aquí y las incumplen
permanentemente. Efectivamente, lo que queremos es que se implementen. Les da
miedo el debate y votan incluso a favor de cuestiones que luego no implementan,
porque les da miedo el debate, porque creen que se van a indisponer con los
vecinos.
Naturalmente, es un tema muy delicado. Lo que pretendemos es que, se cumplan
las mociones ni más ni menos, eso ustedes no lo cumplen. Lo que pretendemos es
que los servicios funerarios no se vean como una fuente de recaudación y ustedes
la ven.
Lo que pretendemos, es que ustedes por lo menos pidan disculpas porque la ley de
la competencia los condenó a ustedes y pagarán 500.000 euros los vecinos y las
vecinas de Hospitalet y ustedes no han pedido ni disculpas por haber hecho algo
que ustedes sabían a priori que era ilegal.
Era ilegal, porque lo han demostrado los tribunales, si, si, no haga gestos con la
cabeza Sr. Castro. Era ilegal y la cuestión es que están condenados y por lo tanto
no haga usted con la cabeza. No hacen más que subterfugios para defender,
defender con una connivencia con las funerarias que suban y que hayan subido un
22 por ciento y nos vienen con la historia y con el cuento de que claro, el ataúd este
no se puede poner porque resulta que no es ecológico, cuando resulta que lo
siguen vendiendo, lo siguen incinerando en otros municipios y demás.
Lo que pasa es que ya no cuela, y lo que queremos es defender a los ciudadanos
que tienen, aunque ustedes no lo crean, inquietudes sobre esto y nos las están
trasmitiendo cada día. Sr. Castro, que no se puede hacer negocios con la muerte.
Que esto hay que verlo como un servicio público, no hay que verlo como una fuente
de recaudación.
Sr. Castro, vamos a seguir insistiendo, y si algún día tenemos la confianza de los
ciudadanos, y en mayo tendremos la oportunidad, estas políticas las vamos a poner
en marcha. Las que ustedes niegan, éstas y otras muchas más. Por lo tanto, ya
podrá usted dar la explicación que quiera, pero al final lo realmente que se ve, es
que ustedes han subido un 22 por ciento los servicios funerarios que habían más
económicos con la excusa de un ataúd que dicen que no se pueden incinerar, no es
verdad.
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Porque en cualquier caso es muy fácil, se puede hacer otro ataúd que tenga el
mismo costo que el anterior y que no sea como ustedes dicen. Cumplan con la
normativa, porque la cumple cuando lo están vendiendo en otros municipios y lo
están incinerando.
Que no, que hay que atender a las mociones que aquí se aprueban y que ustedes
mismos votan a favor y luego no las cumplen.
En cuanto a la Guardia Urbana, pues bueno, que quiere que les diga, pues es, mire,
no debería hacer falta explicar lo que necesita esta ciudad de la guardia urbana.
Deberían ustedes saberlo ya. En un municipio con la complejidad y la densidad de
Hospitalet, la Guardia Urbana cobra aún más importancia. Intervenir en conflictos,
mediar, dar más sensación de seguridad al ciudadano, es fundamental.
Gestionar un cuerpo con más de 300 agentes, no es sencillo, requiere una
estructura coherente, unos objetivos definidos, un liderazgo y unas jerarquías claras
y por supuesto una dotación suficiente.
Para que le den los recursos que necesitan es imprescindible una dirección
eficiente que sepa definirlos. Luego pasa lo que pasa, nos gastamos miles de euros
en 15 motos eléctricas, que están ahí cogiendo polvo porque sólo se pueden usar
por falta de agentes 5, mientras no hay ni siquiera uniformes para los agentes en
prácticas. No lo dice Ciudadanos, son los sindicatos, los que nos advierten de las
innumerables deficiencias del área. No lo dicen Ciudadanos, son los ciudadanos
policiales los que advierten del colapso, del depósito de vehículos. No lo dicen
Ciudadanos, son los sindicados los que nos advierten de la alarmante falta de
guardias especialmente en los turnos más conflictivos en los fines de semana.
Es intolerable que haya fines de semana con sólo tres patrullas o menos para cubrir
todo Hospitalet. Como no se van a quejar los vecinos que tarden varias horas, si es
que van, en aparecer cuando hay un problema.
Es intolerable que no se dote a los agentes de los medios para cumplir con su
cometido más esencial, retirar vehículos de la vía pública que molestan, hacer
controles de alcoholemia los fines de semana. Tiene tela marinera que no se
puedan hacer precisamente cuando más hace falta, que se supone que los fines de
semana es cuando la gente está más abierta a irse de juerguecita, tomarse la copa
y demás, es intolerable que no se hagan esos controles por falta de medios, los
fines de semana. Por no hablar de cuestiones básicas, para garantizar la seguridad
de los vecinos y de los propios agentes en una situación de alerta, no lo olvidamos,
de alerta terrorista nivel 4. Eso no hay que olvidarlo. Hay que estar más ahí.
El área de seguridad ha sido incapaz de licitar la adquisición de 64 chalecos de
protección personal durante el 2018 que estaban presupuestados. No quiero
detallar la alarmante situación en la que se encuentra la armería, de la que nos
hacen participes incluso los propios Guardias Urbanos.
Pero la situación de dejadez generalizada en la que se encuentra el gobierno de
Nuria Marín, el área de convivencia y civismo es sólo un caso más. La desidia del
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área de recursos humanos ha retrasado la incorporación de nuevos efectivos al
convocar a finales de año las ofertas públicas de empleo que se tenían que haber
hecho a principios de año.
Llevamos años esperando la redacción del reglamento de segunda actividad, el
plan local de seguridad 2014-2017, se presentó en 2014 y estamos a 2019 y aún no
se ha renovado. Vamos dos años tarde. ¿Qué han estado ustedes haciendo
durante el mandato señores. del gobierno?
El grupo de trabajo del plan de seguridad tenía que reunirse trimestralmente e
informar periódicamente del grado de cumplimiento del plan. ¿Ha llegado a
constituirse el grupo de trabajo?, ¿qué trabajo ha hecho? Se debía informar a este
Pleno sobre la implicación e incidencias del plan local de seguridad anualmente. Se
acaba el mandato y aún estamos esperando a que nos den cuenta del plan local de
seguridad.
Pero si ha habido años en los que las juntas de seguridad ni se ha reunido,
señores. del gobierno. Eso nos lo dicen, los propios agentes. Esto seguramente no
le motiva a Nuria Marín, esto es mucho trabajo y da pocas portadas, pocas fotos,
seguramente Nuria Marín no está motivada en eso. Ahora, a unos meses de las
elecciones van sacando notas de prensa, presumiendo de actuaciones cotidianas
para intentar maquillar un área desatendida, mal gestionada, mal dotada y que los
vecinos y los profesionales del cuerpo saben que no está funcionando
correctamente.
Los perjudicados son los vecinos, que año tras año perciben la convivencia y la
inseguridad como los principales problemas de esta ciudad. En el año 2017 al 18
han subido un 118 las agresiones sexuales con penetración, fíjese hasta donde
hemos llegado. Hay dos violaciones más al mes en Hospitalet, eso es intolerable y
son datos que nos pasan las agencias y el ministerio. Por lo tanto no los
inventamos.
En el congreso hemos logrado llevar y llegar a un pacto de estado contra la
violencia de género. Confiamos que en Hospitalet podamos hacer lo mismo y voten
todos a favor, como mínimo señores. del gobierno del punto 6, para hacer un plan
de actuación contra la violencia de género, porque esas cifras que estamos viendo,
nos parecen absolutamente intolerables, y ustedes lo saben y lo permiten porque ya
le digo, seguramente esta política no es vistosa, no es inaugurar hoteles, no es
inaugurar complejos deportivos, no es salir en la foto y esto quizá motive poco al
gobierno de la ciudad.
El nivel de degradación al que ha llegado el área de seguridad, convivencia y
civismo, es intolerable, es intolerable. Tienen 4 meses señores todavía para intentar
arreglar y maquillar la situación, a ver si los utilizan bien.
Este es un caos que ha generado, por la dejadez de su gestión, por no ver la
Guardia Urbana como un elemento principal para que esta ciudad tenga
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convivencia y civismo, para que pueda dormir tranquila. Ustedes no lo visualizan
eso.
Pasan de puntillas sobre muchos asuntos. Saben que tienen a la mayoría de la
Guardia Urbana en contra de sus políticas porque los tienen desatendidos. No los
utilizan en cuanto a lo que realmente ellos mismos querrían, dándoles
herramientas. Ellos mismo se quejan de la falta de atención por parte del gobierno,
lo desatendidos que están. No lo inventa Ciudadanos, nos hacemos eco de lo que
dicen la mayoría de los guardias urbanos de esta ciudad.
Miren, si ustedes no son capaces de gobernar algo tan fundamental como la
Guardia Urbana y están agotados y no pueden, o esas políticas no les interesan,
dejen paso a quien pueda hacerlo, a otros equipos que tengan ilusión, esperanza
en que esta ciudad pueda ser, una ciudad segura, una ciudad que no se vaya
degradando poco a poco. Que no veamos el incivismo y que no seamos capaces
de dar respuesta a cuando hay un follón en una escalera, que llaman y que no se
encuentran.
Mire, yo este verano tuve que recurrir porque estando de vacaciones me llamaron
vecinos y hablé con el Sr. Mompel, que por cierto me atendió muy amablemente. Y
el mismo me reconocía que tenía deficiencias, que era imposible acudir porque
tenía poca gente.
Intentó dar respuesta a cosas que yo le propuse, porque los ciudadanos me
estaban llamando, diciendo que tenían follones y que no iba la Guardia Urbana y el
hombre hizo lo que pudo. Pero es que las herramientas que tiene el hombre son las
que le da el gobierno y son pocas.
Y desgraciadamente, hay aquí concejales que intentan hacer lo que pueden, pero
desgraciadamente la dirección desde arriba, no hay conciencia de lo que hay que
hacer. Y como estamos en lo que estamos, en promocionarnos, en que se nos vea
públicamente pues no atendemos las necesidades reales, como la Guardia Urbana.
Lamentable.

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. SANTÓN RAMIRO (REGIDORA NO ADSCRITA)
Gràcies, en contra de les dues.
SR. JIMÉNEZ ARIZA (REGIDOR NO ADSCRIT)
Si gracias, en contra de las dos.
SR. MARTÍN HERMOSÍN (REGIDOR NO ADSCRIT)
Si gracias, en la primera me abstendré del punto 2 y 4 y a favor del resto de los
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puntos. Y en la segunda me abstengo del 2 y 8 y a favor del resto también.
SR. PEDRO ALONSO NAVARRO (REGIDOR NO ADSCRIT)
Si, en la 23 m’abstindré en el 2 i 4. I en la 24, m’abstindré en el 2 i 8. La resta tot a
favor.

SR. GIMÉNEZ MÁRQUEZ (CUP-PA)
Bé, començarem per la 23, moció per donar compliment per recuperar els serveis
funeraris, votem a favor d’aquesta moció recordant que no és la primera vegada
que discutim sobre aquesta demanda concreta i urgent en aquest Ple respecte al
servei funerari municipal.
Detallem per tant que votarem a favor de la incorporació dels dos serveis integrals
més econòmics, instar al govern municipal a que realitzi la proposta de preus
integrals de publicar els preus a la web de l’ajuntament, i d’instar al govern
municipal a publicar mensualment la informació detallada de tots els serveis també
al diari de l’Hospitalet.
És a qüestions com aquesta, quan l’administració més propera, l’Ajuntament, té
l’obligació d’extremar la vigilància perquè la concessió de gestió del servei no es
converteixi mai en pur negoci i perquè existeixin les garanties de protecció per a les
veïnes, en moments d’extrema vulnerabilitat, com és l’experiència d’afrontar la mort.
Nosaltres defensem i defensarem sempre la prestació del serveis funeraris i del
cementiri, com a servei públic i amb una gestió totalment directa, pel seu caràcter
de primera necessitat.
Per tant, de nou, aquesta moció és una nova crida d’atenció a l’equip de govern
perquè assumeixi la seva responsabilitat, garantint que el servei públic prestat sigui
veritablement públic, amb preus públics a l’abast i coneixement de tothom, i amb la
màxima transparència, fet pel qual hauria de vetllar aquest Ajuntament, en tot
moment.
Des de la CUP - Poble Actiu volem uns serveis funeraris i de cementiri públics i de
qualitat, que donin resposta a les necessitats de les classes treballadores d’aquesta
ciutat. Tothom tenim dret a gaudir d’un acomiadament amb dignitat i és greu pensar
que hi hagin persones que visquin aquest tràngol com un problema afegit al seu
moment de dolor, pel cost del funeral i de l’enterrament d’un familiar o persona
amiga. O que fins i tot el preu de l’enterrament i les despeses aboquin a un comiat
diferent al que haguessin escollit pel seu familiar o amic o amiga. És a dir, veure’s
forçades a una incineració no desitjada, o fins i tot a una donació del cos per a
l’estudi científic, una solució forçada per no poder afrontar les despeses del propi
servei.
Aquest tema s’ha presentat i aprovat als següents plens: novembre 2016, de febrer
2018 i de juliol 2018. Avui serà el quart cop que portem aquest tema en aquest Ple
en una sola legislatura.
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La segona moció, votarem en contra d’aquesta moció per diferents motius. Aquest
vot en contra no vol dir que no estem d’acord amb algunes de les qüestions que
aborda el mateix text, la mateixa moció.
Segons la nostra opinió, la Guàrdia Urbana de l’Hospitalet necessita un gir radical
en la seva direcció i gestió. És urgent definir-ne un model diferent. Però, també una
gestió neta, transparent i fiscalitzada. Diem això perquè volem recordar avui que ja
fa un any vam presentar documentació rellevant davant l’Oficina Antifrau de
Catalunya, respecte als plusos i complements salarials que s’estaven pagant de
forma irregular, i potser, es continuïn pagant alguns encara avui a alguns agents i
comandaments de la Guàrdia Urbana de la nostra ciutat. Unes irregularitats en les
nòmines que, tot i ser reconegudes pel propis serveis jurídics d’aquest Ajuntament,
sostingudes en el temps i conegudes pel govern i per l’oposició, mai han estat
assumides com a responsabilitat política de ningú.
Que ens consti, cap funcionària dels serveis de Recursos Humans, cap responsable
de Guàrdia Urbana, cap polític del govern han assumit la responsabilitat del
malbaratament de diners públics durant anys i que, ens temem, mai seran retornats
a la ciutadania.
Però, aquesta moció parla de molts altres temes que també volem abordar. Vagi
per endavant que, el nostre posicionament vers tots els cossos i forces de seguretat
de l’Estat i del país, és molt crític i està a les antípodes de com s’han organitzat i el
rol que han assumit aquests cossos fins ara, a tots els nivells.
Però, ens toca parlar de la Guàrdia Urbana i de tots els i les agents de seguretat
públics, aquests són els més pròxims i els que a més a més, fan –o haurien
d’assumir- unes funcions de proximitat, mediació veïnal, alerta davant
d’emergències de tot tipus i suport a la logística municipal que encaixen amb un
plantejament de servei ciutadà.
Però malauradament, sembla que aquest model cada cop s’allunya més de la
realitat dels agents de la guàrdia urbana de l’Hospitalet. Aquesta és la nostra opinió;
però també és compartida per agents dins del propi cos, mitjançant la seva
representació sindical al sindicat PAS-GIGU.
Aquest sindicat parla d’una gran desmotivació dins del cos, fruit en gran mesura
d’acords incomplerts per part dels responsables municipals, com ara el d’accés a
unitat, signat al 2010. En una resposta oficial, el responsable de l’àrea corresponent
assegura que s’han fet diferents proves d’accés, però segons ens informen, des de
fa anys no s’han fet aquestes proves d’accés a les diferents unitats; unitats que, al
mateix temps, no han estat renovades, des del 2014 i fins al 2018, cap nou accés
dins d’aquests unitats.
Mentrestant, paral·lelament no és respecte el circuit intern d’assignació de les
diferents destinacions a Guàrdia Urbana. Això semblaria una vulneració dels
principis mínims d’igualtat d’oportunitats laborals i de transparència. Sembla que no
existeix cap visió de futur estratègica, a l’organització del cos.
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Això fa que manquin efectius al servei ordinari, precisament per aquesta
organització deficient del servei. Com denuncien agents, s’ha perdut la presència al
carrer, a peu, als mercats. I no creiem que això hagi generat més inseguretat real.
L’Hospitalet és una ciutat segura, en general, segons les dades. És important dir
això perquè estem fartes de la criminalització de la pobresa a determinats barris, de
l’alarma demagògica sobre la seguretat, amb una mirada xenòfoba i racista.
La manca d’agents de proximitat al carrer, per a nosaltres és preocupant perquè
comporta una desconnexió entre la Guàrdia Urbana i el sentir de les veïnes i veïns
de l’Hospitalet, els allunya de les seves preocupacions i circumstàncies, trenca per
tant el coneixement del context que envolta la vida de la gent. I sense això, existeix
el risc d’aplicar sense cap empatia ordenances tan criminalitzadores com
l’ordenança del civisme d’aquest Ajuntament. Això pot ser el caldo de cultiu
d’algunes situacions d’abús de poder policial a la nostra ciutat.
Per tant, sembla que es potencien certes unitats, com ara la d’intervenció operativa
o la de convivència i civisme, per sobre del servei ordinari i quotidià de la pròpia
Guàrdia Urbana. Unitats policials absolutament sobre dimensionades, amb funcions
poc clares i amb processos d’accés poc transparents.
Votarem en contra d’aquesta moció 24, excepte l’acord 8 que el votarem a favor tal i
com hem votat en anteriors Plens sobre l’acord del reglament de segona activitat.
Gràcies.

SR. MONRÓS IBÁÑEZ (CiU)
Si, respecte a les mocions 23 i 24 malauradament i com ja ha passat en altres
mocions d’altres tipus tornem, un grup municipal torna a presentar una moció sobre
fets que no s’han acabat de complir estrictament com es van fer en el seu dia i
tindríem molts exemples al llarg d’aquesta legislatura i un exemple clar d’ells seria,
el carrer Leonardo da Vinci, no?
En aquest cas votarem a favor d’aquesta moció tenint en compte que ja en el seu
dia, ja hi havia un compromís, entenem nosaltres, democràtic de quan es va votar
una moció similar doncs de portar-la endavant.
En quan el tema de la Guàrdia Urbana votarem a favor també d’aquesta moció però
fent una reflexió. Més enllà de tot el que exposa del tema dels complements
salarials, del tema de les relacions sindicals entre govern i treballadors, que al cap i
a la fi, sempre ha de ser una relació positiva entre empresa i treballadors, més enllà
de tot això ,que poden ser qüestions més internes, importants evidentment, perquè
al final és una despesa pública que tenim.
Nosaltres sempre hem entès que el cos de la Guàrdia urbana, ha de ser un cos
important i rellevant a la ciutat de l’Hospitalet i ha de ser important i rellevant per les
persones que hi treballen, per les gestions i tasques que han de fer de servei públic.
Un servei públic al carrer, que la gent el vegi, el noti i precisament, malauradament
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el que està passant des de fa molts anys i específicament aquests darrers, és que,
quan parles amb la gent del carrer, ni el veuen ni el noten.
En tot cas el que noten, doncs és una manca de visibilització dels guàrdies urbans i
per tant entenen, la població entenc que hi ha una manca de prestació de serveis i
una manca de que aquest servei composat per moltíssimes persones doncs, no
dóna el resultat que hauria de donar.
Repeteixo, aquesta moció aborda moltes coses, aborda aquesta relació més
laboral, més empresa-treballador, lògic, aquest també és el lloc per parlar
d’aquestes coses, però nosaltres volem anar més enllà i fer una reflexió en aquest
sentit, vull dir, la segona ciutat de Catalunya amb un cos de Guàrdia Urbana
important, un cos que ha de servir per moltes coses, doncs moltes vegades la gent,
la percepció i no és una percepció menor, sinó que és una percepció major, de falta
de patrulles, de falta de visibilització, de falta de prestació de serveis que al final al
que redunda amb la població és amb aquesta, el que a vegades sempre diem,
aquest incivisme que es produeix, que no es resol, aquesta manca de percepció de
seguretat, aquesta manca de vetllar a la ciutadania a peu de carrer, ja no és una
percepció per mi sinó per molta gent, és una constatació de que alguna cosa no
funciona.
També parlàvem del reglament de segona activitat, que és un tema que hem tractat
i ens hem reunit, s’està acabant i esgotant la legislatura i el més calent està a la
aigüera. És a dir, hi ha moltes coses en aquesta moció però que són moltes coses
moltes coses, que estan passant, que són reals, que internament s’han de resoldre,
és evident, però que a la ciutadania, als 260.000 habitants de la ciutat de
l’Hospitalet, el que els hi preocupa més enllà d’això que també ens ha de
preocupar, evidentment, per que són diners públics que s’utilitzen per pagar uns
serveis, que aquests serveis siguin efectius per la ciutadania i la realitat, si féssim
una enquesta és que, la gent no té aquesta percepció perquè és una constatació a
peu de carrer de que hi ha coses que fa molts anys que no acaben de funcionar bé.

SRA. ESPLUGAS GONZÁLEZ (PP)
Gracias Sra. Alcaldesa. Vaya por delante que el PP votará a favor de las dos
mociones que plantea el grupo de Ciudadanos.
Respecto a la moción relativa a la recuperación de los servicios funerarios
integrales más económicos, pues bueno, es la constatación de que aquí se
aprueban mociones a lo largo de la legislatura y el gobierno municipal no las lleva a
cabo.
Hoy volvemos a tener por tercera vez una moción relativa a este tema, y
volveremos a votar a favor de esta moción como hemos hecho en las veces
anteriores.
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Essent les 11:46 hores abandona la sessió la Sra. Núria Marín Martínez,
Alcaldessa-Presidenta, i a partir d’aquest moment assumeix la presidència el Sr.
José M. García Mompel, 2on Tinent d’Alcaldia.
Desde el ayuntamiento, nosotros entendemos que se debe garantizar y ofrecer a
los ciudadanos toda la información necesaria respecto en este caso, a los servicios
que se prestan desde la administración relativos en este caso a los servicios
funerarios, entendemos desde el PP que la muerte no debe ser un negocio ni para
el ayuntamiento ni para, en este caso, para el equipo de gobierno que lo gestiona.
Debemos ser rigurosos, transparentes, a la hora de informar a la ciudadanía y evitar
situaciones que provoquen un agravio a las familias, máxime cuando es un
momento tan delicado para ellas como es el funeral de un ser querido.
Hemos querido comprobar y lo hemos comprobado, que este servicio no se presta,
no se ofrece en la página web y parece que a pesar de que el equipo socialista, el
grupo municipal socialista sabe de la existencia de esta moción, pues tampoco
pone mucho remedio, entonces parece que el gobierno socialista sigue tropezando
en este caso con el problema que tenemos con los servicios funerarios, porque
vienen de largo y haremos un poquito de memoria y ya que en el año 2015 el
ayuntamiento de l’Hospitalet, y la funeraria Áltima fueron multados por considerar
que existía un monopolio funerario.
La autoridad catalana de la competencia impuso una multa de 1.7 millones de euros
al ayuntamiento de l’Hospitalet, a los hospitales públicos de la ciudad como
Bellvitge, a la funeraria Áltima por saltarse la ley y considerar que había un
monopolio funerario. Un tiempo más tarde en julio de 2018 después de múltiples
recursos el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya, confirmó dicha multa de 1.7
millones de euros que la autoridad catalana de la competencia impuso al considerar
que la ordenanza municipal y el régimen de concesión a la funeraria obstaculizaba
la libre competencia.
Visto lo visto y hechas las comprobaciones, entendemos que el ayuntamiento
parece que no ha aprendido la lección en el caso del tema funerario. Muchos
podían pensar que se intenta hacer negocio poco transparente y que al final el
incremento de las tarifas o la ocultación de dichos servicios podría servir para pagar
la multa impuesta por la autoridad catalana de la competencia y ratificada por el
Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.
Respecto a la moción número 24 relativa a la guardia urbana, como he dicho
también el PP votará a favor. Tenemos muestras más que evidentes a lo largo de
los años, ya no en esta legislatura sino a lo largo del tiempo, que perdura el mismo
problema que los ciudadanos perciben respecto a la ciudad. Es que hay una falta
evidente, una falta de seguridad. Más en este caso, el último barómetro de la
ciudad hecho público hace solamente unos días lo deja bien claro, casi el 30 por
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ciento de los ciudadanos, aseguran que el principal problema que tiene la ciudad a
día de hoy, es la inseguridad.
Por tanto yo entiendo que desde el gobierno socialista se deberían poner las
medidas correctoras necesarias para poder revertir en este caso las políticas que
se están haciendo para mejorar el servicio.
Existen muestras evidentes de la mala gestión por parte del gobierno socialista a la
hora de gestionar el departamento de la Guardia Urbana en este caso. A la hora de
gestionar los recursos materiales infrautilizando por un lado unos, como es las
famosas 20 motos que están literalmente paradas, u omitiendo en otros casos la
falta de los chalecos, como por ejemplo el tema de los chalecos de protección
personal para los agentes.
Existen elementos complementarios para la seguridad que generan una sensación,
además, de inseguridad que debemos combatir y que debemos erradicar. Que
contribuirán seguro a mejorar la percepción de los ciudadanos a la hora de tener
seguridad, como es el tema de la limpieza, como es el tema de la iluminación y
como es el tema del civismo. Por todo ello, además nosotros en este pleno también
presentamos una moción relativa al tema de la seguridad, nosotros entendemos
que se debe incrementar el número de efectivos en la calle y mejorar la dotación de
los recursos por tanto nosotros también votaremos a favor de la moción de la
Guardia Urbana. Gracias.

SR.GARCIA MUÑOZ (ERC-AM)
Si sobre la moció 23 relativa al compliment de la moció per recuperar els serveis
funeraris integrals que han estat suprimits, aquesta moció torna a reclamar el
compliment d’una moció aprovada ja al febrer del 2018 i és la tercera vegada que
tractem aquest tema en el Ple. Nosaltres votarem a favor de donar compliment a la
moció ja aprovada al febrer i que recuperin els dos serveis bàsics suprimits. Cal
assegurar uns serveis funeraris dignes a un preu assequible per les famílies
especialment en uns moments tant delicats i difícils, com quan han de recórrer a
aquest tipus de servei.
Sobre la moció per la correcta gestió i suficient dotació de recursos de la Guàrdia
Urbana de l’Hospitalet, és un tema cabdal. L’Hospitalet cal dir-ho, és una ciutat
relativament segura, malgrat la percepció o sensació de inseguretat que es trasllada
als baròmetres.
Aquesta inseguretat ve determinada més enllà de tasca de la Guàrdia Urbana, per
altres factors com l’incivisme, la neteja deficient o la degradació dels nostres carrers
i dels barris.
És preocupant, tal com denuncien sindicats i pateixen els veïns, com s’ha gestionat
una àrea tant sensible com aquesta. Vull recordar, que ara fa un any ERC i la CUPPA, ja vam denunciar davant l’oficina antifrau, les possibles irregularitats en
l’assignació de complements salarials i la comissió de serveis dins de la Guàrdia
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Urbana. Considerem urgent una millor gestió de l’àrea de seguretat i del cos de la
Guàrdia Urbana millorant l’atenció i la comunicació amb la ciutadania, donant
resposta a les incidències amb més presencia i aquesta més efectiva als carrers.
Convocant també les juntes locals de seguretat, millorant la transparència, que
s’informi en aquest Ple i un pla específic per lluitar contra la violència de gènere, ja
que és preocupant el increment d’aquest delictes contra les dones i la impunitat
amb la que actuen els agressors avalats per certs discursos i certs partits.
Cal sobre tot, millorar la coordinació amb el cos de mossos d’esquadra també, cal
una millor gestió del dipòsit municipal i trobar una solució definitiva als problemes
actuals, és urgent com venim reclamant des de principis d’aquest mandat, dóna
resposta a les necessitats de molts agents amb l’aprovació de reglament de segona
activitat i treballar per accelerar els tràmits per poder convocar i incorporar
degudament les places de nous agents a la Guàrdia Urbana per tant i donarem
suport i votarem a favor. Moltes gràcies.

SR. NIETO MARTINEZ (ICV-EUiA-PIRATES-E)
Respecte a la primera moció votarem a favor, és un tema que vam treballar des de
el començament del mandat, en el seu moment van denunciar la pujada, l’increment
de manera molt important del preu de les taxes municipals, dels preus públics en
aquest cas del serveis funeraris.
Des de bon començament ja van situar que el monopoli, ara mateix oligopoli, estava
prevalent sobre els interessos de la majoria social; sabem que cada any més de 3
milions d’euros són els guanys que la explotadora del espai d’enterrament, de
Áltima a la Gran Via, que moltes vegades ha hagut una posició de privilegi, d’abús
de poder i de falta d’informació als ciutadans. D`aquí també ve la sentència i la
multa que es va fer en el seu moment per l’agència catalana de la competència tant
per l’ajuntament com per l’empresa licitadora, com per als hospitals afectats i
tornem a veure aquí de nou un tema que no acaba d’estar ben travat i ben lligat.
Estem totalment d’acord del conjunt de la moció que defineix l’estat de la qüestió i la
feina aquesta de dur a terme una associació que de manera altruista, com és
l’associació contra els abusos funeraris, ha demostrat ser una eina útil per defensar
els ciutadans. En aquest cas, tornem a situar que és necessari publicitar més els
preus públics del serveis funeraris de la nostra ciutat, no estan ben publicitats i
podeu fer també la prova si voleu trucar directament a Áltima Gran Via per demanar
quins serveis hi ha inclosos per exemple, els serveis integrals no saben donar la
informació exacta si entra o no entra el servei funerari, si entra la incineració o quins
tipus de serveis entren, realment no entenem la falta d’informació al respecte
d’aquests serveis.
I creiem que hem d’ajustar una altra vegada preus e incrementar els preus respecte
al cos de la vida. Per lo tant nosaltres en el seu moment ja vam fer una proposta,
creiem que és una eina que pot ser útil desenvolupar, una empresa municipal que
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garanteixi un dret basic i fonamental. No hi ha pitjor moment a la vida d’una persona
que tenir que acomiadar-se dels seus ésser estimats.
Per lo tant, creiem que amb aquest dret bàsic per a tothom no podem fer negocis,
com s’està fent. Per que avui, demà, demà passat i ahir, Áltima va guanyar més de
9.000 euros al dia de beneficis amb una posició de preeminència, respecte a la
resta d’operadors i contra els interessos de la majoria social.
Per lo tant donarem suport a aquesta moció i respecte a la 24, dir que votarem per
punts.
No ens ha agradat la part expositiva, com es barreja certs conceptes sobre el tema
d’immigració, inseguretat i neteja. Creiem que és un tòpic. Ni que sigui com element
de dir donar la dada, pot girar o no un element que estem en el fons d’alguns dels
elements dels acords.
Que és el tema sobretot i fonamental, el tema de les jubilacions que es comenta, el
tema dels acords, és el tema de la segona ocupació que es comenta de manera
extensa als acords i creiem i estem d’acord en que s’han d’enviar un estudi, un
treball curós del conjunt dels grups municipals, el model i les funcions de la Guàrdia
Urbana que necessita la nostra ciutat, creiem que han de canviar coses, necessitem
Guàrdia Urbana realment de proximitat, que faci aquesta funció preventiva.
Necessitem que, com diu l’acord, es posi sobre la taula el conjunt de noves places
d’agents que necessitem, que es jubilaran i que han dit els sindicats, els membres
de la Guàrdia Urbana, que això són necessitats reals per lo tant són elements de
millora real, de condicions reals, de treball de la nostra Guàrdia Urbana, dels
nostres agents i per lo tant hem d’atendre aquells elements materials i de millorar la
gestió i posar la Guàrdia Urbana com element també de proximitat, de funció
preventiva, de funció cohesionadora. No podem obviar tampoc la funció que tenen
els Mossos d’Esquadra perquè sinó tot sembla que ho venem a banda de Guàrdia
Urbana i la policia, element fonamental de seguretat pública són Mossos
d’Esquadra. Per lo tant aquí tampoc podem escurrir el bulto, per lo tant demano, ja
serà qüestió d’un altre element, elements més estructurals que aquest tema estigui
sobre la taula. I sobre el concret, els acords, ens abstindrem del primer i segon
acord, votarem a favor de la resta d’acords, del tercer al desè.
Essent les 11:52 hores, s’incorpora a la sessió la Sra. Núria Marín Martínez,
Alcaldessa-Presidenta.

SR.GARCIA MOMPEL (PSC-CP))
Bien, evidentemente votaremos en contra de la moción de Ciudadanos número 24
sobre la correcta gestión y suficiente dotación de recursos a la Guardia Urbana.
Podemos hablar de muchas cosas referentes a las sensaciones y percepciones de
seguridad de la ciudad, pero lo que no podemos hacer, es mezclar en un “totum
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revolutum” reivindicaciones sindicales, con argumentos propios de la gestión,
vamos a ver.
Si ustedes representan a un sindicato, nos lo dicen y evidentemente estaremos muy
de acuerdo en seguir con la trayectoria y representación que toque. Yo quisiera
hacerles una advertencia a algunos de los grupos políticos, especialmente a los que
están representados en el ayuntamiento de Barcelona, porque yo soy
excesivamente crítico con la campaña que el candidato a la alcaldia por parte de
Ciudadanos al ayuntamiento de Barcelona, está haciendo en contra de las políticas
de seguridad de las policías locales.
Vamos a ver, en este momento las policías locales, en el esquema de seguridad de
Catalunya, tienen un papel, pero la seguridad ciudadana, supongo que son ustedes
conscientes, que en gran parte es una función y tarea de la Generalitat de
Catalunya a través de su policía. En esta ciudad, la mesa de coordinación
operativa, que regularmente se reúne, tiene en ese modelo una excelente
coordinación. Por tanto, reconocemos y reconoceremos el trabajo que vienen
haciendo los Mossos d’Esquadra juntamente con la Guardia Urbana. Es un trabajo
de peso, es un trabajo que los números que les voy a dar se constatan y es un
trabajo que por suerte en esta ciudad, nos está acompañando, junto con el de
bomberos.
El sistema de emergencias públicas de Catalunya también, el otro día salió,
podemos abordarlo en próximos debates si quieren ustedes, pero es para hacerlo
mirar. El grupo Socialista ayer en el parlament de Catalunya aprobó como no podía
ser de otra manera el refuerzo tanto de Mossos como de bomberos.
Problemas que ustedes plantean o que han planteado a lo largo de esta discusión,
el reglamento de segunda actividad, evidentemente que está en la última fase,
como no podía ser de otra manera ,de solución. Algún grupo nos ha hablado de un
supuesto expediente sobre decían “malvaratament dels recursos”, pues no, mire
ese expediente se substanció y se resolvió. Por tanto en este momento, estamos en
otra dinámica y esperemos que esas cosas se puedan haber solucionado
definitivamente.
Le voy a dar algunos datos a ustedes sobre los delitos en la ciudad. Es cierto que
han aumentado, los veremos en la próxima Junta de Seguridad que se celebrará en
febrero. Es cierto que han aumentado los delitos en un 4 por ciento, somos el
municipio de los municipios grandes que menos ha aumentado, precisamente por
las políticas preventivas y de cercanía, de proximidad, que realizan nuestras
policías, especialmente la Guardia Urbana. No excluyo a los Mossos d’Esquadra
pero especialmente la Guardia Urbana.
Los delitos contra la libertad sexual de los que hablaban ustedes son importantes,
pero son una pequeña fracción del número de delitos de la ciudad, el año pasado
aproximadamente fueron de 17.000, los delitos contra la libertad sexual no pasan
del 1 por ciento en estos momentos y se resuelven prácticamente al 100 por 100.

…/…

98

Datos de la encuesta de victimización del área metropolitana de Barcelona, el
índice global de victimización de esta ciudad, el tanto por ciento de personas que
han sufrido un delito es 22.6, inferior al 2016 y 2017.
La evaluación del nivel de seguridad en el municipio, la percepción que tienen las
personas de este municipio es sobre 10, es de 6.16, por tanto no es una mala nota.
Superior en este sentido al 2016 y 2017. Valoración global de los cuerpos de policía
sobre 10, Guardia Urbana 7.19, la población valora a nuestra policía local de una
manera notable. ¿Cómo valoran a los Mossos d’Esquadra? En un 7.37, también
notable.
Los conflictos de convivencia, se han reducido. La valoración que se hace en
algunas zonas muy conflictivas en las que se ha estado trabajando mucho, en más
de puntos. En este momento podemos decir que, sin lanzar las campanas al vuelo,
todos los elementos de seguridad que existen y de percepción de esa seguridad,
nunca serán lo suficientemente positivos. Hemos de pensar que esta es una ciudad
segura. Segura para sus ciudadanos, a pesar de los inconvenientes que pueda
haber, tanto en la gestión, que esos son atribuibles a mi persona, como a
circunstancias que nos vienen de otras administraciones. Però claro es muy fácil
hablar aquí, de la falta de seguridad y de policías cuando las administraciones
responsables de la seguridad de España no han convocado plazas o han perdido
20.000 empleos.
Bueno, pues muy bien, podemos hablar de lo que queremos, o cuando se pacta la
jubilación con la que yo estoy de acuerdo de 10.000 policías locales, sin consultar
con algunos ayuntamientos tan importantes como el nuestro en qué nos podía
afectar. Se toman decisiones, en base a otros criterios, seguramente yo estoy muy
de acuerdo con ellos pero también había que haber previsto un periodo transitorio
en el cual pudiéramos reponer los efectivos.
Por cierto, los efectivos se reponen cuando se aprueba la ley de presupuestos del
Estado, antes no. Y les recuerdo a ustedes que la ley de presupuestos del Estado
no siempre se aprueba en tiempo y forma, muchas veces se aprueba bastante más
tarde de lo que correspondería.
En definitiva, el ayuntamiento hemos hecho un esfuerzo importante porque los
medios materiales, ustedes lo pueden consultar, ven vehículos nuevos, ven también
los concursos que hemos hecho para la adjudicación de material, en concreto ha
habido unos cuantos. Les podemos dar la relación. Estamos absolutamente
convencidos de que nuestra policía local presta un servicio imprescindible.
Continuaremos en ello, continuaremos mejorando y decirles, que si en alguna
circunstancia se puede producir, algún momento en el cual la percepción no es la
que debería ser, continuaremos trabajando para mejorarla.

SR.BELVER VALLES (PSC-CP)
Si gracias Sra. Alcaldesa. Respecto a la moción 23 es una moción que el grupo de
Ciudadanos dejó sobre la mesa en el anterior pleno de diciembre y en aquel
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momento esgrimió los argumentos para así hacerlo.
Yo le pregunté en aquel momento al grupo y a su portavoz si eso significaba que
claudicaba o se arrodillaba ante los grupos independentistas que abandonaron el
Pleno, porque había unas manifestaciones en Barcelona y ellos decidieron
abandonar el Pleno. Él decidió retirarla porque pensaba que así no podía prosperar
su moción y que prefería esperarla y como comprenderán, ni unos ni otros
marcarán la agenda del debate de este gobierno. Por tanto nos posicionaremos sin
entrar en el debate. Votaremos en contra.

SR. GARCIA VALLE (CIUTADANS)
Mire Sr. Fran Belver, es que lo lógico es que se debata por todos los grupos, y que
ellos se levantaran pues tenían su inquietud en aquel momento de salir ahí a la
algarabía que había en la calle, y evidentemente había que discutir la moción como
había que verla.
A usted le hubiera encantado que no la hubiéramos puesto sobre la mesa para
tumbarla, que es lo que quieren. Pero mire, Sr. Fran Belver dejen de ciscarse ya de
una vez en el gobierno de las mociones que aprueba este Pleno, que representa a
la mayoría de los ciudadanos, ¿qué no le da vergüenza? hombre, ¿es que este
Pleno no tiene credibilidad para ustedes?, que aprueban una moción por tres veces
y ustedes la dejan ahí en “standby” y no la cumplen.
Cuando incluso hay puntos que votan ustedes también a favor, es lamentable y
vergonzoso. Lo que ustedes hacen es ciscarse en los acuerdos de este Pleno que
representa, le guste o no le gusta la mayoría de los vecinos y vecinas de Hospitalet
en los grupos que están en la oposición y que ustedes mismos incluso aprueban
mociones porque no tienen narices a discutirlas, porque no tienen argumentos,
porque les da miedo enfrentarse a los vecinos.
Cobardemente luego las dejan ustedes y se ciscan. Se ciscan en la moción y en lo
que representa el haber aprobado una moción aquí, que es la soberanía de estos
vecinos y vecinas que está aquí representada por todos los que estamos sentados
en estos escaños. Dejen ya de hacer eso hombre, es lamentable.
Y mire, en cuanto a lo de que nosotros representamos a un sindicato, no, no.Un
sindicato que está reivindicando las carencias que tiene la Guardia Urbana. Que
tiene toda la razón del mundo. Nosotros representamos a los vecinos y vecinas.
Porque no es el sindicato sólo el que dice las carencias que tiene.
Lo dice y lo ve la población de Hospitalet, nuestros vecinos y vecinas. Que lo dicen
y lo manifiestan en el propio barómetro, o es que usted a mí me va esconder el pico
debajo del ala como la cigüeña porque los demás no ven. Pues sí, aunque usted
meta el pico debajo del ala, los demás si ven. Y es lamentable que ustedes les
pasen la pelota a los gobiernos centrales. Si es una gestión de aquí de Hospitalet.
Siempre salen ustedes con el subterfugio de que no nos dejan de Madrid porque si
Madrid, los gobiernos centrales, no hombre si la gestión de la Guardia Urbana, mal

…/…

100

gestionada por ustedes, son ustedes no el gobierno de Madrid. Ni incluso el de la
Generalitat, que sí que tendrá que ver con los Mossos no con la Guardia Urbana.
Mire pasar la pelota me parece una mala forma de defenderse. Mire regular el tema
del reglamento de seguridad que lleva dos años, lleva dos años ahí en la última
fase. ¿Qué pasa?, ¿a qué tanto demorar el tema? Y luego, oiga, no son los agentes
que evidentemente están valorados por la población, fíjese que paradoja, que a
pesar de las carencias que tiene y la falta de ayuda del gobierno de la ciudad y
dejarlos abandonados, tengan un buen nivel de aceptación por la población. Será,
que hacen bien el trabajo ellos personalmente, sacándolo de su propio esfuerzo,
poniendo un esfuerzo extra a pesar de las carencias a que ustedes lo tienen
sometidos.
Yo, me enorgullece que nuestros ciudadanos vean con cariño y que vean que
cuando se acerca una patrulla desgraciadamente pocas veces, porque no hay, los
vean con cariño. Porque intentan hacer lo que pueden a pesar de las carencias que
tienen, que ustedes no les dan.
Sabe que pasa, que parece mentira que no identifiquen eso como un problema
importante, como lo identifican los vecinos y vecinas. Parece mentira que ustedes
nos acusen a nosotros de defender y representar a sindicatos, cuando nosotros
representamos a los vecinos. Pero nos hacemos eco, como no puede ser de otra
manera, de lo que dicen los propios agentes a través de sus legítimos
representantes y sobre todo, creemos nosotros, lo que piensa la mayoría. No son
los mandos de la Guardia Urbana, que también hacen lo que pueden, son ustedes,
es el gobierno, es la dirección política del gobierno.
Los mandos también hacen lo que pueden, y se ven arrollados por la falta y las
carencias que tienen. Es lamentable que ustedes no les den ni los equipos que
necesitan para defenderse ante una agresión en nivel 4 de seguridad que estamos,
que no tengan ni los chalecos antibalas, que no sean capaces ustedes de identificar
que eso es prioritario. Lamentable, vergonzoso y no pasen la pelota al gobierno
central.

SR.GARCIA MOMPEL (PSC-CP)
Bien por precisar alguna cuestión más, chalecos tiene toda absolutamente toda la
Guardia Urbana. Eso no se puede decir, porque no es cierto que no los tengan. No
le paso la pelota a nadie, parto de un modelo de anticipación en este momento de
proximidad y de prevención del delito. Y evidentemente, evidentemente valoro
mucho el trabajo tanto de los mandos, como de todos los guardias urbanos.
Pero, alguna responsabilidad tendrá este gobierno también en los datos que le he
comentado de bajada del número de delitos. Por ejemplo, hemos recibido un
premio por seguridad vial por no haber tenido ningún accidente en 2017.
Ya sé que no soy el responsable de que eso no pase, ya sé que no soy el
responsable directo pero alguna parte de responsabilidad tendrá este gobierno en

…/…

101

eso. No ha habido ningún homicidio el año pasado en la ciudad, toquemos madera.
Estas cosas nunca es para estar completamente contento, pero en cualquier caso
alguna responsabilidad tendrá en ello este gobierno juntamente con la policía
judicial y la policía de seguridad ciudadana de los Mossos d’Esquadra.
No iré más allá en algunas de las cuestiones que se plantean, algunas que se han
dicho son directamente falsas. Estoy dispuesto a ustedes a comentárselas cuando
consideren oportuno, pero es evidente que las políticas de seguridad pública tienen
mucho que ver, tienen mucho que ver con el resto de las administraciones. No es
tirar pelotas fuera, es poner en su sitio a cada uno. Lo que no es posible, es que en
algunos ayuntamientos se acuse al gobierno de todos los males y además se obvie
el resto de administraciones.

SR.GARCIA VALLE (CIUTADANS)
Que se hagan políticas como digo como se hacen, pasando pelotas y tal. Mire han
tenido ustedes la desfachatez de votar en contra hasta en el punto 6. Que lo que
habla es de una prevención, ya que ustedes están tan dispuestos a asumir, a decir,
meterse en paladín justicieros de lo que es la defensa de las esencias de, como
debe ser, de la violencia de género.
Y votan en contra del punto 6 que habla de eso, que se implementen políticas de
prevención, y votan ustedes hasta el punto 6, oiga, demagogia poquita, y más
implicarse en los temas que realmente la ciudad ve y nos manifiesta en el
barómetro, como falta de seguridad, que ustedes por mucho que quieran negarlo,
pues está presente en lo que dice la ciudadanía y me da vergüenza, que ustedes
que hablan de violencia de género, hayan votado en contra del punto 6.
Se lo explicaremos a los vecinos y vecinas para que cuando ustedes hagan
demagogia y populismo con el tema de la violencia de género, buscando ventaja
partidista, al final tengan la desfachatez de votar en contra del punto 6. Mire yo
sabía que iban a votar en contra de todo pero me parecía que ustedes tendrían la
decencia de votar a favor del punto 6. Lamento que ustedes no identifiquen eso
como un problema y una defensa de verdad, activa, en cuanto pueda colaborar este
gobierno con la violencia de género, se han cargado ustedes el punto número 6.
Háganselo mirar y no hagan tanta demagogia con el tema de la violencia de
género. Muchas gracias.

SRA. ALCALDESSA
No hay posibilidad de contestar. A ver, si hablamos de vergüenzas, yo creo que
cada uno tome buena nota de las vergüenzas de cada uno, de lo que dice y de lo
que representa.
En todo caso, a mí sí que me gustaría para finalizar, para que quede muy claro,
independientemente porque no sé finalmente, ahora la Sra. Secretaria nos dirá
cómo han quedado estas dos mociones, cual es el resultado. Pero más allá del
resultado de las mociones y más allá de lo que decía ahora el Teniente de Alcalde,
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de que, y es cierto, que esta ciudad cuando miramos los datos y los comparamos
con otras ciudades de nuestro entorno, puede ser una ciudad más segura y
ciertamente los datos respecto al número de delitos pueden ser unos datos que
pueden ser mejores que en otras ciudades de nuestro entorno y es cierto que nos
han dado algunos premios en este sentido, creo que hemos de reconocer y hemos
de trabajar para que la seguridad, para que la convivencia y para que el civismo
mejore.
Y en eso estamos, en eso estamos no solamente desde la Guardia Urbana, porque
creo que también lo ha intentado explicar el concejal Mompel, no sé si somos todos
conscientes de que la seguridad de una ciudad como la de l’Hospitalet no depende
en exclusiva aunque sí que tiene lógicamente una buena parte de trabajo, la parte
del municipio. También hay otras administraciones como son, la Generalitat de
Catalunya, a través de los Mossos d’Esquadra, también el Gobierno de España a
través de la Policía Nacional, las que están encargadas de velar por la seguridad.
Y en ese sentido, creo que hemos de tomar buena nota todos los cuerpos de
seguridad de la ciudad, porque al menos yo, como Alcaldesa, no puedo estar
satisfecha, no estaré nunca satisfecha siempre y cuando haya delitos, haya faltas,
haya un mal uso del espacio público y eso conlleve faltas de civismo y de
convivencia. Por tanto, es cierto y entiendo la voluntad por parte de algunos grupos
de la oposición que bien intencionadamente nos dicen al gobierno que mejoremos
esa seguridad.
Des del gobierno quiero que quede muy claro que estamos haciendo un trabajo
importante para que eso sea así. Y que, probablemente nunca estaremos
satisfechos, como no podemos estar satisfechos en otras políticas mientras haya
problemas en nuestra ciudad. Por tanto, independientemente del resultado de la
moción que le pediría a la Sra. Secretaria que nos lo aclare, porque al final ha
habido algunos grupos que han votado no plenamente a las mociones a favor y en
contra sino que había mociones aprobadas parcialmente, sinceramente yo, ya no
sé si la hemos aprobado al 100 por 100 o no o han quedado, creo que la segunda
ha quedado rechazada pero no estoy segura.

SRA. SECRETÀRIA
Si no nos hemos equivocado, en la moción número 23 están rechazados los puntos
1,3 y 5 (12 votos a favor, 13 votos en contra y 2 abstenciones) y los puntos 2 y 4
han sido aprobados (14 votos a favor y 13 votos en contra), y la moción 24
rechazada.

SR.BELVER VALLES (PSC-CP)
Perdone Sra. Alcaldesa, yo creo que la votación de la moción número 23, creo que
no es en esos términos.
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SRA. ALCALDESSA
Si les parece, como estamos todos los grupos, hacemos un repaso rápido.
SRA. SANTÓN RAMIRO (REGIDORA NO ADSCRITA)
En contra.
SR. JIMÉNEZ ARIZA (REGIDOR NO ADSCRIT)
En contra.
SR. MARTÍN HERMOSÍN (REGIDOR NO ADSCRIT)
Abstención en el 2 y 4 y el resto a favor.
SR. PEDRO ALONSO NAVARRO (REGIDOR NO ADSCRIT)
Igual que el Señor Hermosín.
SR. GIMÉNEZ MÁRQUEZ (CUP-PA)
A favor.
SR. MONROS IBÁÑEZ (CiU)
A favor.
SRA. ESPLUGAS GONZÁLEZ (PP)
A favor.
SR. GARCIA ACERO (ERC-AM)
A favor.
SRA. GONZALEZ MONTES (ICV-EUiA-PIRATES-E)
A favor.
SR.BELVER VALLES (PSC-CP)
En contra.
SRA. ALCALDESSA
Un momento, ¿tiene el resultado la Sra. Secretaria?

SRA. SECRETÀRIA
El resultado punto por punto: el punto número 1 estaría aprobado con 14 votos a
favor y 13 en contra. El punto número 2 estaría rechazado con 12 votos a favor, 13
votos en contra y 2 abstenciones. El punto número 3 aprobado con 14 votos a favor
y 13 en contra. El punto número 4 estaría rechazado con 12 votos a favor, 13 votos
en contra y 2 abstenciones. El punto número 5 estaría aprobado con 14 votos a
favor, 13 votos en contra.

SRA. ALCALDESSA
Por tanto estaría aprobada la moción parcialmente, los puntos 1,3 y 5. Y quedaría
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rechazada la número 24.
Pasamos a las mociones de ICV-EUiA-PIRATES-E

La Sra. Alcaldessa-Presidenta, finalitzat el debat, declara la moció número
23 aprovada parcialment i la moció número 24 rebutjada, amb el resultat de la
votació que es recull a continuació.

MOCIÓ 23.- PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA "MOCIÓN PARA RECUPERAR
LOS SERVICIOS FUNERARIOS INTEGRALES MÁS ECONÓMICOS QUE HAN
SIDO SUPRIMIDOS DE LOS PRECIOS PÚBLICOS FUNERARIOS DE ESTE
AYUNTAMIENTO PARA EL EJERCICIO 2018" APROBADA POR ESTE PLENO
EL 27-02-2018.
La votació d’aquesta moció s’ha produït de manera separada per cadascun dels
punts de la seva part dispositiva, resultant aprovada parcialment, segons el detall
següent:
a) Acords PRIMER, TERCER i CINQUÈ: han estat aprovats amb 14 vots a favor
dels representants de CIUTADANS, Srs./Sres. Miguel Manuel García Valle, M.
Carmen Esteban Fernández, Rainaldo Ruiz Narváez i Jesús Amadeo Martín
González; dels representants d’ICV-EUiA-PIRATES-E, Sres./Sr. Ana González
Montes, Juliana Carballeira Pascual i Iván Nieto Martínez; dels representants
d’ERC-AM, Srs. 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, Sr. Francisco Javier Martín Hermosín i Sr. Pedro
Alonso Navarro i amb 13 vots en contra dels representants del PSC-CP, Srs./Sres.
Núria Marín Martínez, Francesc J. Belver Vallés, Cristian Alcázar Esteban, José
Castro Borrallo, Manuel Brinquis Pérez, José M. García Mompel, Jaume Graells
Veguin, Jesús Husillos Gutiérrez, M. Ángeles Sariñena Hidalgo, Rocío Ramírez
Pérez i David Quirós Brito i de la REGIDORA i REGIDOR NO
ADSCRITA/ADSCRIT, Sra./Sr. Cristina Santón Ramiro i Rafael Jiménez Ariza;
assistents presents en el moment de la votació.
b) Acords SEGON I QUART: han estat rebutjats amb 13 vots en contra dels
representants del PSC-CP, Srs./Sres. Núria Marín Martínez, Francesc J. Belver
Vallés, Cristian Alcázar Esteban, José Castro Borrallo, Manuel Brinquis Pérez, José
M. García Mompel, Jaume Graells Veguin, Jesús Husillos Gutiérrez, M. Ángeles
Sariñena Hidalgo, Rocío Ramírez Pérez i David Quirós Brito i de la REGIDORA i
REGIDOR NO ADSCRITA/ADSCRIT, Sra./Sr. Cristina Santón Ramiro i Rafael
Jiménez Ariza, 12 vots a favor dels representants de CIUTADANS, Srs./Sres.
Miguel Manuel García Valle, M. Carmen Esteban Fernández, Rainaldo Ruiz
Narváez i Jesús Amadeo Martín González; dels representants d’ICV-EUiAPIRATES-E, Sres./Sr. Ana González Montes, Juliana Carballeira Pascual i Iván
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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 del representant de la CUP-PA, Sr.
Christian Giménez Márquez i amb 2 vots d’abstenció dels REGIDORS NO
ADSCRITS, Sr. Francisco Javier Martín Hermosín i Sr. Pedro Alonso Navarro;
assistents presents en el moment de la votació.

El text definitiu aprovat de la moció, és el següent:
ATENDIDO que en fecha 22 de noviembre de 2016, junto a la evidencia de que la
adjudicación del servicio funerario municipal y sus condiciones no obraban
publicadas en la web municipal, se averiguó, a través de la información recogida en
la Resolución de la Agencia Catalana de la Competencia, que: La concesión
establece una duración de 35 años, renovables cada 5 años hasta un máximo de
50. En ejecución de este contrato de concesión, por una parte, el Ayuntamiento
aprueba anualmente los precios públicos en materia de servicios funerarios que
aplicará la empresa concesionaria y por otra parte, Serveis Funeraris Integrats (en
la actualidad ÀLTIMA), tiene que satisfacer al Ayuntamiento, en concepto de canon,
el 12 % del importe de diversos servicios. En concreto, los servicios de pompas
fúnebres y conducción de cadáveres, los servicios de capillas de velatorio y los
servicios complementarios.
ATENDIDO que ante esta palmaria falta de transparencia, que se materializaba en
el práctico desconocimiento por parte de la ciudadanía de nuestro municipio de la
existencia de un servicio funerario integral sujeto a precio público; nuestro Grupo
municipal propuso al Pleno de este Ayuntamiento una moción que acabara con la
opacidad en la prestación de un servicio esencial de interés general como es el de
los servicios funerarios. El Pleno del ayuntamiento, en fecha 22 de noviembre de
2016, la aprobó por unanimidad.
ATENDIDO que el Gobierno municipal, como máximo responsable de la ejecución
de los acuerdos del Pleno del Ayuntamiento, pese al apoyo inicial a la propuesta de
este Grupo municipal, se desentendió de su ejecución. Tras casi con un año de
retraso, y tras efectuar nuestro Grupo municipal diversas interpelaciones en los
Plenos municipales; el Gobierno municipal ejecutó en septiembre de 2017 parte de
los acuerdos adoptados en el Plenario del 22 de noviembre de 2016.
ATENDIDO que la finalidad de la moción aprobada unánimemente por el Pleno del
ayuntamiento en fecha 22 de noviembre de 2016, que no era otro que el de dar
publicidad entre la ciudadanía de L’Hospitalet de la existencia de los diferentes
servicios funerarios y de sus costes; en particular, publicitando los servicios
funerarios integrales más económicos (para el año 2017, se había aprobado
inicialmente el Servicio Integral Epsilon, por un coste de 1.800,00 euros) que se
podían contratar con la empresa concesionaria del servicio municipal y cuyos
precios públicos aprueba este Ayuntamiento. La falta de transparencia, podría
conducir a situaciones en que el interés empresarial se pervierta y, ante la primacía
exclusiva del interés económico, se privara a los ciudadanos de una información
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que les facilitaría la planificación y la toma de la decisión que creyeran más
oportuna en unos momentos tan difíciles.
ATENDIDO que lejos de implementar y favorecer dicha finalidad u objetivo y
fomentar la transparencia e información entre la Ciudadanía de L’Hospitalet en
relación a unos servicios funerarios cuyo coste (sujetos a precio público) eran
razonablemente asequibles; el Gobierno municipal, ajeno a la voluntad
manifestada, acordó para el ejercicio 2018, modificar los Precios Públicos por la
prestación de los servicios funerarios, haciendo desaparecer el “Servicio Integral
Epsilon” (el más económico de los prestados y sujetos a precio público) y sustituirlo
por otro cuyo coste se incrementó más de un 22%, con argumentaciones técnicas
carentes de justificación; como muestra: “Que el nou entorn soci econòmic exigeix a
l’ajuntament adaptar-se a les necessitats de les famílies, augmentar la
transparència i millorar la descripció d’alguns serveis, circumstàncies que fan
necessari un canvi en les tarifes existents, per la seva adaptació a un mercat que
exigeix més flexibilitat i un nou entorn de costos operatius”. Como ya dijimos:
PALABRERÍA sin ningún contenido, porque ya nos explicarán los responsables de
este desaguisado que tendrán que ver: las necesidades de las familias, el aumento
de la transparencia y la mejor descripción de algunos servicios, con el aumento de
los precios por la prestación de los servicios: ¡¡¡NADA!!! Si acaso, podrían dar
motivos para bajarlos.
ATENDIDO que a raíz de este despropósito que ninguneaba el inicial Acuerdo del
Pleno de fecha 22 de noviembre de 2016, nuestro Grupo municipal presentó en
fecha 27 de febrero de 2018, una nueva moción al Pleno de este Ayuntamiento, que
a pesar del voto contrario del PSC y de los Concejales no adscritos, Sra./Sr.
Cristina Santón Ramiro y Rafael Jiménez Ariza, APROBÓ por mayoría:
“PRIMERO: INSTAR al Gobierno municipal a que proponga, al órgano competente
para su aprobación, la modificación de los precios públicos de los Servicios
funerarios; incorporando en los mismos los dos servicios integrales más
económicos que fueron suprimidos:
- SERVICIO INTEGRAL EPSILON (a escoger hasta el arca Epsilon gama 600).
- SERVICIO INTEGRAL ESTÁNDAR (a escoger hasta arca Vega gama 100)”.
ATENDIDO que, a pesar de la voluntad mayoritaria de los representantes de los
ciudadanos de nuestra Ciudad, el Gobierno municipal ha omitido presentar la
modificación de los Precios Públicos por la Prestación de los Servicios Funerarios
en L’Hospitalet para 2019; y por lo tanto, no han incluido los Servicios funerarios
integrales más económicos que fueron aprobados en el Plenario del mes de febrero
de este año.
ATENDIDO que uno de los motivos aducidos por la Tenencia de Alcaldía de
Hacienda y Servicios Centralizados, Sr. Manuel Brinquis Pérez, es que los féretros
Epsilon, asociados a los Servicios integrales desaparecidos, ya no pueden ser
usados por motivos medioambientales. Resulta curiosa dicha excusa por tres
motivos:
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1. Que en la página web de Áltima se afirma que la gama de ataúdes que
se ofertan es 100% ecológicas.
2.- Que en la misma página web, en la pestaña “Tarifas 2018”, tanto en las
Tarifas generales (de las que excluye las propias de L’Hospitalet y Vilanova i
la Geltrú), como las Tarifas propias de L’Hospitalet, aparecen ofertados los
féretros: Epsilon 200, Epsilon 400, Epsilon 532 y Epsilon 612.
3.-Que en cualquier caso, el Ayuntamiento es el competente para establecer
el precio público máximo por la prestación del servicio funerario integral.
Por todo ello, es por lo que el Grupo municipal de Ciutadans, Partido de la
Ciudadanía propone al pleno del Ayuntamiento la adopción de los siguientes
ACUERDOS:
PRIMERO: INSTAR al Gobierno municipal a que proponga, al órgano competente
para su aprobación, la modificación de los precios públicos de los Servicios
funerarios; incorporando en los mismos los dos servicios integrales más
económicos que fueron suprimidos:
- SERVICIO INTEGRAL EPSILON (a escoger hasta el arca Epsilon gama 600 o
similar).
- SERVICIO INTEGRAL ESTÁNDAR (a escoger hasta arca Vega gama 100 o
similar).
SEGUNDO: INSTAR al Gobierno municipal a que exija a las entidades que prestan
servicios funerarios a que le faciliten la información actualizada sobre prestaciones
y precios y que sean publicitados en la página Web del Ayuntamiento; resaltando,
en particular, los servicios funerarios integrales sujetos a precio público, a fin de que
las personas que quieran acceder a los citados servicios puedan disponer de esta
información.
TERCERO:TRASLADAR la presente moción a la Alcaldía-Presidencia, a la
Tenencia de Alcaldía de Hacienda y Servicios Centrales, a los Grupos Municipales
del Consistorio, a la Asociación de Abusos Funerarios y a las empresas que presten
servicios funerarios en nuestro municipio: Áltima Serveis Funeraris S.L y Tanatori
Mèmora l’Hospitalet.
MOCIÓ 24.- PARA LA CORRECTA GESTIÓN Y SUFICIENTE DOTACIÓN DE
RECURSOS DE LA GUARDIA URBANA DE L’HOSPITALET
La votació d’aquesta moció s’ha produït de manera separada per cadascun dels
punts de la seva part dispositiva, essent rebutjada en la seva totalitat, segons el
detall següent:
a) Acord PRIMER: ha estat rebutjat amb 14 vots en contra dels representants
del PSC-CP, Srs./Sres. Núria Marín Martínez, Francesc J. Belver Vallés, Cristian
Alcázar Esteban, José Castro Borrallo, Manuel Brinquis Pérez, José M. García
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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 de la REGIDORA i REGIDOR NO
ADSCRITA/ADSCRIT, Sra./Sr. Cristina Santón Ramiro i Rafael Jiménez Ariza; amb
10 vots a favor dels representants de CIUTADANS, Srs./Sra. Miguel Manuel
García Valle, M. Carmen Esteban Fernández, Rainaldo Ruiz Narváez i Jesús
Amadeo Martín González; dels representants d’ERC-AM, Srs. Antoni Garcia i Acero
i Jorge García Muñoz; de la representant del PP, Sra. Sonia Esplugas González;
del representant de CiU, Sr. Jordi Monrós i dels REGIDORS NO ADSCRITS, Sr.
Francisco Javier Martín Hermosín i Sr. Pedro Alonso Navarro i amb 3 vots
d’abstenció dels representants d’ICV-EUiA-PIRATES-E, Sres./Sr. Ana González
Montes, Juliana Carballeira Pascual i Iván Nieto Martínez; assistents presents en el
moment de la votació.
b) Acord SEGON: ha estat rebutjat amb 14 vots en contra dels representants del
PSC-CP, Srs./Sres. Núria Marín Martínez, Francesc J. Belver Vallés, Cristian
Alcázar Esteban, José Castro Borrallo, Manuel Brinquis Pérez, José M. García
Mompel, Jaume Graells Veguin, Jesús Husillos Gutiérrez, M. Ángeles Sariñena
Hidalgo, Rocío Ramírez Pérez i David Quirós Brito; del representant de la CUP-PA,
Sr. Christian Giménez Márquez i de la REGIDORA i REGIDOR NO
ADSCRITA/ADSCRIT, Sra./Sr. Cristina Santón Ramiro i Rafael Jiménez Ariza; amb
8 vots a favor dels representants de CIUTADANS, Srs./Sra. Miguel Manuel García
Valle, M. Carmen Esteban Fernández, Rainaldo Ruiz Narváez i Jesús Amadeo
Martín González; dels representants d’ERC-AM, Srs. Antoni Garcia i Acero i Jorge
García Muñoz; de la representant del PP, Sra. Sonia Esplugas González i del
representant de CiU, Sr. Jordi Monrós i amb 5 vots d’abstenció dels representants
d’ICV-EUiA-PIRATES-E, Sres./Sr. Ana González Montes, Juliana Carballeira
Pascual i Iván Nieto Martínez i dels REGIDORS NO ADSCRITS, Sr. Francisco
Javier Martín Hermosín i Sr. Pedro Alonso Navarro; assistents presents en el
moment de la votació.
c)
Acords TERCER, QUART, CINQUÈ, SISÈ, SETÈ, NOVÈ I DESÈ: han
estat rebutjats amb 14 vots en contra dels representants del PSC-CP, Srs./Sres.
Núria Marín Martínez, Francesc J. Belver Vallés, Cristian Alcázar Esteban, José
Castro Borrallo, Manuel Brinquis Pérez, José M. García Mompel, Jaume Graells
Veguin, Jesús Husillos Gutiérrez, M. Ángeles Sariñena Hidalgo, Rocío Ramírez
Pérez i David Quirós Brito; del representant de la CUP-PA, Sr. Christian Giménez
Márquez i de la REGIDORA i REGIDOR NO ADSCRITA/ADSCRIT, Sra./Sr.
Cristina Santón Ramiro i Rafael Jiménez Ariza; amb 13 vots a favor 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 dels REGIDORS
NO ADSCRITS, Sr. Francisco Javier Martín Hermosín i Sr. Pedro Alonso Navarro;
assistents presents en el moment de la votació.
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d) Acord VUITÈ: ha estat rebutjat amb 13 vots en contra dels representants del
PSC-CP, Srs./Sres. Núria Marín Martínez, Francesc J. Belver Vallés, Cristian
Alcázar Esteban, José Castro Borrallo, Manuel Brinquis Pérez, José M. García
Mompel, Jaume Graells Veguin, Jesús Husillos Gutiérrez, M. Ángeles Sariñena
Hidalgo, Rocío Ramírez Pérez i David Quirós Brito i de la REGIDORA i REGIDOR
NO ADSCRITA/ADSCRIT, Sra./Sr. Cristina Santón Ramiro i Rafael Jiménez Ariza;
amb 12 vots a favor 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 del representant de la CUP-PA, Sr. Christian Giménez Márquez i
amb 2 vots d’abstenció dels REGIDORS NO ADSCRITS, Sr. Francisco Javier
Martín Hermosín i Sr. Pedro Alonso Navarro; assistents presents en el moment de
la votació.

INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS-ESQUERRA UNIDA I ALTERNATIVAPIRATES

En relació amb les mocions presentades pel grup polític municipal
d'Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra Unida i Alternativa-Pirates de CatalunyaEntesa, números 25, 26 i 27, es produeixen les intervencions següents:
SRA. ALCALDESSA
Sra. González.

SRA. GONZÁLEZ MONTES (ICV-EUiA-PIRATES-E)
Moció per l’urbanisme responsable al poliesportiu del gasòmetre. El debat sobre el
nou poliesportiu del gasòmetre porta un llarg recorregut en el temps i és un tema
cabdal en la configuració urbana, social i ambiental del barri de Santa Eulàlia i de la
ciutat de L’Hospitalet de Llobregat.
El de 4 de maig de 1994 s’aprova inicialment el projecte del poliesportiu Gasòmetre
i en 2005 l’alcaldia socialista va dirigir un escrit ,ratificat per la Junta de govern de
compromisos a la Federació d’associacions de veïns de L’Hospitalet i l’associació
de veïns i veïnes “5 carrers” de Santa Eulàlia.
Posteriorment es va anunciar públicament per part del govern que el programa del
nou poliesportiu del gasòmetre inclouria un programa complert en un mateix
equipament, amb zona d’aigües inclosa, semblant al del poliesportiu municipal del
Centre.
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Amb aquesta configuració programàtica el govern municipal encarrega i aprova la
modificació puntual del Pla General metropolità en l'àmbit delimitat pels carrers
d'Amadeu Torner, de Santa Eulàlia, Gasòmetre i l'avinguda del Carrilet. La
modificació contemplava la creació de nous habitatges i l’assignació d’ús i els
paràmetres d’edificació de l’esmentat equipament que dona façana als carrers de
Santa Eulàlia i gasòmetre i a l’avinguda de Carrilet, substituint una zona industrial
preexistent. Cal destacar que la qualificació d’equipament era preexistent a la
requalificació de la zona industrial a habitatge.
En març de 2018 s’aprova inicialment el projecte executiu del poliesportiu municipal
del gasòmetre al barri de Santa Eulàlia que contemplava un programa
completament retallat respecte als acords inicials pactats amb les entitats veïnals,
eliminant la zona d’aigües.
Durant el període d’exposició pública les protestes i la reivindicació veïnal van fer
que el govern municipal aturés el projecte retallat aprovat inicialment. El govern
municipal, insòlitament, anuncia poc després de l’aturada del projecte una nova
proposta que ubica el poliesportiu del gasòmetre als terrenys que actualment ocupa
el parc de l’Alhambra, destruint com a mínim 1/3 del parc actual un cop acabat
l’edifici i fins al 50% durant les feines de construcció del mateix.
S’ha de destacar que a L’Hospitalet trobem una densitat de població de les més
altes d’Europa i existeix una manca generalitzada d’espai públic lliure i més encara
d’espais verds que millorin la qualitat de l’aire, el medi ambient i la qualitat de vida
de les persones. Queda palès que un urbanisme responsable i sostenible ha de
vetllar per la creació d’equipaments públics que donin servei a la població, la
redistribució de la densitat urbana i l’esponjament i obertura de nous espais lliures
públics i verds per tota la ciutadania.
La ciutat necessita ampliar la superfície verda de la ciutat, ampliant els parcs i unintlos amb corredors verds, no esmicolar-los o tractar-los com espais buits a omplir.
La jurisprudència judicial avala el principi de no regressió de les zones verdes,
havent anul·lat el Tribunal Suprem nombroses requalificacions urbanístiques que
pretenien traslladar zones verdes qualificades, executades o no, per transformar-les
en altres usos. I anunciem públicament que el nostre grup municipal plantejarà un
recurs judicial si la proposta del poliesportiu s’executa al parc de l’Alhambra.
El parc de l’Alhambra va néixer a partir de la lluita i de la reivindicació veïnal i és
l’únic parc i zona verda de mitjanes dimensions que trobem a tot el barri. I son els
veïns i veïnes que ja es mobilitzen per salvar-lo. El parc de l’Alhambra no es toca i
el poliesportiu complert al Gasòmetre.
Per això demanem: Instar al govern municipal a aturar els plans d’implantació del
poliesportiu del gasòmetre al parc de l’Alhambra i respectar l’espai verd del parc de
l’Alhambra en la seva integritat. Instar al govern municipal a cercar altres solucions
mantenint el programa ja pactat amb el veïns i veïnes a la ubicació original del
gasòmetre.
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SRA. CARBALLERIA PASCUAL (ICV-EUiA-PIRATES-E)
Moció per a la creació de zones de expectativa arqueològica.
La ciutat de L’Hospitalet té potencials jaciments arqueològics que no s’han excavat
en la seva totalitat, o es coneixen de forma molt parcial, com és el cas d’una
possible vil·la romana al voltant de l’ermita de Santa Eulàlia de Provençana, el port
d’ancoratge romà de Les Sorres, etc.
La Llei de Patrimoni Cultural Català 9/1993 i el Decret de Protecció del Patrimoni
Arqueològic i Paleontològic obliguen a fer estudis i excavacions arqueològiques de
caràcter preventiu en aquelles intervencions urbanístiques que prèviament estiguin
delimitades com a zona d’expectativa arqueològica.
A la resta no tenim cap garantia que les restes arqueològiques que apareguin seran
documentades científicament, ni molt menys conservades.
Alguns plans urbanístics previstos pels propers mesos, com el PDU Gran Via o la
zona nord de CosmeToda, afecten directament a possibles jaciments, com és el cas
del port d’ancoratge romà de Les Sorres i a una de les dues possibles necròpolis
romanes entre els carrers Radi i Av. Vilafranca.
La contractació d’un arqueòleg i la realització d’estudis preventius i de seguiment
arqueològic en àrees sensibles s’ha de portar a terme com regula la llei i no pot ser
que la contractació i seguiment arqueològic de les obres depengui de la major o
menor pressió veïnal i política.
El pla de protecció de patrimoni no està actualitzat i tan sols inclou edificis. No té
cap element patrimonial de caràcter arqueològic del subsòl, ni planteja cap mena de
protecció específica envers potencials jaciments arqueològics que puguin resultar
afectats per remocions estratigràfiques del subsòl.
Per això demanem en el primer acord: Incloure a l’actualització del Pla de Protecció
del Patrimoni la delimitació de zones d’expectativa arqueològica, afectant la
distància, que determinin els informes tècnics al voltant de cada punt on hi hagi una
possible evidència arqueològica. Aquest pla ha de ser públic i consultable de forma
digital i presencial, junt amb totes les memòries.
Al segon, instar al govern municipal a impulsar, amb la màxima capacitat legal i
competencial, que totes les intervencions urbanístiques dins d’una zona
d’expectativa que puguin afectar a un possible jaciment arqueològic hagin de
realitzar obligatòriament estudis d’impacte arqueològic.
I al tercer, que els tècnics municipals responsables del patrimoni de l’Ajuntament,
promoguin el coneixement i la divulgació del nostre patrimoni arqueològic tant en
l’àmbit científic com pel públic en general, promovent si s’escau, sondejos o
intervencions.
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També presentem una moció pel foment del reciclatge d’oli. L'oli usat domèstic es
converteix en un residu altament contaminant si es llença per l'aigüera. Contamina
l'aigua dels rius, del mar i del sòl; i dificulta i encareix la depuració de les aigües
residuals urbanes. El reciclatge de l'oli usat domèstic redueix la contaminació de
l'aigua i el sòl mitjançant la reutilització i el tractament d'aquest oli per transformar-lo
en bio combustibles.
L’inadequat tractament d'aquest oli té resultats molt nocius pel medi ambient i es
converteix en un problema mediambiental i econòmic per a les administracions
públiques. L’oli usat d’origen vegetal es pot utilitzar amb molta facilitat per a la
fabricació de biodièsel, sabó i d’altres productes de consum. A més, amb aquest
combustible substitutiu del gasoil, podem reduir l'explotació d'un recurs altament
contaminant com el petroli, evitant de passada les emissions de sofre a l'atmosfera,
que és el responsable de la pluja àcida.
Actualment l’Ajuntament de L'Hospitalet té instal·lats una sèrie de contenidors d’oli
usat per tot el territori amb el sistema de deixalleries mòbils, i un calendari setmanal
amb diverses ubicacions i horaris que fan difícil la seva utilització per part dels veïns
i veïnes. Tampoc s’ha fet una campanya de conscienciació per explicar a la població
on pot deixar aquests residus.
Considerem urgent una política en matèria de medi ambiental que faci avançar a
L'Hospitalet de Llobregat cap a una ciutat verda, sostenible i respectuosa amb el
medi ambient.
L'oli usat d'origen vegetal està catalogat com a residu per la legislació i té com a
conseqüència que ha de tractar-se com a tal, i per tant és necessària la intervenció
d'una empresa autoritzada en la gestió de residus.
El Pla Nacional de Residus Urbans va decidir que en 2006 es reciclaria el 80% de
l'oli usat domèstic i ens trobem encara molt lluny d'arribar a complir aquest objectiu.
Per tant demanem al Ple municipal l'adopció dels següents acords:
Al primer, instar al govern municipal a instal·lar contenidors de recollida d’oli usat a
tots els mercats municipals, a l'entorn dels eixos comercials i grans superfícies de
venda de productes alimentaris i altres llocs on es cregui convenient.
Instar al govern municipal a fer una campanya d’informació i de conscienciació a la
nostra ciutadania, publicitant els llocs de recollida i facilitant a través dels mercats,
eixos comercials i grans superfícies, el repartiment dels envasos de recollida d'oli
nomenats "bidonets" per tal de facilitar el reciclatge de l'oli usat domèstic.
I instar al govern municipal a donar compliment a la moció del grup municipal del
PDCat al ple municipal de 27 de novembre de 2018, que feia referència a l’ús dels
quioscos en desús, tenint en compte la possibilitat d'utilitzar aquests quioscos en
desús pel reciclatge de diversos residus, entre d'ells l'oli usat domèstic.
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SRA. ALCALDESSA
Hi havia una esmena, ara sí.

SR. GARCIA ACERO (ERC-AM)
Si voldríem fer una esmena a la moció sobre el poliesportiu, que s’ha d’afegir un
nou punt que digués lo següent:
“Instar al govern municipal a què defineixi amb l'associació de Veïns i Veïnes de
Santa Eulàlia un procés participatiu i transparent, amb tota la informació i informes
necessaris, perquè els veïns i veïnes puguin decidir les característiques del nou
poliesportiu que necessita el barri i la seva ubicació definitiva mitjançant una
consulta ciutadana.”

SRA. GONZÁLEZ MONTES (ICV-EUiA-PIRATES-E)
A veure, nosaltres estem d’acord amb la consulta ciutadana, evidentment. El que
passa és que el parc de l’Alhambra no pot estar inclòs, ha d’estar exclòs
absolutament de la consulta. Nosaltres no podem acceptar de cap de les maneres
que el parc de l’Alhambra sigui...

SRA. ALCALDESSA
Està clar, per tant no s’accepta l’esmena.

SRA. GONZÁLEZ MONTES (ICV-EUiA-PIRATES-E)
Si Esquerra Republicana accepta excloure el parc de l’Alhambra d’aquesta
proposta...

SRA. ALCALDESSA
Si, però a veure, faríem una esmena a la esmena o com ho fem. Accepta la esmena
a la esmena?

SR. GARCIA ACERO (ERC-AM)
No parlem del parc de l’Alhambra ni del Gasòmetre. Parlem de qualsevol ubicació.
Entenem aquesta del Gasòmetre i entenem el debat, però parlem de qualsevol
ubicació que pot ser, les que hi ha a sobre de la taula o altres que puguin sortir.

SRA. GONZÁLEZ MONTES (ICV-EUiA-PIRATES-E)
Doncs, no l’accepten.

SRA. ALCALDESSA
Doncs, queda així la moció tal qual està presentada i és sobre la qual entrarem al
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debat.

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. SANTÓN RAMIRO (REGIDORA NO ADSCRITA)
Gràcies, votaré favorablement la moció en foment del reciclatge d’oli. I també la
moció de creació de zones de expectativa arqueològica.
En referència a la moció de l’urbanisme responsable al poliesportiu del gasòmetre,
trobo que és una moció precipitada en tant que presentar-la ara, la proposta que hi
ha sobre la taula, és una proposta que està tractant de definir un projecte d’una
forma consensuada amb els veïns, no només del barri de Sta. Eulàlia, sinó del
districte de Sta. Eulàlia i aquesta recerca del consell veïnal tant de detractors, com
gent que està a favor, aquesta recerca d’aquest consens es veu trencada per una
moció que presenten vostès, que el que fa és dividir i enfrontar no nosaltres a
polítics que ja estem habituats i és perfectament normal i comprensible, sinó als
propis veïns del barri i jo crec que això no ho hem de permetre. Per tant votaré en
contra.

SR. JIMÉNEZ ARIZA (REGIDOR NO ADSCRIT)
Si gràcies, a favor de la 25 i la 27 i en contra de la 26
SR. MARTÍN HERMOSÍN (REGIDOR NO ADSCRIT)
Si gracias, a favor de las tres
SR. PEDRO ALONSO NAVARRO (REGIDOR NO ADSCRIT)
A favor de las tres

SR. GIMÉNEZ MÁRQUEZ (CUP-PA)
Bé, començarem per la 26 que segurament serà la més polèmica, no?
Nosaltres compartim íntegrament el contingut de la part expositiva de la moció i dels
acords. Creiem que aquesta és una nova proposta sense fonament i sense futur, de
l’actual equip govern municipal, un govern municipal desorientat en aquest tema.
Volem compartir amb totes les presents, el contingut del comunicat públic de l’A.VV.
Som Santa Eulàlia, anteriorment coneguda com associació de veïns 5Carrers, i el
grup "Mulla't per Santa Eulàlia", el grup de veïns i veïnes i entitats del barri de Sta.
Eulàlia per expressa demanda d’elles als diferents grups municipals que hem donat
suport a la campanya que han estat fent durant els últims mesos. Diu així
literalment; “Davant tots els successos esdevinguts durant els últims mesos, des de
l'Associació de Veïns "Som Santa Eulàlia" i des del grup "Mulla't per Santa Eulàlia"
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ens veiem en la necessitat de desmentir algunes declaracions fetes per membres
de l'Ajuntament i d'expressar als veïns i veïnes quins creiem humilment que podrien
ser els propers passos per avançar en l'actual situació.
Respecte a les declaracions fetes en els últims mesos per membres del govern
local volem aclarir:
1) Que la campanya "Mulla't per Santa Eulàlia/Volem Un Poliesportiu Complet"
sempre ha tingut com a únic objectiu aconseguir el Poliesportiu complet promès als
veïns i veïnes del barri de Santa Eulàlia, des de fa 20 anys i reivindicar que aquest
comptés amb els equipaments adequats que permetessin cobrir les necessitats
esportives del barri.
2) Que en totes les accions que fins al moment s'han dut a terme (recollides de
signatures, assemblees, reunions amb l'Ajuntament, declaracions públiques, etc...),
hem contemplat el Poliesportiu al solar de Gasòmetre, atès que fins a Desembre de
2018 no existia cap altra possibilitat i aquest era l'únic solar amb qualificació
d'Equipament.
3) Que la proposta de reubicar el Poliesportiu al Parc de l'Alhambra i permutar
Gasòmetre a zona verda NO és en cap moment proposada ni per l'AVV ni pel grup
Mulla't per Santa Eulàlia, que surt únicament de l'Ajuntament i que nosaltres ens
limitem a traslladar la informació al veïnat. Aquesta opció ni ha sortit de nosaltres ni
l’hem validada mai.
Pel que fa als últims successos i propers passos que creiem que podrien donar-se,
exigim al Govern Municipal que aclareixi quines ubicacions estan realment sobre la
taula i quines no i que no descarti les opcions que no són del seu gust. Els veïns i
veïnes tenim dret a conèixer les opcions realment possibles per poder decidir amb
objectivitat sobre el futur de l'equipament i del barri.
En aquest sentit exigim que l'Ajuntament aclareixi si Gasòmetre és o no una
ubicació possible per a l'equipament o si aquesta ha estat descartada
unilateralment.
En cas que consideri la ubicació de Gasòmetre descartada, exigim al govern local
que organitzi una reunió oberta per explicar als veïns i veïnes, amb estudis que
avalin els seus arguments, els motius pels quals després de 20 anys de comptar
amb un solar previst específicament per al Poliesportiu, ara es proposa una
reubicació i quines són les millores que aquesta nova ubicació aporta en relació a
l'anterior.
En el cas que estiguin les dues opcions sobre la taula, i arribat al punt actual de
diversitat d'opinions, fem una crida a tots els actors implicats a que la decisió sobre
quina de les dues ubicacions ha d’acollir el Poliesportiu no recaigui en mans de
l'Ajuntament ni les Juntes d'entitats si no en mans del veïnat i ens encarem, el més
aviat possible, cap a la definició d'un procés de deliberació i decisió democràtica
com podria ser una Assemblea de Veïns o una consulta popular en què amb tots
els arguments davant, es pogués decidir la futura ubicació per al Poliesportiu.
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Aclarim alguns aspectes relacionats amb la reivindicació del Poliesportiu Complet al
barri de Santa Eulàlia. Amb la intenció de no faltar a la veritat i de tancar la porta a
possibles tergiversacions, voldríem fer un recordatori de com s’han succeït les
coses durant aquests nou mesos, des que el Govern va anunciar al Març de 2018 la
seva intenció de construir un equipament esportiu a l’actual solar de Gasòmetre.
Al marc de 2018, l’Ajuntament anuncia l’aprovació d’un equipament esportiu a
Gasòmetre, únicament d’esports secs, i anuncia també, sense estudis realitzats,
que portarà a terme una reforma de l’actual poliesportiu de Jacint Verdaguer per
donar solució a les mancances del projecte proposat.
Entre el març i el maig del mateix any, del 2018, des de l’associació de veïns “Som
Santa Eulàlia” i el grup “Mulla’t per Santa Eulàlia” s’inicia una campanya per
denunciar les mancances de l’equipament proposat, que es considera incomplet, i
es comencen a recollir signatures per reivindicar un poliesportiu amb tots els serveis
inclosos que sí que s’ajusti a les necessitats del barri. La campanya rep el suport de
centenars de veïns i veïnes del barri de Sta. Eulàlia
Al maig del 2018 l’Alcaldessa paralitza, en una reunió amb el veïnat i socis/es
d’AESE, el projecte de l’equipament davant les queixes dels veïns i les veïnes i ens
remet a una futura reunió.
Al juliol d’aquell mateix any té lloc una reunió entre representants de l’associació de
veïns “Som Santa Eulàlia”, el grup “Mulla’t per Santa Eulàlia” i l’Ajuntament. En
aquesta reunió els representants del Govern local assumeixen la necessitat d’un
poliesportiu complet i se’ns trasllada que hi ha tres opcions sobre la taula per portarho a terme:
La primera, dotar al barri dels equipaments reivindicats però en dos edificis
separats. Es mantindria el projecte de Gasòmetre i a Jacint Verdaguer, amb una
reforma de les instal·lacions, la resta de l’equipament, la viabilitat d’aquesta
proposta quedaria condicionada, ens diuen, a l’estudi d’un estructuralista durant els
següents mesos.
En segon lloc, un sol edifici a Gasòmetre, amb tots els equipaments reivindicats
inclosos. A aquesta opció se li atribueix, de forma molt vaga i sense aportar estudi
de cap tipus, dificultats d’espai i problemes amb els blocs de pisos colindants de la
zona.
I en tercer lloc, trobar una nova ubicació en la que acollir el poliesportiu complet
amb tots els equipaments reivindicats. Se’ns diu que se’ns convocarà a una nova
reunió al mes de setembre per aportar-nos dades més concretes sobre els estudis i
alternatives.
La nostra postura es manté en la necessitat de cobrir les necessitats del barri en un
únic edifici.
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Al novembre del 2018, l’ associació de veïns, el grup Mulla’t per Santa Eulàlia i la
Junta d’AESE es reuneixen per contrastar informació. Al desembre, l’Ajuntament
ens cita a una reunió per explicar-nos com s’ha avançat en la qüestió. En ella, la
situació canvia substancialment i apareix una nova proposta, fins al moment
inexistent. En primer lloc se’ns confirma que l’opció de dos edificis separats,
recordem que era l’opció defensada per l’Ajuntament des del març, queda
definitivament descartada per ser inviable a nivell d’obra i despesa. A continuació
l’Ajuntament presenta dues úniques opcions, possessionant-se clarament per una
d’elles:
La primera, un poliesportiu complet a gasòmetre. Aquesta opció és presentada de
nou com la pitjor opció. Se’ns argumenta, sense estudis de cap tipus, que les
condicions del solar dificulten la intervenció sobre el mateix i que l’edifici, de 18
metres generaria un fort greuge als veïns que viuen als blocs que donen
directament al solar.
En segon lloc, un poliesportiu complet al parc de l'Alhambra, més convertir
Gasòmetre en Zona Verda. Aquesta opció és presentada com la millor de les
opcions per part de l'Ajuntament. Amb ella s'evitarien suposadament tots els
problemes que se li pressuposen a Gasòmetre. No perjudicaria a cap bloc
residencial, el solar permetria desenvolupar l'obra i donaria servei als veïns i veïnes
de Gran Via Sud a la vegada que s’allunya del poliesportiu del Gornal.
Comentem que en les següents setmanes transmetrem les propostes al veïnat i que
els farem saber el què. Al desembre del 2018, l'associació de veïns i Mulla't per
Santa Eulàlia convoquen una assemblea veïnal on anunciar als veïns les propostes
rebudes per part de l'Ajuntament. S'hi posa de manifest que hi ha posicionaments
dispars i dubtes entre els presents. Una part dels presents no veu amb mals ulls la
reubicació i altres es neguen a "tocar" el parc de l'Alhambra.
Al desembre mateix, l'Ajuntament presenta al Consell de Districte la seva nova
proposta de poliesportiu a l’Alhambra, presentant-la de nou com la millor solució
possible.
Al mateix mes, apareixen cartells anònims pel barri que s'oposen a la realització de
l'equipament al parc de l'Alhambra. fent una crida al veïnat a oposar-s’hi.
Al mes de gener d’aquest any, representants del grup "Mulla't per Santa Eulàlia"
van a una reunió, prevista amb AESE per compartir novament la situació i en la qual
apareixen altres entitats de les que desconeixíem la seva assistència. En aquesta
reunió es posen de manifest contradiccions sobre les opcions d’ubicació. Des de
Mulla't per Santa Eulàlia veiem la necessitat de disposar de més informació sobre
les opcions d’ubicació per poder valorar i se'ns respon que Gasòmetre ja està
descartat del tot i que no queda una altra que acceptar la proposta d’Alhambra.
Aquesta informació no coincideix amb la rebuda per l’associació de veïns i Mulla't
per Santa Eulàlia en l'última reunió amb l'Ajuntament al desembre del 2018, així que
demanem una nova reunió, en la qual estiguem presents entitats i Ajuntament, i en
la qual es clarifiqui la viabilitat o no de les propostes que fins al moment estaven
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sobre la taula.
Aquest mateix mes, l’Ajuntament manté reunions amb els presidents/es de
comunitats de propietaris de Gran Via Centre, però no amb els dels blocs pròxims al
solar de Gasòmetre. ”Bé, aquest és el relat dels fets, en relació al Poliesportiu del
barri de Santa Eulàlia, explicat per les seves veïnes. Persones organitzades,
membres d’una entitat veïnal, sòcies de l’AESE i/o usuàries del poliesportiu actual o
simplement veïnes preocupades per les necessitats d’equipaments esportius dignes
al seu barri, organitzades al grup “Mulla’t per Santa Eulàlia”. No us ha d’agradar el
que expliquem, simplement ho heu d’acceptar.
Al membres del govern que porten mesos fent afirmacions contradictòries i poc
fonamentades sobre aquest tema i sobre el posicionament d’aquestes veïnes:
deixin de mentir en públic i en privat. Respectin les decisions d’aquelles que no
pensen ni veuen el barri i la ciutat com vostès. Votarem les tres a favor.

SR. MONRÓS IBÁÑEZ (CiU)
Bé, començarem per la moció del gasòmetre. Subscric una mica el que ha dit el
portaveu Antoni García d’aquesta esmena i explicaré el perquè.
Crec que estem davant d’una situació en la que és possible, intentaré resumir-ho
perquè ja s’ha fet un relat històric, en que hi ha diferents possibilitats de fer un
poliesportiu complert, la primera, la de gasòmetre i en un Consell de Districte sens
va presentar no un projecte com a tal, sinó la visibilització de com podia ser un altre
projecte. Segurament, com s’ha dit aquí hi podrien haver-hi altres.
Jo el que demanaria al equip de govern és el següent, un compromís per poder tirar
endavant una situació com aquesta. Tenim l’estudi fet de com és el poliesportiu del
gasòmetre i tenim un estudi que podia anar endavant pressupostat, amb plànols i
amb tot, que hi ha gent que el recolza i a gent que no el recolza i al final també vull
fer una reflexió, entenem que aquest poliesportiu, perquè ho entenem així, és el del
districte 3, d’acord? Que està composat per el barri de Sta. Eulàlia i el de Gran via
sud. Això és el que jo entenc, vull dir, sinó se’m corregeix.
Llavors tenim aquest projecte inicial Gasòmetre, que per uns motius es paralitza
perquè en el seu moment no es feia com un poliesportiu complert. Molt bé. Se’ns
presenta en un Consell de Districte, crec que del mes de desembre, novembre,
desembre, l’opció d’un altre model de poliesportiu, que demanaria jo tant d’aquest
model com d’un altre model que fossin possibles, que tinguéssim un estudi
planificat, o sigui en plànols, costos, perquè es poguessin comparar, donar a
conèixer a la ciutadania d’aquest districte, d’aquests barris, que costant planificació,
ocupació de metros i una realitat, perquè amb el que vam visualitzar en el aquell
Consell de Districte, era la possibilitat física d’encabir un poliesportiu.
Jo aquí no entro en si em sembla bé o no em sembla bé, entro en el que vaig veure,
només vaig veure allò. I a lo millor hi ha un tercer lloc que es podria fer un
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poliesportiu, ho desconec. A lo millor si no ens ho han presentat és perquè no
existeix, però podria existir.
Crec que és un tema important, ens gastarem si es porta a terme la construcció del
poliesportiu, uns quants milions d’euros. I ha de ser una cosa prou definitiva, és a
dir, no farem una mala inversió. Quan el Toni García demana això, que jo també a
la Junta de Portaveus he fet aquesta reflexió, crec que no podem, si estem
teòricament en democràcia i el que volem és, poder donar l’opinió de com volem les
coses, és quartar la llibertat de si no és d’aquesta manera, no pot ser.
Això es la meva reflexió personal democràtica, més enllà de que pugui entendre
perfectament que els veïns i veïnes d’allà, no els hi agradi altres opcions que no
sigui la del gasòmetre, això ho entenc, no discuteixo el que li agrada a cadascú,
discuteixo que només pugui haver-hi aquesta opció o una altra i aquella exclosa
quan no tenim l’informació que jo estic demanant,que és poder comparar un
projecte com és el de Gasòmetre amb el de l’Alhambra o un altre projecte. Es a dir,
tenir totes les informacions de costos, d’execució, de temps, d’ocupació, tot, tot allò
que necessitem.
Que vull dir amb això, que la participació que sempre he dit en un consell de
districte, és important però és insuficient, que només li donem a conèixer a una
sèrie de gent que evidentment representa al districte, només faltaria però una
situació cabdal com és la construcció d’un poliesportiu complert crec que ha d’anar
més enllà i potser en aquesta situació que es dóna, perquè al final la vida ens dóna
oportunitats i les oportunitats s´han d’aprofitar.
Jo crec que en aquests moments, m’agradaria que hi hagués un compromís ferm
per part de l’equip de govern de dir, tenim un problema, hi ha diferents opcions, en
poden haver-hi més. Fem una consulta popular o referèndum vinculant perquè tota
la població del districte III pugui escollir tenint les comparatives dels projectes
evidentment, no una foto d’un pot anar un poliesportiu de quin creu que és millor
zona per fer-ho, tenint en consideració totes les coses que ens han explicat en
aquesta moció. Torno a repetir, jo no estic ni a favor ni en contra de lo que es diu en
si mateix. Estic dient, si hi ha diferents models, no estem parlant de posar una font,
no estem parlant de fer un procés participatiu, que també és important en un tros
petit de carrer d’un barri. Estem parlant de posar un edifici públic que donarà
cobertura a tot un districte.
Dit això torno a repetir, per aquest motiu m´abstindré de la moció, perquè
m´agradaria i crec que seria bo posar una font, que això ho consensuem tots, però
evidentment de qui ha de partir aquesta premissa inequívocament és el compromís
de l’equip de govern de poder fer això és, no aturem un o altre poliesportiu, sinó que
posem sobre la taula el compromís de dir tenim un projecte, que aquest sí que el
tenim acabat, tenim un altre projecte que no està elaborat posem-lo a la taula igual
que l’altre, si hi ha un tercer projecte posem-ho sobre la taula, i amb tots el
projectes puguem parlar de tu a tu amb tothom.
Respectant evidentment aquelles persones que estan en contra del poliesportiu del
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parc de l’Alhambra, només faltaria. Però el que no podem fer és deixar una
oportunitat de saber si és millor una cosa o no és millor, de quins costos té, o quins
costos no té. De quina afectació urbanística té o no té i que tothom, tothom els
ciutadans de l’Hospitalet i en aquest cas els del districte III tinguin coneixement
exhaustiu del que es vol fer. Perquè la representació ciutadana no la tenen, jo no la
represento, l’equip de govern no representa a tota la ciutadania, no tots
representem a la ciutadania, cadascú representa una sèrie de gent i evidentment
s´ha de respectar aquestes representacions. Jo crec que en aquests moments
tenim per primera vegada la possibilitat de tenir dos models o més i per tant exercir
aquesta participació ciutadana que sempre ens omplim la boca, que sempre posem
sobre la taula, però que malauradament no l’acabem d´exercir mai completament.
Per això torno a repetir la meva posició de vot en aquesta, des de el grup de junts
per L’Hospitalet en aquesta moció és l’abstenció perquè creiem que no es donen
els elements suficients per eliminar una opció o una altra si aquesta opció no és
prou coneguda, contrastada i sobretot en un projecte validat, igual que el del
gasòmetre que a dia d’avui no es produeix. I respecte de les altres dues mocions
les votarem a favor.

SRA. ESPLUGAS GONZÁLEZ (PP)
Respecto a la moción 25 sobre las zonas de expectativa arqueológica, el PP se
abstendrá.
Respecto a la moción 27 de fomento del reciclaje del aceite el PP también votará a
favor.
Desde el PP entendemos que la administración pública debe poner las
herramientas necesarias para que nuestros ciudadanos puedan contribuir de una
forma activa a mejorar en este caso nuestro medio ambiente. Desde el PP lo
tenemos claro y ya en el Pleno del año 2006 el PP presentó una moción que fue
aprobada por unanimidad en la que se pedía la mejora selectiva del aceite
doméstico. Por tanto para nosotros este tema no es nada nuevo.
Pero también nos gustaría desde el PP hacer memoria, entonces los compañeros
de IC-Verds-EUiA presentan hoy una moción pero tampoco podemos evitar que
hayan tenido responsabilidades de gobierno en este ayuntamiento. Cuando ICVerds-EUiA formaban parte del gobierno pues se presentó a bombo y platillo en el
año 2009 que se ponía en marcha el programa de recogida de aceite doméstico en
las escuelas, y en el año 2010 anunciaron también ustedes, el Sr. Salmerón,
concretamente con el compañero Lluis Esteve, que el mismo programa de reciclaje
se extendía también a los mercados municipales.
Por lo tanto, es sorprendente que ustedes mismos estén reconociendo que cuando
eran gobierno pues tampoco acababan de cumplir los anuncios que hacían. Por
tanto yo creo que también es bueno que ustedes, en su parte entonen el mea culpa,
porque anunciaron unas cosas que luego finalmente no cumplieron.
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Como he dicho el PP votará a favor y esperamos que esta vez salga adelante y que
sea una realidad y no meramente un anuncio como los que han aparecido hasta
ahora en el Diario de l’Hospitalet.
Respecto a la moción número 26 respecto al tema del polideportivo Gasómetro.
Vaya por delante que el PP votará a favor. Cuando hemos oído aquí ciertas
afirmaciones como la Sra. Santón que habla de precipitación, de cambiar de
ubicación y demás, claro yo me pregunto, yo casi desde que tengo uso de razón,
soy del barrio de Sta. Eulàlia, siempre he oído que se iba a cambiar el polideportivo
y que en principio la ubicación era Gasómetro, o sea que precipitación yo creo que
justamente no sería la palabra, hablar de precipitación como sinónimo de cambio un
polideportivo de Santa Eulalia.
Yo estoy un poco con las afirmaciones que se han venido haciendo en este Pleno,
es cierto que Gasómetro es la ubicación inicial, la ubicación que todos y cada uno
de los vecinos de Sta. Eulália esperábamos. Entonces no entendemos como
después de tantos años y presuntamente tantos estudios urbanísticos, ahora se nos
diga de buenas a primeras que Gasómetro pues va a ser que no. Porque hay
dificultades, los edificios colindantes y que finalmente la ubicación es la calle
Alhambra.
También tenemos que decir que evidentemente pues el señor teniente de alcalde
de deportes tampoco ha sido muy afortunado a la hora de afirmar que han sido los
vecinos y las vecinas de Sta. Eulália, quienes han propuesto el cambio al parque de
la Alhambra.
Nosotros entendemos, otros grupos municipales ya han hecho referencia al
manifiesto que ustedes nos hicieron llegar ayer, y entendemos que la solución para
todo esto, es una solución dialogada con la Asociación de Vecinos, con los actores
implicados, con los grupos municipales, que entre todos busquemos la mejor
ubicación para un barrio que necesita tanto y tan prometido es el polideportivo de
Sta. Eulália.
Por tanto yo le animo al equipo de gobierno pues a hablar no solamente con los
vecinos sino también con los grupos municipales. Nosotros tampoco nos cerramos
100 por 100 a que se pueda modificar la planificación que está hecha en
Gasómetro pero sí que entendemos que se deben dar unas razones muy
poderosas para cambiarlo y no únicamente decir que ahora mismo los servicios de
urbanismo desaconsejan o no es viable finalmente ese proyecto.
Ponen en tela de juicio ustedes mismo las tareas técnicas de los diferentes
funcionarios de este ayuntamiento que se han dedicado a hacer estudios relativos a
la viabilidad del polideportivo, después de 20 años. Por tanto nosotros entendemos
que ya solamente por el trabajo que se ha venido haciendo en este caso,
deberíamos dar una oportunidad, mirar si realmente es posible y si existen otras
alternativas ya no el Parque de la Alhambra, sino otras ubicaciones dentro del
propio barrio en las que además también podamos conseguir pues que los vecinos
de granvia centre pues se puedan aprovechar, pues conseguiremos en este sentido
mejorar la ubicación. Pero en cualquier caso debemos plantear un dialogo entre
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todos y poniendo como primer objetivo, y primera alternativa Gasómetro que estaba
prometida. Gracias.

SR. GARCIA ACERO (ERC-AM)
Moltes gràcies, jo em posicionaré sobre la moció del poliesportiu i el Coque ho farà
sobre la resta de mocions.
Des d’Esquerra Republicana de Catalunya coincidim amb els veïns i veïnes que el
barri de Santa Eulàlia necessita un poliesportiu com cal. I també compartim el
malestar dels veïns i veïnes que han vist que durant molts anys se’ls ha pres el pel.
Perquè cal clarificar i que quedi constància que hi ha hagut una mala gestió de l’
equip de govern, dels diferents governs que han governat aquesta ciutat durant els
darrers anys sobre aquest tema.
A l’any 94, i ho recollia la pròpia moció que presenta Canviem, doncs es
manifestava que l’equip de govern socialista va aprovar inicialment el poliesportiu al
Gasòmetre.
Després de no complir aquesta promesa durant 11 anys, a l’any 2005, l’alcalde
d’aquesta ciutat ratifica una altra vegada aquest compromís amb l’Associació de
veïns 5 carrers. I mentre no es fa aquest poliesportiu com cal, si que es van
construint edificis al voltant a través d´un projecte urbanístic. Aquesta promesa del
2005 queda una altra vegada en paper mullat.
L’equip de govern al 2015 de manera unilateral sense consens amb l’Associació de
veïns i veïnes de 5 carrers decideix canviar el projecte i manifesta de que el seu
nou projecte és remodelar l’actual poliesportiu de Santa Eulàlia que el volen
convertir en una zona d’aigües i traslladar es a dir la pista i algun tipus de sales
doncs al Gasòmetre, incomplint el requeriment dels veïns i les veïnes que
reclamaven un poliesportiu com cal. Aquesta proposta de passar el rodillo, que
habitualment ens té acostumats l’equip de govern doncs crea un rebuig entre els
veïns i veïnes i això fa que l’actual equip de govern doncs paralitzi aquest projecte
però ens deixa d´una manera molt clara, i ens diu, que al Gasòmetre no pot anar
cap tipus de piscina, ni altres espais perquè així ho traslladen i que l’ajuntament no
pot fer una despesa econòmica tant gran. Això és el que vostès ens traslladen.
Abans de vacances de Nadal veiem als mitjans de comunicació, com a grups
polítics, que l’equip de govern té una nova ubicació, en aquest cas el Parc de l’
Alhambra. Aquesta grup demana informació abans d´un consell de districte. No hi
ha cap tipus d’informació que ens transmetin doncs al grup municipal. I també el dia
del Consell de Districte vostès ens expliquen en un power point la nova ubicació, i
gairebé ens insten a que acabem de decidir l’emplaçament del poliesportiu en el
parc de l’Alhambra.
Avui estem a dia 25 de gener i aquest grup encara no té ni el power point ni la
informació que va requerir al Consell de Districte de Santa Eulàlia.
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També ens sorprèn que en aquell Consell de Districte, el problema dels diners, que
era un dels problemes que tenia l’equip de govern per no poder fer aquell
poliesportiu que demanaven els veïns i les veïnes de Sta. Eulàlia, si que hi havia
aquells diners i estaven disposats ens diuen en aquell Consell de Districte que la
despesa podia ser d´uns 21 milions d’euros per realitzar aquest tipus de
poliesportiu. I també ens acaben afirmant que possiblement aquest poliesportiu
també es podria fer a la part del Gasòmetre, i a més porten un power point que ens
traslladen l’imatge del poliesportiu al parc de l’Alhambra també al gasòmetre també
amb les alçades adients.
Nosaltres veiem que amb aquest procés no s’estableix cap tipus de transparència,
no tenim tota la informació i en cap moment doncs s’està sent transparent des de
l’equip de govern. Per tant el que demanen primer, és transparència, demanen
transparència per veure si aquest poliesportiu que volen els veïns i les veïnes de
Santa Eulàlia, realment es pot realitzar al Gasòmetre.
Volem transparència que si hi ha altres emplaçaments, al Parc de l’Alhambra o
altres que puguin sorgir perquè fins fa poc, no hi havia cap tipus d´emplaçament,
ara possiblement hi ha dos i possiblement puguin sortir, doncs més endavant també
doncs s’actuï de manera transparent i crec que no ajuda l’actitud que té l’equip de
govern i les vam veure reproduïdes l’altre dia a les comissions informatives quan es
manifesta que: “Que l’Associació de veïns estava d’acord amb la ubicació del
poliesportiu, el parc de l’Alhambra”. Cosa que es falsa perquè l’ Associació de Veïns
en cap moment ha pres cap tipus de posicionat i el Christian ha pogut llegir doncs el
comunicat de la pròpia entitat. També es manifestava en aquella comissió
informativa que la decisió es prendria a mitjans de febrer amb un consell de districte
urgent per tractar aquest tema.
Per tant d’Esquerra reclamem: transparència, reclamem tenir tots els informes i tota
la informació, llums i taquígrafs, que els veïns i les veïnes en primer lloc defineixin el
poliesportiu que volen a Santa Eulàlia, que necessiten un poliesportiu com cal que
és una reivindicació històrica dels veïns i les veïnes que també estigui sobre la taula
les diferents ubicacions.
Nosaltres volem saber si el Gasòmetre, aquest poliesportiu que necessiten els
veïns i les veïnes és possible. Perquè si és possible, estaríem d’acord que estigués
al Gasòmetre, si no és possible aquest poliesportiu perquè vostès van primar la
construcció d’edificis abans de construir el poliesportiu. Hem de buscar altres tipus
d’emplaçaments i per tant el que volem és que hi hagi doncs un debat transparent,
un debat on tota la informació la tinguem els veïns i les veïnes, els diferents grups
municipals i per això des d’aquest grup municipal li demanem que el govern faci un
procés participatiu, que doni tota la informació, que aquest procés el faci amb les
entitats del barri, amb l’associació del barri de santa. Eulàlia, qui és qui ha
reivindicat aquesta reivindicació històrica per tal de fer efectiva una demanda del
veïnat, que és poder tenir un poliesportiu com cal.
Per tant mentre no hi hagi aquesta transparència, mentre no hi hagi aquesta
informació, nosaltres ens abstindrem en aquesta moció, demanant a l’equip de
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govern que rectifiqui i actuï de manera urgent, de manera eficient, transparent per
tal de que els veïns i les veïnes tinguin tota la informació necessària per poder
decidir sobre aquest tema.

SR.GARCIA MUÑOZ (ERC-AM)
Sobre la moció per la creació de zones d´expectativa arqueològica a l’Hospitalet
malgrat que uns ho desconeguin o ho vulguin obviar, té molta història.
Són moltes les evidencies arqueològiques del passat d’aquestes terres per on han
passat diferents cultures i que han deixat la seva empremta. Per desgracia gran
part del nostre passat s’ha deixat que es destrueixi per la deixadesa o la
especulació urbanística. Avui veiem l’estat en que es troba el castell de Bellvís o
com es va degradant Can Trinxet o Can Rigalt o el Carrer Xipreret. Veiem com es
vol destruir el nostre passat agrícola, construint a la zona de Cal Traval i veiem
també con la ciutadania s’organitza per defensar-ho i reivindicar-ho malgrat la
deixadesa del successius governs municipals.
Cal actuar, cal treballar per tal d’assegurar la conservació i recuperació de les
restes arqueològiques que encara podem recuperar. Per tant votarem a favor.
I respecte a la moció sobre el foment del reciclatge d’oli, a l’Hospitalet es va
anunciar ja fa uns anys la posada en marxa d’un contenidor per dipositar l’oli usat
als mercats, a més d’ un programa que es duia a terme en alguns col·legis per
recollir i reciclar l’oli domèstic. És important treballar, fer efectives aquestes
campanyes per seguir impulsant el reciclatge i la correcta gestió dels residus, ja que
en aquest aspecte l’Hospitalet es situa a la cua dels municipis de Catalunya i per
tant encara hi ha molta feina a fer i molt camí a recórrer. Per tant votarem també a
favor de la moció per fomentar el reciclatge de l’oli.

SR.GARCIA VALLE (CIUTADANS)
A tenor de las intervenciones que estoy viendo en este Pleno hoy, menudo repaso
le estamos dando al gobierno en cuanto a sus incumplimientos permanentes que
hace. Esto es lamentable que no asimilen que hay que cumplir, que al final un
gobierno, hay que cosas que no se pueden hacer porque a veces hay
imponderables que a lo largo de una legislatura, de un mandato salen y es verdad
que cumplir pues al 100 por 100 todo lo que se pueda prometer a veces es
complicado. Yo me pongo en la piel del gobierno, pero lo que es lamentable es que
el nivel de incumplimiento del gobierno es absolutamente lamentable. Se constata
aquí en cuanto a la crítica que hacen todos los grupos, no es uno ni dos.
Oiga, que es lo que pasa con estas gestiones. El gobierno tiene previsto hacer una
instalación, a medio-largo plazo o sine die, la promete, la vuelve a reprometer y
llega un día que por lo que sea cualquier movimiento pequeño vecinal o grande,
oiga esto no estamos de acuerdo, ¿qué hace? Se asusta y automáticamente lanza
una ocurrencia y dice, hombre que estamos en época de elecciones, a ver que va a
pasar aquí. Que hay gente que dice que esto no le gusta, que quieren un complejo
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deportivo aquí con piscina olímpica. Y hay una parte pequeña del barrio que
reivindica eso legítimamente. Pero al final, lo constata la voluntad de la mayoría de
los vecinos del barrio. Suelta una ocurrencia, convoca estas reuniones que Nuria
Marín tiene a bien hacer muchas veces para ver la opinión, al mismo tiempo toca el
pito para reunir allí a su gente, una parte importante de la red clientelar que
mantiene en esta ciudad. Los lleva allí, intenta sacar adelante ocurrencias, posturas
que luego chocan frontalmente contra lo que dicen los vecinos de verdad, la
mayoría de los vecinos.
Si es verdad que aunque es una minoría también tiene derecho a respetarse, pero
hay que entender que a veces hay que gobernar para todos pero evidentemente y
ante lo que está pasando que hay ocurrencias para salvar como sea los muebles,
una ocurrencia que además no sabemos si se va a cumplir una ocurrencia más.
Porque esto va para largo y como decía un señor en mi pueblo “si para tan largo me
lo fías ya me lo pagarás cuando puedas, pues écheme usted otro cuarto”.
En cualquier caso, ocurrencia y más ocurrencia del gobierno. Lamentablemente
apoyadas muchas de ellas en mentiras. Porque se constata después por lo que
dicen los vecinos que esos acuerdos no son así. No son correctos, ni ciertos. Yo ya
he visto aquí las intervenciones de los demás grupos, hombre, alguna credibilidad
habrá que darles, no solamente la querrá tener el gobierno, que creo que la va
perdiendo día a día en su acción.
De manera que yo tengo que ser duro con esto porque me molesta mucho que no
se cumplan las promesas permanentes del gobierno de Nuria Marín, por eso ya hay
un hashtag por ahí que dice Nuria Marín no cumple. Y cada día se hace más
patente y se ve más. Es que no cumple. Y gobierna a golpe de ocurrencias.
Mire lo que hacen aquí es además de desnudar un santo para vestir otro, está
claro, en una población con la densidad que tiene Hospitalet, no se puede construir
un equipamiento en decremento de una zona verde. Con la falta que nos hace. Que
estamos agobiados, asfixiados, que nos pisamos en algunos barrios. Que no
tenemos lugares de esparcimiento, de recreo, para que nuestros niños, nuestros
mayores, los matrimonios salgan a disfrutar de una zona importante como es el
parque de la Alhambra. Y ustedes se lo quieren cargar y no estamos en contra de
que se construya un polideportivo que aspire a ser mejor que el que tienen los
vecinos, claro que no, estamos en contra de la ubicación, estamos en contra de que
no se tiene en cuenta que hay prioridades en esta ciudad.
El gobierno de Nuria Marín no ve nunca las prioridades, ve la ocurrencia y la forma
de agradar a una parte que en un momento la pone entre la espada y la pared
porque llegan las elecciones. Y oiga, es malo tomar acuerdos abocados a unas
elecciones pensando con la calculadora de los votos, Sra. Marín. Porque al final
pasa lo que está pasando. Hay un movimiento de gente que no está de acuerdo.
Usted no ha valorado hasta que punto hay mucha gente en contra de eso. Ha sido
rápido, ocurrencia, tengo que dar respuesta a esta demanda de unos cuantos
vecinos que me increpan y que me dicen en un consejo de distrito que no están de
acuerdo conmigo. Mala forma de gobernar y de hacer política Sra. Marín.
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Mire, en Santa Eulàlia lo que están faltando son zonas verdes, no hay que
cargárselas y digo otra vez y reitero que eso no quiere decir que no haya que ver
fórmulas o sitios para darle a los ciudadanos que si quieren tener un polideportivo
mejor que el que tienen, un polideportivo es posible. Sólo hay que tener cabeza,
pensarlo y consensuarlo con la mayoría de la gente. Haciéndole caso, incluso a las
minorías. Porque además eso lo garantiza hasta la Constitución. Nadie se queda
desamparado por un gobierno. Entonces mire usted, ya lo anunciamos con la plaza
Camilo José Cela donde Nuria Marín renunció a una zona verde abierta a la calle
Santa Eulalia. El parque de la Alhambra, lo que hay que hacer es, renovarlo y darle
más vida si cabe. Lo que no hay que hacer es cargárselo, no se puede perder ni un
metro cuadrado de zonas verdes en nuestra ciudad. Tome nota de eso, y mire,
antes de emprender obras faraónicas, está bien si son sostenibles, habría que tener
en cuenta que hay que mantener nuestras equipaciones. Aquí tengo unas
fotografías del lamentable estado en que se encuentra el polideportivo de Santa
Eulalia. Al borde de que ocurra cualquier accidente incluso hasta una explosión, tal
como vemos el cableado y la cantidad de filtraciones de agua que hay, que es
lamentable.
El Señor García-valle muestra unas fotografías

Lo puede ver el otro día en redes sociales porque me llegó y me lo denunciaron
vecinos y gente del polideportivo. Fíjense la inundación que hay aquí entre motores
entre electricidad, fíjense. O sea que menos obras faraónicas Sra. Marín y
mantengamos lo que tenemos. Que ponemos en riesgo la vida de nuestros vecinos
y vecinas. Téngalo en cuenta Sr. Cristian Alcázar que usted al final tiene que ir a
hacer una inspección cuando ve en redes sociales lo que denunciamos, y tiene que
ir allí incluso, según nos cuentan casi como de sheriff. ¿quién ha pasado estas
fotografías?¿qué ha pasado aquí? Mire, cables sueltos envueltos en agua.
Polideportivos que tenemos ahora mismo. Lamentable. No me extraña, claro que
hay que renovar eso, pero es que lo han dejado caerse. Como dejan muchas
instalaciones, que afortunadamente en Hospitalet tenemos una gran red de
instalaciones deportivas buenas, donde se ha hecho un esfuerzo importante y que
estamos a favor de eso.
Mire, aquí con tiritas sujetando los interruptores con tiritas rojas, azules, verdes pero
no porque esté diciendo que no se toque, sino porque está roto. Además cables por
ahí sueltos envueltos en agua. Lamentable Sr. Cristian Alcázar, yo sé que usted de
verdad, además estuvo conmigo trabajando en el deporte y adquirió una conciencia
del deporte y tal, pero tenga en cuenta una cosa, esta ciudad y los recursos
públicos de esta ciudad tienen que ir para el deporte de base social. Para los
mayores, para los niños, no para el deporte de élite. Nosotros tenemos que aspirar
si puede ser a tener las mejores equipaciones del mundo pero sobretodo que sean
sostenibles y sobre todo que no vaya en decremento de evidentemente cargarse
zonas como el parque de la Alhambra.
De manera que Sr. Cristian Alcázar ponga la proa hacía eso, haga el favor de
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acabar con esta situación porque fíjese, si es que hay aquí 5.000 cables envueltos
en agua. Si es que es lamentable. Esto no pasaría ninguna inspección. A pesar de
que usted fuera el otro día allí porque nos explican cuando usted se mueve. Se
mueve muy bien prometiendo a las entidades amigas sobretodo, sobre todo a las
amigas subvenciones. Esto lo hacen ustedes a la maravilla pero no basta con eso,
que es cierto que a veces hay que ayudar a las entidades con subvenciones por el
trabajo que hacen, pero cuidado, el deporte de élite, los grandes proyectos
faraónicos que le permiten a nuestra alcaldesa salir en los medios, que es lo que le
gusta, hay que ponerlos en cuarentena porque luego hay que mantenerlos y si no
somos capaces de mantener lo que ya tenemos y está en esta precariedad, pues
dígame usted Sr. Cristian Alcázar. Siento mucho tener que hacerle estas
consideraciones porque sé que no le gustan, porque ustedes no están
acostumbrados a la crítica, están acostumbrados al elogio, al ir a las entidades
sobre todo, a algunas porque no todas afortunadamente, tienen ustedes
paniaguadas, cada vez menos para que Nuria Marín les dé abrazos, les toque la
carita y salga encantada de la vida.
Esto ha acabado ya señores, la sociedad demanda otras cuestiones, demanda
responsabilidad, no salir a la ocurrencia en cuanto alguien presiona más o menos
amigo. Porque sabemos cómo utilizan ustedes los consejos de distrito. Es
lamentable, y hay mucha gente en los consejos de distrito que lo pasa mal porque
no pertenece a la red clientelar pero yo veo allí mucha gente que está llamada a
pito, porque si no, no habría ni quórum, que es lamentable la parte de participación,
que saben por qué, porque no creen en las propuestas del gobierno. Porque van
ustedes y les cuentan milongas, y cuando quieren sacar algo adelante, el tema de
la participación es una milonga en esta ciudad. Porque ustedes lo falsean, lo
pervierten, tocando el pito.
Y si pusiéramos una urna en algún consejo de distrito, viendo la gente que hay allí,
la cantidad de gente de la red clientelar que ustedes llevan, oigan, que yo no critico
que puedan ser socialistas, pueden serlo con todo el orgullo del mundo, otra cosa
es, la conexión que hay con el gobierno, que es distinto. Si pone una urna ahí, el 90
por ciento, ganan ustedes por mayoría absolutísima. Como cuando ganó Felipe
Gonzalez aquí en el 82.
Pero esa no es la representación de la ciudadanía porque estos señores también
representan a la ciudadanía y no están de acuerdo con lo que ustedes hacen. Y no
les hacen caso y aquí como decían otros partidos, pues seguramente hubiéramos
tenido una oportunidad de preguntar más. De generar más consenso y no hacen
caso de los grupos, ni de izquierdas, ni de derechas, ni de centro, ni
mediopensionista, les da igual. Actúan como un rodillo, actúan ustedes a golpe de
ocurrencia, actúan ustedes con la calculadora de votos en la mano. Y esto, se tiene
que acabar señores del gobierno. Nosotros no estamos en contra de un
polideportivo digno, Gasómetro, pero la ubicación absolutamente en contra.
Votaremos en contra, y las otras dos mociones a favor. Perdón, perdón, a favor de
las tres mociones.
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SR.ALCÁZAR ESTEBAN (PSC-CP)
Si gracias Alcaldesa. La verdad es que yo traía una intervención preparada con el
ánimo de no polemizar con nadie, porque creo que debemos intentar encontrar un
hilo común, para intentar resolver esta situación.
Voy a hacerla y al final si me queda tiempo y no le robo todos los minutos a mis
compañeros que deben posicionarse del resto, pues a lo mejor respondo a algunas
de las cuestiones y si no, lo dejamos para la réplica.
Mire, este gobierno municipal siempre ha entendido el urbanismo como un medio
para mejorar la calidad de vida de los vecinos y vecinas de l’Hospitalet, buscando
siempre las mejores soluciones para poder dar respuestas a sus demandas y
construir así entre todos una ciudad mejor. Una ciudad donde por ejemplo se puede
hacer deporte en las mejores condiciones posibles y por tanto, una ciudad con
equipamientos que permitan cubrir las necesidades de sus ciudadanos y
ciudadanas. A eso nos hemos dedicado desde que gobernamos esta ciudad
contando con todos y todas, con grandes dosis de imaginación a veces y con
mucho esfuerzo, y no ha sido fácil y ustedes lo saben porque aquí el franquismo
que algunos añoran o intentan blanquear en la actualidad lo dejó todo por hacer.
En ese tránsito de 40 años de democracia y transformación de la ciudad, es cierto
que quedan temas pendientes por resolver, y uno de ellos afecta en concreto al
distrito III, a los barrios de Santa Eulalia y Granvia Sur. Podemos entretenernos si
ustedes quieren, ha habido diversas intervenciones haciendo el relato, en discutir
cómo hemos llegado hasta aquí. Y ya les digo que el equipo de gobierno asume de
antemano los errores que haya podido cometer en todo ese tránsito. Sería poco
honesto no hacerlo.
Pero yo creo que llegados a este punto tenemos que ser capaces todos y todas de
elevar un poco la mirada e intentar ver un futuro, ver un futuro a corto plazo que dé
una solución a uno de esos temas pendientes. Por tanto, estamos hablando de
resolver de forma definitiva con una solución propia del siglo XXI, las necesidades
deportivas de más de 46.000 vecinos y vecinas que forman esos dos barrios y de
los más de 1.000 deportistas de competición en las distintas modalidades que
necesitan de un espacio de calidad para hacer deporte.
Mejorando al mismo tiempo la red de equipamientos de esos barrios, piensen lo
que puede pasar en el futuro en el actual polideportivo de Santa Eulalia con un
equipamiento a disposición del distrito. Mejorando el actual parque de la Alhambra y
creando una nueva zona verde en el barrio y creando un nuevo eje cívico para el
disfrute de sus vecinos y todos los ciudadanos y ciudadanas de L’Hospitalet e
intentando que la rentabilidad social de ese proyecto, que es clara, vaya
acompañada también de sostenibilidad económica de todo el sistema deportivo de
la ciudad.
Por tanto, con estos objetivos hemos hecho esa propuesta. Y les pido por favor que
lo vean así, que no estemos hablando única y exclusivamente de un equipamiento
deportivo.
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Para llevar a cabo esa solución definitiva, estamos dispuestos a trabajar para
generar el máximo consenso posible entre los grupos políticos, entidades
deportivas y vecinales y vecinos y vecinas en general.
Por el momento lo que hemos hecho es precisamente, atendiendo a las
reclamaciones vecinales, lo hizo la alcaldesa, paralizar un proyecto que
mayoritariamente se consideraba incompleto y que no satisfacía completamente
todas las necesidades de esos dos barrios. Y estudiar a partir de ahí, diversas
alternativas.
Hemos mantenido las reuniones que se nos han pedido con las partes implicadas
para discutir la situación y ver cuál es la mejor opción y seguimos trabajando en esa
línea. Y tras todo ese trabajo hemos llegado a la conclusión de que la propuesta de
construcción del nuevo polideportivo de Santa Eulália-Granvia Sur, en parte del
espacio que actualmente ocupa el parque de la Alhambra, intercambiando la zona
verde y la de equipamiento con Gasómetro podría ser una opción. Como digo en la
línea de lo que han expresado algunos de los portavoces, el equipo de gobierno
está dispuesto a discutirlo y a sumar todas las visiones y opiniones de todos
aquellos que quieran participar de esa solución definitiva.
Estamos trabajando para poder facilitar tanto a grupos políticos como a entidades, a
todas las entidades implicadas y vecinos, toda la información necesaria para que
podamos valorar conjuntamente esa y otras propuestas. Y por tanto tienen nuestra
mano tendida para el diálogo y para lograr el máximo consenso posible, con el
único objetivo de resolver de forma definitiva este tema.
Eso creemos que es lo auténticamente responsable y por eso vamos a votar en
contra de esta moción y agradecemos el posicionamiento exigente pero prudente
de algunos grupos del pleno, recogemos ese guante y lo entendemos como una
oportunidad para el dialogo, la transparencia, la información y el pacto. Y si eso
concluyen que se ha de dirimir con una consulta popular, no será este equipo de
gobierno el que esté en contra.
Dicho esto y para contestar en parte a alguna de las cuestiones, no he entendido el
posicionamiento de voto del grupo popular porque si dice que no descarta que
pudiera ser en el parque de la Alhambra y que le parece bien que se hable, no sé
porque vota una moción que descarta absolutamente esa posibilidad. Con lo cual,
me ha sorprendido un poco.
Al representante de CUP-PA, el señor Giménez decirle que de todo el relato que
usted ha hecho yo comparto el 95 por ciento seguramente. Ahora, creo que hay
algunos matices en algunas de las cuestiones que usted ha planteado, usted no ha
estado en alguna de esas reuniones, yo sé de lo que yo he participado, lo que yo he
escuchado, lo que yo he visto y creo que esos matices los podíamos resolver
hablando con las personas interesadas un día tranquilamente para ver que no está
tan lejos la visión que tenemos unos y otros.
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Respecto a lo que comentaba el portavoz de ERC, no es que en Gasómetro no se
pueda hacer un polideportivo, evidentemente se podría hacer un polideportivo. A la
conclusión a la que hemos llegado, vistas las demandas que hay de necesidad,
sobre todo de agua, que nos llevaría a tener que disponer de dos láminas de agua
en el…

SRA. ALCALDESSA
A ver un momento, si ustedes no saben estar con la máxima tranquilidad y
escuchando a unos y a otros. Les invitaría a que salieran del Pleno, sino por favor,
permanezcan para que todos nos podamos escuchar y ustedes principalmente,
porque creo que es un tema que les interesa y que están aquí para defender una
posición, pero también para respetar cualquier posición que se pueda comentar en
el pleno. Les pediría por favor que estén tranquilitos y escuchando

SR.ALCÁZAR ESTEBAN (PSC-CP)
Gracias Alcaldesa, le decía Sr. García que no es que no se pueda realizar o
construir un polideportivo en Gasómetro, lo que pasa que en esas reuniones, en
algunas de las que se ha hablado se puso de manifiesto la necesidad de
incrementar la lámina de agua actual. En este momento en el de Jacinto Verdaguer
hay una piscina. Lo que se puso de manifiesto es la necesidad de contar con dos
piscinas y eso es lo que al ser una de esas piscinas de competición dificultaría
mucho la construcción en Gasómetro. Inviable porque técnicamente no sea posible
nunca lo hemos dicho, pero sí que tiene dificultades de planeamiento urbanístico
que complican un poco la actuación.
Acabaría contestando al Sr. García, yo no voy a entrar en las provocaciones del Sr.
García, seguramente todo lo que sé de deporte lo he aprendido de usted, con lo
cual con ese talante, pues yo le voy a contestar con toda cordialidad.
Usted se hizo eco de unas fotografías en twitter como hace habitualmente, es difícil
encontrar un twitter suyo que no sea para recriminar algo a alguien, para incluso a
veces insultar, de manera elegante porque nunca dice insultos gordos pero siempre
hace algún insulto, alguna perla, alguna lindeza, con lo cual que usted me dedique
ahora el viernes por la mañana a mí, a la señora Alcaldesa, pues tampoco me
sorprende, que lo traiga al pleno tampoco. En cualquier caso, yo me he preocupado
de saber si lo que usted denunciaba en esas fotografías es cierto y la verdad es que
no lo es. A usted le puede parecer que el polideportivo de Santa Eulalia que
seguramente alguno de los vecinos me puede ayudar a concretar la fecha, se
construyó en el entorno del 76 o del 78 o 79 es viejo, seguramente, e incluso
algunas cosas son feas, pero cumple la normativa en todos sus extremos. Le digo,
ha pasado la inspección técnica de instalaciones térmicas completa, con resultado
favorable, ha pasado la inspección técnica de instalaciones térmicas de eficiencia
energética con resultado favorable, ha pasado la inspección técnica de
instalaciones de baja tensión con resultado favorable y ha pasado las revisiones de
instalaciones de riesgo de legionela con resultado favorable. Con lo cual, dígame
usted donde está el riesgo para los usuarios de ese polideportivo. Porque no existe.
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Usted está generando alarma porque es lo que a usted le va. A usted le va la
política populista. Usted es la imagen viva del populismo. Su manera de hacer
política no entiende otra forma, con lo cual deje de jugar con temas muy serios en
los que hay mucha gente trabajando, porque aquí hay profesionales, el concejal de
deportes no hace inspecciones técnicas de energía. Como usted comprenderá hay
profesionales que trabajan en esto y que garantizan que eso es así. No ponga en
duda el trabajo de esa gente y sobretodo no sé qué necesidad tiene usted de
constantemente meter el dedo en el ojo a las entidades deportivas de esta ciudad.
Tiene usted, no sé, síndrome de Estocolmo. Seguramente, tiene ese síndrome. En
cualquier caso esta instalación la gestiona una entidad que representa a más de
700 deportistas, respételos, respételos por favor. Porque hacen bien su trabajo y los
informes técnicos así lo acreditan.

SR. CASTRO BORRALLO (PSC-CP)
Sobre la moció 27 votem favorablement. En el tema del reciclatge de l’oli
evidentment estem a favor. Ho venim fent, l’ajuntament ha fet un esforç important
en els darrers anys. L’any passat es van recollir 60.000 quilos d’oli en dos sistemes
de recollida que tenim. D’una banda les deixalleries mòbils a les portes dels
mercats que ja recullen i a la resta de punts de recollida habitual i d’altra banda a
través d’una empresa d’inserció que ja s´ha citat anteriorment “Asproseat” que
recull a als equipaments escolars, associacions de veïns i equipaments del propi
ajuntament.
L’any passat també van créixer en reciclatge un 16 per cent, això és una molt bona
noticia per la ciutat. Aquí s’intenta donar xifres negatives, jo crec que anem pel bon
camí. Vam recollir 12.5 milions de quilos reciclables tant de cartró, com de vidre,
com envasos a una mitjana del 16 per cent d’increment. Això és una noticia
favorable. Però tot i així falta molt camí per fer. És evident que treballem en 35
equipaments però podríem arribar a molts més i per tant intentarem fer aquesta
campanya.
A les escoles també haig de dir que es fa una molt bona feina per part d’Asproseat,
es fan unitats didàctiques de treball del reciclatge tant de l’oli com d’altres qüestions
però especialment centrades en l’oli. Es dóna un resum trimestral a cada escola i en
fi, crec que estem fent una tasca col·lectiva important, però necessita aquest esforç
i per tant donem suport a la moció. Gràcies.

SR.BELVER VALLES (PSC-CP )
Per la número 25 seguim amb el criteri que hem expressat, abans perquè és una de
les mocions que es va quedar en el Ple de desembre, no entrarem en el fons del
debat i la votarem favorablement.

SRA. GONZÁLEZ MONTES (ICV-EUiA-PIRATES-E)
Nosotros cuando recibimos la noticia de que se contemplaba el parque de la
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Alhambra como posible destino de Santa Eulalia la verdad es que ingenuamente
pensamos que era un bulo, o una cosa rarísima porque no nos cabía en la cabeza.
Para nosotros era absolutamente aberrante revertir una zona verde para hacer un
polideportivo, cuando puede haber otras ubicaciones y el polideportivo del
Gasómetro era legendario, dos décadas hablando de ese polideportivo que incluso
no solamente las asociaciones de vecinos de 5 calles de Santa Eulalia, sino incluso
se nos había comentado a la Asociación de Vecinos de Collblanc-Torrassa, que era
muy buena ubicación para que toda la cornisa, toda la parte de la Torrassa que
tenía muy lejos el Fum d’Estampa podrían acercarse al gasómetro que sería un
poco ese polideportivo entre dos barrios.
Sobre todo, cuando se consiguieran soterrar las vías, por lo tanto para nosotros es
injustificable que los vecinos y vecinas de Santa Eulalia en estos momentos tengan
que escoger entre mutilar un parque y tener el polideportivo, cuando ese
polideportivo tenía que estar hecho hace muchísimo tiempo de manera completa y
en el lugar que le correspondía, que era Gasómetro.
Porque los pisos iban después que el equipamiento, pero como la política de
ustedes es primero los pisos y luego ya veremos los equipamientos y los espacios,
pues miren nos hemos encontrado con este conflicto que los vecinos no tendrían
que tener en estos momentos y es realmente injustificable.

SRA. CARBALLERIA PASCUAL (ICV-EUiA-PIRATES-E)
Agrair el vot favorable dels companys del consistori.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, ara obriríem si hi ha alguna intervenció, sí? Sr. Giménez.

SR. GIMÉNEZ MÁRQUEZ (CUP-PA)
Bé, treien l’últim paràgraf que hem llegit a la nostra primera intervenció, la resta no
era opinió nostra. Llavors li tornem a repetir l’últim paràgraf que deia alguna cosa
així com “els hi pot agradar més o menys el que diuen veïns i veïnes, el que
escriuen i el que comuniquen públicament no cal que els hi agradi, però és el que hi
ha. L’únic que han de fer és acceptar-ho”.
Un dels punts que hem llegit del propi comunicat, no nostre, sinó de l’associació de
veïns i del grup Mulla’t per Santa Eulàlia, diu literalment que ”Que la proposta de
reubicar el poliesportiu al Parc de l'Alhambra i permutar Gasòmetre a zona verda no
és en cap moment proposada ni per l'AVV ni pel grup Mulla't per Santa Eulàlia, que
surt únicament de l'Ajuntament i que nosaltres ens limitem a traslladar la informació
al veïnat. Aquesta opció ni ha sortit de nosaltres ni l’hem validada mai”.
Bé, el problema ja no és la mentida en públic, en privat, al final és tot un tipus de
valors, una escala de valors que són com molt personals al voltant de la mentida, el
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problema no és la mentida, el problema és la impunitat amb la que es menteix en
públic i en privat, aquest és el problema.
I no és nostra, no és una opinió nostra, és una opinió d’una entitat i un grup veïnal
que han estat reunits amb vostès en diverses ocasions i que escriu això. Jo els hi
recomanaria com vaig fer l’altre dia, els hi vam recomanar a les comissions que
seria d’agrair que fessin actes i que després les transmetessin, les fessin publiques,
fessin actes de les reunions que fan. Sobretot les reunions que fan en l’exercici dels
seus càrrecs. No les reunions que vulguin fer fora del seu horari. Però les que fan
en relació als seus càrrecs estaria molt bé que fessin actes.

SR. MONRÓS IBÁÑEZ (CiU)
Si, tornant a la moció del Gasòmetre, és evident que quan es podia haver fet millor
al poliesportiu del Gasòmetre era quan es va tirar la Indo a terra i es han construir
pisos. Si s’hagués respectat un espai de distancia per edificar, segurament ara
estaríem parlant de que la possibilitat inequívoca de que allò es fes perfectament, el
Gasòmetre doncs hagués sigut molt més possible que en la situació actual. Però dit
això, jo crec que en política podem fer dues coses, una lamentar-nos, lamentar-nos,
lamentar-nos i no solucionar el problema o no lamentar-nos i veure el que he dit
abans.
Jo aquí, abans, he fet una pregunta i no sé si l’he de fer a l’Alcaldessa, al regidor
d’esports, al Sr. Fran Belver com a portaveu o la faig a tot l’equip de govern, i abans
ho he explicat quan feia la reflexió de la posició de vot, que el què creia que era
més oportú. He demanat el compromís però... i crec que el Sr. Cristian Alcázar
alguna cosa ha dit, però m’agradaria sentir aquest compromís de dir, fem aquests
projectes, el del Gasòmetre, el del Parc de l’Alhambra, si hi ha un altre de possible i
el compromís de fer una consulta popular, que decidim entre tots de quin tipus és,
no més enllà del Consell de Districte, que el Consell de Districte evidentment ha de
continuar funcionant com a òrgan d’informació a totes les entitats que el
representen, que per això està constituït, i fer una consulta popular perquè potser
per primera vegada a la vida tenim un element, que és prou important el seu cost
econòmic, el seu impacte urbanístic per fer-ho i perquè la ciutadania prèviament
coneixia evidentment aquests daixonses i es faci. Aquest és el compromís que
m’agradaria sentir i arrencar avui.

SR. GARCIA ACERO (ERC-AM)
Molt breu. Avui estem parlant d’un tema que si s’haguessin fet les coses com cal en
el seu moment, s’hagués prioritzat la construcció del poliesportiu a la dècada dels
90, a l’any 2000, en lloc dels edificis, avui no estaríem parlant d’aquest tema.
Però nosaltres, com hem comentat, els hi demanem en aquest tema transparència i
també, com hem comentat, els hem fet la proposta a la Junta de Portaveus des
d’Esquerra Republicana de Catalunya, els instem novament, tal com hem fet amb
aquesta proposta, que el govern municipal defineixi amb l’Associació de veïns i
veïnes de Santa Eulàlia, un procés participatiu i transparent amb tota la informació i
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informes necessaris perquè els veïns i les veïnes dels barris puguin decidir les
característiques del nou poliesportiu que necessita el barri i la seva ubicació
definitiva, mitjançant una consulta ciutadana i demanem que es posicionin sobre
aquest posicionament d’Esquerra Republicana, tot i que no ha estat incorporat a la
moció.

SR. GARCIA VALLE (CIUTADANS)
Sr. Cristian, me gustaría preguntarle ¿qué ha cambiado en cuanto a mí, su opinión
desde cuando usted colaboraba conmigo en el deporte? Por cierto, como secretario
general del club, contable del club y además tesorero. Fíjese, pues no sé qué habrá
cambiado. Cuándo usted me defendía en las radios a las que iba, porque yo le
mandaba a algunos programas y usted me defendía a mí como gato panza arriba,
hablando de las virtudes y de lo bueno que era el presidente y lo bien que lo hacía y
tal. Incluso escribió usted a algunos periódicos que están ahí, que hay
hemerotecas, diciendo las bondades de lo bien que llevábamos todo y de lo bueno
que era el presidente cuando alguien me agredía, porque en el fútbol hay a veces
visceralidad, usted salía, ya le digo, vamos, casi a enfrentamiento porque lo he visto
yo.
¿Qué ha cambiado? Pues mire, muy sencillo, que ahora no estoy en sus filas y lo
mismo que otros compañeros, que estábamos en el Partido Socialista, lo
abandonamos por la deriva que ustedes cogieron y lo que hacen es criticarnos y
ponernos verdes a los compañeros que un día sumamos con ustedes, con orgullo,
porque en aquel momento valía la pena sumar con ustedes, hoy ya no tanto. Por
ejemplo, Fernanda Sánchez que la ponen ustedes a parir y ha estado en el
gobierno 14 años. Hasta el propio Corbacho que ha abandonado sus filas y ustedes
andan por ahí criticándolo y diciendo disparates. Alguno de ustedes, sí, sí señores,
porque es que lo transmiten.
¿Qué es lo que ha cambiado? Ha cambiado que no defendemos a un gobierno que
creemos que no está haciendo las cosas bien y es legítimo que ustedes tengan
oposición. No ha cambiado más que eso, porque yo lo que le digo a usted y lo que
digo, es lo que está pasando y esto no me lo he inventado yo. Estas fotografías Sr.
Cristian Alcázar son las que nos mandan, porque a mí no me dejan entrar allí a
meterme en la cocina para ver esto. Las mandan usuarios y otra gente que cree
que eso está en riesgo y que se ven inundados, encharcados, donde hay cables
eléctricos sueltos y tal.
Oiga, en vez de criticar y decir que nosotros hacemos, lo que hacemos es
populismo y tal, dedíquese usted a solucionarlo porque es lo que hay y usted se
pone en marcha cuando ve los tuits que, por cierto yo no insulto, hago ironía
muchas veces porque me da vergüenza ver como ustedes se pasean por los
barrios haciendo populismo y tocando caras, dando abrazos y llevando un elenco
de gente de su red clientelar.
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SR. ALCÁZAR ESTEBAN (PSC-CP)
Gracias Alcaldesa. Muy rápidamente. Al grupo proponente, como no se ha
aprobado la moción, yo en cualquier caso le invitaría a que se sumara a ese
proceso que creo que tenemos que definir entre todos y todas, de cómo resolver
esta situación. A mí me parecen bien los planteamientos que hacían tanto el
portavoz de Esquerra Republicana como el del PDeCAT, pero en cualquier caso
hablémoslo con las entidades y definamos cual es el proceso más adecuado y si
eso ha de llegar y acaba en una consulta, ya le he dicho que el equipo de gobierno
estará dispuesto a tirarla adelante con todas las garantías y, por tanto, ningún
problema por parte nuestra a ese respecto. Le reitero al representante de CUP-PA,
de las… bueno, no está, con lo cual gasto el tiempo en otra cosa.
Sr. García mire, yo tesorero no fui nunca del Centre d’Esports L’Hospitalet, fui
secretario general. Tesorero no fui nunca.

El Sr. García Valle intervé sense micròfon.

SRA. ALCALDESSA
Sr. García. ¿Se puede callar por favor y dejar y escuchar que hablen los demás?
Por favor.

SR. ALCÁZAR ESTEBAN (PSC-CP)
En cualquier caso, mire, sí, yo iba y le defendía en la radio porque entendía que
defendía al presidente del Centre d’Esports L’Hospitalet. También es verdad que
era bastante más joven, más inocente y seguramente pues todos cometemos
pecados de juventud. El que ha cambiado de verdad es usted que antes defendía
unas cosas y ahora defiende otras y usted hace un esfuerzo en este Pleno siempre
y por eso le tildo de populista, por intentar de alguna manera aparentar sensibilidad
social y es que el problema es que usted se lo pone muy difícil. Primero se le puso
difícil el congreso de Ciudadanos eliminando a la socialdemocracia del ideario de su
partido. Segundo, se le puso difícil el Sr. Rivera pactando con el Sr. Rajoy y siendo
el único grupo que se mantuvo votando a favor en la moción de censura al Partido
Popular y ahora se lo han puesto difícil en Andalucía pactando ustedes con los
señores de Vox, porque el Sr. Juan Marín es vicepresidente de la Junta de
Andalucía gracias a los votos de Vox.
Se lo ponen a usted muy difícil. Usted intenta aquí aparentar una cosa y la realidad
de su partido dice otra.

SRA. GONZÁLEZ MONTES (ICV-EUiA-PIRATES-E)
Sr. Alcázar, nosotros nunca eludimos el debate, siempre estamos en todos los
diálogos y en todos los debates y evidentemente en este estaremos defendiendo el
parque de la Alhambra íntegro y en el Gasómetro, el polideportivo, íntegro también.
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SRA. ALCALDESSA
Muchas gracias. Quedaría aprobada la moción número 25 y 27. Quedaría no
aprobada la número 26 y ahora pasaríamos a las mociones de Esquerra
Republicana de Catalunya.

Se escolten veus del públic.

No hay palabras. No hay palabras. Ustedes lo saben. Son representantes de
entidades de esta ciudad, conocen el reglamento y saben que en este momento no
se puede tomar la palabra. Sra. Secretaria.

Se escolten veus del públic.

Sr. I. no tiene la palabra. No tiene la palabra. Es que no le puedo dar la palabra.
Pero es que me da igual lo que quiera usted hacer. No tiene la palabra. Sra.
Secretaria, seguimos con el Pleno. Lo siento, Sr. I.

Se escolten veus del públic.
Tampoco. Usted hace mucho tiempo que parece que… Sra. Secretaria, seguimos
con el Pleno.

Se escolten veus del públic.

I., no tienes la palabra. Ni al final ni ahora, no tienes la palabra. Sra. Secretaria. I.,
no tienes la palabra. Si quieres hablar con alguno, te esperas un momento y
hablamos fuera del Pleno. En el Pleno no hay… Sra. Secretaria seguimos con el
Pleno.

Se escolten veus del públic.

I., escuche una cosa. Yo entiendo que tú como representante de entidades
ciudadanas, que has estado muchos años, hace tiempo teníamos un reglamento en
el que al final del Pleno había la posibilidad de pedir la palabra por parte, o bien de
una entidad, o por parte de cualquier vecino a nivel individual. Esto ya hace unos
cuantos años que se modificó y actualmente no hay posibilidad, de la forma que
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estábamos acostumbrados hace años, de intervenir en el Pleno. Lo saben,
supongo, tus compañeros. Tú, entiendo que hace tiempo. Escucha un momento I.

Se escolten veus del públic.

No se puede intervenir. Esa intervención ahora dónde se puede realizar es en los
Consells de Districte. No obstante, también para que, porque creo que vale la pena
que no nos hagamos mala sangre. Probablemente lo que tú tienes que decir será
interesante, pero es que en este Pleno municipal no hay cabida para este tipo de
intervenciones.
Se ha abierto, estamos hablando del tema del polideportivo. Es un tema importante,
en el cual evidentemente yo soy conocedora de tu papel desde hace muchísimo
tiempo en este tema. Es un tema que no se va a cerrar en este momento, ni mucho
menos, y en el que vamos a abrir un camino de consenso y de diálogo con los
ciudadanos, con las entidades y con los grupos políticos, que es lo que de alguna
forma nos hemos comprometido hace dos minutos. Habrá tiempo, forma, para
poder hablar, debatir de una forma tranquila, sosegada y sin tener que estar
incumpliendo nuestras propias normas y nuestro propio reglamento.
Así que, I., lo siento, me sabe muy mal, porque sé que eres una persona que
siempre ha sido positivo, colaborador, para poder tirar adelante los proyectos y
poner en el centro los intereses del barrio, pero en estos momentos, ni ahora ni
cuando finalice el Pleno, no te podré dar la palabra. Por tanto, no hace falta que nos
chillemos. Es que no te voy a poder otorgar la palabra y para no alargarnos más,
porque esto es un Pleno en el que llevamos ya unas cuantas horas, pero nos
quedan bastantes horas, pienso que tenemos que seguir y darle la palabra ya a la
Sra. Secretaria. Sra. Secretaria, seguimos.

La Sra. Alcaldessa-Presidenta, finalitzat el debat, declara aprovades les
mocions números 25 i 27, i rebutjada la moció número 26 amb el resultat de la
votació que es recull a continuació en cadascuna d’elles.
MOCIÓ 25.- PER
ARQUEOLÒGICA.

A

LA

CREACIÓ

DE

ZONES

DE

EXPECTATIVA

Aquesta moció ha estat aprovada íntegrament 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
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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
de la REGIDORA i REGIDORS NO ADSCRITA/ADSCRITS, Sra./Srs. Cristina
Santón Ramiro, Rafael Jiménez Ariza, 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 la ciutat de L’Hospitalet té potencials jaciments arqueològics que no s’han
excavat en la seva totalitat, o es coneixen de forma molt parcial, com és el cas
d’una possible vil·la romana al voltant de l’ermita de Santa Eulàlia de Provençana,
el port d’ancoratge romà de Les Sorres que s’estén des de Bellvitge fins a
Castelldefels, dues possibles necròpolis romanes entre els carrers Alps i Sant Joan
i l’altre entre els carrers Radi i Av. Vilafranca; diverses monedes romanes trobades
al barri de Can Serra, el pas de la Via Augusta per la ciutat o un vas neolític
documentat pel Dr. Lluís Pericot a la ciutat, d’ubicació desconeguda; així com les
restes arqueològiques ja excavades amb estratigrafia no esgotada a la Plaça
Ajuntament, l’Ermita de Bellvitge, el Canal de la Infanta o un castell a la Torrassa.
Atès que la Llei de Patrimoni Cultural Català 9/1993, el Decret d’Intervencions
Arqueològiques 231/1991 i el Decret de Protecció del Patrimoni Arqueològic i
Paleontològic 78/2002 tan sols obliguen a fer estudis i excavacions arqueològiques
de caràcter preventiu en aquelles intervencions urbanístiques que prèviament
estiguin delimitades com a zona d’expectativa arqueològica.
Atès que aquelles intervencions urbanístiques que es realitzen sense cap estudi
preventiu, ni cap control arqueològic dels rebaixos del terreny, no tenen cap
garantia que les restes arqueològiques que apareguin seran documentades
científicament, ni molt menys conservades.
Atès que alguns plans urbanístics previstos pels pròxims mesos, com el PDU Gran
Via o la zona nord de Cosme Toda, afecten directament a possibles jaciments, com
és el cas del port d’ancoratge romà de Les Sorres i a una de les dues possibles
necròpolis romanes entre els carrers Radi i Av. Vilafranca. També trobem interès
arqueològic al voltant del Castell de Bellvís, on es van trobar restes d’una sitja ibera
al seu voltant. També hi ha possible interès arqueològic a la zona de Cosme Toda,
per la seva proximitat amb l’antiga Via Augusta, l’existència de mines subterrànies,
així com la possibilitat de restes fòssils del pleistocè per la configuració del terreny.
Atès que la contractació d’un arqueòleg i la realització d’estudis preventius i de
seguiment arqueològic en àrees sensibles s’ha de portar a terme com regula la llei i
no pot ser que la contractació i seguiment arqueològic de les obres depengui de la
major o menor pressió veïnal i política. El seguiment arqueològic de les obres s’ha
de posar en el valor que es mereix sense que sigui un fet excepcional que doni
resposta a la pressió veïnal i/o política.

…/…

139

Atès que el pla de protecció del patrimoni no està actualitzat i tan sols inclou
edificis. No té cap element patrimonial de caràcter arqueològic del subsòl, ni
planteja cap mena de protecció específica envers potencials jaciments arqueològics
que puguin resultar afectats per remocions estratigràfiques del subsòl.
Atès que la majoria de municipis del nostre voltant, com Barcelona, Gavà o Sant
Boi, disposen d’un detallat i acurat mapa de zones d’expectativa arqueològica.
El Ple de l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat, a proposta del grup municipal
d’ICV-EUIA-PIRATES-E acorda:
PRIMER.- Incloure a l’actualització del Pla de Protecció del Patrimoni la delimitació
de zones d’expectativa arqueològica, afectant la distància, que determinin els
informes tècnics al voltant de cada punt on hi hagi una possible evidència
arqueològica. Aquest pla ha de ser públic i consultable de forma digital i presencial,
junt amb totes les memòries, informes i articles arqueològics realitzats prèviament a
la ciutat.
SEGON.- Instar al govern municipal a impulsar, amb la màxima capacitat legal i
competencial, que totes les intervencions urbanístiques dins d’una zona
d’expectativa que puguin afectar a un possible jaciment arqueològic hagin de
realitzar obligatòriament estudis d’impacte arqueològic, sondejos previs per
determinar la potencialitat del jaciment i comptin sempre amb un arqueòleg a peu
d’obra durant tota la fase de rebaix del subsòl.
TERCER.- Que els tècnics municipals responsables del patrimoni de l’Ajuntament,
promoguin el coneixement i la divulgació del nostre patrimoni arqueològic tant en
l’àmbit científic com pel públic en general, promovent si s’escau, sondejos o
intervencions arqueològiques, siguin preventives o programades, per tal de protegir
i difondre el nostre patrimoni cultural, així com la nostra història local amb una
dotació de recursos adient per la realització d’aquestes tasques.
QUART.- Donar trasllat dels següents acords al Centre d’estudis de L’Hospitalet de
Llobregat, a l’associació Perseu per la defensa del patrimoni, a Espai de Ciutadania,
a l’Ateneu de Cultura Popular, a les constructora “la llave de oro”, “Premiere
Inmobiliaria” i CORP, al museu Arqueològic de Barcelona, a la secció de patrimoni
cultural de l’Ajuntament de L’Hospitalet de Llobregat, al Museu d’Història de
l’Hospitalet de Llobregat, a la Federació d’associacions de veïns i veïnes de
l’Hospitalet de Llobregat, a les associacions de veïns i veïnes de l’Hospitalet de
Llobregat, a l’agencia de Desenvolupament Urbà, al Departament de Territori i
Sostenibilitat de la Generalitat, al departament de Cultura de la Generalitat.
MOCIÓ 26.- PER L’URBANISME RESPONSABLE AL POLIESPORTIU DEL
GASÒMETRE.
Aquesta moció ha estat rebutjada íntegrament amb 13 vots en contra dels
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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;
amb 11 vots a favor dels representants de CIUTADANS, Srs./Sra. Miguel Manuel
García Valle, M. Carmen Esteban Fernández, Rainaldo Ruiz Narváez i Jesús
Amadeo Martín González; dels representants d’ICV-EUiA-PIRATES-E, Sres./Sr.
Ana González Montes, Juliana Carballeira Pascual i Iván Nieto Martínez; de la
representant del PP, Sra. Sonia Esplugas González; del representant de la CUPPA, Sr. Christian Giménez Márquez i dels REGIDORS NO ADSCRITS, Srs.
Francisco Javier Martín Hermosín i Pedro Alonso Navarro i 3 vots d’abstenció dels
representants d’ERC-AM, Srs. Antoni Garcia i Acero i Jorge García Muñoz i del
representant de CiU, Sr. Jordi Monrós i Ibáñez; assistents presents en el moment
de la votació.
MOCIÓ 27.-

PEL FOMENT DEL RECICLATGE D’OLI.

Aquesta moció ha estat aprovada per unanimitat dels assistents presents en el
moment de la votació.

El text definitiu aprovat de la moció, és el següent:
Atès que l'oli usat domèstic es converteix en un residu altament contaminant si es
llença per l'aigüera. Contamina l'aigua dels rius, del mar i el sòl; i dificulta i encareix
la depuració de les aigües residuals urbanes. El reciclatge de l'oli usat domèstic
redueix la contaminació de l'aigua i el sòl mitjançant la reutilització i el tractament
d'aquest oli per transformar-lo en biocombustibles.
L'oli usat domèstic representa el 88% del que es podria reciclar, no obstant això,
poques ciutats espanyoles s’han preocupat d’aquest problema. L’inadequat
tractament d'aquest oli té resultats molt nocius pel medi ambient i es converteix en
un problema mediambiental i econòmic per a les administracions públiques. Perquè
ens donem una idea, un sol litre abocat a la xarxa de clavegueram contamina 1.000
litres d'aigua i la seva depuració costa a l’administració al voltant de 2,50 € per
quilo.
Els principals afectats de la manca de depuració són els ecosistemes aquàtics, ja
que en surar l'oli sobre les aigües, forma una pel·lícula impermeable a l'intercanvi
gasós. La qual cosa impedeix la correcta oxigenació de l'aigua i, per tant, la seva
capacitat per albergar vida. Per això, una de les comeses de les depuradores
d'aigües residuals és eliminar els greixos.
Per altra costat, som conscients, que l'oli usat d'origen vegetal es pot utilitzar amb
molta facilitat per a la fabricació de biodièsel, sabons i altres productes de consum,
tant és així que la seva recollida i gestió no té cap cost si ens desfem d'ell de forma
correcte. A més, amb aquest combustible substitutiu del gasoil, podem reduir
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l'explotació d'un recurs altament contaminant com el petroli, evitant de passada les
emissions de sofre a l'atmosfera, que és el responsable de la pluja àcida.
Atès que actualment l’Ajuntament de L'Hospitalet té instal·lats una sèrie de
contenidors d’oli usat per tot el territori amb el sistema de deixalleries mòbils, i un
calendari setmanal amb diverses ubicacions i horaris que fan difícil la seva
utilització per part dels veïns i veïnes. Que tampoc s’ha fet una campanya de
conscienciació per explicar a la població on pot deixar l’oli usat i com fer-ho.
La manca d'informació i campanyes per fomentar el reciclatge d'oli usat domèstic és
fàcilment constatable. De fet alguns voluntaris d’aquest grup municipal han pogut
constatar, després de preguntar a veïns de la ciutat, que el seu desconeixement
sobre aquesta matèria és total, tant del problema mediambiental com on poder
llençar-lo fora dels pocs punts verds existents o del servei de deixalleria mòbil.
Considerem urgent una política en matèria medi ambiental que faci avançar a
L'Hospitalet de Llobregat cap a una ciutat verda, sostenible i respectuosa amb el
medi ambient.
Atès que l'oli usat d'origen vegetal està catalogat com a residu per la legislació
(Ordre MAM 304/2002) amb el codi LER 20 01 25. Que aquesta catalogació de
residu a l'oli usat d'origen vegetal té com a conseqüència que ha de tractar-se com
a tal, i per tant és necessària la intervenció d'una empresa autoritzada en la gestió
de residus segons Llei 22/2011, de 28 de juliol, de residus i sòls contaminats.
Atès que el Pla Nacional de Residus Urbans (PNRU) va decidir que en 2006 es
reciclaria el 80% de l'oli usat domèstic i ens trobem encara molt lluny d'arribar a
complir aquest objectiu.
Per aquests motius, el grup municipal d’ICV-EUIA-PIRATES-E de l’Hospitalet de
Llobregat proposa al Ple municipal l'adopció dels següents acords:
PRIMER.- Instar al govern municipal a instal·lar contenidors de recollida d’oli usat a
tots els mercats municipals, a l'entorn dels eixos comercials i grans superfícies de
venda de productes alimentaris i altres llocs on es cregui necessari.
SEGON.- Instar al govern municipal a fer una campanya d’informació i de
conscienciació a la nostra ciutadania, publicitant els llocs de recollida i facilitant a
través dels mercats, eixos comercials i grans superfícies, el repartiment dels
envasos de recollida d'oli "bidonets" per tal de facilitar el reciclatge de l'oli usat
domèstic.
TERCER.- Instar al govern municipal a donar compliment a la moció del Grup
Municipal del PDECat al ple municipal de 27 de novembre de 2018, referent a l’ús
dels quioscos en desús, tenint en compte la possibilitat d'utilitzar aquests quioscos
en desús pel reciclatge de diversos residus, entre d'ells l'oli usat domèstic.
QUART.- Traslladar els presents acords al Consell de Ciutat, a la FAVV de
l’Hospitalet, a les AAVV de la ciutat, a l’Àrea Metropolitana de Barcelona, a l’Agència
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Catalana de Residus, a La Saboga, als membres del Consell de Ciutat, als
consellers de Districte i a les Associacions de Comerciants.
ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA
En relació amb les mocions presentades pel grup polític municipal
d'Esquerra Republicana de Catalunya-Acord Municipal, números 28, 29 i 30, es
produeixen les intervencions següents:
SR. GARCIA ACERO (ERC-AM)
Jo presentaré la moció 30, el Coque presentarà les restants. Abans de fer les
intervencions, sí que mereixeria dir, des del grup d’Esquerra Republicana de
Catalunya, que lamentem que no es puguin expressar els veïns i les veïnes en
aquest punt que és important i sobretot perquè des de l’any 2015 Esquerra
Republicana de Catalunya va presentar una moció per reformar el reglament
orgànic del funcionament del Ple.
Es va crear un grup de treball, aquest grup de treball ha fet diferents propostes i
estem a finals de mandat i aquest reglament l’equip de govern no el vol portar a
terme perquè hi havia grans consensos, com que les entitats poguessin intervenir
en el diferents punts de l’ordre del dia i en aquest moment estem veient que aquell
reglament de necessitat de modificar-lo, no hi ha hagut voluntat de l’equip de
govern per reformar-lo i per portar-lo a aquest Ple.
Sobre la moció de la rehabilitació, faré prèviament una pròpia esmena a la nostra
moció, que seria substituir el primer punt per el següent acord: “Instar a
l’Ajuntament, amb la col·laboració d’altres administracions, a la creació d’un
programa local d’ajuts per a la rehabilitació de façanes en edificis d’ús residencial i
propietat horitzontal de L’Hospitalet”. I afegir en el tercer punt, el trasllat a la
Conselleria de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya.
Respecte a la moció número 30, sobre la creació...

SRA. ALCALDESSA
Un moment Sr. Garcia. Si us plau poden dir a la gent que està fora del Ple que surti
perquè no ens deixen sentir...
No pretendo que se vaya todo el mundo, pero que al menos nos escuchemos, eso
sí. Sr. Garcia.

SR. GARCIA ACERO (ERC-AM)
Gràcies. Sobre la moció número 30, sobre la creació d’un programa local d’ajuts a
la rehabilitació de façanes, segons les dades del cens de població d’habitatge de
l’Institut Nacional d’Estadística, la nostra ciutat és una ciutat on gran part d’aquesta
construcció va ser realitzada a la dècada dels 60 i 70, i actualment tenim un 61%
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dels edificis que es van construir ara fa entre 40 i 60 anys, un 26 % d’aquests
edificis d’ús residencial de L’Hospitalet es van construir fa més de 60 anys i només
un 12 % d’aquests edificis tenen una antiguitat inferior als 40 anys.
I com vostès també saben, els diferents grups, molts d’aquests edificis van ser
construïts amb materials de no massa bona qualitat, cosa que ha provocat encara
més l’envelliment d’aquests edificis d’habitatges.
Per tant, crec que tots els grups polítics som conscients que els edificis d’aquesta
ciutat necessiten programes concrets de conservació. En l’actualitat és veritat que
tenim iniciatives de diferents administracions, l’Àrea Metropolitana, la pròpia
Generalitat de Catalunya, però aquests programes són limitats.
Des d’Esquerra Republicana de Catalunya creiem que un dels elements que en
aquests moments necessita la nostra ciutat, entre d’altres, és la rehabilitació
d’aquestes façanes d’aquests habitatges. Unes façanes que si estan en mal estat,
poden acabar generant problemes de seguretat a veïns i a veïnes i també als
vianants.
I també presentem aquesta moció perquè moltes d’aquestes comunitats de veïns
que volen fer front a la reforma de les seves façanes, no les poden realitzar,
bàsicament, perquè no poden fer front a aquesta despesa, degut a que es troben a
l’atur o la precarietat laboral que pateixen.
Per aquest motiu creiem que a una ciutat com la nostra, igual que estan fent altres
ciutats del nostre país i del nostre entorn metropolità, com la capital del nostre país,
hem de ser capaços d’impulsar un programa d’ajuts eficient per a la rehabilitació de
façanes d’us residencial.
Un programa local que creiem que també ha de comptar amb la implicació i els
recursos suficients d’altres administracions públiques, ja sigui la Generalitat de
Catalunya, el govern de l’Estat espanyol o la pròpia Diputació de Barcelona, perquè
la conservació d’aquests edificis, la conservació del parc d’habitatges i d’edificis de
la nostra ciutat és un dels reptes que tenim a aquesta ciutat en els propers anys.
I també creiem positiu que aquest programa d’ajuts significaria un element per
fomentar l’economia local i les empreses que es dediquen a aquestes activitats de
rehabilitació a la nostra ciutat.
Respecte a la moció número 29, per la creació d’unes ordenances per la
comunicació no sexista, un dels reptes que tenim com a societat aquest segle XXI
és promoure polítiques d’igualtat de gènere en els diferents àmbits de la nostra
societat, que vagin en la direcció d’acabar amb aquesta escletxa de desigualtats
que existeix entre dones i homes. I també un dels reptes és promoure un canvi
cultural a la nostra societat que acabi amb aquest model patriarcal i, tot i que en els
darrers anys s’ha avançat en els drets de les dones, encara queda molt de camí per
recórrer per tal de poder assolir aquesta igualtat efectiva entre dones i homes.
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I una de les formes de major reproducció d’aquestes situacions de desigualtat
existent entre dones i homes són per exemple el llenguatge i la comunicació,
perquè la comunicació i la publicitat moltes vegades perpetuen, reforcen,
reprodueixen les desigualtats entre dones i homes.
I és que avui moltes vegades veiem un model de comunicació que no és inclusiu,
que és patriarcal i que exclou el 50% de la població que són les dones. O també
veiem un model de publicitat que moltes vegades utilitza a la dona com un objecte,
que reforça el masclisme quotidià i també perpetua els estereotips sexistes.
Al nostre país, a Catalunya, tenim diferents lleis, diferents normatives que treballen
per fer efectiva aquesta igualtat entre dones i dones. També hi ha diferents
mesures, abans ho comentaven, el pacte d’Estat contra la violència masclista. I
aquestes diferents lleis també atribueixen a l’àmbit municipal, competències per dur
a terme accions per a la promoció de la igualtat efectiva entre dones i homes i
contra la violència masclista.
Amb aquest objectiu de sumar sinèrgies entre les diferents administracions locals,
entre els diferents governs i les entitats feministes, ara fa un mes i escaig des de la
Diputació de Barcelona es presentava una guia orientativa sobre l´ús de la
comunicació no sexista en l’àmbit local. Una guia que és impulsada per la pròpia
Diputació de Barcelona, conjuntament amb l’Institut Català de les Dones i també
amb l’Observatori de les Dones en els mitjans de comunicació. Per cert faig un
parèntesi i agraeixo que per fi l’Ajuntament de L’Hospitalet s’hagi sumat a aquest
Observatori, com han fet ja altres municipis del nostre país.
Per tant, des d’Esquerra Republicana i seguint aquesta voluntat d’anar sumant a
través de la guia que es va presentar ara fa un mes, demanem que aquest
Ajuntament de L’Hospitalet realitzi una ordenança no sexista d’aplicació a persones
físiques i jurídiques, i també instar a l’Ajuntament a la creació d’un programa
específic de formació no sexista, dirigit a tots els àmbits de l’Ajuntament i dels
organismes públics i també que l’Ajuntament pugui desenvolupar mecanismes de
denúncia en casos de que hi hagi publicitat i comunicació sexista en els espais
públics de la nostra ciutat.

SR. GARCÍA MUÑOZ (ERC-AM)
Sobre la següent moció per reduir l’ús del plàstic a L’Hospitalet. Els plàstics,
especialment els elements plàstics d’un sol ús, suposen un greu problema pel
nostre planeta. Generem tones i tones de plàstics d'un sol ús que ni tan sols som
capaços de reciclar. La majoria acaba als nostres mars. Cada got, cada envàs,
cada cobert té un ús de 12 minuts i triga entre 100 i 500 anys en descompondre's.
Cal doncs replantejar-se la petjada ecològica i l’excés de plàstics a les nostres
vides, al nostre dia a dia.
L'Ajuntament de L'Hospitalet, com a administració més propera, té molt a dir en la
conscienciació sobre aquesta problemàtica i pot prendre un paper actiu en la lluita
per la reducció de l'ús de plàstic en la mesura del possible. Són molts els
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esdeveniments públics, fires, concerts, festes majors i actes de tot tipus que se
celebren a la nostra ciutat i que generen quilos i quilos de plàstics d'un sol ús, i que,
de vegades, ni tan sols se separen per a una recollida selectiva eficient.
Per això proposem que es declari L'Hospitalet com a ciutat lliure de plàstics, i que
l'Ajuntament treballi per substituir tots els envasos, plats, ampolles, gots, coberts i
elements de plàstic d'un sol ús per materials fabricats amb matèries primeres
sostenibles, com cartró reciclat, paper o vidre, en tots els edificis i equipaments
municipals i dependències públiques.
També demanem que es reclami un pla de prevenció de residus específic als
organitzadors d’esdeveniments, fires, festes i concerts de L’Hospitalet, que rebin
finançament públic o col·laboració municipal, amb l’objectiu de suprimir els plàstics
d’un sol ús, fomentar els materials sostenibles i reutilitzables i assegurar la correcta
recollida selectiva de la resta dels residus i una campanya d'informació i promoció
de tot això.

SRA. ALCALDESSA
Gràcies. Ara faríem un posicionament. Un moment. Vostè té una esmena? És que
el Sr. Giménez també me l’havia demanat. Ara li dono.
SR. GIMÉNEZ MÁRQUEZ (CUP-PA)
A la moció 30, rehabilitació de façanes, el primer acord proposem una esmena
d’adició que inclogui després d’edificis d’ús residencial “i de propietat horitzontal”.
SR. GARCIA ACERO (ERC-AM)
Ho he dit quan he fet l’autoesmena, ja l’he incorporat.
SR. GIMÉNEZ MÁRQUEZ (CUP-PA)
D’acord.

SR. GARCIA VALLE (CIUTADANS)
Nosotros también proponemos una enmienda en el primer punto. Añadir
simplemente “que esta ciudad esté asociada a niveles de renta de los propietarios
per garantir la progressivitat de les ajudes”, que estén asociadas a los niveles de
renta de los propietarios. Se lo podría explicar pero quizás no sería una enmienda
sino decir aquí puede haber grandes tenedores, grandes bancos, tal y cual y
evidentemente no es una retribución correcta a nuestro modo de ver. Habrá que ver
los niveles de renta, o sea, asociados a los niveles de renta de los propietarios que
garanticen la progresividad de las ayudas.

SR. GARCIA ACERO (ERC-AM)
No l’acceptem bàsicament perquè a la introducció de l’esmena que s’havia fet a la
Junta de Portaveus, ja parlem de la propietat horitzontal, per tant seria a l’àmbit de
comunitats de veïns i en cap cas de immobiliàries o promotors que tinguin
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exclusivament un edifici de la seva propietat sencer.

SRA. ALCALDESSA
Queda clar el què s’admet o no s’admet? ¿Ha quedado claro Sr. García?
SR. GARCIA VALLE (CIUTADANS)
Queda claro lo que se admite y lo que no se admite. Que asociar los niveles de
renta de los propietarios no lo admiten ustedes.
SR. GARCIA ACERO (ERC-AM)
Ja està incorporat a l’esmena…

SRA. ALCALDESSA
No se admitiría su enmienda sino que el Sr. Garcia lo que le está explicando es que
al haber admitido la enmienda que presentaba la CUP, pero que ya se ha hecho la
enmienda él mismo, quedaría recogida su preocupación.
Por tanto, para que quede claro, usted hace una enmienda que no es recogida
estrictamente aunque sí en el espíritu. Lo digo para que quede claro, para que
sepamos lo que estamos votando todos.
Ells ja han fet totes les esmenes, fem ja el posicionament de tots els grups polítics i
regidors.

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. SANTÓN RAMIRO (REGIDORA NO ADSCRITA)
Votaré favorablement la moció 28 de reduir l’ús de plàstics a la ciutat i la 29 de
creació de les ordenances de comunicació no sexista i referent a la moció per crear
un programa local d’ajudes per a la rehabilitació de façanes, comentar que votaré
favorablement el segon i el tercer acord però en contra del primer.
Entenc que demanen un programa local propi i directament instaurar-ho sense el
pas d’un estudi previ de l’impacte, tant econòmic com social i crec que és un
element indispensable per poder valorar l’aposta o no d’una posada individual a
nivell d’ajuntament d’un programa d’aquesta magnitud. Gràcies.

SR. JIMÉNEZ ARIZA (REGIDOR NO ADSCRIT)
Gràcies. A favor de les tres.
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SR. MARTIN HERMOSÍN (REGIDOR NO ADSCRIT)
Gracias. Abstención en las dos primeras y a favor de la tercera.
SR. ALONSO NAVARRO (REGIDOR NO ADSCRIT)
Abstención a la 28 y la 29 y a favor de la tercera.

SR. GIMÉNEZ MÁRQUEZ (CUP-PA)
A favor de les tres. A l’acceptar l’esmena no tenim pràcticament res a dir sobre les
ajudes a les façanes.
Les ordenances per a la comunicació no sexista. La votem a favor aquesta moció i
ho fem perquè considerem que és important que totes les administracions i
especialment els seus treballadors i treballadores interioritzin de veritat la
importància de fer ús d’un llenguatge no sexista, d’un llenguatge inclusiu.
En aquest sentit, considerem que la millor manera de fer efectives i concretes totes
aquestes reivindicacions seria dins d’un pla integral d’igualtat que marquès pautes i
passes, tant per a la pròpia institució, administració local, com ara per a les entitats i
empreses que es relacionen també amb ella o gestionen serveis públics locals.
Al pla d’igualtat 2011-2015, que encara es pot consultar a la web municipal i no ha
estat substituït per cap altre document més actualitzat, a la web del nostre
ajuntament, trobem que una de les seves estratègies era la relativa a la
comunicació no sexista. Recollia la recomanació de l’elaboració d’un llibre d’estil
que marquès aquestes recomanacions i fórmules per qualsevol escrit burocràtic,
però també per qualsevol mena de comunicació externa del consistori i entitats que
hi participin d’alguna manera en la vida municipal.
I sobre la primera, el tema dels plàstics, la votem a favor també, però volem
remarcar que sense una veritable consciència i voluntat política, tota aquesta moció
es quedarà en paper mullat com moltes altres.
I com a mostra d’això, un exemple concret i molt directe de la que considerem és
una manca total de sensibilitat i compromís propi de l’equip de govern, davant d’un
tema com el reciclatge, podria ser el següent. És un tema molt concret.
Quan vam arribar al nostre despatx municipal, ens vam assabentar que les
ampolles d’aigua i envasos de plàstic recollits pel persona de la neteja, encara avui
van al contenidor de la brossa, al contenidor general del rebuig. No existeix cap
punt de reciclatge d’envasos de plàstic a aquest edifici B, al principal i que a més de
ser l’edifici principal de l’ajuntament, és la cara visible d’aquesta administració.
Tampoc hem trobat cap de reciclatge de vidre, ni d’envasos ni de reciclatge de
vidre.
En aquell moment vam decidir consultar oficialment a l’equip de govern sobre
aquest punt, pensant, il·luses nosaltres, que existiria una via que no coneixia ningú
o que fins i tot, després de la nostra consulta es decidiria prendre mesures al
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respecte. Però literalment la resposta del govern va ser que no hi havia un
contenidor especial, donat que a aquest edifici no es generaven residus de plàstic.
Bé, aquesta va ser la seva resposta. Totes hem estat testimonis del volum
d’ampolles de plàstic que acostumen a presidir totes i cadascuna de les reunions o
trobades que es realitzen en aquest mateix edifici sempre, un volum considerable, a
banda del consum personal de plàstics per part de les treballadores i treballadors
de la casa.
Al juny passat vam registrar també un prec, instant als responsables municipals a
tenir aquest tema en consideració. A dia d’avui, encara no en sabem res.
Ara al Ple tenim ampolles de vidre. Imaginem que es reciclaran com cal, imaginem
que sí, però no hi ha un lloc específic en aquest edifici, la cara visible de
l’ajuntament, per fer-ho. Si nosaltres tinguéssim una ampolla de vidre no tindríem un
lloc on posar-la, creiem, no hem sabut trobar-lo.
Perquè tampoc no ens consta que l’edifici disposi d’això. Demanem una confirmació
oficial d’aquest punt i animem a que el reciclatge s’entengui com una responsabilitat
individual, però també col·lectiva com a administració i que les administracions
assumeixin com a prioritària aquesta tasca.
Fins ara aquest Ajuntament, com a mínim aquest edifici, ha estat lluny de ser
exemplar amb el reciclatge del plàstic i esperem que amb aquesta moció i amb el
debat que estem fent i amb la nova normativa europea, també puguin significar un
punt d’inflexió al respecte. Gràcies.

SR. MONROS IBAÑEZ (CiU)
En quant a la moció número 28, la moció per reduir l’ús del plàstic de L’Hospitalet,
votarem a favor de tots els punts excepte en el tercer on ens abstindrem. El motiu
de l’abstenció en aquest punt és que tal i com està redactat el punt, ens preocupa
molt que moltes entitats i associacions de la nostra ciutat que fan esdeveniments i
que moltes d’elles reben subvencions o col·laboracions municipals tinguin un
obstacle més, una dificultat afegida, pel fet de demanar un pla de prevenció de
residus específic. Creiem que en la resta de punts aprovats on s’informa de com
reduir els residus i es fan recomanacions de com aconseguir-ho, moltes d’aquestes
entitats ja duen a terme accions per evitar fer un ús de plàstics innecessari.
En quant a la moció 29 i 30, per la creació d’ordenances per la comunicació no
sexista, també votarem a favor, però també, ara faig una reflexió en veu alta i em
dirigeixo a la regidora responsable, la Sra. Mª Ángeles Sariñena. Potser com que
crec que aprovarem aquesta moció i n’hem aprovat moltes, potser haurem de tenir i
perdoni’m jurídicament, un text refós de tots aquests temes que anem aprovant per
tenir una fórmula perquè la ciutadania sàpiga què hem anat aprovant en tots
aquests temes, pel tema de les festes majors, una mica quina és la mostra que
aquest ajuntament ha tingut en l’aprovació d’una sèrie de mocions, que al final no
quedin només en el paper que s’ha escrit sinó que es doni a conèixer. I com que
cada vegada hi ha més, pot ser un element d’ordenament o de síntesi o de resum
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o... no sé com dir-ho perquè se m’entengui, de que sapiguem tot allò que s’està
aprovant no en format moció, sinó amb el resultat de les propostes que fan les
diferents formacions polítiques.
I en quant a la moció número 30, la creació d’un programa d’ajuts per a la
rehabilitació de les façanes, crec que és un tema que és una molt bona proposta i
crec que en la línia de que hi ha moltes comunitats de veïns que han de portar a
terme això, és molt important aquesta aprovació en forma de programa d’ajuts i per
tant també la votem a favor.

SRA. ESPLUGAS GONZÁLEZ (PP)
Gracias Sra. Alcaldesa. Respecto a la moción 30, sobre el programa de ayudas per
a la rehabilitació de les façanes, el Partit Popular votarà a favor. Considera que és
positiu, que tots els veïns i les veïnes de L’Hospitalet tinguin l’oportunitat d’accedir a
aquest tipus d’ajuda per poder, dins de la comunitat, rehabilitar la seva façana.
Respecte a la moció sobre la creació de unes ordenances per la comunicació no
sexista, entenem que s’ha escrit molt, s’ha dit molt però cal seguir treballant de
valent per aconseguir la igualtat real entre homes i dones.
En aquest sentit, des de l’Ajuntament tenim la responsabilitat des de l’administració
pública, tenim la responsabilitat de portar-ho a terme en un tema tan sensible com
és la comunicació i el llenguatge no verbal i verbal i que des de l’ajuntament es doni
exemple de que l’administració treballa per una igualtat real.
Respecto a la moción 28, para reducir el uso de plástico en L’Hospitalet, el Partido
Popular votará a favor, haciendo unas consideraciones. En la misma línea que la
moción de Canviem L’Hospitalet, creemos que es una moción positiva, el hecho de
que desde el ayuntamiento, desde la administración pública, se pongan todas las
herramientas necesarias para que los vecinos y las vecinas de L’Hospitalet
contribuyan a mejorar el medio ambiente y hacer una ciudad más sostenible y más
habitable. Todo ello contribuye entre todos a hacer una ciudad en la que todo el
mundo de una manera ordenada y de una manera respetuosa consiga eliminar
aquellos elementos que a día de hoy hacen que tengamos una ciudad en muchas
circunstancias insostenible e inhabitable.
Estamos de acuerdo que el hecho del mal uso en L’Hospitalet contribuye
negativamente en nuestras vidas, llegando a provocar, como decía el Sr. Coque,
que se necesiten entre 100 y 500 años para que ese plástico se pueda
descomponer.
Entonces nosotros, desde el Partido Popular también queremos añadir nuestro
granito de arena en este sentido y animamos al partido, en este caso de Esquerra
Republicana, a ser consecuentes con la moción que hoy presentan y les animamos
a dar ejemplo. Es muy sencillo, dejen de ensuciar nuestras calles con los plásticos y
las pancartas, con los lacitos amarillos, totalmente insostenibles. Por tanto, nosotros
entendemos que el primer paso para una ciudad de L’Hospitalet libre de plástico, es

…/…

150

que ustedes también recojan el guante y dejen de ensuciarlo. Por tanto, les animo y
espero que lo hagan. Gracias.

SR. NIETO MARTINEZ (ICV-EUiA-PIRATES-E)
La 28 votarem a favor. És obvi, és intrínsecament del nostre programa i projecte
polític, per tant res més a dir, és un element fonamental. Jo crec que és el repte
civilitzador dels nostres dies, reduir i canviar el consum i el tipus de consum i
canviar hàbits fonamentals. Hem de veure també la transició energètica, hem de
veure també el canvi de model productiu, hem de veure un canvi de model de
consum. Són moltes coses, moltes mesures a les que hem de fer front, però és obvi
que cada vegada s’és més conscient, via documentals, notícies, etc., que el món i
els oceans estan plagats de mars de plàstics, que malmeten el medi ambient i que
afecten ja directament a la salut de les persones, per tant entren a la cadena tròfica.
Per tant, res més a dir.
I respecte a la 30, a nosaltres no ens sembla malament. El primer punt el votarem a
favor i al segon ens abstindrem perquè és un tema de prioritats. Què creiem? No
ens sembla malament ajuts a la rehabilitació de les façanes, el que creiem que és
un tema de prioritats. Som de l’opinió que ara mateix molts barris tenen problemes
d’accessibilitat, de mobilitat de la ciutadania i fóra important precisament enfocar un
element prioritari aquest tema. Diversos barris, de Bellvitge a Gornal, per la
configuració del tipus de com estan ubicats els ascensors, ja siguin zona nord,
edificis antics que no tenen ascensors. Hi ha elements que creiem que són molt
prioritaris o al barri de La Florida o al barri de Les Planes, que creiem que és més
prioritari enfocar aquí la despesa de l’ajuntament i d’altres administracions, perquè
recordem que la Generalitat té plena facultat competencial en tema d’habitatge, per
tant està molt bé, sempre demanem a l’ajuntament, l’ajuntament ha de fer esforços,
però no oblidem que qui té la competència plena és la Generalitat. Per tant,
polítiques d’habitatges en volem perquè ara mateix no n’hi ha. Gràcies. El tercer a
favor.

SRA. CARBALLERIA PASCUAL (ICV-EUiA-PIRATES-E)
La moció 29, moció per la creació d’unes ordenances per a la comunicació no
sexista. Aquesta moció sobre la creació d’aquestes ordenances, nosaltres la
votarem favorablement, com no pot ser d’una altra manera. Qualsevol acció per
arribar a la igualtat efectiva entre homes i dones tindrà el nostre suport. El
llenguatge, que és del que parlem ara mateix, és molt important i fa millorar la
visibilitat de les dones a la comunicació quotidiana. Utilitzar de manera no sexista el
llenguatge ens ajuda a aquesta visibilització i a trencar els estereotips que fomenten
la desigualtat entre dones i homes.
I no només el llenguatge, sinó també a l’hora d’explicar les coses i d’explicar la
història. Necessitem conèixer els nostres referents femenins. Al llarg de la història
les dones hem tingut protagonisme i hem estat un pilar fonamental i necessari, però
estem invisibilitzades i estem fartes de referents masculins i volem que les dones
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ens expliquin la seva història, que és la nostra. Ja es fan passos endavant en el
tema dels noms dels carrers, etc., però és un tema que s’ha de treballar molt més.
Aquesta moció va en línia de projectes que ja s’han fet a municipis propers o a
d’altres llocs, com pot ser la guia de llenguatge no sexista que es va editar a
l’ajuntament del Prat, que va anar acompanyada també d’un curs de llenguatge no
sexista impartit a tota la plantilla municipal de l’ajuntament. Creiem que és una bona
eina també. Estava dins d’un pla local d’igualtat. És una bona eina per formar els
nostres professionals de l’ajuntament.
Recentment a la Diputació de Barcelona, on és diputat delegat d’Igualtat i
Ciutadania el Sr. García, es va presentar conjuntament amb l’Institut Català de les
Dones i l’Observatori de les Dones, van presentar la creació de la guia per l’ús
d’una comunicació no sexista a l’àmbit de les administracions públiques. En aquest
document ja trobem una guia amb diversos principis generals i mesures per
incorporar la perspectiva de gènere en les polítiques i les actuacions comunicatives
que fem des de l’ajuntament. Crec que serà també una bona eina en aquest cas.
Només reiterar i demanar que no només se’ns respecti al llenguatge, sinó que
també siguem nosaltres les que comuniquem. Perquè no cal que els homes parlin
per nosaltres, tenim veu i volem que s’escolti. I per tant, hem d’anar molt més lluny
per tal d’aconseguir la igualtat efectiva entre homes i dones. Gràcies.

SR. GARCIA VALLE (CIUTADANS)
Muchas gracias. La moción 28 la votaremos a favor, no sin hacer alguna
consideración. La 29 también, efectivamente, una ordenanza para la comunicación
no sexista. Y la consideración que tengo que hacer en cuanto a la 28, es verdad
que hay 8 millones de toneladas de plástico, envases y otros deshechos de
plásticos se arrojan al océano cada año, matando la vida marina, ingresando en la
cadena alimentaria humana.
Desde Ciudadanos de verdad se lo decimos, con conciencia, celebramos mucho
que Esquerra Republicana se haya sensibilizado al fin con el impacto
medioambiental del plástico. Pero claro, ustedes estarán esperando una respuesta,
evidentemente. Saben, obviamente, que ustedes no son precisamente los garantes
o los que pueden ponerse avanzados a estas historias, cuando vienen haciendo lo
que vienen haciendo. Es decir, confiamos en que Esquerra Republicana deje de
alentar y de inundar espacios obviamente, como ya han dicho anteriormente, con
plásticos y demás elementos que ensucian el medio ambiente y anime a sus
simpatizantes a que no ocurra esto. Es lamentable porque si usted lo ve, es que da
pena ver lo que han hecho ustedes con el medio ambiente en Cataluña. –En aquest
moment El Sr. García Valle mostra diverses fotografies-.
Ve, fíjese, hasta en los muros, en las piedras, en sitios, incluso en monumentos
históricos, la bandera separatista ahí, como debe ser, no se puede quedar atrás.
¿Ve aquí monumentos históricos? En fin, han inundado ustedes Cataluña de
plásticos, en las señales de tráfico, en cualquier sitio que a ustedes les ha parecido

…/…

152

oportuno y fíjense, toneladas de… por lo tanto, estamos y nos congratulamos que
por fin tomen conciencia de esto y les animamos a que les digan a sus militantes
que por favor paren ya de contaminar el medio ambiente, y vamos a votar a favor.
Sí, paren ya por favor de contaminar el medio ambiente con los plastiquitos
amarillos, que, como ustedes saben, tardan miles de años en desaparecer.
Bueno, en cuanto a la otra moción, la 30, es que la verdad, tengo aquí, al final han
hecho ustedes aquí una especie de lavado de cara a la moción, pero no acaban de
entrar en el fondo del asunto, que nosotros entendemos que habría que ir más allá.
Es decir, asociado a nivel de rentas de propietarios para garantizar la proximidad de
nuestros impuestos. Es decir, le pondré ejemplos. Yo creo que habría que ir, y esto
lo voy a hacer en esta intervención, a riesgo de que el Sr. Cristian Alcázar me
vilipendie o me diga, se lo diré por qué, porque tiene un componente social
importante, de redistribución de la riqueza y parece ser que al Partido Socialista no
le gusta que Ciudadanos se posicione a favor de la gente más débil, porque quieren
ser ellos el buque insignia de esas políticas sociales, que no permiten que nadie las
haga porque ellos lo identifican y lo asocian con quien les da la gana a ellos y no es
así, porque al final hechos son amores y no buenas razones.
Hay que ver lo que traemos al Pleno, hay que ver lo que queremos implementar,
hay que ver lo que trae el Partido Socialista, lo que votamos, que a veces nos
reprochan, incluso el propio gobierno, que votemos con la CUP, cuando trae una
moción aquí que creemos que es buena para nuestros vecinos y que tiene
componente social, con los de Izquierda Unida-Los Verdes, con Piratas y con
partidos que son netamente, no son dudosos de no ser de izquierdas y defender
creo yo a su manera, aunque tengamos distintos, en algunos temas distintos
modelos de sociedad, pero no en los temas sociales y esto a riesgo de que el Sr.
Cristian Alcázar me asocie con sus lindezas y me diga, que somos reflejo de los
fascistas, de los populistas, como ha hecho anteriormente, pues lo voy hacer el
discurso porque a mí no me coarta lo que el Sr. Cristian Alcázar pueda pensar de
mí, sino los hechos y las políticas que traemos a este Pleno, que me gustaría que
las trajeran ellos, los socialistas, y que han declinado ya de esas políticas. Esto sí
que es una vergüenza, que el Partido Socialista decline esas políticas.
Claro dice, es que usted siempre se mete con el gobierno. Hombre, pero si es que
es mi obligación. Si es que yo estoy aquí puesto por la ciudadanía para controlar al
gobierno y para decir lo que no nos gusta. Sino no estaría cumpliendo, sobre todo
no estaría haciendo lo que tengo que hacer, que es defender las políticas que
nosotros pensamos que el gobierno hace mal y algunas veces que le hemos
intentado tender la mano, han dicho que no, porque no les gusta, porque no quieren
que esa etiqueta que tenemos, mucha gente en este partido, que es un partido
transversal, que tiene gente de centro, centro-izquierda y de centro-derecha, a
ustedes les molesta, porque parece que les usurpamos algo que creen que es
patente de ustedes y todo el mundo tiene en este Pleno derecho a expresar sus
sentimientos, al margen de lo que pueda decir uno u otro aquí, está hablando
Miguel García en nombre de un partido como Ciudadanos y siento mucho que le
moleste a usted Sr. Cristian Alcázar y me vilipendie y caiga en vilipendios con su
expresión. Sí, señor, Sr. Cristian Alcázar, es cierto, me lo ha dicho usted hace un
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momento.
Pero en fin, lo que queremos aquí es que esto se vincule y no sé si votar a favor o
abstención, que se vinculen al dinero de la gente, al poder adquisitivo que tengan,
porque no deja de ser una propiedad privada y aunque nosotros somos liberales en
lo económico, tenemos conciencia social y sabemos que hay que redistribuir con
conciencia social. Por lo tanto, fíjense, puede haber en una comunidad horizontal,
claro, grandes tenedores, claro que puede haber y ¿por qué hay que
subvencionarlos? Ustedes le han lavado un poco la cara pero no llegan al quid de la
cuestión, que sería por ejemplo que hay una unidad familiar que tiene 7, 8 o 10.000
euros de ingresos cada año. Yo creo que hay que vincularlo a eso, a decir oiga, en
esta comunidad hay 30 vecinos, 40, pero hay 10 o 5 que en función del
presupuesto que se les podría ayudar con un 30 % que lo soliciten, demostrando
los ingresos que tiene la unidad familiar y a partir de aquí, se les subvencionara
porque realmente sus rentas son mínimas y les hace falta, porque sino, estamos
enriqueciendo al que más tiene, es decir, si yo tengo 10, o 4, o 5, o 6 pisos en
régimen de alquiler y estoy ahí y tengo una cantidad importante de dinero para mi
peculio particular, en fin, que estoy por encima de más de la mitad, o tres veces o
cuatro más del nivel de renta de otros vecinos, lo lógico sería que a mí se me
excluyera, ¿sabe por qué? Porque eso sí que es progresivo.
Y puede estar diciendo, oye, ¿usted como defiende esto aquí en este Pleno?
Porque tengo conciencia social y en cambio usted dice que la economía liberal, es
que la economía liberal lo que pretende es generar riqueza para poder repartirla y
redistribuirla, ¿cómo hay que redistribuirla?, con conciencia social. Y esa conciencia
social usted no me la va a quitar, Sr. Cristian Alcázar y la expreso aquí y usted se
ríe de ella, como diciendo que es populismo, que está vinculada al fascismo pero
¿de qué vamos? Lo importante es lo que hacemos, lo que decimos y ya le digo, que
si somos gobierno, esas políticas se verán ahí, se verán, entonces podrá usted
criticar si está usted en la oposición, que es probable que esté. Podrá usted decir
oiga, usted no hace lo mismo que decía cuando estaba en la oposición. Entonces
tendrá que criticarlo, no antes. No ponga usted la venda antes que la herida, porque
lo que estamos diciendo es eso y me sabe fatal que ustedes hagan esos discursos
y nos nieguen a nosotros la posibilidad de tener tanta conciencia como ustedes o
quizá hasta más, porque no.
Sí, algunos se ríen porque banalizan las cosas y porque hay que creer en las
personas, al margen de muchas cosas y yo vengo desde pequeñito luchando por lo
que he luchado y eso no se me ha olvidado y me moriré con ese ADN, ADN de
progresista, al margen de que tenga la idea de que para ser progresista y poder
repartir riqueza hay que generarla y eso son políticas liberales sin ir al capitalismo
salvaje, por supuesto, que tiene que intervenir la sociedad y los partidos políticos.
De manera que echo de menos eso y la verdad es que tampoco quiero perjudicar a
nadie. Le han lavado la cara a la moción pero no han llegado al quid de la cuestión,
que es decir, oye vamos a evitar que redistribuyamos injustamente porque yo por
ejemplo, yo me considero, me podría considerar por mis ingresos en mi unidad
familiar, excluido de ahí, estaría satisfecho, ¿sabe por qué? Porque puedo pagar y
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además viene a abundar en beneficio de mi propiedad privada que genera valor y
yo la pondré en el mercado o no la pondré en el mercado, pero genera valor y eso
son políticas sociales y yo hombre, entiendo que ustedes lo hacen con buena fe, no
les niego la buena fe, pero falta ese regusto de decir, que en definitiva vamos a ver
cómo lo hacemos lo mejor posible entre todos para que nadie se aproveche del
dinero público si no lo necesita.
Ahora me criticarán por el otro lado, pero mire, ¿qué quiere que le diga? Es mi
forma de pensar, es la conciencia mía que yo expreso permanentemente en este
Pleno, por mucho que le pese al Sr. Cristian Alcázar y él la conocía y la conoce,
porque debatíamos hace muchos años las mismas cuestiones, la misma historia,
pero claro, ahora como hemos visto que ya no estamos de acuerdo en algunas
cosas, porque precisamente el que ha perdido el rumbo es el Partido Socialista y no
otros, pues resulta que les molesta que estemos en otro lado, les molesta que
nosotros hablemos de políticas sociales y ustedes se ríen mucho con la boca ancha
y critican a todos los compañeros que se van del partido, porque entienden que han
perdido ustedes el norte.
Lo digo porque es que al final me ha dolido mucho la intervención del Sr, Cristian
Alcázar, al que he considerado siempre un amigo, al que le he tenido afecto y se lo
sigo teniendo, al margen del enfrentamiento político, como a la Sra. Núria Marín,
que por mucho que me enfrente con ella a nivel político, todavía donde hubo,
siempre queda. Y ayer mismo me ofrecía agua, cosa que le agradecí, en un gesto
que yo le aplaudo porque yo no podía abrir la botella, me ofrecía agua y yo le dije
no, no, pero no porque… y me dice, no, no, que no la he chupado, la botella.
Hombre, si no me das asco, no llega la cosa hasta ahí, al contrario. La Sra. Marín, a
nivel personal, puede tener mi afecto, pero en lo que hace en este gobierno tengo
que criticarla, porque no me gusta y porque creo que no es bueno para mi ciudad.
Al margen de eso, yo quisiera poner por encima de eso, esos momentos en que
tuvimos amistades, compartimos cosas y dejar al margen la lucha personal, porque
las personas estamos por encima de muchas cosas. Quiero llamarlos a eso y por
eso me ha dolido mucho su intervención, Sr. Cristian Alcázar, porque le he tenido y
le sigo teniendo algún afecto. Haga por favor que no se lo pierda. Por favor, hágalo
porque me sabría muy mal. Hemos compartido días de casa, hemos compartido
algunos días de vacaciones, hemos compartido muchas cosas. No, es que es
bueno explicar esto para que se sepa, porque uno tiene una posición y otra y
porque se critica cuando uno habla con el corazón, que es la forma que yo tengo de
hacer política y seguramente me equivoco y mi vehemencia muchas veces me
llevará a hacer algún discurso que no les guste, pero la mejor voluntad la tengo y la
expreso en este Pleno. Yo tengo conciencia social, señores del gobierno, yo tengo
conciencia social, por eso hago estas propuestas. Abstención.

SR. BELVER VALLÉS (PSC-CP)
Gràcies Sra. Alcaldessa. Respecte dels punts 28 i 29, que són mocions que venen
del Ple de desembre, farem com ja hem comentat en altres mocions d’altres grups
que van quedar sobre la taula del Ple anterior, senzillament expressarem el vot.
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Votarem favorablement ambdues mocions.

SR. CASTRO BORRALLO (PSC-CP)
Gràcies Alcaldessa. En primer lloc agrair al grup proponent que hagi acceptat
l’esmena que li vam proposar des del grup socialista, per tal de que aquest fons
local que veiem bé, amb bons ulls, tingui d’alguna manera l’aportació també d’altres
administracions, de totes les que siguin possibles, perquè nosaltres estem treballant
en aquesta lògica de la concertació en el tema de l’habitatge, no és un tema nou,
tots ho saben.
Portem des del primer Ple parlant d’habitatge perquè és un problema real, és un
problema social i necessita d’aquesta concertació entre administracions, també de
la concertació amb les entitats que estan preocupades i treballant dia a dia en el
tema de l’habitatge i necessiten sobretot recursos i de vegades s’ha de parlar
menys i s’ha de fer una mica més. Per tant, en primer lloc agrair aquesta recollida,
aquesta esmena que li vam proposar.
Jo posaré una dada sobre la taula, bàsicament que és l’última convocatòria de
rehabilitació que hem obert a la ciutat, que l’hem obert com sempre, gràcies a
l’esforç metropolità, a l’esforç que fan els ajuntaments metropolitans. El consorci
metropolità de l’habitatge és qui realment està posant diners en els temes de
rehabilitació, no cal que ens expliquem, perquè ho coneixem tots perfectament,
quina és la situació del parc d’habitatges a la ciutat i necessiten d’aquesta
rehabilitació desenes i desenes de comunitats, milers d’habitatges que estan en
situació difícil. Per tant, agrair també des d’aquí, aquest esforç que es fa,
metropolità i d’alguna manera també criticar aquella anomalia, que és que altres
administracions no han apostat per la rehabilitació.
A aquesta ciutat, amb els plans integrals, amb la llei de barris teníem alguns
recursos per fer front també a la rehabilitació. D’ençà que es van suspendre, o es
va suspendre la llei de barris i van caure les ajudes de plans de barri, no tenim
pràcticament o hem tingut zero ajut per part de la Generalitat de Catalunya en
aquesta qüestió i per part de l’Estat, cal dir que el pla estatal de l’habitatge tracta
molt malament la qüestió de la rehabilitació i així li hem expressat, li va expressar
en primera persona en el seu moment al representant, al ministre del Partit Popular,
sobre el tema del pla estatal, la pròpia alcaldessa en una visita que va fer aquí a
l’ajuntament.
I és evident que necessitem recursos de l’Estat, necessitem recursos de la
Generalitat, necessitem també recursos de la Diputació. M’alegra haver escoltat per
part del Sr. Garcia que la Diputació s’ha d’incorporar. Lamentablement en els
darrers temps entenem que per raons jurídiques i volem entendre que no per raons
polítiques, algunes ajudes que també hi havia per a la rehabilitació, sobretot per
persones grans que necessitaven petites rehabilitacions d’accessibilitat en els
habitatges, també s’ha suspès aquesta línia de col·laboració. És lo que no entenem
i és lo que també s’ha d’esmenar. Per tant, benvinguda sigui també la Diputació a
aquest fons local per rehabilitar els habitatges.
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Rehabilitació que també ha d’entrar en un altre estadi, no només de les estructures
de les façanes, de les cobertes, de les instal·lacions, sinó també de l’eficiència
energètica. Hem d’assumir també aquest gran repte que tenim per davant. I poso
un exemple, a la darrera convocatòria de l’IDAE vam tenir ocasió fa uns dies de
participar al col·legi d’arquitectes en una jornada de rehabilitació i eficiència
energètica i vàrem tenir dades de l’última convocatòria de l’IDAE, on Catalunya està
a la cua de recursos en el sentit de que a les convocatòries no són capaços tots i
totes de recollir aquests recursos que l’Estat també posa a disposició. És lo que ens
va sorprendre molt i que cal que siguem capaços de resoldre.
Insisteixo en el tema de la concertació perquè aquesta setmana hem tingut un
exemple claríssim de la no concertació en aquest tema. I em refereixo a la no
aprovació del Decret Llei 21/2018, de mesures urgents en matèria d’habitatge, que
ha estat una autèntica catàstrofe per a milions de persones a Espanya. I aquí s’han
ajuntat els vots una mica erràtics d’alguns grups que defensaven determinades
posicions, com és el cas d’Unidos-Podemos, amb els grups que ja coneixíem la
seva posició sobre la qüestió, com era Ciutadans i PP, que s’aferren a la situació de
2013 en l’àmbit sobretot del lloguer i que estan permetent precisament que torni a
incrementar-se d’una manera molt gran el preu del lloguer, generant moltes
dificultats a les famílies. Insisteixo que aquest vot en contra, d’aquest decret llei,
d’Unidos-Podemos, Ciudadanos i el PP, ha fet embarrancar un decret que al final
suposarà que molta gent, moltes famílies ho passin molt malament.
I nosaltres continuarem treballant en aquesta línia política d’habitatge que tenim
definida, de fer front a l’emergència habitacional, ja ho hem parlat moltes vegades,
sense massa eslògans, aquí l’important és el treball de cada dia. Intentar canviar
les polítiques estructurals de tots els governs i canviar també les nostres. És obvi
que hem de fer molt més des de l’ajuntament, no volem ser autocomplaents ni molt
menys, i també incidir en els canvis legislatius, insisteixo, com aquest canvi que
suposava aquest decret llei.
I amb això estic molt d’acord, amb un article que ahir publicava la Carme Trilla,
exsecretària d’habitatge de la Generalitat i persona que presideix l’Observatori de
l’Habitatge Metropolità, en el que venia a dir, “la política es el arte del acuerdo” i
venia a dir una cosa molt greu, que és que la desconfiança no és cap símptoma
d’intel·ligència i en aquesta votació alguns grups s’han equivocat. Moltes gràcies.

SR. ALCÁZAR ESTEBAN (PSC-CP)
Sí, gracias Sra. Alcaldesa. Mire, Sr. García, yo no he hablado de usted como el
ciudadano Miguel García, yo he hablado de usted como el Sr. García portavoz del
grupo Ciudadanos y, por tanto, de su actuación política. Yo no confundo churras
con merinas.
En cualquier caso, me sorprende que diga que no le importa lo que yo diga sobre
su sensibilidad social, etc. Y al final ha dedicado más tiempo a contestarme a mí,
que a contestar y a posicionarse sobre las mociones del grupo de Esquerra
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Republicana. Por tanto, algo sí que le importará.
Yo no le niego nada, yo no le niego que usted diga que tiene sensibilidad social,
etc. Oiga, de la ilusión también se vive. Usted quiere hacernos ver a todos y formar
parte de esa ilusión suya de que ustedes representan unos ideales progresistas y
de sensibilidad social, oiga, de la ilusión también se vive. Yo no le he llamado
fascista en ningún momento. Le he dicho que su proceder político, su actuación
política es propia de un populista. Eso es lo que he dicho.
Dicho esto, le hago tres preguntas y contésteme si quiere. Primero, es verdad, que
es lo que he dicho en mi anterior intervención, lo digo para que quede claro, ¿es
verdad que su partido eliminó en su congreso los idearios de la socialdemocracia
de su ideario político, abrazando solo el ideario liberal?, ¿es cierto o es falso?
Segundo: ¿Es verdad que su grupo fue el único que se mantuvo apoyando al
presidente Rajoy, al partido de la corrupción y de los recortes, en la moción de
censura que presentó Pedro Sánchez en el mes de junio?, ¿es cierto o no es cierto
que ustedes fueron los únicos que votaron en contra de esa moción de censura?
Y tercera pregunta y última: ¿Es verdad o es mentira que ustedes han llegado al
gobierno de Andalucía de la mano de Vox, con los votos de los señores de Vox en
el Pleno del Parlamento andaluz? Sr. García, usted dice, obras son amores…
bueno, pues yo le digo que fets i no paraules.

SR. GARCIA ACERO (ERC-AM)
Gràcies. Per fer unes consideracions. Sentia el portaveu de Ciutadans i realment
m’he hagut de llegir la moció perquè pensava que aquesta moció parlava del
Cristian Alcázar, i la moció parla d’un programa de rehabilitació de façanes i tota la
seva intervenció ha estat parlar del Sr. Cristian Alcázar i no parlar en cap moment
d’aquesta moció. Suposo que no tenen cap tipus de programa electoral i aquí al
Ple, el que venen és a parlar dels altres i d’altres coses que realment no s’estan
debatent en aquest moment.
Agrair el suport dels diferents grups que han votat a favor d’aquesta moció i també
algun tipus de consideració. Des de Canviem es manifestava el tema de la
sensibilitat, sobretot es manifestava també el tema dels ascensors al barri de
Bellvitge. Ha estat un dels problemes que nosaltres hem manifestat a l’equip de
govern i entenc que l’equip de govern així ens ho va traslladar, que aquest tema
s’està treballant amb un pla per solucionar aquesta problemàtica que té el barri de
Bellvitge, de buscar el finançament concret per poder desenvolupar aquest tipus
d’obres necessàries que s’haurà de fer front en aquest barri.
També és veritat, des de l’àmbit metropolità es destinen diners a l’àmbit d’ajudar a
la rehabilitació dels propis habitatges i també des de la pròpia Generalitat. És a dir,
hi ha subvencions per rehabilitar en matèria d’accessibilitat en edificis als barris i
també hi ha una convocatòria de subvencions per obres d’accessibilitat a l’interior
dels habitatges per a les persones grans, entre d’altres mesures. Possiblement no
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els recursos suficients, necessitem tenir més recursos en aquest àmbit, però també
l’objectiu d’aquesta moció era mostrar la necessitat que té aquesta ciutat, degut a
que tenim edificis de l’època dels 60 i 70 i tenim necessitats, buscar la complicitat
de les diferents administracions, és a dir, la local, la Generalitat de Catalunya, el
propi Estat i la pròpia Diputació de Barcelona, que facin front a aquest programa
conjunt per tal de rehabilitar les façanes al conjunt de la nostra ciutat.
I deixi’m també parlar, perquè vostè ha introduït el tema del decret llei, que va ser
rebutjat la setmana passada. Quan es pacta una cosa, el que s’ha de fer és complirla. I vostès van arribar a un acord en aquest àmbit amb el grup de Podemos, amb el
qual Esquerra Republicana estàvem d’acord amb aquella mesura, que era regular
els preus de lloguer de l’habitatge i això no ho han incorporat en aquest decret llei i
és normal que si vostès no acaben complint els compromisos que tenen amb
diferents forces polítiques, les diferents forces polítiques acabin votant en contra
d’allò que vostès no compleixen quan han signat.

SR. GARCÍA MUÑOZ (ERC-AM)
Jo vull fer un reconeixement a la gent que és aquí seguint el Ple i que ho veu
després a casa seva, perquè a vegades fins i tot a mi em costa entendre segons
quines intervencions. Des d’aquí el meu profund reconeixement a tots vosaltres que
aguanteu com campions.
Hem estat testimonis d’una competició de cinisme entre el que queda del PP i
Ciudadanos, fent la broma aquesta dels llaços. És molt simple, si no voleu llaços
grocs allibereu els presos polítics i així no tindreu llaços grocs als carrers.
I per altra banda, el Sr. Miguel García el que podria fer és anar a arrancar tots els
adhesius del corazón partido que encara queden pels senyals i semàfors de la
ciutat perquè jo crec que no els molesten els llaços grocs, sinó que els molesta que
altres també facin ús de l’espai públic. Moltes gràcies.
A continuació l’Alcaldessa-Presidenta, obre un segon torn d’intervencions en
el debat.
SR. MONROS IBAÑEZ (CiU)
Bé, em sembla patètic i una sortida de mare, dues intervencions que s’han fet aquí
sobre el tema dels plàstics, perquè referenciar-ho als llaços grocs i com deia el
company Coque, doncs si no vols llaços grocs, que no hi hagi presos polítics. Però
aniré més enllà, estàvem parlant de drets humans i han barrejat un tema de plàstics
amb drets humans i amb persones que estan injustament a la presó. Algú de
vosaltres, algú de les formacions polítiques o entitats quan pengen pancartes o
pengem pancartes, de què les pengem? De paper o de plàstic?; quan anem a
comprar menjar a una botiga de menjar preparat, en què ens ho donen? En
envasos de plàstic. Els hi diem que no ens els donin?; quan anem amb bosses,
anem amb bosses de plàstic? Amb independència que les paguem, anem amb
bosses de plàstic. Perquè fem una referència tan banal en aquest tema quan estem
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parlant de drets humans, de persones que són a la presó?
A mi m’ha emprenyat molt perquè concretament jo tinc en el cas que a mi m’ocupa,
amics dins la presó, amics per posar democràticament unes urnes. Sí, ja sé que em
diran que saltant-se la justícia, però democràticament. I han comparat llaços grocs
de plàstic, com si fóssim els únics que posem plàstic en el món. Ostris tu, els
independentistes que anem amb llaços grocs, som els únics animalets que posem
plàstic en tot el món i concretament, especialment a L’Hospitalet, que el tenim
inundat. És brutal, sentir aquestes bajanades i com deia el Coque també, faré una
segona referència al Coque, de veritat nosaltres som aquí perquè ens van escollir
com a regidors i em fa vergonya aliena de certes coses que he de suportar. Sou
uns campions, no aguantant el temps que invertiu sinó sentint unes certes
bajanades que ni en el jocs olímpics guanyarien la medalla d’or tan ràpidament.

SRA. ESPLUGAS GONZÁLEZ (PP)
Jo dir-li al representant especialment que acaba de dir-ho, al Sr. Monrós, que
bajanades nosaltres portem molts anys escoltant-les a Catalunya, molts anys. Per
tant, que vostè digui que són bajanades, em sembla com a mínim improcedent.
Si hi ha una situació a dia d’avui a unes persones que són a la presó, és perquè
s’han incomplert unes lleis que sabien que no podien saltar-se-les i per això són on
són. Independentment Sr. Monrós, independentment...

El Sr. Monrós intervé sense micròfon.

SRA. ALCALDESSA
Demano al Sr. Monrós i demano també al públic si us plau que escoltin.

SRA. ESPLUGAS GONZÁLEZ (PP)
Jo puc entendre que hi hagi partits democràtics aquí, al Parlament i al Congrés dels
Diputats que defensin unes opcions polítiques diferents de les meves, evidentment.
Però això no comporta que si algunes persones d’uns grups polítics determinats fan
un intent de cop d’estat i fan un incompliment de les lleis, que finalment hi hagi un
jutge que determina que aquelles han de ser on són. I per tant, no seré jo qui digui
el contrari. Evidentment serà un jutge qui finalment determini si aquelles persones
sortiran o no sortiran, si seran condemnades o no seran condemnades.
Evidentment vostès, el símbol dels presos polítics, polítics presos, estan amb els
llacets grocs per tant vostès estan presentant una moció, els senyors d’Esquerra
Republicana, referida a la reducció de l’ús del plàstic i nosaltres com a Partit
Popular li diem que vostès el que han de fer és com a mínim donar exemple
d’aquesta reducció de plàstics. Únicament.
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El Sr. Monrós intervé sense micròfon.

Patètic per vostès, Sr. Monrós però nosaltres considerem que és irrespectuós
tractar l’espai de tothom i posar els llacets.

SR. GARCIA VALLE (CIUTADANS)
Bueno, no le contestaré al Sr. Coque, el Rufian del Pleno, porque siempre dice
alguna tontería y no vale la pena, porque además es lo que quieren, Sr. Rufian del
Pleno.
Y al Sr. Castro le diré, Sr. Castro usted hablaba de vivienda social y tal, es que es
lamentable, tengo que decirle que usted, Sr. Castro, no puede decir, porque cuando
tenemos 60.000 euros para vivienda social en este presupuesto y 79.000 para
gastos de protocolo, comilonas y tal, no hay un esfuerzo potente ahí. Por lo tanto,
tampoco se pongan ustedes medallitas que no les tocan. Hacen lo mínimo y lo que
sí, mucho bla, bla, bla, pero luego implementar políticas de verdad para la vivienda
social, poquitas. Es verdad que la Generalitat tampoco lo hace, pero bueno, aquí
cada palo que aguante su vela.
Y oiga, Sr. Cristian Alcázar, se lo repito otra vez, por mucho que usted intente
asociarnos con Vox, no lo va a conseguir, porque al final los hechos son los que
valen. Mire nosotros no podemos decirle a un partido, que además legítimamente
con 400.000 votos, no se olvide, pero hay que preguntarse por qué tiene 400.000
votos, ¿qué habrá hecho mal el Partido Socialista en Andalucía y cómo habrá
despertado esos bajos instintos en alguna gente o buenos instintos, en función de
cómo ellos lo vean? Porque no hay que criminalizar a nadie por el voto, porque el
voto es lo que nos garantiza la igualdad a todos en una urna y la democracia.
400.000 votos que tanto el PP como el Partido Socialista algo han hecho para que
la gente se rebote de esta manera, y al final incluso los socialistas hayan salido
algunos de ellos, y algunos que han salido han votado en contra de ustedes.
Por lo tanto, por mucho que intenten criminalizarnos porque tal. Mire, nosotros no
podemos decirle, no hemos hecho ningún pacto con Vox, ninguno. Nos hemos
apartado y si Vox vota lo que quiera votar, yo no le voy a decir que no lo vote, lo
podrían haber evitado ustedes, cuando les pedimos que se abstuvieran. Claro, lo
que quieren es ruido, ustedes sí que quieren el ruido y criminalizarnos con Vox y
Vox. Si nos hemos apartado, si hemos hecho lo que teníamos que hacer, pero
¿nosotros le vamos a decir a Vox a quien debe votar? Si salimos el gobierno
porque Vox considera que ha de votar para que haya gobierno en Andalucía,
porque es el cambio que han querido los andaluces, no les diremos que no,
tampoco se lo hemos pedido. Se lo ha pedido el Partido Popular que ha pactado
con ellos lo que haya considerado oportuno. Pásele usted la factura a quien usted o
que la sociedad pase la factura a quien le toque. Ya está bien. Y nosotros somos
liberal-progresistas.
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SR. ALCÁZAR ESTEBAN (PSC-CP)
Sr. García, acaba usted de revolucionar la ciencia política usted solo, acaba usted
de revolucionar la ciencia política, muchos años de estudio, el liberal-progresismo.
Yo creo que el liberalismo es otra cosa muy diferente.
En cualquier caso, solo le pido una cosa, oiga, centrémonos en los temas, el
plástico, las fachadas, etc. No me dedique tanto tiempo a mí que yo no soy tan
importante. Lo que está claro…

El Sr. García Valle intervé sense micròfon.

SRA. ALCALDESSA
Sr. García por favor. Le pido de nuevo que tenga un poco de educación. Solo un
poco. Un poco.

El Sr. García Valle intervé sense micròfon.

SRA. ALCALDESSA
Si no tiene paciencia, ya sabe lo que dice el refrán. Haga usted el favor de respetar
a sus compañeros de consistorio.

El Sr. García Valle intervé sense micròfon.

SRA. ALCALDESSA
Sr. García. Le estoy pidiendo a usted por favor, que respete y que tenga educación.
Me parece que es lo mínimo que un concejal en este consistorio debe de tener, una
mínima educación. Y le pido que lo ponga en práctica. Haga usted el favor de
callarse. Sr. Alcázar.

SR. ALCÁZAR ESTEBAN (PSC-CP)
Sr. García, acabo diciéndole que lo ha reconocido usted, una expresión que a usted
le gusta mucho, por activa o por pasiva, hoy Ciudadanos forma parte del gobierno
de Andalucía gracias a los votos de Vox. Yo entiendo que no le guste, pero es así.
Haga lo que tenga que hacer internamente en Ciudadanos para que esas cosas no
pasen. Muchas gracias.

SR. CASTRO BORRALLO (PSC-CP)
Sr. Miguel García, en política de vivienda, Ciudadanos ni está ni se le espera. Y
todo lo que votan, obras son amores, ya lo hemos visto estas semanas, así que
tenga usted un poco de reparo. Y piense una cosa, en el Área Metropolitana, que
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usted es consejero metropolitano, estamos destinando estos recursos que son
recursos locales y yo he venido aquí a pedir recursos en concertación con otras
administraciones, lo que no he sabido interpretar es esta propuesta que usted hacía
aquí de dar dinero, no sé a quién y de qué manera. Esto no lo he sabido interpretar,
porque usted creo que no ha sabido ni explicarlo.
En cualquier caso Sr. Antoni Garcia, mire, el decreto ley tenía muchas medidas y
una de ellas era la posibilidad de la regulación de los alquileres, cosa que en
Europa es muy difícil y usted lo sabe y si tiene un ejemplo bueno, tráigalo al Pleno.
En cualquier caso, ha sido un error garrafal y lo repito, porque ese decreto
amparaba o abría la posibilidad de políticas estructurales de vivienda, que hasta
ahora nos ha ido negando el gobierno del Partido Popular.
Y de incumplimientos de gobiernos, oiga, usted ha dado apoyo a gobiernos de la
Generalitat que en incumplimientos en este Pleno ya hemos dado buena… en fin,
no ha habido Pleno en el que no se haya hablado de algún incumplimiento.
Nosotros estamos por la concertación y hoy lo hemos demostrado con el convenio
precisamente para el tema de los pisos vacíos.

SR. GARCÍA MUÑOZ (ERC-AM)
Per tancar. A la Sra. Esplugas se li ha escapat lo dels presos polítics. Igual la foten
fora també del PP i ja seria l’última que queda.
Pels dubtes. La moció anava sobre la reducció de l’ús de plàstics. Ho dic perquè els
que sempre ens acusen de monotemes, s’han dedicat tota la moció a parlar o del
Cristian Alcázar o de la independència i dels llaços i no sé què. Moltes gràcies.

SRA. ALCALDESSA
Si no hem apuntat malament, quedarien aprovades les tres mocions d’Esquerra
Republicana i ara passem a les mocions del Partit Popular.

La Sra. Alcaldessa-Presidenta, finalitzat el debat, declara aprovades les
mocions números 28, 29 i 30, amb el resultat de la votació que es recull a
continuació en cadascuna d’elles.
MOCIÓ 28.-

PER REDUIR L’ÚS DE PLÀSTICS A L’HOSPITALET.

La votació d’aquesta moció s’ha produït de manera separada per cadascun dels
punts de la seva part dispositiva, resultant aprovada íntegrament, segons el detall
següent:
a) Acords PRIMER, SEGON, QUART, CINQUÈ i SISÈ: 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
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Gutiérrez, M. Ángeles Sariñena Hidalgo, Rocío Ramírez Pérez i David Quirós Brito;
dels representants de CIUTADANS, Srs./Sra. Miguel Manuel García Valle, M.
Carmen Esteban Fernández, Rainaldo Ruiz Narváez i Jesús Amadeo Martín
González; dels representants d’ICV-EUiA-PIRATES-E, Sres./Sr. Ana González
Montes, Juliana Carballeira Pascual i Iván Nieto Martínez; dels representants
d’ERC-AM, Srs. Antoni Garcia i Acero i Jorge García Muñoz; de la representant del
PP, Sra. Sonia Esplugas González; del representant de CiU, Sr. Jordi Monrós i
Ibáñez; del representant de la CUP-PA, Sr. Christian Giménez Márquez i de la
REGIDORA i REGIDOR NO ADSCRITA/ADSCRIT, Sra./Sr. Cristina Santón
Ramiro i Rafael Jiménez Ariza i amb 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 TERCER: ha estat aprovat amb 24 vots a favor dels representants del
PSC-CP, Srs./Sres. Núria Marín Martínez, Francesc J. Belver Vallés, Cristian
Alcázar Esteban, José Castro Borrallo, Manuel Brinquis Pérez, José M. García
Mompel, Jaume Graells Veguin, Jesús Husillos Gutiérrez, M. Ángeles Sariñena
Hidalgo, Rocío Ramírez Pérez i David Quirós Brito; dels representants de
CIUTADANS, Srs./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 la CUP-PA, Sr. Christian Giménez
Márquez i de la REGIDORA i REGIDOR NO ADSCRITA/ADSCRIT, Sra./Sr.
Cristina Santón Ramiro i Rafael Jiménez Ariza i amb 3 vots d’abstenció 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.
El text definitiu aprovat de la moció, és el següent:
Algunes parts del món pateixen un excés de residus de plàstic. Cada any almenys 8
milions de tones de plàstics són abocades als oceans d'arreu del món. Segons
algunes notícies es calcula que al fons de la Mediterrània hi ha uns 250.000 milions
de petites peces de plàstic i 500 tones addicionals de residus de plàstic flotant a la
superfície.
Vist que l’Estat espanyol és el segon país que més plàstics llença al Mediterrani i
que segons xifres del Ministeri d'Agricultura, Pesca, Alimentació i Medi Ambient: es
consumeixen prop de 7.000 milions de bosses de plàstic a l'any i només se'n
reciclen un 10%.
Vist que cada envàs, got, cobert o bossa de plàstic té un ús mitjà de 12 minuts, però
triga entre 100 i 500 anys a descompondre’s.
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Vist que es dóna un consum injustificat i perjudicial del plàstic pel medi ambient.
Segons dades del CEPA (Center for European Policy Analysis).
Vist que el plàstic no reutilitzable representa una amenaça pel medi ambient i la
salut de les persones.
Atès que en 2015 l’Assemblea General de les Nacions Unides va aprovar l'Agenda
2030 per al Desenvolupament Sostenible.
Atès que les Nacions Unides han instat els governs, la indústria, les comunitats i les
persones a reduir la producció i l'ús excessiu de plàstics d'un sol ús.
Atès que el Govern de la Generalitat va acordar en 2017 elaborar un Pla Nacional
d'Objectius de Desenvolupament Sostenible, per assegurar la implementació de
l'Agenda 2030 a Catalunya.
Les administracions han de prendre consciència i revisar la petjada ecològica de les
seves accions i prendre mesures, com per exemple:
-

-

Deixant de fer servir ampolles de begudes, coberts, gots, plats, càpsules
d’alumini i coberts de plàstic d’un sol ús o substituint-los per altres
fabricats amb materials com cartró, vidre, fusta o altres matèries
primeres sostenibles o reutilitzables.
Revisant i introduint clàusules de sostenibilitat als serveis que es
contracten.
Instal·lant més fonts en l’espai públic per a reduir considerablement els
residus d’ampolles de plàstic.

Vist que els ajuntaments, com administració més propera a la ciutadania i com a
representació democràtica dels habitants de cada municipi, han d'assumir un paper
actiu en la lluita per la reducció dels envasos de plàstics d’un sol ús, sobretot en
l'àmbit públic.
L’Ajuntament pot fer molt per reorientar la política de consum i reducció de residus,
doncs, pot tenir un paper cabdal en contribuir a invertir les tendències de
creixement dels residus i en promoure un consum responsable, implementant plans
i accions per a fer conscient a la població i als agents econòmics.
Atès que l’Hospitalet històricament ha dut a terme distintes iniciatives en favor del
medi ambient.
Atès que molts dels esdeveniments públics que se celebren a la ciutat de
l’Hospitalet com fires, concerts, festes majors, etc. solen generar com a deixalles
molts quilos de materials d’un sol ús dels que a vegades ni tan sols se separen per
a una la recollida selectiva eficient.
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L’Ajuntament de l’Hospitalet, conscient d’aquesta problemàtica i de la necessitat
d’aplicar polítiques ambientals de prevenció de generació de residus, també ha de
ser sensible a aquesta qüestió.
El Ple de l’Ajuntament de L’Hospitalet a proposta del Grup Municipal d’Esquerra
Republicana de Catalunya, acorda:
Primer.- Instar l’Ajuntament a declarar que l’Hospitalet es fixa com a objectiu
esdevenir una ”ciutat lliure de plàstics”.
Segon.- Instar l’Ajuntament a substituir tots els envasos, plats, ampolles, gots,
coberts, bosses de plàstic i càpsules d’alumini d’un sol ús per altres fabricats amb
matèries primeres sostenibles com el cartró reciclat, paper, vidre, fibres
compostables o capsules reutilitzables, en tots els edificis municipals i
dependències públiques (escoles, biblioteques, casals, poliesportius, etc.) sigui en
màquines expenedores, cafeteres o en els menjadors i les cafeteries, així com en
tots els actes que organitzi el consistori.
Tercer.- Instar l’Ajuntament a reclamar un Pla de prevenció de residus específic a
tots els organitzadors d’esdeveniments, fires, festes i concerts de l’Hospitalet que
rebin finançament públic i/o col·laboració municipal amb l’objectiu de suprimir els
plàstics d’un sol ús, fomentar els materials sostenibles i reutilitzables i assegurar la
correcta recollida selectiva de la resta dels residus.
Quart.- Instar l’Ajuntament a dissenyar, editar i distribuir entre la ciutadania,
escoles, comerços i entitats una ‘Guia per la reducció de residus’ com ja han anat
fent algunes ciutats.
Cinquè.- Instar l’Ajuntament a estudiar la creació i aplicació de clàusules de
sostenibilitat que fomentin la substitució dels plàstics d’un sol ús en les
contractacions públiques.
Sisè.- Traslladar els presents acords al Consell de Ciutat, als Consells de Districte,
a la F.A.V. de l’Hospitalet, a totes les A.V. de l’Hospitalet, a la Saboga. A PIMEC i
AEBALL de l’Hospitalet, a CC.OO i UGT de l’Hospitalet, Al CADS - Consell
Assessor per al Desenvolupament Sostenible de la Generalitat de Catalunya, als
grups polítics del Parlament de Catalunya, del Congrés de Diputats i del Parlament
Europeu.
MOCIÓ 29.- PER LA CREACIÓ
COMUNICACIÓ NO SEXISTA.

D’UNES

ORDENANCES

PER

LA

Aquesta moció ha estat aprovada íntegrament 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
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CIUTADANS, Srs./Sra. Miguel Manuel García Valle, M. Carmen Esteban
Fernández, Rainaldo Ruiz Narváez i Jesús Amadeo Martín González; dels
representants d’ICV-EUiA-PIRATES-E, Sres./Sr. Ana González Montes, Juliana
Carballeira Pascual i Iván Nieto Martínez; dels representants d’ERC-AM, Srs.
Antoni Garcia i Acero i Jorge García Muñoz; de la representant del PP, Sra. Sonia
Esplugas González; del representant de CiU, Sr. Jordi Monrós i Ibáñez; del
representant de la CUP-PA, Sr. Christian Giménez Márquez i de la REGIDORA i
REGIDOR NO ADSCRITA/ADSCRIT, Sra./Sr. Cristina Santón Ramiro i Rafael
Jiménez Ariza 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:
Malgrat els avenços socials en relació a la igualtat efectiva entre dones i homes,
encara es donen moltes situacions de desigualtat quotidiana que impedeixen el ple
desenvolupament d’una societat equitativa, i amb drets per a tothom, amb
independència del seu sexe.
Una de les formes de major reproducció d’aquestes situacions de desigualtat, són el
llenguatge i en general la comunicació, en tant que constructes socials. Cal posar
especial atenció a la publicitat, les imatges, la comunicació escrita i oral, la
comunicació verbal i no verbal, la comunicació formal i informal, com a formes de
comunicar-nos amb la ciutadania i que en fem ús des de tots els serveis de
l’Ajuntament, constantment.
Les formes de comunicar-nos, i el llenguatge són elements que reprodueixen la
nostra societat, i per tant acaben reflectint també la nostra societat i els masclismes
que en ella es produeixen. De fet, sovint són utilitzades com eines per reforçar
aquesta societat patriarcal, reproduint rols i reforçant determinats valors que
fomenten les desigualtats i les violències masclistes, però també poden eines de
transformació social que ens permetin avançar cap a una societat lliure de
masclisme.
L’Estatut d’autonomia, aprovat per la Llei orgànica 6/2006, de 19 de juliol, recull de
forma expressa en l’article 41.2 la garantia de la transversalitat en la incorporació de
la perspectiva de gènere i de les dones en totes les polítiques públiques per a
aconseguir la igualtat real i efectiva i la paritat entre dones i homes.
La Llei 17/2015, del 21 de juliol, d’igualtat efectiva de dones i homes, estableix
mesures transversals en tots els àmbits de la vida per eradicar les discriminacions
contra les dones, que afecten directament les administracions públiques i també els
mitjans de comunicació:
- Article 3, sobre el principi d’actuació dels poders públics, punt 8:
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“Ús no sexista ni estereotipat del llenguatge: els poders públics definits en l'article
2.a han de fer un ús no sexista del llenguatge, que eviti l'expressió de concepcions
sexistes de la realitat i els usos androcèntrics i amb estereotips de gènere, i han de
promoure un llenguatge respectuós amb les dones, amb les minories i amb totes les
persones en general en l'atenció personal i en tota la documentació escrita, gràfica i
audiovisual. Els poders públics han de formar el personal en l'ús respectuós i
inclusiu de la llengua.”
- Article 25, sobre Mitjans de comunicació i tecnologies de la informació i la
comunicació, punt 4:
“Es prohibeixen la realització, l'emissió i l'exhibició d’anuncis publicitaris que
presentin les persones com a inferiors o superiors en dignitat humana en funció del
sexe, o com a mers objectes sexuals, i també els que justifiquin o banalitzin la
violència contra les dones o incitin a practicar-la. Aquest tipus d’anuncis es
consideren publicitat il·lícita, de conformitat amb el que estableix la legislació
general de publicitat i de comunicació institucional.”
També cal tenir present la previsió de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les
bases del règim local, recentment modificada pel Reial decret-llei 9/2018, del 3
d’agost, de mesures urgents per al desenvolupament del pacte d’Estat contra la
violència masclista, que atribueix als municipis la competència per dur a terme
actuacions en la promoció de la igualtat entre homes i dones i contra la violència
masclista.
De fet aquesta modificació reconeix a les administracions locals, com a institucions
més pròximes a la ciutadania, el seu lideratge i l’impuls de les polítiques per la
igualtat efectiva que realitza fa més de 20 anys realitza el món local.
El Ple de l’Ajuntament de L’Hospitalet a proposta del Grup Municipal d’Esquerra
Republicana de Catalunya, acorda:
Primer.- Instar l’Ajuntament a la realització d’una ordenança de publicitat no
sexista, d’aplicació a les persones físiques i/o jurídiques i a tota mena d’entitats que
es relacionin amb l’Ajuntament de l’Hospitalet ja sigui per l’atorgament d’ajuts
públics, contractes públics o de gestió de serveis públics. També a les persones
titulars i usuàries de béns i espais privats pel que fa a les qüestions que afecten la
via, els espais, els béns, els serveis públics i l’interès general local.
Segon.- Instar l’Ajuntament a la creació d’un programa específic de formació sobre
comunicació no sexista per fomentar-ne l’ús, dirigit especialment als responsables
de comunicació de les diferents àrees de l’Ajuntament i dels organismes públics que
en depenen però també obert a les entitats de la ciutat.
Tercer.- Instar l’Ajuntament a habilitar un mecanisme de denúncia de casos de
publicitat i comunicació sexista en espais públics, que permeti a la ciutadania
realitzar denúncies de casos de no compliment de l’ordenança.
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Quart.- Traslladar els presents acords al Consell de Ciutat, als Consells de
Districte, a la F.A.V. de l’Hospitalet, a totes les A.V. de l’Hospitalet, a les
associacions de dones de l’Hospitalet, als grups polítics del Parlament de
Catalunya, a la FMC (Federació de Municipis de Catalunya) i a l’ACM (Associació
Catalana de Municipis).
MOCIÓ 30.- PER CREAR UN PROGRAMA LOCAL D’AJUTS PER A LA
REHABILITACIÓ DE FAÇANES EN EDIFICIS D’ÚS RESIDENCIAL DE
L’HOSPITALET.
La votació d’aquesta moció, que incorpora l’esmena “in voce” formulada pel
Sr. Antoni Garcia Acero, portaveu del grup polític municipal d’ERC, grup proponent,
s’ha produït de manera separada per cadascun dels punts de la seva part
dispositiva, essent aprovada en la seva totalitat, amb el resultat següent:
a) Acord PRIMER: ha estat aprovat 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 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. Rafael Jiménez
Ariza, Francisco Javier Martín Hermosín i Pedro Alonso Navarro; 1 vot en contra
de la REGIDORA NO ADSCRITA, Sra. Cristina Santón Ramiro i amb 4 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; assistents presents en el moment de la votació.
b) Acord SEGON: ha estat aprovat amb 20 vots a favor dels representants del
PSC-CP, Srs./Sres. Núria Marín Martínez, Francesc J. Belver Vallés, Cristian
Alcázar Esteban, José Castro Borrallo, Manuel Brinquis Pérez, José M. García
Mompel, Jaume Graells Veguin, Jesús Husillos Gutiérrez, M. Ángeles Sariñena
Hidalgo, Rocío Ramírez Pérez i David Quirós Brito; dels representants d’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 de la REGIDORA i
REGIDORS NO ADSCRITA/ADSCRITS, Sra./Srs. Cristina Santón Ramiro, Rafael
Jiménez Ariza, Francisco Javier Martín Hermosín i Pedro Alonso Navarro 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 i dels representants d’ICV-EUiA-PIRATES-E, Sres./Sr.
Ana González Montes, Juliana Carballeira Pascual i Iván Nieto Martínez; assistents
presents en el moment de la votació.
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c) Acord TERCER: ha estat aprovat amb 23 vots a favor dels representants del
PSC-CP, Srs./Sres. Núria Marín Martínez, Francesc J. Belver Vallés, Cristian
Alcázar Esteban, José Castro Borrallo, Manuel Brinquis Pérez, José M. García
Mompel, Jaume Graells Veguin, Jesús Husillos Gutiérrez, M. Ángeles Sariñena
Hidalgo, Rocío Ramírez Pérez i David Quirós Brito; dels representants 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 de la REGIDORA i REGIDORS NO
ADSCRITA/ADSCRITS, Sra./Srs. Cristina Santón Ramiro, Rafael Jiménez Ariza,
Francisco Javier Martín Hermosín i Sr. Pedro Alonso Navarro i amb 4 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; assistents presents en el moment de la votació.
El text definitiu aprovat de la moció, és el següent:
El gruix dels edificis d’ús residencial en nombroses zones de l’Hospitalet es troba
envellit.
Va ser en les dècades dels 60 i 70 del segle XX quan es van assolir les xifres més
altes de construcció d’habitatges en la nostra ciutat. Això dóna com a resultat que
avui el 26% dels edificis d’habitatges d’ús residencial de l’Hospitalet es van construir
fa més de 60 anys i un altre 61% fa entre 40 i 60 anys. Només el 12% d’edificis de
la ciutat tenen una antiguitat inferior als 40 anys.
Aquella massificació en la construcció i la relativa baixa qualitat en els materials
emprats, han anat fent que el procés d’envelliment dels edificis s’accelerés. Ja en
les darreres dècades van sortir a la llum en la nostra ciutat i en el conjunt de l’Àrea
metropolitana de Barcelona nombrosos casos d’edificis amb patologies estructurals
(com l’aluminosi) que majoritàriament van ser construïts en els anys 60 i 70. El
problema va ser tan greu que en els anys 90 l’Ajuntament de l’Hospitalet i la
Generalitat van haver de crear programes d’ajuts per a la reparació d’aquests
edificis col·laborant a sufragar una part de l’enorme esforç que van haver de
realitzar els veïns i propietaris dels habitatges afectats.
Atès que darrerament s’han dut a terme algunes iniciatives per part del Consorci
Metropolità de l’Habitatge que s’han concretat en programes d’ajuts per a
conservació d’edificis d’ús residencial, tenint en compte l’antiguitat i l’estat de
l’edifici. Aquests programes tenen com a objectiu la millora de la sostenibilitat i
l’eficiència energètica, de l’accessibilitat i de l’habitabilitat dels habitatges.
Les institucions són conscients d’aquest problema i a priori tenen vocació de
continuar amb els programes d’ajuts per a la conservació d’edificis. Malauradament
aquests programes, encara que amb resultats molt positius, són limitats.
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Vist que un dels aspectes més visibles de l’envelliment dels edificis, són les
façanes. La rehabilitació de façanes s’ha convertit en una necessitat periòdica en la
major part d’edificis. Es tracta de la cara visible i és molt important, ja que s’exposa
als factors externs, climatològics i ambientals que amb el temps acaben degradant
l’estat del mateix edifici i en alguns casos poden acabar generant problemes de
seguretat a veïns i veïnes i als vianants.
Vist que la rehabilitació de façanes pot contribuir a millorar el paisatge urbà, la
imatge de la ciutat i la percepció que els residents i visitants tenen de l’Hospitalet.
Vist que la ciutat de Barcelona va ser pionera en el foment de la rehabilitació de
façanes. En 1986 va iniciar-se la primera intervenció sota la campanya ‘Barcelona
posa’t guapa’, que 30 anys després presenta un balanç on s’ha actuat en 27.000
edificis barcelonins. En l’actualitat la campanya continua millorant el paisatge urbà
sota el nom de ‘Barcelona, posa’t estupenda’.
Vist que el conjunt de programes d’ajuts a la rehabilitació d’edificis, a més de
millorar la qualitat de vida de les persones i de fer més agradable el paisatge de les
ciutats, també tenen un fort impacte econòmic en el sector de la construcció fins al
punt que ha esdevingut un factor més en la creació d’ocupació.
Aquests programes d’ajuts acaben fomentant l’economia local. Com a mostra la
convocatòria de l’AMB de 2014-2015, on les actuacions van anar a càrrec d’un total
de 1.004 empreses, el 94,39% de les quals van ser pimes i petits autònoms. El
84,47% estaven ubicades dintre de l’àrea metropolitana, i d’aquestes, un 36,67%
estaven localitzades en el mateix municipi on es va fer l’actuació de rehabilitació.
Vist que el fet de disposar d’un ajut municipal destinat a la rehabilitació de façanes
és un incentiu més per tal que les comunitats de propietaris millorin l’estat dels
immobles. En molts casos, algunes de les millores realitzades potser no
s’haguessin dut a terme si no fos per aquestes ajudes públiques.
La rehabilitació d’edificis és una qüestió molt important. A més dels programes
d’altres institucions, l’Ajuntament ha de conscienciar a la ciutadania sobre la
conservació dels edificis i els habitatges, ha d’acompanyar les comunitats de veïns,
dotar d’ajudes i incrementar les polítiques actives per tal d’evitar els efectes de
l’envelliment i degradació dels edificis d’ús residencial.
El Ple de l’Ajuntament de L’Hospitalet a proposta del Grup Municipal d’Esquerra
Republicana de Catalunya, acorda:
Primer.- Instar a l’Ajuntament, amb la col·laboració d’altres administracions, a la
creació d’un programa local d’ajuts per a la rehabilitació de façanes en edificis d’ús
residencial i propietat horitzontal de l’Hospitalet.
Segon.- Instar l’Ajuntament a la creació d’un programa local propi d’ajuts per a la
rehabilitació de façanes en edificis d’ús residencial de l’Hospitalet, a més dels
actuals i futurs programes d’altres institucions.

…/…

171

Tercer.- Instar l’Ajuntament a realitzar accions per a la conscienciació sobre la
conservació dels edificis entre de la ciutadania, comunitats de veïns, associacions,
entitats i el sector de la rehabilitació.
Quart.- Traslladar els presents acords, a la Conselleria de Territori i Sostenibilitat de
la Generalitat de Catalunya, al Consell de Ciutat, als Consells de Districte, a la
F.A.V. de l’Hospitalet i a totes les A.V. de l’Hospitalet.
PARTIT POPULAR
En relació amb les mocions presentades pel grup polític municipal del Partit
Popular, números 31, 32 i 33, es produeixen les intervencions següents:
SRA. ALCALDESSA
Hi ha cap esmena per part d’algun grup? No. Doncs Sra. Esplugas.

SRA. ESPLUGAS GONZÁLEZ (PP)
Gràcies, Sra. Alcaldessa. El Partido Popular presenta tres mociones. La primera es
relativa a los parques infantiles de la ciudad de L’Hospitalet. En primer lugar
queremos agradecer a la asociación Sumem que haya querido contribuir en la
redacción de esta moción para enriquecerla y plasmar más ampliamente las
necesidades del colectivo.
Los parques infantiles de la ciudad son un lugar donde los niños y las niñas
deberían compartir y disfrutar su tiempo de ocio, independientemente de cuales
sean sus capacidades. Los niños y niñas con diversidad funcional necesitan
espacios infantiles que les permitan la socialización y convertir por tanto, esos
espacios, en espacios accesibles y no excluyentes.
El derecho a jugar está reconocido por primera vez en el año 59 por parte de la
Asamblea General de las Naciones Unidas, que aprobó la declaración de derechos
del niño. En este sentido el Ayuntamiento de L’Hospitalet debe garantizar el
derecho a jugar en igualdad a todos los niños, tengan diversidad funcional o no,
adaptando todos los espacios que tenemos actualmente en L’Hospitalet y
normalizando una realidad muy presente en L’Hospitalet. Estos espacios deberían
reunir las condiciones necesarias para que todos, niños y niñas, puedan acceder,
compartir, interactuar, independientemente de su condición, sin barreras ni riesgo
para su seguridad.
Además, los parques infantiles deben cumplir las condiciones óptimas de limpieza
que eviten contagios y enfermedades y para ello es imprescindible que estén
limpios y desinfectados todos los elementos que componen el parque infantil. En
este sentido, además, consideramos que los espacios de los parques infantiles
deben estar exentos de malos olores y plagas de insectos que generan los
contenedores, especialmente en verano. También muchos parques infantiles deben
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ser los lugares donde los niños puedan disfrutar de todos esos espacios también en
verano y debemos dotarlos de elementos que los resguarden del sol.
Por tanto, el Partido Popular presenta esta moción y pide el apoyo del Pleno en los
siguientes puntos: primero, instar al ayuntamiento de L’Hospitalet a hacer público el
censo de niños y niñas de 0 a 21 años, con diversidad funcional, que tenemos en
L'Hospitalet, para determinar sus necesidades.

Essent les 14:49 hores abandona la sessió la Sra. Núria Marín Martínez,
Alcaldessa-Presidenta, i a partir d’aquest moment assumeix la presidència la Sr.
José M. García Mompel, 2on Tinent d’Alcaldia.

En segundo lugar, instar al Ayuntamiento de L'Hospitalet a adaptar, al menos uno
por barrio, los parques infantiles ya existentes, a las necesidades de los niños y
niñas con diversidad funcional para convertirlos en accesibles y no excluyentes,
contribuyendo así a su socialización.
Tercero, instar al Ayuntamiento de L'Hospitalet a llevar a cabo un plan específico de
accesibilidad universal en los futuros parques infantiles de la ciudad, incorporando y
señalizando todos los elementos accesibles, para que todos puedan disfrutar en
igualdad de su lugar de ocio, contando además con la participación de la Taula
Sectorial y los colectivos dedicados a las personas con diversidad funcional.
Además también pedimos que el Ayuntamiento de L'Hospitalet sustituya, siempre
que sea posible, el suelo de grava por un suelo de caucho o bien incorporar algún
elemento que permita la accesibilidad de los niños con problemas de movilidad.
También pedimos que se garantice permanentemente el mantenimiento, reparando
o sustituyendo los elementos deteriorados de los parques infantiles, para evitar
accidentes.
También pedimos estudiar la reubicación de los contenedores de basura próximos
a los parques infantiles, o bien, si no es posible, incrementar su desinfección para
evitar malos olores y las plagas de insectos.
En séptimo lugar, también pedimos al Ayuntamiento de L'Hospitalet que incremente
la limpieza y desinfección de todos los elementos que componen los parques
infantiles.
También pedimos incorporar, en todos aquellos parques infantiles que sea posible,
la protección solar necesaria que permita a los niños disfrutar de su tiempo de ocio
en horas de sol. Y también pedimos estudiar la viabilidad de reducir la velocidad de
los vehículos que circulan por las vías del perímetro de los parques infantiles.
Finalmente instamos al Ayuntamiento a hacer un mapa público de parques
infantiles que actualmente existen en L’Hospitalet.
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En segundo lugar, el Partido Popular presenta una moción relativa a la
rehabilitación y protección del castillo de la Pepa. Para quien no lo sepa, el castillo
de la Pepa está situado en el barrio de Santa Eulalia y los vecinos de este barrio
tenemos y sentimos como muy propio este castillo y consideramos que tiene un
gran valor sentimental para el barrio. Está ubicado, como decía, en Santa Eulalia,
en la calle Blas Fernández Lirola, muy próximo a la plaza Europa y durante décadas
ha sido un espacio con gran movimiento y uso cultural y formativo para los vecinos
y vecinas.
Essent les 14:52 hores, s’incorpora a la sessió la Sra. Núria Marín Martínez,
Alcaldessa-Presidenta.

Nosotros consideramos que actualmente está casi en peligro de ruina o semiruina y
representa un peligro incluso para los viandantes que circulan y transitan por la
zona. Su lamentable situación ha abocado además acumulación de escombros,
basura, plagas de insectos, ratas que circulan libremente por edificios contiguos,
provocando problemas de salubridad en la zona.
Atendiendo que el castillo de Santa Eulalia es de titularidad municipal y dado que el
propio Blas Fernández Lirola lo cedió al ayuntamiento en los años 40 con el fin de
darle un uso cultural para la ciudad, desde el Partido Popular instamos al
Ayuntamiento de L’Hospitalet a que proceda de manera urgente a limpiar el edificio
del castillo para evitar posibles accidentes.
También pedimos al Ayuntamiento de L’Hospitalet que inicie los procedimientos
para rehabilitar el edificio y recuperar el castillo. En tercer lugar, pedimos que junto
con la asociación de vecinos y entidades del barrio se estudie la posibilidad de darle
un uso ciudadano al castillo. Y en cuarto lugar, pedimos que la comisión del PEPPA
estudie la incorporación del castillo al catálogo de edificios protegidos.
Finalmente el Partido Popular presenta una moción relativa a la seguridad. Ya se ha
hablado en este Pleno, en otra moción anterior, se ha tratado el tema de la
seguridad. Desde el Partido Popular queremos volver a hacer presentes las
necesidades que tienen nuestros vecinos y la sensación que tienen de inseguridad.
Vaya por delante que nosotros ponemos en valor el trabajo y la labor que
desarrollan todas las fuerzas y cuerpos de seguridad que están presentes en
nuestra ciudad y entendemos que el mejor apoyo para ellos, es proveerles del
personal necesario y de los materiales necesarios para llevar a cabo con éxito su
labor diaria.
El Ayuntamiento de L’Hospitalet tiene la responsabilidad y competencia para dotar a
la Guardia Urbana, en este caso, de todo aquello que precisen para el desempeño
de su labor y no es la primera vez, en este caso, que el Partido Popular vuelve a
incidir para mejorar las condiciones de nuestra Guardia Urbana, con el objetivo de
reducir la inseguridad que existe a día de hoy en nuestras calles.
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En el barómetro de la ciudad, en el año 2017 y posteriormente en el que se ha
hecho público hace solamente unos días, casi el 30 % de los ciudadanos de
L’Hospitalet percibe que la ciudad es insegura y por tanto, nosotros como Partido
Popular volvemos a presentar una moción para revertir esas políticas que a día de
hoy no han dado fruto y por tanto mejorar la sensación de seguridad.
La falta de efectivos en la calle, las políticas que durante años se han desarrollado
desde el área, la regiduría correspondiente y además también entendemos que
existen elementos complementarios que generan y aumentan la sensación de
inseguridad como es la falta de iluminación, el hecho de que haya muchos
comercios que están cerrados, falta de limpieza, pintadas, grafitis y el propio
deterioro del mobiliario urbano.
Por tanto, desde el Partido Popular volvemos a pedir al Ayuntamiento de
L’Hospitalet, ya he dicho que en otras ocasiones lo hemos pedido, volvemos a
insistir en la misma petición, pedimos al Ayuntamiento de L’Hospitalet que
incremente el número de policías, de guardias urbanos para mejorar la sensación
de seguridad que existe en nuestras calles.
Dos, instar al Ayuntamiento de L’Hospitalet a incrementar el número de agentes
que patrullan a pie por nuestra ciudad. Tercero, instar al Ayuntamiento de
L’Hospitalet a dotar del material necesario a los agentes de la Guardia Urbana para
que puedan desarrollar su labor en óptimas condiciones. Y finalmente, trasladarlo a
los grupos municipales y a los sindicatos. Gracias.

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

SR. JIMÉNEZ ARIZA (REGIDOR NO ADSCRIT)
Sí, gracias. Ahora que están de moda los challenge, voy a proponer uno. Y es que
en tres mociones no se hable de nacionalismo. A ver si conseguimos que en tres
mociones que aparentemente no tienen ninguna sensibilidad de acabar en un
debate que no sea estrictamente el que pretende la moción, y por si acaso alguien
tiene el arrebato, el castillo de la Pepa no tiene nada que ver con la Constitución de
1812. Votaré a favor de las tres mociones.

SR. MARTIN HERMOSÍN (REGIDOR NO ADSCRIT)
Sí. A favor de las tres mociones.
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SR. ALONSO NAVARRO (REGIDOR NO ADSCRIT)
A favor de las tres mociones.

SR. GIMÉNEZ MÁRQUEZ (CUP-PA)
Votarem pels mateixos motius que hem votat anteriorment a la moció de Ciutadans,
votarem en contra també de la moció 33.
En la 31, la votarem a favor amb els canvis de redactat d’alguns dels acords que es
proposaven dins de la pròpia moció, creiem que ha millorat el contingut. El segon
acord sí que haguéssim potser nosaltres haguéssim canviat. Crec que era el segon
acord, ara no recordo exactament. Bé, quan feia la proposta de que fos almenys
algun parc per districte o per barri em sembla que és ara, potser hagués estat més
interessant parlar dels parcs de nova construcció i d’anar adaptant els ja existents,
però que els parcs de nova construcció des del mateix moment que es fessin
aquests parcs, ja fossin inclusius. Creiem que podria ser més adient, però igualment
la votarem a favor. No és suficient motiu com per no votar-la favorablement.
I sobre la 32, una mica de context. Aquest senyor el Blas Fernández Lirola, un
llibreter amb establiments al carrer Aribau i al conegut mercat de Sant Antoni de
Barcelona, a principis dels anys 30 va decidir començar la construcció del que es
coneixeria més endavant com el castell de la Pepa, el que era el nom de la seva
dona. Aprofitant materials de construcció provinents d’antics edificis derruïts de
l’Eixample barceloní, amb els quals aconseguia uns materials de gran qualitat
provinents de les pedreres de Montjuïc, ja en bona part tancades en el moment en
què es va iniciar el seu castell. Aquesta forma d’aprofitament també li va permetre
incorporar elements estructurals i decoratius senyorials premodernistes provinents
d’aquests edificis, com ara l’escala, terres i fins i tot alguna escultura, el que
proporcionava a l’habitatge un imponent aspecte medieval, tot i que és de principis
de segle.
Les obres es van allargar des del 1935 fins al 1945, primera meitat del segle XX,
moment en el qual es va donar per finalitzat un edifici de 3 plantes, d’uns 170
metres quadrats de planta, amb façana medieval, tant al carrer com al pati interior, i
on les finestres destaquen per ser arcs ogivals i les llindes de les portes per ser arcs
de ferradura d’inspiració romànica.
No obstant això, a finals dels anys 40, Lirola va cedir l’edifici a l’Ajuntament de
L’Hospitalet amb la finalitat que fos destinat a usos culturals i amb la condició de
poder utilitzar la planta de dalt com a habitatge per a la seva pròpia família. L’edifici
va ser acceptat pel consistori, el qual, en reconeixement, va posar el seu nom al
carrer en què s’havia construït, i a partir d’aquell moment el carrer es diu Blas
Fernández Lirola.
L’edifici va passar a ser gestionat durant els anys 60 i 70 per l’Obra Social i Cultural
Sopeña, OSCUS, encara hi és el rètol a sobre de la porta principal, una ONG d’arrel
cristiana dedicada a la cooperació i voluntariat, la qual impartia allà classes
d’administració, perruqueria, mecanografia i diversa formació d’iniciació
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professional.
Durant uns anys, i després de l’abandonament de les instal·lacions per part
d’OSCUS, el castell de la Pepa de Santa Eulàlia seria utilitzat com a magatzem del
Museu de L’Hospitalet. El castell de la Pepa de Santa Eulàlia, tot i no ser un edifici
històric, encara que sí construït amb elements històrics, és un edifici singular molt
estimat per les veïnes del barri, que forma part de l’imaginari i el sentiment més
profund de moltes de les veïnes del barri, entre les quals jo mateix m’hi inclouria.
L’estat actual del castell no és ruïnós o semi ruïnós, tal i com s’exposa a la moció,
és evident, es veu des de fora només passant pel davant. L’edifici es conserva
estructuralment força bé, en alguna visita que hem pogut fer amb els responsables
de l’àrea, es pot veure que estructuralment està força bé. Sí que és cert que es
troba en un estat d’abandonament evident, des de fa dècades a més a més, des de
l’abandonament per part de l’entitat que el gestionava.
L’Ajuntament no té cap projecte, i això sí que és real, cap idea concreta, per un
edifici municipal amb un altíssim valor simbòlic i sentimental entre el veïnat. Com
passa amb bona part del nostre patrimoni, si no s’obre, si no es mostra, no es
coneix, i si no es coneix, és molt difícil defensar-lo i si no es defensa, és molt difícil
protegir-lo, és molt difícil que efectivament sigui protegit. Si no es protegeix
efectivament aquest patrimoni, s’acaba degradant i per tant, l’acabem perdent. És
una història massa recurrent de bona part del patrimoni arquitectònic de la nostra
ciutat. El tancament i el desconeixement acaben provocant la desprotecció efectiva i
la posterior degradació i pèrdua patrimonial. Votarem a favor d’aquesta moció.
Gràcies.

SR. MONROS IBAÑEZ (CiU)
En quant a les tres mocions, les votarem a favor, però volem fer un aclariment
respecte a la millora dels parcs infantils. Suposo que el Partit Popular com s’ha
dedicat tota la legislatura a fer poca política, i anar canviant de portaveu i fent tota
una sèrie de coses, no recorda que a l’octubre del 2015, aquesta formació va
presentar precisament una moció, que es va aprovar, demanant que a cada districte
hi hagués un parc infantil que fos accessible a tots els nens i nenes. I, per tant, el
que demanen avui no és més que la reiteració, en part, de tot això.
Per un costat, quan hem preguntat sobre aquest tema a l’equip de govern, ens ha
dit que això és així, que s’ha anat complint, però sí és veritat que nosaltres fem una
reflexió. Si tu vas a aquests parcs i les persones, aquests nens amb problemes de
mobilitat, veiem que no és cert del tot que tots aquests parcs siguin accessibles
amb les condicions que es demanen.
I per mi, és lo important d’aquesta moció, doncs que aquella moció que es va
aprovar el 2015 es porti a terme, que ja han passat quasi 4 anys i que aquí podríem
fer la reflexió de que hauríem d’anar una mica més lluny i més enllà de que fos un
parc per districte, sinó podíem anar a augmentar-ho a un parc per barri i,
evidentment, amb el temps, acomplir que tots els parcs tinguin aquesta
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accessibilitat pels nens. I sobretot, que tots els que es facin nous ja ho acompleixin.
No retardem aquestes opcions.
Però torno a repetir, m’ha sorprès negativament, perquè aquí es diuen moltes
coses, de que un grup no se’n recordés de que l’octubre del 2015 es va presentar
una moció, que ja es va aprovar, i que part d’ella s’està portant a terme, no creiem
que al 100 %, però sí que hem avançat i que no recordin el que es va fer en el seu
dia.

SR. GARCIA ACERO (ERC-AM)
Sobre la moció 31, la millora dels parcs infantils de la ciutat, la votarem a favor. És
una moció bastant recurrent en aquest mandat i esperem que aquestes mocions,
com la d’avui que s’aprovaran possiblement, es compleixin i siguin efectives i no
s’hagin de portar més d’una vegada a aquest Plenari.
Sobre la protecció i rehabilitació del castell de Santa Eulàlia o de la Pepa, és veritat
que és un castell que no té ni valor arquitectònic ni històric, però si té un valor
singular, un valor que forma un edifici que forma part de la història popular del barri
de Santa Eulàlia i també és un edifici molt estimat pels veïns i les veïnes.
Per tant compartim que aquest edifici sigui recuperat, sigui rehabilitat i sigui
restaurat per tal de que aquest edifici municipal, perquè és de propietat municipal,
sigui algun tipus d’equipament que defineixi també el barri. I també creiem important
que s’incorpori al pla de protecció del patrimoni, perquè com havíem manifestat més
d’una vegada, creiem que aquest pla ha d’anar més enllà del que és el patrimoni
arquitectònic, i incorporar elements de valor d’història popular i també de l’àmbit
natural.
I respecte a la moció 33, amb el tema de la Guàrdia Urbana, també votarem a favor
i ens remetem a l’explicació que hem donat a l’anterior moció similar, que és la que
havia presentat Ciutadans.

SR. NIETO MARTINEZ (ICV-EUiA-PIRATES-E)
Sobre la 31, votarem a favor òbviament. El nostre grup ja ha fet algunes mocions al
respecte, incorporant el tema de parcs inclusius amb la bona aportació de l’entitat
Sumem i el que diem sobretot és que també ho hem plantejat als debats
pressupostaris, és que avancem, que concretem ja, que fem allò que diem, que
acordem, que hem parlat, que hem detectat que fa falta, doncs fem-ho.
I pensem també una mica més que molts dels parcs que fem normalment acaben
situats en espais bé perifèrics d’algun àmbit i que acaben sent places dures, i
després tenim els problemes que tenim, que no podem posar elements per protegirlos del sol i és un element cabdal, sinó a partir de finals de maig, qualsevol nen,
tingui o no tingui discapacitat, no assistirà al parc a jugar, ni el nen ni les famílies.
Per tant, és un element fonamental, més del que sembla, estem d’acord amb tots
els acords, però insisteixo, que donem una volta també a on pensem moltes
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vegades els parcs pels més menuts. Gràcies.

SRA. GONZÁLEZ MONTES (ICV-EUiA-PIRATES-E)
Respecte a la moció 32, del castell de la Pepa. El castell, com estem comentant
tots, és un castell que arquitectònicament no té el valor per ser patrimoni, però sí
que ho té en el que és valor immaterial, el valor emocional de tot un barri i ja per
aclamació popular, hauria d’estar inclòs en aquest catàleg d’edificis protegits.
Nosaltres vam poder tenir una visita i és un espai que té moltíssimes possibilitats
pel barri, per a què els veïns i veïnes tinguin accés i puguin gaudir d’un espai molt
estimat a Santa Eulàlia. I sobretot, s’ha de tenir en compte que tingui un ús cultural,
per a què precisament els veïns hi puguin tenir accés a aquest, i sobretot el tema de
l’accessibilitat, que sí que ens trobàvem que a les escales encara s’hi hauria de fer
una modificació, però que era viable i factible el dia que vam fer la visita, i en
aquestes condicions seria molt interessant per al barri poder tenir aquest espai.

SRA. CARBALLERIA PASCUAL (ICV-EUiA-PIRATES-E)
I la moció 33, moció per incrementar la Guàrdia Urbana i garantir la seguretat a la
ciutat, ja hem parlat d’aquest tema fa una estona. A la moció de Ciutadans nosaltres
hem pogut fer l’esforç de votar per punts, perquè estava molt concretat, però en
aquest cas, en aquesta moció, és molt general, no aprofundeix en les
reivindicacions de millores del servei que fa el col·lectiu de la Guàrdia Urbana de
L’Hospitalet.
Som conscients de les mancances i de la mala gestió que s’està fent en aquest
col·lectiu per part del govern, així com de les reiterades reivindicacions sobre el
dèficit d’efectius, la manca de materials necessaris per desenvolupar en condicions
dignes la seva tasca, entre d’altres reivindicacions que ens han fet arribar sindicats i
treballadors.
Volem destacar que la funció de la Guàrdia Urbana ha de ser la d’una policia de
proximitat, d’acompanyament al ciutadà, de manteniment de la convivència, de
regulació del trànsit, de qüestions d’aquest ordre. També la necessitat de treballar
més en qüestions d’educació en civisme, de mesures correctives que vagin més
enllà de les sancions.
La seguretat va més enllà d’augmentar el número d’efectius al carrer, perquè s’han
de garantir també les condicions socioeconòmiques que fan possible una bona
convivència a la nostra ciutat. En aquesta moció, per a nosaltres, es barregen
diversos temes que res tenen a veure amb la seguretat. Es parla de convivència, de
migració, de seguretat, de molts temes que no acaben de lligar. Una cosa és la
seguretat i altres són altres temes.
Encara que compartim moltes de les reivindicacions fetes pel cos de la Guàrdia
Urbana de la nostra ciutat, en aquesta moció ens haurem d’abstenir perquè els
acords no acaben d’aprofundir, ni de concretar res i no donen solució a les
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problemàtiques que pot tenir la ciutat i que pot tenir el cos de la Guàrdia Urbana a
l’hora de portar a terme les seves funcions en condicions necessàries i dignes.
Per tant, ens abstindrem tenint en compte i sabent que s’han de fer actuacions dins
d’aquest cos perquè és necessària la seva millora.

SR. GARCIA VALLE (CIUTADANS)
No existimos para usted, Sra. Alcaldesa. Siempre se me salta. No sé, será que no
le agrada escucharnos.
Mire, estas tres mociones, nosotros vamos a votar a favor de las tres,
evidentemente. En el tema de la Guardia Urbana ya hemos dicho lo que teníamos
que decir, creo que ha habido argumentos suficientes para ver el lamentable estado
en el que tiene el gobierno la Guardia Urbana y que si aún funciona medianamente
regular, es gracias al esfuerzo de los propios guardias urbanos que hacen un
esfuerzo extra, aunque no se les reconoce, para dar respuesta a los problemas que
tiene la ciudad, de seguridad, de incivismo y de cuarenta mil cosas. Siempre hemos
dicho que nos parece lamentable la falta de atención que le presta a este cuerpo el
ayuntamiento, concretamente los políticos, porque también los mandos creo que
también creen que eso debe funcionar y hacen lo que pueden.
En definitiva, creemos que esto no es baladí, que hay que poner la proa hacia que
ese cuerpo funcione, que tenga la dotación que tiene que tener, que no se quejen
los sindicatos y no hacemos nosotros aquí de redentores de nadie, ni defendemos a
los sindicatos, simplemente nos hacemos eco de lo que dice la ciudadanía y lo que
corroboran los propios sindicatos de la Guardia Urbana y la propia Guardia Urbana.
Por lo tanto, me parece lamentable que no se vea por todos los grupos, con todo su
derecho a opinar, no lo sé, pero evidentemente yo creo que es algo que nos
debería mover a todos los grupos, para tener, si cabe, la mejor Guardia Urbana que
podamos y aunar voluntades y fuerzas y es verdad que hay que ponerse de
acuerdo, porque uno puede identificar una cosa como más prioritaria que otra, pero
no es menos cierto que coincidimos prácticamente, que no funciona.
Por lo tanto, ahí tendríamos que hacer un esfuerzo todos los grupos para
concienciar al gobierno de que debe mejorar mucho esa labor de trabajo a favor de
la Guardia Urbana que, en definitiva, debe recibir el beneficio de nuestra
ciudadanía. Es sentirse protegido, como yo decía anteriormente, que puedan dormir
tranquilos, que por la noche no haya patrullas de gente en los parques, como
pasaba en Los Pajaritos, tuvimos que ir allí porque hay banditas de gente metiendo
lío, armando gresca, bebiendo, orinándose en los portales, no dejando el descanso
de los vecinos y, evidentemente, generando una sensación de inseguridad.
A partir de aquí, hombre, yo creo que eso hay que visualizarlo como un problema
que tiene esta ciudad y que no se acaba de corregir, al contrario, que va a más y
que no seamos capaces de ponernos de acuerdo y de identificar eso como algo
prioritario en la ciudad, la tranquilidad de nuestros vecinos y vecinas. Pues me
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parece que algo falla entre todos nosotros. Yo creo que, cada uno con su idea, es
verdad que hay quien tiene, identifica una prioridad u otra, para mí es prioritario que
nuestros agentes estén bien dotados, para que cuando se enfrenten a una
algarabía o un lío, no estén en inferioridad de condiciones, porque nos da la
sensación por lo que dicen que no están, sino tienen ni ropa. Si tienen gente
haciendo cursillos y le mandan una carta y eso está ahí, a los señores que tienen
ropa vieja para que se la presten, para que estos señores tengan por lo menos una
ropa vieja y esto no pueden negarlo porque hay una carta que lo dice, una circular.
A ver quién podía ayudar aquí, esto es verdad.
Sí, Sr. Pepe Castro. No se ría, hombre. Eso es una realidad, es que a mí me da
pena eso y usted se ríe y lo banaliza todo. Es que es lamentable, es que claro, al
final esto se hace duro, de verdad porque lo banalizan todo y esto es muy serio. No
es para tomárselo a risa. Estamos hablando de la seguridad de nuestros vecinos.
Venga ya, ya está bien. Luego dice la Sra. Alcaldesa, tenga usted educación, si es
que le sacan a uno de sus casillas con los gestos que hacen. Si es que se pasan el
día intentando provocar. Sí, lo hacen, porque saben que soy una persona que
obviamente a veces reacciona. Y es verdad que tengo que hacer un ejercicio de
constricción para no reaccionar ante tanta burla como veo en algunos escaños, por
parte de usted, que le tengo una consideración también especial a usted. Ya está
bien de reírse y de hacer comentarios ahí y de banalizar lo que estoy diciendo
hombre. Un poco de seriedad. Estamos hablando de una cosa muy importante en
esta ciudad, Sr. Castro.
Y en cuanto a lo demás, pues qué quiere que le diga. Estamos de acuerdo porque
son cosas que hacen falta en la ciudad, que están bien identificadas y en el castillo
de la Pepa que es verdad que si no tiene… bueno no es algo que tenga una gran
arqueología, ni cosas de estas, ni esté hecho con unas estructuras tan especiales
como para darle una protección especial, como patrimonio artístico o patrimonio tal
o cultural, pero no es menos cierto que es verdad que está ahí y que nosotros
identificaríamos con un buen equipamiento, una guardería por ejemplo pública,
podría estar ahí muy bien ubicada, haciendo lo que hubiera que hacer.
Por tanto, nos parece bien que se proteja en función y el grado que tengan de
historia en nuestra ciudad las cosas. No todas las cosas son exactamente iguales,
el patrimonio histórico que tiene la ciudad hay algunas cosas donde habría que
poner más énfasis, pero aunque esto parezca un tema menor también es
importante para el barrio y donde podríamos ubicar un equipamiento de esos de
guardería de 0 a 3 años, que tanta falta hace en esta ciudad y que parece ser que
podía dar la talla para hacerlo y seguramente habrá que hacer alguna cosa.
En definitiva, que votamos a favor de las tres mociones y sí les ruego por favor, que
al final no entremos en provocaciones y cuando está un orador hablando pues sí es
verdad que todos hacemos algún comentario, pero hay comentarios y comentarios.
Sobre todo lo que hay es esas sonrisas chulescas y burlonas, banalizando lo que
uno dice, porque no le guste lo que dice. Yo puedo decir alguna cosa o incluso
verbalizar algo, pero no me río burlonamente de la gente, no quiero hacer lo que
veo por ahí que se hace en otros escaños y luego van ustedes de señores
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estupendos, de mucha educación. Eso también es una falta de educación, reírse
del orador con sonrisa burlona y chulesca. Nos parece lamentable. Les pido respeto
igual que la Alcaldesa pide respeto. También para todos y vamos a intentar hacer
todos un ejercicio de constricción y es verdad que debemos darle cierta normalidad
en cuanto a lo que se verbaliza aquí y demás. Pero bueno, esto es política y en
política a veces los sentimientos afloran y que sí que es verdad que tenemos que
hacer un ejercicio para intentar reconducir todas las situaciones, que no se vaya
más allá de lo que sea correcto. Muchas gracias.

SR. GARCIA MOMPEL (PSC-CP)
Bé. Per la moció 33. Avui hem parlat abastament d’aquest tema. Es continuen dient
coses que no són certes, però en qualsevol cas tampoc estic per desmentir
absolutament totes les qüestions que es diuen sobre el cos de la Guàrdia Urbana.
Dir que li votarem a favor però, tal com li vaig comentar a Javier l’última vegada que
va presentar aquesta moció, és cert, la va presentar quan estava de portaveu del
grup Popular, les dades estadístiques continuen sense corroborar algunes de les
afirmacions que vostè fa a la moció.
Per altra banda, la disminució de plantilles a tots els cossos de seguretat són
responsabilitat de qui són, de qui ha estat promotor d’aquests retalls tan bèsties que
han patit alguns cossos de funcionaris, especialment les forces i cossos de
seguretat, evidentment també la policia local.
Els acords de jubilació, abans els he ressenyat, ens han posat sobre la taula la
necessitat de planificar i és el que hem fet. I per tant aquest any a l’oferta
d’ocupació pública hi haurà la corresponent dotació de personal de la policia local.
Hi ha algunes altres qüestions, com són la liberalització del comerç i algunes
mesures de caràcter econòmic, que no han estat gaire favorables a la seguretat a la
ciutat. Si vostès contemplen també algunes de les mesures econòmiques, veuran
que no és possible desregular horaris completament, ni tenir la majoria dels
comerços d’una ciutat oberts a tutipleni. Per què? Perquè senzillament s’han de
vigilar i senzillament es poden produir esdeveniments que desgraciadament no
volem.
Finalment dir-li que lo de la falta de mesures tècniques, no s’amoïnin, no és cert,
simplement no és cert. En aquest moment, hem fet 31 concursos de
subministrament i adquisició de béns a la policia local de L’Hospitalet, i em sembla
que són els suficients expedients i de la suficient entitat, vehicles, roba, motos, etc.,
com per fer l’afirmació de que tenim una policia local sense mitjans per treballar.
Això no és cert i ho torno a repetir, sobretot perquè consti a l’acta i si vostès tenen
més dubtes, jo estic disposat a aclarir-les en qualsevol moment, amb vostès, amb
reunions, amb el que calgui, però mirin-se els expedients d’adjudicació i veuran que
això no ha estat així.
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SR. CASTRO BORRALLO (PSC-CP)
Gràcies Alcaldessa. La moció 31 sobre els parcs infantils de la ciutat i
l’accessibilitat, votarem favorablement aquesta moció. Agraïm també que el grup
Popular, en aquest cas, també hagi recollit alguna de les propostes que havíem fet.
Aquesta no és una moció nova, ja s’ha dit per part d’algun altre grup polític.
Des de l’octubre del 2015, que es va presentar la primera per part del PP, hem estat
treballant. Prego als grups que mirin l’informe de mocions perquè veuran realment
els avenços i els no avenços que hem pogut fer en aquest àmbit. Crec que hi hagut
molts avenços positius. Recalquem la necessitat d’avançar, és obvi, per això votem
favorablement.
En tot cas, en aquest mandat s’han fet avenços importants en les 138 zones que
tenim de jocs infantils. Són 138 zones, 676 elements, no és fàcil poder acollir tota la
diversitat funcional dels infants en totes les zones, però s’ha fet un esforç molt
important, prioritzant territoris, evidentment integrant en els nous dissenys de parcs
infantils totes les qüestions d’accessibilitat. Un bon exemple de tot això serà aviat el
nou parc infantil del parc de Les Planes, que serà en extensió el més gran de l’àrea
metropolitana, i que té en compte tots aquests criteris d’accessibilitat i de seguretat.
Recalcar també que l’Ajuntament compleix escrupolosament totes les normes de
manteniment i de seguretat dels jocs i per això té contractes específics i, a més a
més, la regulació, i vostès ho saben, és molt exigent en aquest cas i s’està complint
i per tant el que estem fent, i és conegut, és treballar també a través de la taula de
serveis socials, del consell de serveis socials, a la taula de discapacitat,
precisament per avançar en aquests aspectes que encara necessita la nostra ciutat,
per tenir uns jocs infantils molt més amables, més accessibles i sobretot on tot
infant pugui gaudir d’aquest joc i d’una forma, a ser possible, col·lectiva.
Un comentari a la qüestió del Sr. García. Sr. García, tinc un respecte personal per
vostè, com el tinc per tots els regidors, i el tinc pel seu grup, però no per
determinats comentaris que vostè fa o expressions que fa. Avui el Sr. Alcázar ha
estat l’objecte del Ple, afortunadament m’he salvat jo, perquè vostè aprofita
qualsevol moció per col·locar-me a mi al mig de la qüestió i efectivament, amb el
que jo no estic d’acord és amb la banalització que vostè fa de determinades coses.
Un debat tan seriós com el de la Guàrdia Urbana i la seguretat ciutadana a
L’Hospitalet, no pot acabar parlant de les gorres dels Guàrdies. Em sembla que
hem d’elevar una mica el nivell. Gràcies.

SR. BELVER VALLÉS (PSC-CP)
Gràcies, Sra. Alcaldessa. Per la moció número 32 que també és una moció que ve
del Ple de desembre, que es va deixar sobre la taula. Per tant, seguint el criteri que
hem expressat fins ara, no entrarem en el fons del debat, per no deixar la nostra
agenda a l’atzar de les forces polítiques o del que ells considerin en cada moment i,
per tant, només dir que aquesta moció sobre la rehabilitació del castell de la Pepa
de Santa Eulàlia, la votarem favorablement.

…/…

183

SRA. ESPLUGAS GONZÁLEZ (PP)
Gracias, Sra. Alcaldesa. En primer lugar agradecer a todas las fuerzas políticas que
han dado apoyo a las mociones del Partido Popular. Si no me equivoco, están las
tres aprobadas, por tanto agradecer a todas la fuerzas políticas que han apoyado
las mociones. Hacer unas pequeñas matizaciones al Sr. Cristian de la CUP. Decirle
que en el punto tercero, sí que aparece que se lleve a cabo un plan específico de
accesibilidad universal para los futuros parques. Por tanto, sí que está contemplado
que a partir de ahora, por un lado los que ya existen se adapten, y por otro lado,
que los futuros parques no solamente se planifiquen, sino que además cuenten con
la taula sectorial y con los colectivos dedicados a las personas que sufren o que
tienen diversidad funcional.
Respecto al Sr. Monrós, hacerle un par de comentarios. Cuando usted entre a
hablar de la organización de los grupos internos, cosa que yo creo que a usted no
le corresponde, bueno si usted entra, entre con todas las consecuencias. Entonces
decirle que el Partido Popular presentó, es verdad, una moción relativa a la Guardia
Urbana y no se ha llevado a cabo en su totalidad. Por eso el Partido Popular tiene
la libertad de volver a presentar una moción relativa a la Guardia Urbana, tengamos
un portavoz, tengamos otro portavoz o tengamos un tercer portavoz, cosa que a
usted no le compete.
Y en segundo lugar, si usted se refiere también, además, a la moción relativa a
parques infantiles, que también se presentó en 2015, decirle que pertenecía a otra
legislatura. En ese caso, el Partido Popular pedía exactamente, lo tengo aquí, que
el Ayuntamiento pusiera remedio en este caso para que los niños y las niñas de
L’Hospitalet pudieran ir al parque y estuvieran protegidos del sol. Como a día de
hoy tampoco es una realidad, pues el Partido Popular no solamente ha presentado
una moción relativa a parques infantiles, incluyendo el punto que acabo de
mencionar, además ha querido contar con la asociación de personas que están
dedicados a la discapacidad, como es la asociación Sumem, que hemos querido
mejorarla, ampliarla y que de una vez por todas se aprueben mociones en este
Pleno, pero que finalmente se lleven a cabo y por tanto nuestra voluntad es seguir
sumando en este sentido, que todos los parques de la ciudad estén adaptados para
todos los niños y las niñas que sufran diversidad funcional o no, de la misma
manera que consideramos que tenemos la libertad, sea cuando sea, para presentar
las mociones que sean, repetidas o no. Gracias.
A continuació l’Alcaldessa-Presidenta, obre un segon torn d’intervencions en
el debat.

SR. MONROS IBAÑEZ (CiU)
Quan m’he referit a la moció, no és aquesta de la anterior legislatura. M’he referit a
una moció que vam presentar nosaltres, el Partit Demòcrata, a l’octubre del 2015.
En aquest sentit, ja he dit que en aquesta moció, i el Sr. Pepe Castro també ho ha
dit, que és veritat i jo també ho he dit en la meva exposició, de que s’està portant o
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s’ha portat a terme molt endavant aquesta moció i que no s’ha portat, des del meu
punt de vista, amb tota la extensió, però també és veritat i les coses s’han de dir
quan són i quan no són, que això és una evolució constant i en part i s’està fent.
I el què he dit abans és que en el seu dia, l’octubre del 2015, vam demanar que hi
hagués una per districte, i l’ideal seria que n’hi hagués una per barri i lo
completament ideal és que ho fossin totes, però també és veritat que quan
parteixes de zero i amb els costos econòmics que tens, hem de prioritzar moltes
coses i ja hem donat aquesta prioritat. I per tant, jo només li deia el reconeixement a
la moció que es va presentar per part nostra, o si fos un altre partit igual, que la
moció és molt similar i en el seu dia també la vam debatre amb entitats del sector i
inclús la vam debatre per millorar-la amb la persona que portava això a l’Ajuntament
de L’Hospitalet, no recordo qui era en aquell moment i per tant només estava dient
això.
I valgui’m Déu, mai entraré en l’organització política del Partit Popular. Podeu fer,
lliure i espontàniament, tot el que cregueu oportú, que no penso opinar del que feu
portes endins, però sí del que veig portes enfora.

SR. GARCIA VALLE (CIUTADANS)
Para decirle al Sr. Castro que oiga, Sr. Castro, nosotros exponemos las mociones y
hablamos de lo que nos apetece y lo que creemos que es interesante, no solo
hablamos de gorras. Hemos hablado de muchas más cosas. Nuestra moción era
bastante amplia, tenía un montón de puntos, que por cierto ustedes no han querido
votar ni a favor del punto que habla de la violencia de género para que intentemos
ayudar en lo que podamos, con la Guardia Urbana también. La han votado en
contra, fíjense. Esto habrá que explicárselo a los ciudadanos, a todo esto que
ustedes llevan por ahí, diciéndoles, no, es que estos partidos fascistas que van en
contra de las mujeres y tal y cual. Pues aquí se ve.
Mire, hablamos de gorras lo que creemos oportuno y no banalizamos, al contrario,
lo ponemos ahí porque si sabemos esto es porque nos lo dice quién nos lo tiene
que decir, y es importante la uniformidad también del cuerpo y es lamentable que
no tengan muchas veces ni ropa, que tengan que pedir ropa prestada, usada, para
que la utilicen los que llegan. Eso es una cosa que está ahí, está ahí y está
documentada. No lo nieguen. En vez de decir, oiga, mire, sí, admitimos que esto
no, vamos a hacer un esfuerzo para arreglarlo, pero para usted lo que hago es que
banalizo, que hablo de gorras. Hay que hablar de lo que hay que hablar. Mire, si
nuestra moción es completa, habla de todo. Com es diu en català, fil per randa, de
tot y de todo. Y esto a usted le molesta.
Mire, algo bien estará haciendo Ciudadanos cuando este gobierno tiene el resorte
puesto a la proa y con sus iras a Ciudadanos. ¿Por qué les molesta, si lo que
queremos es que se visualicen cosas que no están bien, para que ustedes las
corrijan y nosotros así podemos ayudarles? Pero no lo entiendo, admitan de una
vez que no todo lo hacen bien, ¿o es que ustedes lo hacen todo bien? Yo creo que
hacen muchas más cosas mal que bien, pero en cualquier caso, los ciudadanos
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tienen la opinión, ya dirán, no pasa nada y si quieren que sigan ustedes
gobernando con las mismas artes y la misma forma, pues les volverán a dar
confianza y, sino, intentarán cambiar o apretarán más el tema.
Lo que está claro es que esta ciudad se merece, no solamente un buen gobierno,
sino también quizá una buena oposición y que ustedes la visualicen para invitarla a
colaborar con el gobierno, no que nos criminalicen, ni que todo lo que decimos no
les guste y no que digan, estos son fascistas, los otros son no sé qué. Venga, por
Dios.

SRA. ALCALDESSA
Hem finalitzat. Han quedat aprovades les tres mocions. Per tant, passem ara ja a
les mocions presentades pel partit de Convergència i Unió o el grup Convergència i
Unió.

La Sra. Alcaldessa-Presidenta, finalitzat el debat, declara aprovades les
mocions números 31, 32 i 33, amb el resultat de la votació que es recull a
continuació.
MOCIÓ 31.- MOCIÓN PARA LA MEJORA DE LOS PARQUES INFANTILES DE
LA CIUDAD DE L’HOSPITALET.
Aquesta moció que incorpora l’esmena formulada per la Sra. Sonia Esplugas
González en Junta de Portaveus, portaveu del grup polític municipal del PP, grup
proponent, ha estat aprovada íntegrament, per unanimitat dels assistents
presents en el moment de la votació.

El text definitiu aprovat de la moció, és el següent:
Los parques infantiles de la ciudad son el lugar donde todos los niños y niñas
deberían compartir y disfrutar de su tiempo de ocio, independientemente de cuáles
son sus capacidades.
Los niños y niñas con diversidad funcional necesitan espacios públicos infantiles
que les permita la socialización con otros niños y niñas, por lo que es necesario
convertirlos espacios accesibles y no excluyentes.
El derecho a jugar fue reconocido por primera vez el 20 de noviembre de 1959,
cuando la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la Declaración de los
Derechos del Niño.
En su artículo 7, la Declaración afirma que "el niño debe disfrutar plenamente de
juegos y recreaciones, los cuales deben estar orientados hacia los fines
perseguidos por la educación; la sociedad y las autoridades públicas se esforzarán
por promover el goce de este derecho".
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En este sentido, el Ayuntamiento de L'Hospitalet de Llobregat debe garantizar el
derecho a jugar en igualdad a todos los niños y niñas -tengan diversidad funcional o
no- adaptando estos espacios y normalizando una realidad muy presente en
nuestra ciudad.
Estos espacios deberían reunir las condiciones necesarias para que todos los niños
y niñas puedan acceder, compartir e interactuar, independiente de su diversidad
funcional, sin barreras ni riesgos para su seguridad.
Además, los parques infantiles de la ciudad deben cumplir las condiciones óptimas
de limpieza que eviten contagios y enfermedades, y para ello es imprescindible que
estén limpios y desinfectados todos los elementos que componen el parque infantil.
En el mismo sentido, dichos espacios deben estar exentos de malos olores o
plagas de insectos que generan los contenedores de basura.
También los parques infantiles deben ser lugares que permitan a todos los niños y
niñas disfrutar de estos espacios también en verano, dotándolos de elementos que
resguarden del sol.
Por todo ello, el Pleno a propuesta del Grupo Municipal del Partido Popular
ACUERDA:
PRIMERO.- Instar al Ayuntamiento de L'Hospitalet a hacer público el censo de
niños y niñas de O a 21 años con diversidad funcional que tenemos en L'Hospitalet
para determinar sus necesidades.
SEGUNDO.- Instar al Ayuntamiento de L'Hospitalet a adaptar, al menos uno por
barrio, los parques infantiles ya existentes a las necesidades de los niños y niñas
con diversidad funcional para convertirlos en accesibles y no excluyentes,
contribuyendo así a su socialización.
TERCERO.- Instar al Ayuntamiento de L'Hospitalet a llevar a cabo un Plan
Específico de Accesibilidad Universal en los futuros parques infantiles de la ciudad,
incorporando y señalizando todos los elementos accesibles para que todos puedan
disfrutar en igualdad de su lugar de ocio, contando con la participación de la Taula
Sectorial y los colectivos dedicados a las personas con diversidad funcional.
QUARTO.- Instar al Ayuntamiento de L'Hospitalet a sustituir, siempre que sea
posible, el suelo de grava por un suelo de caucho o bien incorporar elementos que
permitan la accesibilidad de los niños con problemas de movilidad.
QUINTO.- Instar al Ayuntamiento de L'Hospitalet a garantizar permanentemente el
mantenimiento, reparando o sustituyendo los elementos deteriorados de los
parques infantiles que eviten accidentes.
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SEXTO.- Instar al Ayuntamiento de L'Hospitalet a estudiar la reubicación de los
contenedores de basura próximos a los parques infantiles, o bien a incrementar su
desinfección para evitar malos olores y plagas de insectos.
SEPTIMO.- Instar al Ayuntamiento de L'Hospitalet a incrementar la limpieza y
desinfección de todos los elementos que componen los parques infantiles.
OCTAVO- Instar al Ayuntamiento de L'Hospitalet a incorporar, en todos los aquellos
parques infantiles que sea posible, la protección solar necesaria que permita la
utilización en las horas de sol.
NOVENO.- Instar al Ayuntamiento de L'Hospitalet a estudiar la viabilidad de reducir
la velocidad de los vehículos que circulan por las vías del perímetro de los parques
infantiles.
DÉCIMO.- Instar al Ayuntamiento de L'Hospitalet a hacer difusión del mapa de
parques infantiles que existen en nuestra ciudad.
UNDÉCIMO.- Dar traslado de los siguientes acuerdos a todas las AMPAS y AFAS
de L'Hospitalet, incluyendo a las Asociaciones de Padres de niños de las Escuelas
Especiales de la ciudad, así como al Consell de Ciutat.
MOCIÓ 32.- PARA LA PROTECCIÓN Y REHABILITACIÓN DE “EL CASTILLO
DE LA PEPA” DE SANTA EULÀLIA.
Aquesta moció ha estat aprovada per unanimitat dels assistents presents
en el moment de la votació.

El text definitiu aprovat de la moció, és el següent:
“El Castillo de Santa Eulalia” o también llamado “El Castillo de la Pepa” es todo un
referente para los vecinos de Santa Eulàlia, ya que sentimos que es un bien de
gran valor sentimental para el barrio.
Ubicado en la calle Blas Fernández Lirola, muy próximo a la Plaza Europa, “El
Castillo” fue durante décadas un espacio de gran movimiento de uso cultural y
formativo para los vecinos del barrio.
Blas Fernández Lirola mandó construir el edifico en los años 30 con una singular
fachada de un castillo medieval con 3 pisos de altura de unos 170 m2 por planta.
Además de su valor sentimental, el edificio tiene un gran valor arquitectónico,
puesto que fue construido con elementos estructurales y decorativos
premodernistas.
El estado actual de “El Castillo” es de ruina o semi-ruina, por lo que representa un
peligro para los vecinos que viven y transitan por esa zona.
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Su lamentable situación de abandono ha provocado además la acumulación de
escombros, basura, plagas de insectos y ratas que circulan libremente por los
edificios contiguos y provoca problemas de salubridad en la zona.
Atendiendo que “El Castillo de Santa Eulàlia” es de titularidad municipal, dado que
el propio Blas Fernández Lirola lo cedió al Ayuntamiento de L’Hospitalet en los años
40 con el fin de destinarlo a usos culturales para la ciudad.
Atendiendo que el Ayuntamiento de L’Hospitalet debe velar por la recuperación y
conservación de los edificios de titularidad municipal, con especial cuidado de
aquellos tengan valor para los vecinos de L’Hospitalet.
Atendiendo que actualmente “El Castillo” no tiene ningún plan especifico de mejora
integral, y no está ni protegido ni catalogado como patrimonio de la ciudad.
Por todo ello, el Pleno a propuesta del Grupo Municipal del Partido Popular
ACUERDA:
PRIMERO.- Que el Ayuntamiento de L’Hospitalet proceda de manera urgente a
limpiar el edificio de Castillo para evitar posibles accidentes.
SEGUNDO.- Que el Ayuntamiento de L’Hospitalet inicie los procedimientos para
rehabilitar el edificio y recuperar el Castillo.
TERCERO.- Que el Ayuntamiento de L’Hospitalet, junto con la AAVV y entidades
del barrio estudie dar un uso ciudadano al Castillo.
QUARTO.- Que la comisión de estudio del PEPPA estudie la incorporación de “El
Castillo de Santa Eulàlia” al catálogo de edificios protegidos por el PEPPA.
QUINTO.- Dar traslado a la Regidoría del Distrito III, a la Regidoría de Govern de
Cultura, y a la Asociación de vecinos de Santa Eulalia.

MOCIÓ 33.- MOCIÓN PARA INCREMENTAR LA GUARDIA URBANA Y
GARANTIZAR LA SEGURIDAD EN LA CIUDAD.
Aquesta moció ha estat aprovada íntegrament amb 23 vots a favor dels
representants del PSC-CP, Srs./Sres. Núria Marín Martínez, Francesc J. Belver
Vallés, Cristian Alcázar Esteban, José Castro Borrallo, Manuel Brinquis Pérez, José
M. García Mompel, Jaume Graells Veguin, Jesús Husillos Gutiérrez, M. Ángeles
Sariñena Hidalgo, Rocío Ramírez Pérez i David Quirós Brito; dels representants de
CIUTADANS, Srs./Sra. Miguel Manuel García Valle, M. Carmen Esteban
Fernández, Rainaldo Ruiz Narváez i Jesús Amadeo Martín González; dels
representants d’ERC-AM, Srs. Antoni Garcia i Acero i Jorge García Muñoz; de la
representant del PP, Sra. Sonia Esplugas González; del representant de CiU, Sr.
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Jordi Monrós i Ibáñez i de la REGIDORA i REGIDORS NO ADSCRITA/ADSCRITS,
Sra./Srs. Cristina Santón Ramiro, Rafael Jiménez Ariza, Francisco Javier Martín
Hermosín i Pedro Alonso Navarro; 1 vot en contra del representant de la CUP-PA,
Sr. Christian Giménez Márquez i amb 3 vots d’abstenció dels representants d’ICVEUiA-PIRATES-E, Sres./Sr. Ana González Montes, Juliana Carballeira Pascual i
Iván Nieto Martínez; assistents presents en el moment de la votació.

El text definitiu aprovat de la moció, és el següent:
Desde el Partido Popular creemos que es necesario poner en valor el trabajo que
desarrollan todas las Fuerzas y Cuerpos de seguridad presentes en nuestra ciudad,
y entendemos que ese apoyo debe ir acompañado del personal y de las
herramientas necesarias para llevar a cabo con éxito su labor diaria.
El Ayuntamiento de L’Hospitalet tiene la responsabilidad y la competencia para
dotar a la Guardia Urbana de L’Hospitalet de todo aquello que precise para el
desempeño de su labor.
No es la primera vez que el Partido Popular presenta una moción para mejorar las
condiciones que nuestra Guardia Urbana con el objetivo de reducir la inseguridad
que se percibe en nuestras calles, avenidas y plazas que tanto preocupa a nuestros
vecinos y vecinas.
Pasan los años, y la sensación de inseguridad sigue estando muy presente en el
día de nuestras calles. Según el Barómetro de Opinión de la ciudad del año 2017,
cuando se le pregunta a los ciudadanos de L’Hospitalet a cerca de los principales
problemas que tiene nuestra ciudad, aparece la seguridad ciudad como el segundo
mayor problema, con un 20%.
La situación de inseguridad que se vive en determinadas zonas y plazas de la
ciudad no hacen otra cosa más que enquistar un problema que tenemos desde
hace años en esta materia.
La falta de efectivos en la calle y las políticas de ciudades de nuestro entorno,
practicando la policía de proximidad también deja a L’Hospitalet lejos de dar la
sensación de ser una ciudad segura.
A la falta de efectivos y la falta de material necesario se une el hecho de tener
muchas calles con falta de iluminación, comercios cerrados, falta de limpieza,
pintadas, grafitis, deterioro del mobiliario urbano, realidad que también provoca
sensación de inseguridad. A su vez esto condiciona la dificultad de que se reabran
nuevos comercios y, por lo tanto, no se genera ningún tipo de actividad económica
ni social, provocando el respectivo deterioro e incrementando instintivamente la
sensación de inseguridad en algunas calles.
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Desde la administración debemos apostar por incrementar la policía de proximidad
en todos los barrios de la ciudad, con especial atención en aquellas zonas más
conflictivas y en las zonas escolares.
Por todo ello, el Pleno a propuesta del Grupo Municipal del Partido Popular
ACUERDA:
Primero.- Instar al Ayuntamiento de L’Hospitalet a incrementar el número de
Guardias Urbanos que sean necesarios para garantizar la seguridad en nuestra
ciudad.
Segundo.- Instar al Ayuntamiento de L’Hospitalet a incrementar el número de
agentes que patrullan a pie por nuestra ciudad.
Tercero. - Instar al Ayuntamiento de L’Hospitalet a dotar del material necesario a
los agentes de la Guardia Urbana pueda desarrollar su función en óptimas
condiciones.
Cuarto.- Trasladar a los Grupos Municipales, al Área de Seguridad Ciudadana,
convivencia y civismo, al Comité de Empresa del Ayuntamiento, a la Sindica y a las
AAVV de la ciudad.
CONVERGÈNCIA I UNIÓ
En relació amb les mocions presentades pel grup polític municipal de
Convergència i Unió, números 34 i 35, es produeixen les intervencions següents:
SRA. ALCALDESSA
Sr. Monrós.

SR. MONROS IBAÑEZ (CiU)
Bona tarda ja. La moció per rehabilitar l’oratori del cementiri de L’Hospitalet. El
cementiri de L’Hospitalet té, al seu interior, una capella o oratori que data del 1926 i
que va ser construïda per Ramon Puig i Gairalt, arquitecte municipal de
L'Hospitalet, qui la va projectar durant els anys 1922-1923. L'autoria, però, sembla
innegable, doncs en un document de l'any 1926 s'insta a l'arquitecte municipal per a
que construeixi la capella amb caràcter immediat. En la capella del cementiri, Puig
s'inspira lliurement en el classicisme per resoldre el petit edifici emblemàtic de
forma clara, simple i neta, sense grandiloqüències.
Així doncs, aquesta capella està inclosa dins del pla especial de protecció del
patrimoni arquitectònic de L’Hospitalet del Llobregat. Tanmateix, a hores d’ara i tot i
que segons consta a la seva fitxa del PEPPA va ser restaurada al 1995, aquesta
capella es troba en mal estat. El conjunt de l’edifici presenta importants esquerdes,
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una de les columnes jòniques està trencada i la part principal de l’edifici està
apuntalada.
Atès que aquest és un edifici que cal conservar pel seu valor històric i arquitectònic i
que, a més a més, que l’edifici es trobi en aquesta situació representa un perill per a
les persones que visiten el cementiri, sembla evident que cal dur a terme una
rehabilitació d’aquest espai per conservar-lo, protegir-lo i, si s’escau, poder tornar a
donar-li ús.
El Ple, a proposta del grup municipal Convergència-PDeCAT, adopta els següents
acords: primer, instar l’Ajuntament de L’Hospitalet a dur a terme la rehabilitació de
la capella del cementiri de L’Hospitalet, conservar-lo, protegir-lo i, si s’escau, poder
tornar a donar-li ús. I el segon, donar trasllat de l’acord d’aquesta moció a les
associacions de conserva del patrimoni històric de L’Hospitalet i associacions de
veïns de L’Hospitalet.
En quant a la moció per evitar l’ús d’equipaments municipals per part de partits o
entitats d’ideologia feixista. Al Ple municipal del mes d’octubre de l’any passat es va
aprovar una moció per declarar L’Hospitalet com ciutat antifeixista.
Aquesta moció, entre d’altres acords, acull el compromís dels grups municipals de
no promoure o recolzar el discursos populistes, feixistes i racistes que incentiven
l’odi contra les persones migrants, les víctimes de la violència masclista, la
comunitat LGTBI, la diversitat religiosa i qualsevol altre diferencia cultural o
ideològica.
Tot i així, es dóna el cas que certs partits amb una clara ideologia ultradretana i
feixista han fet ús de diferents equipaments municipals per dur a terme actes de
partit. Uns actes que han estat publicitats de manera clara i evident a través de les
xarxes socials del partit, i dels que l’Ajuntament de L’Hospitalet ha tingut, ja hagi
estat de manera expressa o a través d’altres canals, coneixement segons
manifesta.
Així mateix, es dóna la situació que tot i l’acord d’aquesta moció, i tot i el
coneixement previ de l’Ajuntament de que aquesta formació política anava a fer ús
d’un equipament municipal, res s’ha fet de manera proactiva per evitar-ho.
Aquest fet no només constitueix un incompliment flagrant del que es va aprovar al
Ple municipal sinó que, també, és un greuge comparatiu amb la resta d’entitats,
associacions i partits de la ciutat, els quals sí que han d’estar sotmesos al
reglament i les condicions d’ús dels equipaments municipals.
La realitat social i política de L’Hospitalet, juntament amb l’experiència empírica dels
últims mesos, obliga a pensar que cal establir un nou protocol d’actuació municipal
en els casos que l’Ajuntament tingui coneixement que una formació d’ideologia
feixista, vulgui fer ús d’algun equipament municipal per fer difusió dels seus dogmes
populistes, racistes i en contra dels drets humans, perquè quan parlem de dones,
col·lectiu LGTBI o immigrants, estem parlant de persones humanes, per no només
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aixecar acta i sancionar el partit sinó per evitar, de manera proactiva, la realització
de l’acte en qüestió.
Si no es fa això, no només estem facilitant que aquest tipus de discurs es difongui
entre la nostra ciutadania, sinó que, a més, estem facilitant situacions conflictives
entre certs grups de persones que es mobilitzen en contra de la causa feixista.
El Ple, a proposta del grup municipal del partit Demòcrata, adopta els següents
acords: primer, no s’autoritzarà, ni es permetrà, en l’espai públic, ni en locals
municipals, cap mena d’activitat organitzada per aquelles associacions o partits
polítics que hagin estat declarats il·legals per tribunals competents.
Segon, els grups polítics es comprometen a denunciar davant dels tribunals, tota
organització que fomenti la confrontació i l’odi entre la ciutadania, les ideologies
totalitàries i de caire feixista, o que atempti contra les llibertats i els drets
fonamentals que empara la legislació vigent.
Tercer, els grups polítics que subscriuen aquesta moció es comprometen, ara i en
el futur, a no subscriure cap tipus d’acord o pacte, sigui directe o indirecte, ni fer
prosperar votacions en el Ple, que impliquin la complicitat o el suport de partits que
defensin postulats totalitaris i feixistes, o que atemptin contra els drets i les llibertats
de les persones. I quart, donar trasllat d’aquesta moció a les entitats de veïns,
AMPA’s, Consells de Districte i Consell de Ciutat de L’Hospitalet.

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. SANTÓN RAMIRO (REGIDORA NO ADSCRITA)
Gràcies. Votaré favorablement les dues mocions.
SR. JIMÉNEZ ARIZA (REGIDOR NO ADSCRIT)
Sí, gràcies. Votaré favorablement.
SR. MARTIN HERMOSÍN (REGIDOR NO ADSCRIT)
Gracias. Votaré favorablemente la 34 y la 35 el punto 1.
SR. ALONSO NAVARRO (REGIDOR NO ADSCRIT)
A favor de la 34 y en la segunda, el primer punto a favor y el resto en contra.

SR. GIMÉNEZ MÁRQUEZ (CUP-PA)
En relació a la moció 35 ha passat una cosa bastant curiosa. Aquesta moció tenia
un plantejament que no compartíem al 100% en el seu redactat inicial. El redactat
de tota la moció no s’ha modificat, el títol tampoc, el que s’ha modificat són els
acords. Els acords pràcticament no concorden gairebé en res amb el text expositiu
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de la moció.
Clar, nosaltres no estàvem al 100% d’acord amb el redactat inicial, però l’anàvem a
votar a favor. Creiem que no calia estar al 100% d’acord com per no votar-ho a
favor, ara ens és impossible. El redactat inicial era, establir un nou protocol
d’actuació per evitar de manera proactiva la utilització d’equipaments o espais
públics per a la realització d’actes d’ideologia feixista. Incloïa el terme d’ideologia
feixista, tal i com exposava en el títol de la moció i en el redactat.
Ara del que ens parla la moció, és d’aquelles associacions, cap mena d’activitat
organitzada per aquelles associacions o partits que hagin estat declarats il·legals i
ens diu, pels tribunals competents. Què ens està plantejant Convergència i Unió?,
què ens està plantejant amb aquesta moció? Amb aquest canvi de redactat,
nosaltres veiem que, tot i que hem tingut molt poc temps per parlar-ho perquè al
final el redactat últim d’aquests acords ens ha arribat a la Junta de Portaveus, a les
9 del matí, una mica abans d’un quart de 10 del matí. Per tant, és força difícil fer un
posicionament mitjanament democràtic dins d’un grup municipal, quan els canvis es
fan a última hora, però encara i així, és que és molt complicat, és que el canvi és, el
tomb és de 360 graus en el plantejament.
És que ens està parlant, ja no de no permetre actes de grups d’ideologia feixista,
sinó de tots aquells partits o associacions que hagin estat declarades il·legals,
assumint que els tribunals que les declararan il·legals, seran els tribunals
competents. De què estem parlant? De veritat, ens hem oblidat, l’últim any i mig no
ha passat res amb la justícia de l’Estat espanyol? No ha passat res? Ara són els
tribunals competents per declarar il·legals, a qui? De veritat creiem que qui
declararà il·legal és aquesta formació que abans li dèiem feixista i pel seu nom, i
ara estem parlant aquí en genèric de declarats il·legals. Bé.
En el segon, ens torna a repetir la moció, ara ens diu que els grups es
comprometen a denunciar davant dels tribunals. Aquest és el nostre paper?
Denunciar davant dels tribunals. Clar, inicialment el que ens demanava era un
compromís, com a forces polítiques, de fer un cordó sanitari, nosaltres segurament
no ho haguéssim expressat així, per evitar que els discursos populistes, feixistes i
racistes que incentiven l’odi contra les persones migrants, les víctimes de la
violència masclista, la comunitat LGTBI, puguin sobreviure a la nostra ciutat. Amb
això estàvem totalment d’acord. Potser haguéssim canviat alguna coma o algun
punt, però totalment d’acord.
Clar, amb el redactat
comprometre’ns a anar
confrontació. Llavors ja
feixistes, ja no té res a
estem parlant llavors?

de no, no, els grups polítics actuals el que farem és
a denunciar als tribunals a tota organització que fomenti la
no estem parlant de feixisme, ja no són les organitzacions
veure amb el que va passar el dissabte al Gornal, de què

No acabem de saber si el que ha tingut Convergència i Unió en aquests últims dies
ha estat un brot d’ordre, i s’ha posat a donar-li la volta absolutament als acords de
la moció, que no tenen res a veure, és que ja no tenen res a veure amb el
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plantejament del propi text de la moció, ni amb el seu títol.
Bé, l’haurem de votar en contra, els dos primers. Per a nosaltres, no tenen cap
sentit i creiem que era un tema important i agraíem que s’hagués portat per un altre
grup municipal, que s’hagués portat al Ple. Podem votar a favor del tercer, creiem
que no hi hauria problema, o sigui no la votarem en contra tota perquè creiem que
és acceptable el tercer dels punts i el quart que són els trasllats, però el
plantejament que fa, el canvi de plantejament que fa, ens sembla absolutament
inacceptable en els dos primers acords. Gràcies.

SRA. SECRETÀRIA
El posicionament de vot del grup municipal CUP-PA a la primera moció, si us plau.

SR. GIMÉNEZ MÁRQUEZ (CUP-PA)
Al Cementiri, abstenció. Perdó, se m’ha oblidat.

SRA. ESPLUGAS GONZÁLEZ (PP)
Gràcies Sra. Alcaldessa. Respecto a la moción 34 para rehabilitar el oratorio del
cementerio de L’Hospitalet, el Partido Popular votará a favor.
Aquesta moció va en la mateixa línia que la que ha presentat avui el Partit Popular
per rehabilitar i recuperar el patrimoni de la ciutat. Com bé diu la moció, la capella
va ser restaurada el 1995, però cal seguir fent seguiment i manteniment, per no
arribar a la situació lamentable en la que es troba ara.
Per tant, nosaltres donem suport a aquesta moció perquè cal protegir i mantenir el
nostre patrimoni.
Respecte a la moció 35, el Partit Popular votarà en contra, tret del punt número 1.
Com ja ha dit anteriorment un grup municipal, el plantejament inicial era molt
diferent i ara les coses han canviat.
Nosotros desde el Partido Popular estamos de acuerdo con que nadie puede
apoyar o promover discursos populistas, fascistas o racistas que incentiven el odio.
No únicamente a los colectivos que ustedes hacen referencia en la moción, sino a
todos los ciudadanos, piensen como piensen, o sientan como sientan.
Nosotros creemos que toda aquella fuerza política que respeta la ley y la
Constitución es digna de nuestro respecto. Seguramente hay muchas cosas que no
me gusten de otras fuerzas políticas, pero no por ello voy a negarles la posibilidad
de que puedan expresarse. Los ciudadanos decidirán si son dignos de obtener su
apoyo o no. ¿O es que son ustedes quienes reparten carnets de buenos o malos?,
¿ustedes deciden quién es populista y quién no, quién es fascista o no y quién es
racista o no?, ¿bajo su visión particular creen y pueden decidir si es populista o
fascista? Porque a mi entender, el presidente Torra muchas veces da muestras
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evidentes de alguna de las actitudes que ustedes describen.
¿Es racista o supremacista que el presidente Joaquim Torra, cuando describe al
PSC, o al PP, o a otros catalanes, diga que todos los catalanes que desean seguir
siendo españoles, están fuera de la comunidad catalana?
¿Según usted es racista cuando decidió el Sr. Torra escribir un artículo en el año
2012, titulado “La lengua y las bestias” a quienes, siendo catalanes de nacimiento o
de adopción, tienen el castellano como lengua habitual, “bestias con rostro
humano”, “carroñeros”, “víboras” e “hienas”?
¿Según usted son racistas las afirmaciones en los tuits que ha ido dejando el Sr.
Quim Torra, “los españoles solo saben expoliar", “vergüenza es una palabra que los
españoles hace años que han eliminado de su vocabulario”, “fuera bromas,
señores, si seguimos aquí algunos años más, corremos el riesgo de acabar tan
locos como los mismos españoles”? Estas son afirmaciones que ha hecho el
president Torra.
¿Es populista o es temerario reivindicar la vía eslovena para solucionar el problema
evitando pronunciarse, sin tener en cuenta que hubo muertos?, ¿es populista o
fascista pedir a los CDR que sigan presionando para conseguir la república?
Ustedes además plantean cordón sanitario, y nosotros, el Partido Popular, hemos
sufrido ese cordón sanitario en varias ocasiones. Ustedes mismos, cuando eran
Convergència i Unió, se fueron al notario para decir que no pactarían con nosotros.
Luego no lo cumplieron, pero la intención estaba ahí. O el mismo tripartit, el PSC,
ERC e Iniciativa, firmaron el pacto del Tinell en el que se comprometían a excluir
explícitamente al Partido Popular de todos sus acuerdos.
Por tanto, nosotros no vamos a ser como ustedes, así que no daremos apoyos,
salvo el punto número 1. Gracias.

SR. GARCÍA MUÑOZ (ERC-AM)
Sobre la moció per rehabilitar l’oratori del cementiri de L’Hospitalet, de nou, un nou
cas de patrimoni de la ciutat en perill, que davant la inacció i la deixadesa, continua
degradant-se. En molts casos, això acaba en la seva destrucció. Ho veiem amb el
carrer Xipreret, sense que s’actuï malgrat les reclamacions dels veïns i veïnes. Ho
veiem amb la masia de Can Rigalt, que hem reclamat en diferents ocasions en
aquest Ple, mentre se segueix permetent la seva degradació. Ho veiem amb l'antiga
fàbrica de Can Trinxet o el castell de Bellvís, que ha portat a l’organització del
veïnat per reclamar la seva defensa i conservació i ho veiem amb el nostre
patrimoni agrícola en perill per l'especulació urbanística que vol construir a Cal
Trabal.
Nosaltres defensem la protecció del patrimoni i per això votarem a favor d’aquesta
moció.
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Respecte a la moció 35, ens sembla d’entrada, molt greu la impunitat amb la que
grups feixistes actuen i se'ls permet actuar als nostres carrers. Més greu encara
quan ho fan en equipaments municipals i encara més greu, quan ho fan fent ús
d'equipaments municipals sense cap tipus de permís.
Tant la CUP-PA com el nostre grup, ja vam demanar que s'impedís l'ús
d'equipaments municipals sense cap tipus d'autorització. Fa tan sols tres mesos
vam aprovar en aquest Ple declarar L'Hospitalet com a ciutat Antifeixista. Tot i així,
l'acte es va acabar celebrant, lamentablement davant la passivitat del govern
municipal. Possiblement no serà l'últim.
Ens crida mot l’atenció aquesta moció tal com està plantejada. En un principi la
compartíem en gran part, amb matisos. Ara ens trobem que se’ns han canviat els
acords i uns acords que podíem compartir i estar d’acord, per exemple, establir un
nou protocol d’actuació, per evitar de manera proactiva la utilització d’equipaments
o espais públics, per a la realització d’actes d’ideologia feixista, que podríem
compartir al 100%, tornar a demanar el compromís de les forces polítiques de
l’Ajuntament de L’Hospitalet de fer un cordó sanitari per evitar discursos populistes,
feixistes i racistes, el podríem compartir també, i ara se’ns presenten uns acords
que no tenen res a veure.
Llavors nosaltres, del primer acord, ens abstindrem, perquè no veiem quin sentit té i
quina relació té amb l’acte que es denuncia a la part dispositiva de la moció. I els
següents els votarem a favor.
I volem aprofitar també per fer un seguit de preguntes que hem registrat i hem
presentat al govern i que no se’ns han contestat i se’ns ha demanat una pròrroga i
llavors volem fer manifestes aquí al Ple aquestes preguntes: Es va rebre per part de
l’Ajuntament alguna sol·licitud de permís per a la celebració d’aquest acte? El
govern municipal va concedir permís per celebrar-ho?
En cas que no hi hagués un permís concedit, perquè l’Ajuntament no va impedir la
realització d’aquest acte en una instal·lació municipal? Ja que no es va impedir la
celebració de l’acte, quines accions o gestions encaminades a que no es realitzés
l’acte va realitzar l’Ajuntament abans i durant l’acte?
Quins van ser els costos econòmics per a l’equipament, subministraments,
personal, seguretat, material, neteja, desperfectes, etc., derivats de la celebració de
l’acte?
El govern té previst executar alguna mesura o acció legal jurídica o administrativa
contra els organitzadors de l’acte? S’ha percebut algun import econòmic en
concepte de taxa, lloguer, llicència d’ús o qualsevol altre concepte per part de
l’Ajuntament o del consistori, del bar de l’equipament?
Qui gestiona el bar del camp municipal de futbol del Gornal? Quines són les bases
amb les quals es va adjudicar el bar del camp municipal del Gornal?
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El govern té previst revisar i, si s’escau, retirar l’actual concessió del bar del camp
municipal de futbol del Gornal, després d’haver realitzat aquest acte sense
autorització municipal? Sol·licitem veure també l’expedient de la concessió del bar
del camp municipal del Gornal.
Deixem aquestes preguntes aquí. Manifestar la nostra sorpresa per aquest canvi de
moció. Lamentar també que no hagi estat una moció útil i relativa al tema que ens
ocupava i aquest canvi sobtat dels acords. Moltes gràcies.

SRA. CARBALLERIA PASCUAL (ICV-EUiA-PIRATES-E)
Sobre la moció 34, moció per rehabilitar l’oratori del cementiri de L’Hospitalet,
votarem a favor, com qualsevol proposta que es presenta aquí al Ple sobre la
defensa del nostre patrimoni. Considerem que hem d’intentar preservar i mantenir
tot el patrimoni que tenim a la ciutat, i aquest és un element que és susceptible de
ser protegit i així ho expressem.
Pel que fa a la moció per evitar l’ús dels equipaments municipals, per part de partits
o entitats d’ideologia feixista, votarem a favor amb aquest nou redactat de la moció.
Considerem que ara mateix, ja no parlem de cap acte en concret, sé que aquesta
moció la presenten per un acte en concret que s’ha fet a la ciutat, però sí que és
veritat que des de fa molt de temps hi ha paraules, com poden ser feixisme,
república i moltes d’altres, democràcia, justícia, que cadascú les fa servir segons li
convé.
Llavors, amb aquests nous acords de la moció, ja es basa en normes i acords que
ja hem pres entre tots, que són aquests, organitzacions o entitats que s’han declarat
il·legals perquè no compleixen una sèrie de normes i requisits que entre tots hem
fet, doncs aquestes no podran fer aquests actes. I també el segon acord, on parla si
considerem que hi ha alguna actitud feixista, racista o xenòfoba, doncs el què hem
de fer és denunciar-la i aconseguir que aquesta entitat, organització o partit,
esdevingui il·legal, si ho ha de ser.
Per tant, per a nosaltres, aquest nou redactat està més d’acord amb el que
nosaltres pensem que ha de ser i per tant la votarem a favor.

SR. GARCIA VALLE (CIUTADANS)
Muchas gracias. Bueno, la primera moción la votaremos a favor, rehabilitar el
oratorio del cementerio de L’Hospitalet, nos parece una buena opción.
En cuanto a la otra, pues evidentemente, es que esto es una moción complicada.
Lo primero que tengo que decir aquí, es que a pesar de que estoy muy distante de
la ideología del señor Cristian de la CUP-PA, tengo que reconocer que como
mínimo es coherente en sus exposiciones, es coherente. Y ha dicho lo que tenía
que decir y estoy de acuerdo por la coherencia, no porqué esté de acuerdo en el
fondo ni en muchas cuestiones, que sabe todo el mundo la distancia que tenemos
entre nuestras posiciones políticas y las que ellos defienden. Pero sí es verdad que
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se agradece a veces la coherencia, coherencia que echo en falta en otros grupos,
por ejemplo en esta moción, como puede ser lo que dice esta moción, una falta de
coherencia, porque si bien estamos a favor en el primer punto, porque no puede ser
de otra manera evidentemente, que no se permita a partidos ilegalizados el uso,
eso es obvio, es tan obvio que sería incoherente ponerle ni una sola pega. Ahí
estaremos de acuerdo todos los grupos, probablemente.
Pero en el segundo, los grupos políticos se comprometen a denunciar ante los
tribunales todas las organizaciones que fomenten la confrontación, el odio entre la
ciudadanía, las ideologías totalitarias y de corte fascista, que atente contra las
libertades y los derechos fundamentales que ampara la legislación vigente. Y ahí es
donde yo digo lo de la coherencia del Sr. Cristian. Es decir, vamos a ver, ¿ustedes
los separatistas hablando de legislación vigente? Pero si se la saltan cada media
hora, pero si se saltan la ley de leyes, pero si intentan, todo el ordenamiento jurídico
español y el estado de derecho, pisotearlo permanentemente. Si cuando llegaban,
yo me acuerdo de verlos a ustedes en el Parlamento rompiendo las instrucciones
de los jueces e incluso diciendo verdaderos disparates en contra de la Constitución,
en contra de… oiga, aquí no podemos dejar al libre albedrío, al libre albedrío sí,
porque la gente tiene libertad para pensar como quiera, pero no al capricho y
conceder al capricho de quien considera quién es fascista o no es fascista, quién es
populista o no es populista, porque en definitiva, al final, los que están en un lado o
en otro, los extremos consideran que los fascistas son estos y el otro extremo que
los fascistas son los otros.
Por tanto, eso hay que acotarlo bien porque seguramente aquí los que nos
llevamos las bofetadas probablemente son la gente que está más o menos en el
centro, esta gente que ustedes nos llaman, estando en el centro, aún nos llaman
fascistas cuando les parece y es lamentable que se hagan estos ejercicios, porque
nada tiene que ver, porque claro, que los separatistas hablen de legislación vigente.
Por eso decía yo que el Sr. Cristian era coherente, porque ellos no aceptan eso,
esa legislación y la dicen y la defienden y no aceptan los tribunales y por lo menos
lo explicitan. No estamos de acuerdo con ellos, lo combatimos, pero tiene la
vergüenza torera de mantener ese discurso. Lo que no se puede permitir es que
ustedes hagan con esto lo que hacen. Es decir, confundir a los ciudadanos.
Mire, el Sr. Torra, por ejemplo, los comités de resistencia de la república, oiga, ¿los
consideran ustedes fascistas o no?, ¿o los que los defienden y los apoyan? Porque
el Sr. Torra ha dicho, “apreteu vinga”, a por ellos. Vamos a ver, lo mismo que
ustedes se quejan de la frase aquella de “a por ellos” cuando la policía, pues
también habría que decir que este señor hizo exactamente lo mismo. O sea, que lo
que no puede ser es que tengamos enfrentados al mundo, porque unos consideren
que los fascistas son estos y los otros, los otros, y estamos en medio y palmamos
por todos los sitios.
Mire, evidentemente nosotros aquí, en este segundo, vamos a votar en contra
porque no podemos conceder a nadie en función de la ideología que tenga y donde
esté situado, el que califique de fascista o no, porque eso sí que es banalizar las
cosas, para mí por ejemplo, pues a veces aunque no comparta las ideas
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radicalmente en contra de ellas y las combata como hay que combatirlas en las
urnas, que es el ejercicio que tenemos que hacer todos, el de la democracia más
pura y dura que son las urnas, pero las urnas legales, no confundan porque ya veo
lo que va a decir, no, no, las urnas ustedes no las quieren. Sí, queremos las
legales, no las que se ponen ahí de papel y se llenan de votos ahí en medio de la
calle, como haga falta y sin supervisores, aparte de que es ilegal porque la
Constitución no lo permite.
Entonces lo que sí hay que tener cuidado, porque aquí lo que hacemos es liar y
esto sí que genera enfrentamiento. Yo no estoy de acuerdo con que nadie pueda
poner una etiqueta a otro por sus ideas, si están dentro de la Constitución y son
legítimas como idea política, que las puede compartir o no, porque entonces
estamos banalizando lo que es el fascismo de verdad, el que se vivió en los años
40 y cuando el tema de lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial y ahí se vio lo
que se llamó y lo que se dejó en llamar su impronta como fascismo. No podemos
conceder eso a un capricho, y que mucho menos un ayuntamiento tenga que
posicionarse en esas cosas, porque aquí representamos a todos.
Mire, ¿para ustedes son fascistas los de Vox? Pues probablemente ustedes dirán
que sí y los de Vox dirán que son fascistas los que apoyan los comandos de la
resistencia de la república y tal. Bueno, pues óigame, pues ya estamos en un follón
y no podemos conceder eso a nadie. Porque seguramente ambas partes pueden
tener, nos guste o no nos guste, una cierta legitimidad democrática puesto que no
están ilegalizados, por eso hemos votado en la primera lo que hemos votado, que
ha sido a favor.
Por tanto, oiga, no confundan al personal, vamos a ser coherentes y dejémonos…
porque claro, cuando el Sr. Torra, y lo decían por aquí, que me han precedido en la
palabra, llama y lo ha escrito. No es que lo llame, es que lo ha escrito. Lo que está
escrito no se puede negar. Bestias taradas y tal. Oiga, ¿eso se podría calificar
como idea fascista?, ¿quién lo califica? Yo sinceramente creo que eso no se debe
decir, y no se pueden hacer esos ejercicios que yo creo que casi rallan en el odio
hacia otras personas.
Pero, en cualquier caso, oiga, está defendiendo una idea política que yo la combato
radicalmente, pero si está dentro y no está ilegalizado, pues obviamente aunque la
combatamos y no estemos de acuerdo con ella, pues seguramente la Constitución
también lo ampara. Porque, mire, ustedes no quieren la Constitución, pero la
Constitución es la ley de leyes y la que nos da amparo a todos, a minorías, a
mayorías, la que hace… porque, por ejemplo, oiga, ¿podría una fuerza política
ilegalizar por ejemplo la concesión, aunque sea minoritaria, una concesión católica?
No. ¿Sabe por qué? Porque la Constitución defiende también a las minorías y por
mucho que ustedes quieran y yo esté en contra de cómo se postulan para romper
este país, para hacer algo que es claramente, con esta Constitución, ilegal e
ilegítimo, pues al final tampoco cabría criminalizarlos hasta el punto de calificarlos al
120% la idea que dentro de la Constitución defendiéndola por cauces democráticos,
podría valer si ustedes consiguen al final que en Cataluña tengan ustedes un 80 o
un 90%. Hay que tener en cuenta también que si hay un 10 o un 15, un 20% que no

…/…

200

quiere, también hay que respetarlo. Pues, hombre, tendrían mucha más legitimidad
que la que tienen ahora mismo, que están hablando de un 40 y tantos por ciento,
eso siendo muy generosos.
En cualquier caso, es que me veo obligado por coherencia y sobre todo porque me
parece que esto es lamentable, que concedamos al capricho de quien quiera
criminalizar a alguien y banalizar el tema del fascismo, por eso Sr. Monrós, y se lo
digo sin ninguna acritud, no se enfade porque veo el rictus que pone y la verdad es
que yo no quiero, simplemente, más que hacer un ejercicio de responsabilidad para
que recapacitemos todos y que, oiga, y le doy toda la legitimidad del mundo para
que usted escriba lo que quiera en una moción, pero sí es cierto, como no podía de
ser de otra manera obviamente, pero sí es cierto que nos vemos obligados a votar
en contra de estos dos puntos y el cuarto pues oiga, que se traslade a quién se
quiera, no hay problema y sí tengan en cuenta una cosa, no es bueno este
enfrentamiento tan radical, banalizando permanentemente el fascismo, porque
ustedes a cualquier persona que no comulga con sus ideas, no lo digo por usted Sr.
Monrós, estoy hablando a nivel general, no lo digo por usted, bueno pues que no le
dé igual, porque debería no darle igual, porque esto es serio, pues lo criminalizan,
fascista. No hay más que ir y atender las redes sociales que tampoco es un
referente, porque la verdad que ahí cualquiera puede decir un disparate en la
impunidad y tras un teclado que no tiene mucha responsabilidad, que habría que
corregir eso, pero que lo digan ya ustedes en las instituciones y que permitan que la
gente sea capaz de poner sellos, banalizando el fascismo, me parece que no es un
ejercicio precisamente de que nos podamos…
Y tenemos que entendernos, ¿sabe por qué? Porque al final los ciudadanos lo que
quieren es que se ocupen de sus problemas cotidianos del día a día, del trabajo, del
paro, las listas de espera y tal y cual y que acabemos de una vez con esta
machacadura del barco hacia Ítaca, llevándose por en medio lo que haga falta. Ya
está bien, hombre, entendámonos y primero atendamos lo que necesitan los
ciudadanos de Cataluña y España, que es trabajo, dignidad en el trabajo, salarios
dignos, que no haya cola en las listas de espera. Eso le interesa a los ciudadanos y
todo esto son historias para enfrentar y para radicalizar un tema, y para seguir
viviendo de esta historia cuanto más largo mejor. Y ya está bien.
Y se lo digo de verdad, Sr. Monrós, con todo el aprecio que le tengo a nivel
personal y sin ninguna acritud, porque cuando usted y yo hablamos a nivel
particular, en muchas cosas coincidimos. Sí, que es verdad que hablamos, ¿es que
no se puede hablar aquí de las cosas que se hacen a nivel particular?, o ¿es que
esto está vedado?, ¿no podemos tener buena relación? Otra vez estamos en lo
mismo, no se molesten. Son discursos que no les gustarán, pero que yo les digo, y
fíjense que poco leo, porque sinceramente yo no vengo aquí a soltar un discursazo
ahí leído, es que además no me gusta, es que me encuentro mal. Digo lo que me
sale del alma, del corazón, seguramente muchas veces eso me lleva a error,
porque el no tener los guiones ahí, estar tres días, como algunos que se lo leen
cuarenta mil veces para no equivocarse, pues hace que uno cometa errores.
Pero en cualquier caso, no votamos a favor y mucho más cuando han cambiado la
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moción, que aquí al final lía una que no tiene nada que ver lo que dice en el cuerpo
de la moción con lo que se dice al final, y sinceramente me sabe fatal que usted me
ponga esa cara porque crea que yo estoy agrediéndole a usted directamente, que
no es así.

SR. BELVER VALLÉS (PSC-CP)
Gràcies, Sra. Alcaldessa. Jo per posicionar-me en la moció número 34, la
rehabilitació de l’oratori del cementiri. Seguint el que ja hem manifestat a l’inici del
Ple, manifestem exclusivament el nostre vot, sense entrar en el fons de la qüestió i
votarem favorablement aquesta moció.

SR. GRAELLS VEGUIN (PSC-CP)
Començant per les preguntes del Sr. Coque, dir-li que aquest ajuntament no va
autoritzar l’acte de la paella. Jo no faré nom de sigles perquè, a diferència d’altres,
no vull fer publicitat de la ultradreta amenaçant, que tenim també aquí a Catalunya i
per tant, aquesta paella es va fer sense l’autorització de l’ajuntament, i vam actuar
de manera proactiva perquè vam comunicar prèviament, tant a qui feia la paella
com al que la convocava, per tant, el gestor que porta el bar i el grup polític, o el
que sigui, que convocava la paella, per recordar-los que un espai com un camp de
futbol no era un espai adient i, a més a més, no havien demanat autorització i per
tant no tenien l’autorització.
Ni argumentant ni fent de jutges, perquè això no ens correspon a nosaltres, perquè
sí pensem que som en una democràcia, nosaltres no som un poder judicial i per
tant, no pertoca a un ajuntament o a un grup municipal o a un govern, decidir qui té
dret o qui no té dret en base al seu color ideològic, això és cosa dels jutges,
claríssimament. Hi ha qui es sorprèn quan en aquest acord, que planteja el
representant de Convergència, es parla de que qui ha d’il·legalitzar un grup o si
hem de prohibir alguna cosa en base a uns termes ideològics, que no siguin els
jutges. Què vol, que siguem nosaltres jutges? Jo crec que alguna cosa se’ns
escapa en els conceptes democràtics.
Després, l’acte, la paella, com sabem, es va produir, i això perquè? Home,
qualsevol ciutadà entén per sentit comú, jo sóc regidor del barri i quan nosaltres
vàrem veure el problema, com a equip de govern, perquè nosaltres parlem com a
equip de govern i decidim de manera previ debat entre tots, i amb les aportacions
de tothom, què hem de fer? Jo, com a regidor de barri, vaig dir, jo no vull conflicte
en el barri on jo sóc regidor. No vull fer d’altaveu de determinades pràctiques
polítiques, que viuen de l’enfrontament al carrer i que per tant, el que toca fer és el
mínim soroll possible. Si això hi ha qui no ho entén, nosaltres estem tranquils
perquè la immensa majoria de ciutadans això ho entendran.
Què vam fer? Reduir el mal al màxim, després ja són criteris policials que es
consensuen, com és lògic, i on sempre que hi ha una picabaralla al carrer s’intenta
separar, tenir uns en un lloc, uns en un altre, perquè no es matin entre ells.
D’acord? És evident que la manifestació amb la que jo m’hi puc sentir identificat en
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molts casos, perquè hi havia alguns veïns, molt pocs, del Gornal en la manifestació
en contra de que allò es celebrés, desperta les meves simpaties. Ara una
manifestació o una contramanifestació no ha de ser per arrogar-se el paper de la
policia, i agredir els altres, perquè entenen que no tenen dret a fer-ho. Això no li
pertoca als manifestants i per tant, hem d’evitar la confrontació al carrer.
Amb això hem aconseguit que se’n parlés aquell dia malauradament, per l’altaveu
que van fer altres, d’aquest partit, i que entre tots o molts, amb el mitjans de
comunicació li estem fent una publicitat que acabarà provocant, precisament, no és
que utilitzin aplicant la llei actual, si la canviem la canviem, no que utilitzin un espai
municipal, no, que vinguin aquí al Ple i utilitzin un d’aquests seients, gràcies a la
publicitat que alguns els hi esteu fent. I vés que no us ocupin el local que vosaltres
ara esteu utilitzant, més la subvenció, els assessors. Mira com podem acabar.
Per tant, poca demagògia en aquest sentit, perquè aquí guanyar-se el carrer, els
carrers seran sempre nostres, perdona, nostres, hi havia un que deia, “la calle es
mía”. A mi els nostres, tampoc m’agrada, perquè el nostre és el vosaltres, els ells,
tots. Els carrers són de tots i no els hem de guanyar, la democràcia no es guanya a
la guerra, la democràcia es guanya a les urnes i a mi aquestes afirmacions, d’estem
legitimats malgrat la llei no ens empari. No senyors, en democràcia la llei s’ha de
complir i com estem molt acostumats a que aquí todo vale, avui hem fet un exercici,
diversos grups, de molt poca democràcia, d’acord? De molt poca democràcia.
I després, clar, el Partit Popular I Ciutadans voten que no a un punt que és molt
semblant a lo del cordó sanitari, que jo compartia i nosaltres el compartíem, però on
ens comprometem aquí senyors, que vostès PP i Ciutadans han votat en contra
d’aquest compromís, de no subscriure cap tipus d’acord o pacte, sigui directe o
indirecte, ni fer prosperar votacions en aquest Ple en el futur, que impliquin la
complicitat o el suport de partits que defensin postulats totalitaris, etc., etc. Vostès
parlen aquí com si aquí no hi hagués història.
Miri, a Europa, la dreta europea ha aprés del passat. La dreta espanyola, entre
altres coses perquè va haver-hi una transició, que no va ser rupturista
afortunadament, i va tenir una part molt positiva, va tenir com a negatiu que la dreta
espanyola encara no ha desconnectat del tot del feixisme, a diferència de la dreta
belga, la dreta alemanya, la dreta francesa, a on s’han practicat els cordons
sanitaris. I sap què volen dir els cordons sanitaris? Cap pacte, cap acord directe o
indirecte amb partits que defensin el passat feixista, com en el nostre país, on tenim
encara el dictador enterrat en un lloc públic. I si no són capaços de desconnectar de
tot això, vostès estan col·laborant amb aquestes pràctiques. Recordem que Hitler
va guanyar el poder en unes eleccions democràtiques.
El pacte d’Andalusia, vist amb aquesta òptica europea, és el pacte de la vergonya.
El pacte de la vergonya. Vostès, a diferència de la resta d’Europa, estan governant
amb els vots d’un partit feixista i això trenca tots els acords que hi ha hagut a
l’Europa democràtica. Som la vergonya d’Europa. Al Partit de Ciutadans, el seu
grup europeu li ha demanat explicacions per aquest acord. I és un acord de govern,
no és un acord programàtic, però vostès estan governant amb tres partits que han
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votat el mateix govern.
Per tant vostès trenquen el que, per exemple, els belgues, que mirin que tenen uns
greus problemes de governabilitat, mai han volgut pactar entre ells, ni deixar entrar
al govern del seu país, perquè sempre s’han negat a tenir el suport de la ultradreta
del nacionalisme flamenc, per exemple. Per no parlar dels francesos, que fins i tot
tenen molts processos electorals de segona volta, i en segona volta s’alien tots,
dretes i esquerres, per a què el Front Nacional no pugui tenir cap mena de joc
polític. Vostès no han fet això a Andalusia. I per tant, són la vergonya d’Europa.

La Sra. Secretària demana al Sr. Graells el posicionament a la moció.

A favor.

SR. MONROS IBAÑEZ (CiU)
Bé. Aniré contestant per al·lusions, sense dir... tothom ho entendrà.
No he tingut cap brot d’ordre, he intentat sempre ser una persona d’ordre i, fins i tot,
quan algú pugui pretendre entendre que estic en desordre o faig alguna cosa amb
desordre, la faig molt ordenadament perquè penso perquè ho estic fent. Aquesta
primera.
Dos, respecte al que s’ha dit del Quim Torra, jo no sé si és cert o no és cert que va
dir allò en el seu moment, ni ho posaré en dubte, ni a favor ni en contra, però sí que
sé que jo he viscut fets com són que un president de govern de tot el país va
permetre l’actuació policial de la Guàrdia Civil i la Policia Nacional en un referèndum
que per molt il·legal que diguin que és, era innecessari entrar a llocs com a l’Institut
Vilumara, que hi havia persones joves i grans sense cap arma de destrucció
massiva, que no fos una urna de plàstic i els atonyinessin.
És a dir, un que fa les coses bé, es podia estalviar això, perquè no calia fer certes
coses i es van fer. No calia que la persona que presideix la foto d’aquesta sala, el 3
d’octubre sortís dient un deplorable discurs en contra d’una part de la població.
Abans algú ha parlat de percentatges i ha dit que, si arribéssim al 90%, podríem ser
independents, però s’hauria de tenir en compte el 10%. No en compte, en
democràcia s’ha de tenir en compte a tothom i jo encara no he conegut cap norma
escrita, segurament a l’Estat Espanyol, de què vol dir que és la majoria perquè què
és la majoria? Si som 100 persones, 51 som majoria?, doncs jo sempre ho dic,
quan algú vulgui saber exactament si té o no té majoria, que convoqui el
referèndum aquest o l’elecció que sigui i provin a veure un resultat. Suposo que no
ho proven per por.
Després, jo no he pactat amb una formació política que comença per be baixa a
Andalusia. No, jo no hi he pactat. Hi han pactat dos partits, un sí i l’altre, que està
tripartit amb ells, porta cinc hores explicant-me que estoy pero sin estar en ti, que és

…/…

204

genial això, o sigui, jo estava però no apareixia, cap problema. I aquest mateix partit
que diu que ells no són els que defensaven i recolzaven al Sr. Mariano Rajoy.
Davant de totes aquestes coses, nosaltres hem presentat una moció amb l’intent
d’ordenar una situació i portar-la endavant i que arribéssim a un pacte. Que aquest
pacte entenc que hi hagi formacions polítiques que no els hi agradi prou. També és
veritat que alguns han dit que no estaven d’acord amb tot el que havíem proposat
abans de fer les modificacions. Doncs, com sempre he dit, el Partit Demòcrata quan
presenta una moció, crec que hi ha molts regidors d’aquesta sala que han
comprovat sempre que si se’m crida per negociar o canviar les coses, es pot fer. I
en alguns casos, hi ha alguns que no ho han fet o no ho han fet mai.
Reconec que és evident que avui he traslladat aquests canvis d’acords a les 9 del
matí, i precisament ho deia a la Junta de Portaveus, quan era al vespre, estava en
modo pensant que el Ple era a partir de la tarda, sincerament, com que sempre són
a la tarda vaig pensar tal. Però ahir al vespre, vaig dir, ostres, no, és a les 10 del
matí. Els hi he de fer arribar i en aquest cas, és mea culpa. Ha arribat tard aquest
canvi, perquè aquest canvi el teníem fet, aquesta proposta de transacció que
s’havia fet, el teníem a les 3 o les 4 de la tarda d’ahir. Per tant, el podia haver
passat immediatament però l’anava a passar al matí pensant que el Ple era a la
tarda i per tant, ens donava temps de poder-ho fer arribar amb tranquil·litat, i en
aquest aspecte s’ha de demanar disculpes quan un no ho fa prou bé.
Però, torno a repetir, dir que no m’agradava o que podia ser millor, doncs hem
tingut molts dies perquè algú em proposés canvis, com algunes vegades s’ha fet, i
jo sempre hi he entrat a negociar-ho, a esmenar-ho, a intentar-ho fer i altres
vegades no ho hem fet. Per tant, escolteu, vull dir, les coses també diguem-les pel
seu nom. Per tant, agraeixo el que cadascú ha aportat i la votació d’aquestes
mocions.

SRA. ALCALDESSA
Sr. Monrós, s’ha de dir que és cert que vostè les ha presentat a les 9 o 9 i 10, però
hem tingut sis hores per mirar-la. Vull dir que portem una bona estona aquí al Ple
perquè tothom s’ho pugui mirar. Agraïm el reconeixement que ha anat una mica
tard però, en fi, portem sis hores i crec que són unes quantes per poder mirar-se la
moció.
A continuació l’Alcaldessa-Presidenta, obre un segon torn d’intervencions en
el debat.
SRA. ESPLUGAS GONZÁLEZ (PP)
Gracias Sra. Alcaldesa. Yo creo que al Sr. Graells le ha cogido un bajón de azúcar
o algo, porque sinceramente ha hecho unas afirmaciones que realmente
sorprenden, o eso o significa que ustedes están más nerviosos de la cuenta, por los
posibles resultados que se puedan derivar de las elecciones municipales que hay
en mayo, y puedan entrar fuerzas políticas que a ustedes no les gusten y con los
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que no quieran pactar.
Yo les recuerdo que en este consistorio ya hemos tenido la experiencia de tener
una fuerza política, Plataforma por Cataluña, que estuvo presente en la legislatura
pasada con dos concejales y con la que muchas de las cosas que se pactaban, se
pactaban de manera, con grandes mayorías y ellos también incluían su voto
positivo. Por tanto, efectivamente, cuando los diferentes partidos de los grupos
municipales presentaban mociones, esa fuerza política también votaba a favor y
muchas veces salían adelante con el apoyo de esa fuerza política. Por tanto, era
una fuerza democrática, se presentó a las elecciones, sacó dos concejales, luego
se volvieron a presentar, no salieron elegidos y ya está. Simplemente eso.
Sr. Graells, yo lo que quiero decirle es que usted no se vaya fuera, no hace falta
irse fuera de España. Hablemos de España y hablemos que ustedes el Partido
Socialista, está gobernando en España gracias a una moción de censura que fue
apoyada por independentistas y por gente que es amiga de los terroristas. Ahora
resulta que Otegi es un señor de paz, es un hombre de paz. Pero en cambio
ustedes se niegan a ver, en el resto de fuerzas políticas alguna virtud que puedan
tener en sus filas. Nosotros no somos como ustedes, y lo hemos demostrado
muchas veces y muy orgullosos de serlo, Sra. Alcaldesa. Ustedes son Partido
Socialista y nosotros somos el Partido Popular. Nosotros no vamos a hacer como el
pacto del Tinell, no vamos a arrinconar a nadie.

SR. GARCIA VALLE (CIUTADANS)
Mire, Sr. Graells, de verdad es que usted… en fin, lo que ha dicho usted… tantos
disparates ha dicho. Mire, a ustedes lo único que les interesa es volver a la cultura
de la España de rojos y azules, se desenvuelven muy bien ahí, despertar los viejos
instintos y malos instintos de la gente, para que ustedes puedan salir ahí diciendo
que en el lado que están, porque los demás son lo de siempre, los fascistas, los no
fascistas. Despertar la España de los rojos y azules que ya está bien y que bastante
nos hizo pasar.
Y mire, en cuanto a lo de hacer ruido posible, ruido posible bueno, ustedes podían
haber evitado ese ruido porque de cualquier manera ¿quién suspende el día
anterior los entrenamientos, y se ve en las redes sociales de la actividad deportiva,
de esa instalación municipal? ¿Por qué se permite que se suspenda? ¿Quién tiene
la potestad de suspender eso para acuitar esas cosas? ¿Y por qué no se actúa en
el momento? ¿Y por qué no se llega y se dice, porque se ve en las redes sociales y
están pendientes de ellas?
Al final, en el fondo, es mentira. A ustedes lo que les interesa es el ruido, porque lo
llevan haciendo siempre. ¿Quién mete el ruido en Andalucía? ¿Quién rodea el
Parlamento intentando, la soberanía del Parlamento, solaparla, llamando a hacer
escraches en el Parlamento? ¿Quién lo hace sino los socialistas? Porque todavía
no han acabado ustedes con la pataleta de que los ciudadanos andaluces los han
echado del gobierno.
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A ver si lo asimilan y lo digieren de una vez, que al final ustedes llevaban ya casi 40
años y evidentemente el pueblo andaluz después de cuarenta mil historias de haber
sacrificado hasta la extenuación, teniendo ahí esa grandísima red de corrupción
que ustedes han tenido allí, de los ERE, que ya veremos como acaban con eso, si
no acaban la mitad del partido en la cárcel, y de red clientelar de la más feroz y
como les molesta porque los van a quitar del medio, pues llaman a la gente
haciendo un escrache al Parlamento, que es donde está la soberanía del pueblo,
porque les guste o no les guste, y no hemos hecho ningún pacto con Vox porque
ustedes quieran, Vox tiene 400.000 votos, hombre, y está ahí porque lo han puesto
los ciudadanos andaluces y los tiene. ¿Dígame usted por qué los tiene?

SR. GRAELLS VEGUIN (PSC-CP)
Yo creo que al Sr. Miguel le falta cultura política, porque si de verdad tuviera cultura
política vería qué está pasando en Europa y evidentemente cuando usted dice que
nosotros vivimos todavía con lo de los rojos y azules, lo que no queremos es volver
a los rojos y azules, y ustedes están abriendo ese camino y ya sabe que en Europa
lo que está pasando en Italia, lo que está pasando en Hungría, lo que está pasando
en Francia con el crecimiento de la ultraderecha, son fantasmas que se pueden
convertir en realidad y ante esos temas ninguna broma.
Usted no tiene cultura política, vaya por Europa, lea un poco los periódicos, lea lo
que le dijeron sus grupos de referencia europea, que no tenían nada claro cómo es
que se les había ocurrido pactar con la ultraderecha xenófoba, machista, homófoba,
etc. Tenemos textos de Vox que son de ultraderecha, fascistas y ustedes han
permitido, de la mano de una derecha que todavía no se ha reciclado, vuelvo a
decir, porque en este país se hizo una transición democrática no rupturista y parte
del franquismo continuó con la derecha y no tienen claro esos conceptos. La
derecha europea sí que tiene, porque es una derecha avanzada, que no
compartimos nosotros su ideología, pero con la que la socialdemocracia ha pactado
antinatura, para impedir dar el juego a la ultraderecha.
Y le diría a la Sra. Esplugas, representante de lo que queda del Partido Popular,
porque dice que yo me pongo nervioso, pero ustedes tendrían que estar bastante
más nerviosos porque está usted sola ahora, pero la veo muy tranquila, pero a
veces aquello de que la ignorancia es muy atrevida. Yo lo que le diría es… ya no le
digo nada.

SR. MONROS IBAÑEZ (CiU)
Sra. Sonia Esplugas, vostè també hi era a la legislatura anterior, jo també i alguns
dels que som aquí. Plataforma per Catalunya, crec recordar, primera, la composició
del consistori de fa 4 anys donava una majoria absoluta entre el Partit Socialista i
Esquerra Unida-Iniciativa, per tant, moltes vegades en certes mocions el consens
era més difícil.
Però dit això, quan Plataforma per Catalunya presentava mocions, ells podia ser,
com que tenien llibertat per fer-ho, ens votessin mocions dels altres perquè el seu
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vot era lliure, però crec recordar que la resta de grups votàvem quasi sempre, per
no dir sempre, en contra del que presentaven sistemàticament, per la seva forma
d’actuar.
Crec recordar que era bastant així, sinó el 100%, la majoria de partits representats
votàvem en contra sistemàticament de tot el què presentava Plataforma.
Evidentment Plataforma votava el que volia i podia ser que votés a favor mocions
que presentàvem, però crec recordar que la majoria dels grups que hi havien en
aquell moment, votàvem, sinó el 100%, votàvem en contra sistemàticament les
mocions que presentaven, perquè enteníem que era un partit feixista i xenòfob. I
això ho fèiem i no passa res, i vostès també ho feien.

SRA. ALCALDESSA
Quedarien aprovades les dues mocions i passaríem a l’últim apartat que serien les
mocions... Jo ja sé que portem molt de temps però si callem una mica, Sr. Monrós.
Passem a les mocions de la CUP-PA.

La Sra. Alcaldessa-Presidenta, finalitzat el debat, declara aprovades les
mocions números 34 i 35, amb el resultat de la votació que es recull a continuació,
en cadascuna d’elles.
MOCIÓ 34.- PER
L’HOSPITALET.

REHABILITAR

L’ORATORI

DEL

CEMENTIRI

DE

Aquesta moció ha estat aprovada íntegrament amb 26 vots a favor dels
representants del PSC-CP, Srs./Sres. Núria Marín Martínez, Francesc J. Belver
Vallés, Cristian Alcázar Esteban, José Castro Borrallo, Manuel Brinquis Pérez, José
M. García Mompel, Jaume Graells Veguin, Jesús Husillos Gutiérrez, M. Ángeles
Sariñena Hidalgo, Rocío Ramírez Pérez i David Quirós Brito; dels representants de
CIUTADANS, Srs./Sra. Miguel Manuel García Valle, M. Carmen Esteban
Fernández, Rainaldo Ruiz Narváez i Jesús Amadeo Martín González; dels
representants d’ICV-EUiA-PIRATES-E, Sres./Sr. Ana González Montes, Juliana
Carballeira Pascual i Iván Nieto Martínez; dels representants d’ERC-AM, Srs.
Antoni Garcia i Acero i Jorge García Muñoz; de la representant del PP, Sra. Sonia
Esplugas González; del representant de CiU, Sr. Jordi Monrós i Ibáñez i de la
REGIDORA i REGIDORS NO ADSCRITA/ADSCRITS, Sra./Srs. Cristina Santón
Ramiro, Rafael Jiménez Ariza, Francisco Javier Martín Hermosín i Pedro Alonso
Navarro i amb 1 vot d’abstenció del representant de la CUP-PA, Sr. Christian
Giménez Márquez; assistents presents en el moment de la votació.
El text definitiu aprovat de la moció, és el següent:
El Cementiri de l’Hospitalet té, al seu interior, una capella o oratori que data del
1926 i que va ser construïda per Ramon Puig i Gairalt, arquitecte municipal de
l'Hospitalet, qui la va projectar durant els anys 1922-1923. L'autoria, però, sembla
innegable, doncs en un document de l'any 1926 s'insta a l'arquitecte municipal per a
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que construeixi la capella amb caràcter immediat. En la capella del cementiri Puig
s'inspira lliurement en el classicisme per a resoldre el petit edifici emblemàtic de
forma clara, simple i neta, sense grandiloqüències.
Aquesta capella, és un edifici d'aire clàssic, consisteix bàsicament en un volum
cúbic -de planta quadrada- al qual, per un dels costats, se li adossa un volum més
petit, amb columnes i escales, que fa de vestíbul d'entrada. Un arc parabòlic separa
i connecta els dos espais. Els elements clàssics serveixen per reforçar aquest
plantejament i, per tant, li són indissolubles: una gran cornisa remata el volum
principal i un frontó tripartit el d'entrada, la porta del qual apareix flanquejada per
dues columnes estriades. En el context de l'arquitectura de Puig a l'Hospitalet,
aquesta obra se situa en un punt d'inflexió, en què l'arquitecte, que des de 1915
venia temptejant diverses aproximacions a les tendències noucentistes, sembla
prendre partit per un classicisme no monumentalista, que vehicula, com en altres
autors coetanis, la peremptòria simplificació de les formes al marge de la ortodòxia
del Moviment Modern. En molts casos, aquest camí portarà a l'Art Déco i, per a
Puig, és el primer pas cap al gust pel joc de volums que, a partir de 1930,
caracteritzarà la seva arquitectura.
Amb gran portalada d'entrada i dues columnes jòniques, la capella consta d’una
façana d'arrebossat que imita carreus i que està coronada per una cornisa amb
imbricació que forma tres cossos. El central, més elevat, està decorat per una orla
decorada amb volutes. La porta d'accés té tres graons que formen una ampla
escalinata. A la part posterior de l'edifici s'aixeca un cos de secció quadrada per
sobre de la planta baixa amb les mateixes característiques i amb mètopes per sota
de la cornisa. La teulada, de quatre vessants, està coronada per una creu llatina de
ferro forjat. S'accedeix a l'esplanada on hi ha l'edifici per mitjà d'una gran escala que
confereix una ampla perspectiva al conjunt.
Per tot això, aquesta capella està inclosa dins del Pla Especial de Protecció del
Patrimoni Arquitectònic de l’Hospitalet del Llobregat.
Tanmateix, a hores d’ara i tot i que segons consta a la seva fitxa del PEPPA va ser
restaurada al 1995, aquesta capella es troba en molt estat. El conjunt de l’edifici
presenta importants esquerdes, una de les columnes jòniques està trencada i la
part principal de l’edifici està apuntalada.
Atès que aquest és un edifici que cal conservar pel seu valor històric i arquitectònic i
que, a més, que l’edifici es trobi en aquesta situació representa un perill per les
persones que visiten el cementiri, sembla evident que cal dur a terme una
rehabilitació d’aquest espai per conservar-lo, protegir-lo i, si s’escau, poder tornar a
donar-li us.
El ple, a proposta del grup municipal CiU-PDeCAT, adopta els següents acords:
PRIMER.- Instar l’Ajuntament de l’Hospitalet a dur a terme la rehabilitació de la
capella del cementiri de l’Hospitalet conservar-lo, protegir-lo i, si s’escau, poder
tornar a donar-li us.
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SEGON.- Donar trasllat de l’acord d’aquesta moció a les associacions de conserva
del patrimoni històric de l’Hospitalet i associacions de veïns de l’Hospitalet.
MOCIÓ 35.- PER EVITAR L’ÚS D’EQUIPAMENTS MUNICIPALS PER PART DE
PARTITS O ENTITATS D’IDEOLOGIA FEIXISTA.
La votació d’aquesta moció, que incorpora l’esmena formulada pel Sr. Jordi
Monrós Ibáñez en Junta de Portaveus, portaveu del grup polític municipal de CiU,
grup proponent, s’ha produït de manera separada per cadascun dels punts de la
seva part dispositiva, essent aprovada en la seva totalitat, amb el resultat
següent:
a) Acord PRIMER: ha estat aprovat amb 20 vots a favor dels representants del
PSC-CP, Srs./Sres. Núria Marín Martínez, Francesc J. Belver Vallés, Cristian
Alcázar Esteban, José Castro Borrallo, Manuel Brinquis Pérez, José M. García
Mompel, Jaume Graells Veguin, Jesús Husillos Gutiérrez, M. Ángeles Sariñena
Hidalgo, Rocío Ramírez Pérez i David Quirós Brito; dels representants d’ICV-EUiAPIRATES-E, Sres./Sr. Ana González Montes, Juliana Carballeira Pascual i Iván
Nieto Martínez; de la representant del PP, Sra. Sonia Esplugas González; del
representant de CiU, Sr. Jordi Monrós i Ibáñez i de la REGIDORA i REGIDORS NO
ADSCRITA/ADSCRITS, Sra./Srs. Cristina Santón Ramiro, Rafael Jiménez Ariza,
Francisco Javier Martín Hermosín i Pedro Alonso Navarro; amb 5 vots en contra
dels representants de CIUTADANS, Srs./Sra. Miguel Manuel García Valle, M.
Carmen Esteban Fernández, Rainaldo Ruiz Narváez i Jesús Amadeo Martín
González i del representant de la CUP-PA, Sr. Christian Giménez Márquez i amb 2
vots d’abstenció dels representants d’ERC-AM, Srs. Antoni Garcia i Acero i Jorge
García Muñoz; assistents presents en el moment de la votació.
b) Acord SEGON: ha estat aprovat 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-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 de la
REGIDORA i REGIDOR NO ADSCRITA/ADSCRIT, Sra./Sr. Cristina Santón
Ramiro, Rafael Jiménez Ariza i amb amb 8 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; de la
representant del PP, Sra. Sonia Esplugas González; del representant de la CUPPA, 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.
c) Acord TERCER: ha estat aprovat amb 20 vots a favor dels representants del
PSC-CP, Srs./Sres. Núria Marín Martínez, Francesc J. Belver Vallés, Cristian
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Alcázar Esteban, José Castro Borrallo, Manuel Brinquis Pérez, José M. García
Mompel, Jaume Graells Veguin, Jesús Husillos Gutiérrez, M. Ángeles Sariñena
Hidalgo, Rocío Ramírez Pérez i David Quirós Brito; dels representants d’ICV-EUiAPIRATES-E, Sres./Sr. Ana González Montes, Juliana Carballeira Pascual i Iván
Nieto Martínez; dels representants d’ERC-AM, Srs. Antoni Garcia i Acero i Jorge
García Muñoz; del representant de CiU, Sr. Jordi Monrós i Ibáñez; del representant
de la CUP-PA, Sr. Christian Giménez Márquez i de la REGIDORA i REGIDOR NO
ADSCRITA/ADSCRIT, Sra./Sr. Cristina Santón Ramiro, Rafael Jiménez Ariza i amb
amb 7 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; 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.
d) Acord QUART: ha estat aprovat amb 24 vots a favor dels representants del
PSC-CP, Srs./Sres. Núria Marín Martínez, Francesc J. Belver Vallés, Cristian
Alcázar Esteban, José Castro Borrallo, Manuel Brinquis Pérez, José M. García
Mompel, Jaume Graells Veguin, Jesús Husillos Gutiérrez, M. Ángeles Sariñena
Hidalgo, Rocío Ramírez Pérez i David Quirós Brito; dels representants de
CIUTADANS, Srs./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
de la REGIDORA i REGIDOR NO ADSCRITA/ADSCRIT, Sra./Sr. Cristina Santón
Ramiro, Rafael Jiménez Ariza i amb 3 vots en contra; de la representant del PP,
Sra. Sonia Esplugas González i dels REGIDORS NO ADSCRITS Srs. Francisco
Javier Martín Hermosín i Pedro Alonso Navarro; assistents presents en el moment
de la votació.
El text definitiu aprovat de la moció, és el següent:
Al ple municipal del mes d’octubre de l’any passat es va aprovar una moció per
declarar l’Hospitalet com ciutat antifeixista.
Aquesta moció, entre d’altres acords, acull el compromís dels grups municipals de
no promoure o recolzar el discursos populistes, feixistes i racistes que incentiven
l’odi contra les persones migrants, les víctimes de la violència masclista, la
comunitat lgtbi+, la diversitat religiosa i qualsevol altre diferencia cultural o
ideològica.
Tot i així, es dóna el cas que certs partits amb una clara ideologia ultradretana i
feixista han fet ús de diferents equipaments municipals per dur a terme actes de
partit.
Uns actes, que han estat publicitats de manera clara i evident a través de les xarxes
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socials del partit i dels que l’Ajuntament de l’Hospitalet ha tingut, ja hagi estat de
manera expressa o a través d’altres canals, coneixement.
Així mateix, es dóna la situació que tot i l’acord d’aquesta moció i tot i el
coneixement previ de l’Ajuntament de que aquesta formació política anava a fer ús
d’un equipament municipal, res s’ha fet de manera proactiva per evitar-ho.
Aquest fet no només constitueix un incompliment flagrant del que es va aprovar al
ple municipal si no que, també, és un greuge comparatiu amb la resta d’entitats,
associacions i partits de la ciutat els quals si que han d’estar sotmesos al reglament
i les condicions d’ús dels equipaments municipals.
La realitat social i política de l’Hospitalet, juntament amb l’experiència empírica dels
últims mesos, obliga a pensar que cal establir un nou protocol d’actuació municipal
en el casos que l’Ajuntament tingui coneixement que una formació d’ideologia
feixista vulgui fer ús d’algun equipament municipal per fer difusió de les seves
dogmes populistes, racistes i en contra dels drets humans (perquè quan parlem de
dones, col·lectiu LGTBI+ o immigrants estem parlant de persones humanes) per no
només aixecar acta i sancionar el partit si no per evitar, de manera proactiva, la
realització de l’acte en qüestió.
Si no es fa això, no només estem facilitant que aquest tipus de discurs es difongui
entre la nostra ciutadania si no que, a més, estem facilitant situacions conflictives
entre certs grups de persones que es mobilitzen en contra de la causa feixista.
El ple, a proposta del grup municipal CiU-PDeCAT adopta els següents acords:
PRIMER.- No s’autoritzarà, ni es permetrà, en l’espai públic, ni en locals
municipals, cap mena d’activitat organitzada per aquelles associacions o partits
polítics que hagin estat declarats il·legals pels tribunals competents.
SEGON.- Els grups polítics es comprometen a denunciar davant dels tribunals, tota
organització que fomenti la confrontació i l’odi entre la ciutadania, les ideologies
totalitàries i de caire feixista o que atempti contra les llibertats i els drets
fonamentals que empara la legislació vigent.
TERCER.- Els grups polítics que subscriuen aquesta moció es comprometen, ara i
en el futur a, no subscriure cap tipus d’acord o pacte, sigui directe o indirecte, ni fer
prosperar votacions en el Ple, que impliquin la complicitat o el suport de partits que
defensin postulats totalitaris i feixistes o que atemptin contra els drets i les llibertats
de les persones.
QUART.- Donar trasllat d’aquesta moció a les entitats de veïns, AMPA’s, Consells
de Districte i Consell de Ciutat de l’Hospitalet.
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CANDIDATURA D'UNITAT POPULAR-POBLE ACTIU
En relació amb les mocions presentades pel grup polític municipal de CUPPA, números 36 i 37, es produeixen les intervencions següents:
SRA. ALCALDESSA
Sr. Giménez.

SR. GIMÉNEZ MÁRQUEZ (CUP-PA)
Sis hores i mitja després de l’inici del Ple, intentarem, amb el que ens queda
d’energia, intentarem que s’entengui alguna cosa del que presentem avui.
En primer lloc presentem una moció per a la remunicipalització dels serveis públics
externalitzats, aquest grup municipal amb la voluntat d’explicar millor de què parlem
quan parlem de municipalització o remunicipalització dels serveis que l’Ajuntament
presta a la seva ciutadania i perquè instem a la remunicipalització de tots els
serveis d’aquest ajuntament.
Els acords d’aquesta moció estan pensats com un dic de contenció, davant la
progressiva externalització dels serveis que presten les administracions públiques,
concretament aquest ajuntament, fent ús de diverses fórmules administratives,
inclús mantenint la categoria de servei municipal, tot i que la gestió i la feina la
realitzin totalment des d’una empresa externa.
Per a nosaltres, els serveis públics destinats a cobrir necessitats bàsiques de la
ciutadania, no han de ser un negoci. Només per garantir això, per garantir que
ningú, sigui qui sigui, no es lucri aplicant economia de mercat als serveis municipals
que es financen des dels nostres impostos. Només per això, el sector públic local
ha de ser qui directament gestioni serveis públics com ara, la recollida de les
escombraries, el subministrament d'aigua, la neteja dels nostres carrers, la totalitat
de les escoles bressol, la neteja de les escoles i de les dependències municipals, el
servei d’atenció domiciliària, tots els serveis socials, l’atenció ciutadana del canal
multimèdia 010, així com tots aquells serveis que no es corresponen a actuacions
puntuals, sinó a serveis que el municipi necessita permanentment.
Ho creiem per principis, però també perquè amb les municipalitzacions es pot
aconseguir gestionar un servei de manera més econòmica, eficient, transparent,
compartida i participada per veïns i veïnes.
A més a més, assumint la gestió directa i per tant, portant-la a terme amb
treballadors i treballadores públiques municipals, es poden generar llocs de feina de
qualitat, amb millors i més justes retribucions, i fer justícia a tot el personal subrogat
d’aquest Ajuntament per beneficiar-se del mateix marc de drets de les treballadores
públiques de l’Ajuntament que tant defensem totes. I que finalment se les reconegui
com a companyes en igualtat de condicions.
Però la gestió directa de serveis des de l’Ajuntament comporta fer política, comporta
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assumir les funcions que dóna el vot dels veïns i veïnes de L’Hospitalet al govern
local escollit. I aquesta gestió directa és indissociable, des del nostre punt de vista,
de l’obligada transparència, control i rendició de comptes. La gestió municipal
directa de serveis comporta responsabilitats.
I per això, nosaltres també defensem que la decisió d’externalitzar serveis
essencials per a les veïnes, amb qualsevol de les seves fórmules, és una opció
política exercida amb opacitat i abandonament de funcions i responsabilitats per
part de l'Ajuntament i dels polítics que així ho decideixen i implementen.
Diem que és opaca, perquè el volum d’informació, segons una compareixença
pública signada per part de l’anterior cap de contractació de l’Ajuntament, és tan
gran, que ni tan sols els responsables municipals de la matèria tenen una visió de
conjunt del que representa la contractació externa d’aquest ajuntament, en
percentatges, volum, detall de serveis, etc. Un mapa que mostri la realitat sobre
com es presten els serveis municipals des d’aquest consistori. Nosaltres vam
traslladar la petició d’un mapa de la prestació dels diferents serveis, després de
tractar de recopilar la informació des de les vies públiques a l’abast de la ciutadania,
com la web, i fent ús de les eines del grup municipal, com fer seguiment de la mesa
de contractació i de la Junta de Govern local, de forma periòdica. El volum
d’informació és tan gran i aquesta informació es troba tan desconnectada entre sí,
que és impossible tenir clar aquest mapa de serveis externalitzats.
Aquesta moció vol donar eines per superar aquesta situació i retornar al Ple i a la
ciutadania la informació, l’obligació de retre comptes, el debat i fins i tot la capacitat
de decisió sobre com millorar els serveis públics municipals. Parlem del destí de
milions d’euros públics cada any i de controlar com es realitzen els serveis. No és
poca cosa.
Per emmarcar una mica, segons les dades estadístiques de contractació d’aquest
ajuntament, extretes del Registre Públic de Contractes de la Generalitat, durant
l’any 2017, el consistori va gastar 35,72 milions d’euros en matèria de nova
contractació pública externa. Però aquesta no és una xifra tancada, aquests 35
milions se sumen als contractes plurianuals en vigor o en pròrroga. Per tant, de nou
opacitat en la visió global.
Exemple de les xifres dels grans contractes de serveis municipals essencials serien:
la neteja viària i clavegueram per un import de més de 267 milions d’euros durant
un període de 10 anys; el contracte de la neteja d’edificis municipals, amb una
plantilla d’uns 140 treballadors i treballadores subrogables i un import d’11,66
milions d'euros per 4 anys; el contracte del Servei d’Atenció Domiciliaria, amb un
nombre de més de 120 treballadores subrogables, per donar servei a les veïnes de
L’Hospitalet i una despesa bianual de fins a 12,57 milions d'euros. I el contracte de
la gestió d’atenció ciutadana multicanal, el telèfon 010, per un import de 0,28
milions d'euros; el contracte de seguretat als edificis públics de l’ajuntament,
formalitzat al 2016, contempla un import estimat de despesa d’uns 5,7 milions.
Per tots aquests motius, demanem una sèrie d’acords que no passaré a llegir ara i
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que els teniu a la pròpia moció explicats.
La moció 37, per un L’Hospitalet lliure d’agressions sexuals i masclistes,
malauradament l’actualitat d’aquesta mateixa setmana, això estava pensat pel mes
passat, però continua sent vigent, i la gran sensibilitat despertada vers l’assassinat
de la Laura Luelmo en el seu moment, així com d’altres casos, han posat de
manifest la necessitat d’abordar en profunditat els temes que planteja aquesta
moció.
El seu principal objectiu és aconseguir fer de la nostra ciutat, de L’Hospitalet de
Llobregat, un espai lliure de masclisme. És a dir, aconseguir fer dels nostres carrers
i places, dels equipaments i activitats municipals, de les nostres comunitats de
veïnes, espais lliures d’agressions sexistes i/o sexuals masclistes i preparats per
donar una resposta ràpida i efectiva de suport a la dona agredida.
Es fa insuportable el degoteig d’assassinats, violacions i agressions que es donen
contra les dones, només pel fet de ser-ho. I per tant, totes i tots hauríem de
qüestionar-nos a nosaltres mateixes si fem tot el que està al nostre abast per
garantir un entorn segur i de plena llibertat per a les dones. Posant el focus en
l’agressor, volem remarcar que la lluita és contra el masclisme i el sistema patriarcal
que emmarca, motiva i en massa ocasions, dota d’impunitat les agressions sexistes
i sexuals. No volem generar més por entre les dones. No volem contribuir a minvar
la seva llibertat.
Volem reivindicar el seu dret a anar per tot arreu sense por, gaudint de la seva
llibertat per fer el que els hi plagui, en el moment del dia o de la nit que vulguin. I és
que aquests dies hem tornat a sentir comentaris que pensàvem que ja tothom
considerava anacrònics, com recomanar a les dones no fer esport en solitari o
augmentar les precaucions quan surten soles al carrer.
Les agressions i situacions de perill no són fenòmens aliens, externs i incontrolables
als quals les dones s’exposen. Les agressions i situacions de perill són provocades
per homes, amb noms i cognoms. Els agressors són els nostres companys de feina,
els nostres familiars, els nostres veïns. No tolerar actituds i agressions sexistes
hauria de ser el primer pas per provocar una transformació social i cultural que
eradiqui el patriarcat en totes les seves expressions.
Els homes que agredeixen ho fan perquè poden i no ho podem consentir. Aquesta
visió supremacista dels homes que consideren mers objectes els cossos de les
dones, és l’embrió de tota violència envers les mateixes.
Estem parlant de la necessitat d’un pacte social i institucional. Un pacte que
defineixi un conjunt d’actuacions i recursos per transformar escenaris, contextos,
hàbits, actituds o silencis còmplices, que fan possible l’actuació d’aquests
agressors.
Tot i que les estadístiques expressen que la majoria dels casos d’abusos sexuals es
produeixen dins l’àmbit familiar, considerem que l’ajuntament té un deure clar en fer

…/…

215

de l’espai públic del municipi un espai segur, i plenament transitable per a les
dones.
Com dèiem, volem que les dones siguin plenament lliures, però, malauradament,
aquesta societat heteropatriarcal a la qual vivim, fa que no sigui així i que moltes
dones sentim por transitant a determinades hores, per determinats carrers.
Per això, a la moció demanem fer un mapa de forats negres dins de l’urbanisme
d’aquesta ciutat i fer-ho amb una visió de gènere. Parlem d’espais mal enllumenats i
poc transitats, espais que acostumen a ser aprofitats pels depredadors sexuals i
que amb una intervenció per a la seva millora, amb més llum, més neteja, mes
vigilància, més accessibilitat, podrien deixar de ser llocs de risc per a les dones.

Essent les 16:31 hores abandona la sessió la Sra. Núria Marín Martínez,
Alcaldessa-Presidenta, i a partir d’aquest moment assumeix la presidència la Sr.
José M. García Mompel, 2on Tinent d’Alcaldia.

Un altre acord, en aquest sentit, està adreçat a possibilitar que les línies
d’autobusos municipals puguin fer parades a demanda, o intermèdies, dins del
recorregut habitual, en cas que alguna usuària així ho sol·liciti, per evitar un
desplaçament més llarg fins al seu punt de destinació, a determinades hores.
També, sol·licitem posar a disposició de totes les dones de la ciutat que estiguin
interessades, tallers d’autodefensa feminista finançats amb recursos públics
municipals. Aquests cursos formatius haurien de facilitar eines de defensa personal
que les capacités per donar resposta en cas de ser agredides, així com també les
eines necessàries per poder detectar conductes violentes i agressives al seu
voltant. En aquests espais també s’hauria de dotar a les dones d’estratègies
psicològiques per prendre consciència de les capacitats personals, l’apoderament
de la pròpia vida, que ha de ser viscuda amb plenitud i dignitat. Haurien de ser
espais de reflexió i organització, que generin relacions de sororitat.
Tanmateix, la moció que presentem avui també sol·licita aprofundir en la
conscienciació i formació en matèria de violència masclista. No només formar als
nens i nenes en l’àmbit escolar, també als i les treballadores dels serveis públics
municipals.
Cada situació de violència masclista requereix saber com hem de respondre-hi i
com hem de traslladar un posicionament ferm, per no caure en una segona
victimització de la dona que denuncia l’agressió. Gràcies.

El President en aquest moment, Sr. José M. García Mompel, per al seu
posicionament, dóna la paraula als regidors i regidora no adscrits/adscrita i a
continuació a la resta dels regidors i les regidores representants dels grups polítics
municipals, per ordre de menor a major representació.
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SRA. SANTÓN RAMIRO (REGIDORA NO ADSCRITA)
Gràcies. Votaré en contra de la moció 36 i a favor de la 37.
SR. JIMÉNEZ ARIZA (REGIDOR NO ADSCRIT)
Sí, gràcies. En contra de la 36 i a favor de la 37.
SR. MARTIN HERMOSÍN (REGIDOR NO ADSCRIT)
Gracias. En contra de la 36 y a favor de la 37.
SR. ALONSO NAVARRO (REGIDOR NO ADSCRIT)
En contra de la 36 y a favor de la 37.

SR. MONROS IBAÑEZ (CiU)
En quant a la moció número 36, remunicipalització dels serveis públics
externalitzats, ens abstindrem. Nosaltres creiem que la remunicipalització dels
serveis públics externalitzats requereix d’uns estudis, d’uns anàlisis objectius i
concrets, on es determini si aquesta municipalització és econòmicament i logística
viable, eficient i efectiva.
En aquesta moció el que veiem és que la fase d’estudi s’ha passat per alt i anem
directes a la fase d’execució. Jo crec que, igual que parlàvem del poliesportiu, hi ha
dos models i aquests dos models hem de tenir els elements suficients, de costos,
d’implantació, en el cas de que suposi un canvi cap a la municipalització, de què
significa aquest canvi, com es fa la transició a aquest canvi i nosaltres, tenint
aquesta informació, seríem més capaços de fer un posicionament de quin és el
millor dels serveis, si externs o municipals directament i, per tant, vagi aquesta
abstenció sobre aquesta moció número 36.
Essent les 16:35 hores, s’incorpora a la sessió la Sra. Núria Marín Martínez,
Alcaldessa-Presidenta.
Respecte a la moció 37, per un L’Hospitalet lliure d’agressions sexuals i masclistes
li votem a favor i tornem a fer una mica, torno a encomanar-li a la regidora
responsable, Mari Angels Sariñena, això que dèiem, que tornem a aprovar una
moció amb uns paràmetres que hem de poder sintetitzar quina és la manifestació
des de l’Ajuntament de L’Hospitalet, del nostre posicionament respecte a tot això,
perquè crec que cal un text refós de totes les mocions que hem aprovat, per tenir un
manifest o un full de ruta, digueu-li com vulgueu, de tot allò que estem implementant
en aquest tema.

SRA. ESPLUGAS GONZÁLEZ (PP)
Gracias Sra. Alcaldesa. En principio la colaboración público-privada no es mala por
sí misma, ni debe estar en cuestión constantemente. Ni la municipalización por sí
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es buena por naturaleza, ni la externalización privada es un desastre por defecto.
Desde el Partido Popular entendemos que la complementación de algunos servicios
a través de la externalización del servicio, puede representar y representa un
beneficio para el usuario. Dicho esto, es cierto que en ocasiones comporta que, en
ciertos aspectos, haya una relajación por parte de la Administración pública a la
hora de velar porque esos servicios se presten de manera correcta, porque al fin y
al cabo es el responsable y no lo hace.
Ello no exime que debamos estar vigilantes y estar atentos para que los servicios
que están externalizados desde el Ayuntamiento de L’Hospitalet, se presten en
tiempo y forma y dando un servicio óptimo a los ciudadanos, y evidentemente si ese
servicio externalizado no cumple los requisitos con los cuales se contrató, pues si
se tiene que remunicipalizar, pues se hace.
No estamos de acuerdo con que la municipalización consigue una gestión más
económica, eficiente, transparente, compartida y participada. Yo creo que eso
depende, en cualquier caso, del gobierno que esté gestionando eso. No por sí la
gestión como tal es buena, transparente y económica, si no hay unos gestores
detrás a nivel público que lo hagan como se merecen los vecinos.
Por tanto, no entendemos además a qué se refieren ustedes cuando hablan de
gestión compartida y participada por los vecinos. ¿Es más responsabilidad para los
vecinos?, ¿van a tener ahora también que llevar a cabo parte y responsabilidades
que le corresponden a la Administración? No entendemos muy bien. Por tanto,
nosotros la votaremos en contra.
Finalmente la moción 37, relativa a L’Hospitalet libre de agresiones sexuales y
machistas, el Partido Popular está de acuerdo, la votaremos a favor y nos gustaría
simplemente hacer un matiz. En el punto número 4, cuando ustedes hablan de las
paradas intermedias, nosotros entendemos que quizás también se debería trasladar
a el Área Metropolitana de Barcelona, perquè a fi de comptes també és qui porta la
competència per tal de gestionar i portar a terme tot el tema dels autobusos. Moltes
gràcies.

SR. GARCIA ACERO (ERC-AM)
Moltes gràcies. Sobre la moció número 36, de remunicipalització dels serveis
públics, manifestar que des d’Esquerra Republicana de Catalunya compartim amb
la CUP que alguns serveis sí que cal remunicipalitzar-los, com és el cas de la neteja
de la nostra ciutat, però no compartim que tots els serveis de l’Ajuntament hagin
d’estar municipalitzats.
Creiem que hi ha molts serveis que ofereix el propi consistori que, per a nosaltres,
haurien d’estar gestionats pel tercer sector, per l’economia social, pel
cooperativisme o per la petita i mitjana empresa.
I també crec que és important que no compartim que els concursos públics
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únicament basin, o en gran part, la seva puntuació en criteris exclusivament
econòmics, perquè moltes vegades el que succeeix és que aquesta qüestió
econòmica va associada, moltes vegades, a la precarietat laboral i al mal servei.
Per tant, hem d’introduir nous elements també de puntuació.
Per aquest motiu, votarem separadament els punts i votarem a favor de l’1, del 2 i
del 6 i de la resta de punts ens abstindrem.
I sobre la moció per un L’Hospitalet lliure d’agressions sexistes i masclistes, doncs
malauradament a la nostra societat la violència masclista continua assassinant a
dones, i les agressions sexuals als espais d’oci o als espais públics, en lloc de
disminuir han augmentat. Per això creiem molt oportú que les diferents
administracions públiques, de la mà i la complicitat del moviment feminista,
treballem per tal de poder revertir aquesta situació a la nostra ciutat i també al
conjunt del nostre país. Per tant, votarem a favor d’aquesta moció.

SRA. GONZÁLEZ MONTES (ICV-EUiA-PIRATES-E)
Nosaltres a la moció 36, de la remunicipalització dels serveis públics, ens
abstindrem, perquè encara que nosaltres som defensors de la remunicipalització,
de la gestió directa dels serveis que l’ajuntament ofereix a la ciutadania en general i
també hem fet propostes en aquest sentit, sí que considerem que aquestes
propostes que ens presenta avui la CUP-PA, són massa enrevessades i
burocratitzades i no veiem que siguin les més adequades. Possiblement serien
contraproduents a l’hora de realment fer efectiva una remunicipalització dels
serveis, una gestió directa. Per això ens abstenim.

SRA. CARBALLERIA PASCUAL (ICV-EUiA-PIRATES-E)
Per la moció 37, la moció per un L’Hospitalet lliure d’agressions sexuals i
masclistes, des de Canviem L’Hospitalet votarem a favor d’aquesta moció, perquè
les dones volem ser lliures, sentir-nos segures i no sentir-nos limitades per la por a
ser agredides o assassinades, com massa sovint passa.
No hi ha dia que no ens llevem amb una notícia d’agressió sexual, de violència
masclista, d’assassinats de dones a mans d’homes i un llarg etcètera. Una situació
que és insostenible, que ens posa en alerta i ens obliga a prendre mesures amb
urgència.
Valorem molt positivament aquestes propostes i el text ja hi fa referència en algun
moment, però volem posar de relleu que mesures com la possibilitat de baixar en
un punt intermedi de la línia de bus, oferir cursos d’autodefensa feminista, han de
ser mesures transitòries sempre, que s’han de prendre en moments d’emergència i
risc social com els que tenim actualment, però aquestes propostes van encarades a
modificar la conducta de la dona i el què s’ha de modificar és l’actitud dels homes
en aquest cas.
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Entenem que en moments com aquests, que són d’emergència, s’han de posar de
relleu aquestes mesures i són positives, però mai perdre de vista que les que han
de canviar l’actitud no som nosaltres, són els homes.
M’explico. Jo he de poder ser lliure de baixar on vulgui, com si no vull agafar el bus i
vull anar caminant. He de tenir la mateixa seguretat que qualsevol home i puc no
tenir ganes de fer cap curs d’autodefensa i estic en tot el meu dret. Llavors hem de
tenir sempre clar que això ha de ser sempre transitori, per millorar aquesta situació.
Per tant, votarem a favor perquè, òbviament, entenem que en aquesta situació
excepcional es requereixen aquestes mesures excepcionals, però l’objectiu és
eradicar les conductes masclistes, les agressions sexuals, la violència masclista, els
assassinats, la cultura heteropatriarcal i la resta han de ser mesures transitòries per
poder arribar a aquest punt. Gràcies.

SR. GARCIA VALLE (CIUTADANS)
Muchas gracias. La moción 37, moción para un L’Hospitalet libre de agresiones
sexuales y machistas, la votaremos a favor. Hay medidas ahí que son, lamentamos
que al final tengan que tomarse porque, y no deben ser con carácter indefinido,
porque eso demuestra precisamente todavía la falta de sensibilidad que hay en la
mayoría de la ciudadanía para defender a las mujeres, y la hay, es cierto que la
hay, es cuestión de cultura y algunas cuestiones, que yo creo que tendrían que
trabajarse desde la más temprana edad, de 0 a 3 años.
Empezar a hablar y hacer pedagogía para erradicar todavía los vicios que hay en la
sociedad, que no acaban de darse cuenta que estamos todos, tenemos que estar
todos involucrados, al margen de las ideas políticas. Aquí no caben ideas políticas,
lo que cabe es fuerza y unión por todas las partes y de no descalificar, y como he
dicho anteriormente, es que se hace uno pesado a veces hombre, que unos grupos
lo utilicen en contra de otros, porque si tú eres de aquí y tú eres de allí. Hombre, si
es que ahí no tendríamos que hacer eso. Es que lo que tenemos que hacer es, de
verdad, ponernos de acuerdo y dejar en casa, cuando venimos a estos sitios, pues
las ideas políticas de cada uno, porque esto no ayuda mucho a las mujeres, y a los
hombres que tienen que estar implicados ahí también como otra herramienta más.
De manera que yo creo que la pedagogía, el trabajo y a ver cuándo podemos salir
de esto en cuanto a tener que hacer que los autobuses tengan que parar en un sitio
o en otro, porque la mujer tiene miedo a ir sola y tal. Esto es lamentable. Y
desgraciadamente pasa, porque lo que se está viendo cada día, abona que pase y
es normal que la mujer tenga miedo cuando sale por la calle, cuando hay un poco
de oscuridad, cuando cruza una esquina tiene que mirar, eso no hay derecho, no
hay derecho.
Por lo tanto, tenemos que trabajar en eso todos los grupos, y dejar aparcadas las
ideas políticas y no arrojárnoslas como una arma arrojadiza, porque tú eres de aquí
y tú eres de allí y tú… no, por favor, acabemos ya con ese discurso y de verdad
apretemos los dientes todos y trabajemos por eso. No sé, a veces uno corre el
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riesgo de, no, porque como vosotros, ya estamos otra vez ahí, con Vox y tal y cual,
y sale otra vez a relucir eso. Hombre, que no, que no, que no vamos por ahí.
Y no sabemos ya qué hacer para convencerlos de que nosotros Ciudadanos y la
gente que está aquí, que es un partido transversal, que admite prácticamente
muchas ideas, izquierda, centro-izquierda, centro-derecha y tal, sin irse a los
extremos, pero sí que estamos de verdad y estamos obligados, no diría yo
condenados, porque parece ser que condenados está feo. Obligados a
entendernos.
Mire, y por eso nos duele que no hayan votado el punto 6 de la moción como
mínimo, de la Guardia Urbana, donde hablaba de eso y el Partido Socialista se ha
ido fuera, se ha ido fuera por un tema partidista, que me sabe mal y por eso lo
reprocho. Se ha ido fuera por eso, porque por lo mínimo si hubieran votado eso,
pues ahora coherencia con lo que van a votar seguramente que sí aquí también,
por lo tanto coherencia. Eso no nos ha gustado nada porque que ustedes voten en
contra de una moción que pone Ciudadanos, bueno, perfecto, pero oiga, al final hay
cositas que no, precisamente, abundan en lo que ustedes dicen, porque sí es
verdad que sí que meten política por medio y en estos temas no hay que meter
política, política aquí poca. Por tanto, votaremos a favor con los dos puños si
pudiéramos.
Y mire, en cuanto a lo otro, la moción para la remunicipalización de los servicios
públicos externalizados, Ciudadanos no somos dogmáticos sobre los mecanismos
de gestión de los servicios públicos. Hay que buscar la eficiencia sin vulnerar los
derechos de los trabajadores y eso no tiene por qué pasar necesariamente por la
remunicipalización.
Esta palabra se las trae, aquí, cualquiera que no se atrabanque es que tiene mucha
fluidez en la lengua. Re-mu-ni-ci-pa-li-za-ción, ha salido, que para algunos grupos
parece que sea la fórmula magistral para todo. Por este motivo no estamos de
acuerdo con el título de la moción, sin embargo sí que estamos de acuerdo con la
mayoría de los puntos. Nos parece bien que se fomente la transparencia de los
procesos de contratación, la elaboración de la gestión e incluso la calendarización
de los contratos, porque son tremendamente frecuentes los pagos irregulares que
realiza este gobierno por su mala gestión, que se le caducan los contratos. Esto es
mala gestión. A veces no, a veces es verdad que están justificados estos
movimientos de créditos que te hacen y tal, pero la mayoría de las veces es por
mala gestión y por no visualizar y por no… hombre, que al final no tenga usted
previsto la cabalgata de reyes, tenga que hacer un movimiento de este tipo que
ustedes hacen, económico, para poder pagarla, es que la previsión es mala, mala
gestión.
Mire, se encuentran por docenas, las convalidaciones de crédito extraoficiales del
gobierno de Núria Marín que llevamos contabilizadas en este año. Es una
barbaridad y valoramos si pedir en otras instancias, responsabilidades. Lo
valoramos sinceramente, si pedir responsabilidades en otras instancias.
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Bueno, ustedes podrán decir y ya empiezan con los comentarios, hacen con la
cabeza así que no, pero, ¿es cierto o no que han hecho más de 100 modificaciones
de crédito y que algunas no hay por dónde cogerlas? Por Dios. Extrajudiciales,
efectivamente. Esto de extrajudiciales se puede interpretar mal, no quiere decir que
no tengan cierta legalidad, es falta de gestión, cosas mal hechas, saltarse
procedimientos que muchas veces hacen para el tema de la contratación y todo
eso.
Lo que no podemos hacer aquí en esta moción, a pesar de que abunda en muchas
cosas de las que carece el gobierno, de esos controles, de esas cuestiones que
siempre hemos dicho que son buenas, en el punto número 2 no estaremos de
acuerdo, porque no somos de los que creamos que se gestiona mejor desde la
remunicipalización. Puede convivir perfectamente, pero en este caso creemos que
no.
Pero en cualquier caso, esta moción tiene muchas cosas que hay que apoyar,
hombre, porque que se fomente la transparencia, los procesos de contratación y
todo eso, eso es bueno, hombre. Algo que al gobierno no le gusta mucho, no le
gusta mucho. Ponen mala cara cada vez que hablamos de qué hacen ustedes,
pues esto movimientos de contabilidad, de que si esto no estaba previsto, que si se
nos caduca el contrato, que si llegamos tarde. Pues eso no puede ser, eso es mala
gestión y por eso creo que lo que pide esta moción, al margen de que no estemos
de acuerdo con ella en el punto que ya he indicado, creo que tiene mucha
coherencia.
Y bueno, vuelvan ustedes a decirme que voto cosas a favor de la CUP. Hombre, yo
voto a favor de la CUP porque no soy sectario y cuando la CUP dice que hay que
poner una papelera y yo creo que está bien, pues por el hecho de decir no hay
cordón sanitario, hombre, si está bien, está pidiendo algo bueno para mis vecinos,
lo voto y si lo dice Convergencia, o si lo dice Esquerra y tal, lo que pasa es que hay
quien no lo entiende eso. Hay que… cordón sanitario, estos no, estos son fascistas,
estos todo lo que digan hay que votárselo en contra.
Pues no, porque los vecinos lo que esperan, y vuelvo a hacer este discurso, que ya
lo he hecho cinco veces hoy, es que nos entendamos en las cosas que son
importantes para ellos, las colas del paro, el trabajo, la precariedad y tal, en esas
cosas nos tenemos que entender para darle a los vecinos y a los ciudadanos, lo
que realmente esperan de los gobiernos y que no nos peleemos por una idea
política u otra, cuando la propuesta, parta de quien parta, sea buena para los
ciudadanos. Eso es lo que esperan de nosotros y es lo que yo apelo al gobierno, a
que no haya cordones sanitarios incluso en las mociones.
Cuando una moción, es verdad que tiene legitimidad para verla de otra manera,
pero cuando abunda en algo que es bueno para los vecinos, a mí me da igual que
la presente la CUP, como cualquier grupo aunque esté en las antípodas de su idea
política, porque yo estoy haciendo un ejercicio de responsabilidad a favor de mis
vecinos y vecinas, que son los que nos pagan el sueldo, y nos pagan el sueldo
fundamentalmente para que con nuestras ideas políticas, en lo fundamental para
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ellos, nos entendamos y aquí hay demasiada trifulca en este Parlamento.
Quizás Ciudadanos hace oposición dura, es lo que se espera, pero lo he dicho y lo
digo mil veces si hace falta, estoy dispuesto a entenderme con el gobierno siempre
que entienda que el resto de grupos políticos representan la fuerza más importante
de los votos de esta ciudad, más del 70% y no hay porque cargarse todo lo que
digan, porque ustedes meten la política y sacan el espantajo. Usted, Sr. Graells, ha
vuelto a sacar otra vez el comodín de Franco y es raro que ustedes no saquen el
comodín de Franco, ya está bien, déjense, entendámonos, trabajemos por los
ciudadanos, lleguemos a ver que si una moción es buena para los vecinos, no hay
que hacer un cordón sanitario porque la presente la CUP o Perico el de los palotes.
¿Me entiende?
Y esto está pasando en este Pleno. Yo lo identifico así y, ¿sabe lo peor? Es que
nuestros vecinos también lo identifican así. Entendámonos por el bien de nuestros
vecinos que nos pagan el sueldo para que en las cosas que les afectan nos
pongamos de acuerdo, con distintas visiones políticas, pero al final una papelera o
tapar un socavón o poner un semáforo donde haga falta porque hay peligro, no
debe entrar el cordón sanitario de que lo ha propuesto este y no lo votamos. Y esto
está pasando en este Pleno y los vecinos lo ven y nos llaman a veces en la calle la
atención y nos llaman a la reflexión y a veces nos regañan hasta a Ciudadanos. Sí,
sí, ¿por qué no? Porque no todo el mundo piensa como Ciudadanos.
Pero nosotros tomamos nota, intentamos tender la mano, intentamos entendernos y
le digo una cosa, llegan tiempos de que hay que entenderse, ¿saben por qué?
Porque al final eso es lo que esperan los ciudadanos y porque va a ser muy difícil
que haya mayorías absolutas. Va a ser muy difícil que los rodillos funcionen, porque
la democracia lo que quiere es que los partidos políticos se entiendan, al margen de
sus ideas políticas, en lo que es fundamental para ellos, que es que puedan vivir
bien una vida más digna, mejores equipamientos, mejores… en fin, todo lo que
venimos diciendo aquí a lo largo del mandato. Claro, yo no sé, espero que no les
moleste este discurso porque seguramente dirán, no, es que esto es populismo.
Pues no señores, no es populismo, es lo que yo creo que piensan nuestros vecinos,
y le digo, no me gusta utilizar la palabra, estamos condenados a entendernos, sino
estamos obligados a entendernos. Muchas gracias.

La Sra. Secretària demana al Sr. García Valle el posicionament.

Es que claro, como luego me alargo. Me propongo primero la votación. Bueno, ya le
he dicho que salvo en el punto 2 que estamos en contra, todos a favor. Y yo lo he
dicho. Pero bueno, no pasa nada.

SR. BELVER VALLÉS (PSC-CP)
Moltes gràcies. Seguint l’argumentari i per coherència amb tot el Ple, la moció 36 i
37, que tenen aspectes de força interès per debatre, però també el proponent el
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mes passat, va decidir que era més interessant anar a solidaritzar-se amb una
manifestació. Per tant, la 36 la votarem en contra i la 37 a favor.

SR. GIMÉNEZ MÁRQUEZ (CUP-PA)
Bé, sobre la 36 algun comentari. Intentaré no estendrem gaire. És un tema molt
complex, crec que ho hem explicat bastant a la presentació de la moció, la moció no
podia ser senzilla. No es pot fer una moció senzilla sobre un tema tan complex.
Estem parlant de mínim 35,72 milions d’euros de nova contractació pública externa
al 2017, als que s’han de sumar els contractes plurianuals en vigor o en pròrroga.
Estem parlant d’un tema molt, molt, molt complex i el que nosaltres plantegem crec
que és interessant, llegiré simplement els verbs perquè s’entengui una mica perquè
al final ha pogut semblar, d’alguna de les intervencions ha pogut semblar que
nosaltres el que volíem era aprovar avui que tots els serveis públics externalitzats
per aquest Ajuntament, demà fossin assumits per personal públic de l’Ajuntament.
Per si ha pogut semblar en alguna de les intervencions d’algun dels grups
municipals això, en el primer acord demanem elaborar un calendari, mesura
revolucionària en tots els sentits. En el segon demanem no prorrogar contractes. En
el tercer demanem publicar els objectius perseguits, el guany de l'externalització, la
comparativa amb el cost que es derivaria de la gestió pública i els indicadors
corresponents. Bàsicament una mesura de transparència. En el quart demanem la
redacció d’un informe detallat dels contractes de concessió i externalització, mesura
revolucionària també. En el cinquè demanem elaborar un estudi de cadascun dels
serveis externalitzats en aquests termes.
I sí, és molt complex el que demanem i el detall de tots els acords que demanem,
no és ni senzill ni curt. És llarga la moció, és complexa, perquè el tema és molt
complex. El que no permetrem és que ens diguin que el que no demanem és
estudiar, el que no demanem és transparència, bàsicament és el que demanem
amb aquesta proposta.
Bé, quan algú em deia, i quin paper han de tenir els veïns i veïnes? Per a nosaltres
han de tenir un paper molt rellevant en un canvi absolut de la gestió de molts dels
serveis i equipaments d’aquesta ciutat. No m’estendré ara gaire, però la gestió
comunal, els comuns urbans, parlar de conceptes com el bé comú estaria molt bé
que comencéssim a parlar-ne i no només parlar-ne sinó comencéssim a posar en
pràctica en alguna petita experiència potser pilot a la nostra ciutat, alguna cosa que
tingués a veure amb això, amb el bé comú, amb la participació, amb la gestió
comunal de serveis i equipaments municipals amb conceptes com els comuns
urbans.
I la següent, no sé si és per unanimitat que s’ha aprovat, diria que sí. Totalment
d’acord, ha estat molt complementària la intervenció de Iniciativa-Esquerra UnidaPirates. Sí, són propostes del mentrestant, està claríssim. Són mesures transitòries
i urgents pel moment en el que som, pel que està passant i són propostes del
mentrestant. Està clar que la pressiói la responsabilitat se’ns ha de posar sobre els
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homes, claríssim. El que passa és que seria difícil de plasmar això en una moció, el
que es plasma, el que intentem plasmar en una moció són mesures i propostes pel
mentrestant, evitar en la mesura del possible, que continuï passant. És allò d’evitar
el risc més elevat, el mal menor, evitar el risc, alguna cosa així. Són propostes del
mentrestant. Diria que ja està. Gràcies.

SRA. ALCALDESSA
Hi ha cap grup o regidor que vulgui intervenir? Sinó quedaria rebutjada la 36 i la
número 37 ha estat aprovada per unanimitat.
Doncs d’aquesta forma finalitzaríem les mocions. Quedaria l’últim punt, que és el de
precs i preguntes.

La Sra. Alcaldessa-Presidenta, finalitzat el debat, declara rebutjada la
moció número 36 i aprovada la moció número 37, amb el resultat de la votació
que es recull a continuació, en cadascuna d’elles.

MOCIÓ 36.- PER A LA REMUNICIPALITZACIÓ DELS SERVEIS PÚBLICS
EXTERNALITZATS.
La votació d’aquesta moció s’ha produït de manera separada per cadascun dels
punts de la seva part dispositiva, essent rebutjada en la seva totalitat, segons el
detall següent:
a) Acords PRIMER i SISÈ: han estat rebutjats amb 16 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; de la representant del
PP, Sra. Sonia Esplugas González i de la REGIDORA i REGIDORS NO
ADSCRITA/ADSCRITS, Sra./Srs. Cristina Santón Ramiro, Rafael Jiménez Ariza,
Francisco Javier Martín Hermosín i Pedro Alonso Navarro; amb 7 vots a favor 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
representant de la CUP-PA, Sr. Christian Giménez Márquez i amb 4 vots
d’abstenció dels representants d’ICV-EUiA-PIRATES-E, Sres./Sr. Ana González
Montes, Juliana Carballeira Pascual i Iván Nieto Martínez i del representant de CiU,
Sr. Jordi Monrós Ibáñez; assistents presents en el moment de la votació.
b) Acord SEGON: ha estat rebutjat amb 20 vots en contra dels representants del
PSC-CP, Srs./Sres. Núria Marín Martínez, Francesc J. Belver Vallés, Cristian
Alcázar Esteban, José Castro Borrallo, Manuel Brinquis Pérez, José M. García
Mompel, Jaume Graells Veguin, Jesús Husillos Gutiérrez, M. Ángeles Sariñena
Hidalgo, Rocío Ramírez Pérez i David Quirós Brito; dels representants de
CIUTADANS, Srs./Sra. Miguel Manuel García Valle, M. Carmen Esteban
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Fernández, Rainaldo Ruiz Narváez i Jesús Amadeo Martín González; de la
representant del PP, Sra. Sonia Esplugas González i de la REGIDORA i
REGIDORS NO ADSCRITA/ADSCRITS, Sra./Srs. Cristina Santón Ramiro, Rafael
Jiménez Ariza, Francisco Javier Martín Hermosín i Pedro Alonso Navarro; amb 3
vots a favor dels representants d’ERC-AM, Srs. Antoni Garcia i Acero i Jorge
García Muñoz i del representant de la CUP-PA, Sr. Christian Giménez Márquez i
amb 4 vots d’abstenció dels representants d’ICV-EUiA-PIRATES-E, Sres./Sr. Ana
González Montes, Juliana Carballeira Pascual i Iván Nieto Martínez i del
representant de CiU, Sr. Jordi Monrós Ibáñez; assistents presents en el moment de
la votació.
c)
Acords TERCER, QUART, CINQUÈ: han estat rebutjats amb 16 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; de la
representant del PP, Sra. Sonia Esplugas González i de la REGIDORA i
REGIDORS NO ADSCRITA/ADSCRITS, Sra./Srs. Cristina Santón Ramiro, Rafael
Jiménez Ariza, Francisco Javier Martín Hermosín i Pedro Alonso Navarro; amb 5
vots a favor dels representants de CIUTADANS, Srs./Sra. Miguel Manuel García
Valle, M. Carmen Esteban Fernández, Rainaldo Ruiz Narváez i Jesús Amadeo
Martín González i del representant de la CUP-PA, Sr. Christian Giménez Márquez i
amb 6 vots d’abstenció dels representants d’ICV-EUiA-PIRATES-E, Sres./Sr. Ana
González Montes, Juliana Carballeira Pascual i Iván Nieto Martínez; dels
representants d’ERC-AM, Srs. Antoni Garcia i Acero i Jorge García Muñoz i del
representant de CiU, Sr. Jordi Monrós Ibáñez; assistents presents en el moment de
la votació.
MOCIÓ 37.- PER UN L’HOSPITALET LLIURE D’AGRESSIONS SEXUALS I
MASCLISTES.
Aquesta moció ha estat aprovada per unanimitat dels assistents presents
en el moment de la votació.

El text definitiu aprovat de la moció, és el següent:
El passat mes de Juliol el Govern de Catalunya presentava la segona enquesta de
violència masclista de Catalunya (EVCM) de la que s’extreu que, al 2017, el 56%
dels casos d’agressions patides per dones per part d’homes que no són parella o
exparella s’ha produït en llocs d’oci, a l’espai públic o en transports públics.
Això, sumat a l’increment del nombre de víctimes, denúncies i detencions, respecte
el 2016 revelen que, de mitjana, cada dia es van interposar cinc denúncies i es van
detenir dos homes per violència masclista.
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A l’Hospitalet, a l’any 2017 es van registrar 13 agressions o delictes contra la
llibertat i indemnitat sexual; a banda de les més de 933 denúncies presentades per
lesions i maltractaments de diferent caire i tipologia legal. (articles 153 i 173 del
Codi Penal).
Les agressions per violència masclista no són problemes individuals, sinó que són
el resultat de l’estructura patriarcal en la que vivim i, com a tal, són un problema
col·lectiu. Cal trencar amb la normalització que empara i invisibilitza la violència
masclista i és imprescindible el compromís de les administracions públiques per
eradicar-la. Les campanyes de prevenció i sensibilització són necessàries i útils si
es doten de prou recursos econòmics, però cal anar un pas més enllà. D’altra
banda, cal destacar que la solució no es troba, únicament en la vessant policial. No
es lluita contra el masclisme d’aquestes agressions posant més cossos de
seguretat al carrer.
És obligació i deure de les administracions, especialment de la més propera com és
el cas de l’Ajuntament, vetllar per garantir la seguretat de tothom a la via i espai
públic de la nostra ciutat. Es tracta, per tant, de responsabilitzar-se per tal d’evitar
que n’hi hagi forats negres per la seguretat als carrers, parades de transport públic
o zones verds. És a dir, identificar i corregir les característiques dels espais
potencialment i especialment perillosos, dels quals s’apropien els agressors, que
aprofiten la foscor i la soledat per cometre les seves agressions i delictes. Per tant,
un correcte enllumenat i una alerta comunitària quan es detecten espais proclius a
les agressions, semblen qüestions prioritàries en la lluita davant l’assetjament
sexual al carrer i les agressions a la via pública.
Exemple d’aquests espais amb un component de risc podrien ser: els voltants de
l’estació de Renfe de Just Oliveres, cap al Barri de Can Serra; determinats
aparcaments públics a espais verds, com el Parc de Can Buxeres; a túnels i ponts
que creuen les vies del tren, com el de La Vanguard o el pas de Matacavalls, els
voltants de les Piscines Municipals de l’Hospitalet, l’entorn de l’Oncològic a
Bellvitge, entre d’altres llocs potencialment insegurs.
Seguint la filosofia i compromisos del Protocol contra les Agressions Sexistes als
Espais de Festes Majors i Esdeveniments Festius de la ciutat de l’Hospitalet de
Llobregat, aquesta moció vol ampliar i fer propi, el compromís expressat per part de
les organitzacions de dones i juvenils, de “ser agents actius de prevenció de la
violència sexista identificant punts insegurs i de risc en els barris, recollint casos de
violència sexista i identificant actituds de resistència al canvi de conductes per a
compartir-les amb la comissió multisectorial de prevenció”.
Tanmateix, les institucions amb responsabilitats politiques i de gestió, han de deixar
clar la seva nul·la tolerància amb les agressions i també amb determinades
conductes masclistes que són germen d’assetjament al carrer, com poden ser les
floretes, o la llibertat dels homes per abordar i interpel·lar a les dones pel carrer.
Massa sovint ens trobem amb la paradoxa que s’acostuma a dipositar tota la
responsabilitat sobre les dones a l’hora d’evitar agressions per violència de gènere,
en comptes de centrar o compartir els esforços en accions que evitin que els homes
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les cometin. En aquest sentit és importantíssima la tasca educativa preventiva que
se centra en les masculinitats. Tanmateix, donat l’augment d’agressions considerem
imprescindible impulsar mesures directes de xoc com la que ens ocupa. La lluita
contra les agressions masclistes ha de posar el focus en la crítica activa i
bel·ligerant davant els agressors i no pas re-victimitzant a les dones en la seva
condició de víctimes.
És per això, que una altra possibilitat de protecció que pot oferir l’administració
municipal, són cursos o tallers de autodefensa feminista adreçats a convertir-se en
eines d’apoderament i seguretat davant situacions de risc i perill. Instruments de
formació i tècniques d’autodefensa que poden suposar un entrenament per a donar
capacitat de reacció envers les agressions masclistes.
Es tracta de tallers que combinen tècniques d'apoderament conjunt de les dones
com treballar l'autoconfiança i la consciència de les pors amb l'adquisició de
tècniques físiques per a poder respondre davant d’una amenaça. Aquests tallers
d’autodefensa feminista no es limiten només a donar eines davant agressions a
l’espai públic, sinó que també proporciona recursos a l’hora d’identificar
comportaments o dinàmiques nocives amb persones properes.
És important, també, que els tallers siguin d’una durada mínima, ja que aquestes
tècniques s’adquireixen de manera gradual.
Per tots aquests motius, l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat, a proposta del
grup municipal CUP-Poble Actiu, adopta els següents acords:
PRIMER.- Impulsar, per mitjà del servei del CAID (Centre d’Atenció Integral
a la Dona), tallers gratuïts d’autodefensa feminista per a dones de manera
regular als equipaments municipals de la ciutat, enfocats a aportar eines de
resposta davant situacions de risc contra la seva llibertat sexual o integritat
física.
SEGON.- Començar a impartir aquests tallers el primer semestre de 2019
com ampliació dels possibles tallers per a dones que ja s'ofereixen de
manera gratuïta al CAID, fent campanya sobre els cursos en el moment de
la impartició als mitjans de comunicació de la ciutat (web, televisió i premsa),
plafons informatius i/o bustiada.
TERCER.- Elaborar un mapa d’agressions sexuals i/o sexistes dels últims 10
anys a la ciutat de l’Hospitalet, per detectar espais perillosos i actuar sobre
aquests, millorant el seu enllumenat, visibilitat i sistema de protecció de les
vianants amb criteris de seguretat per a les dones i aplicant perspectiva de
gènere a la intervenció urbanística, sota la supervisió del personal tècnic del
CAID, en coordinació amb la guàrdia urbana i l’EPHUS, i amb la participació
de grups feministes o de dones de la ciutat.
QUART.-Estudiar, dintre de l’any 2019, la possibilitat de crear la “parada
intermèdia” sota demanda, de forma que el conductor/a d’un bus permeti
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que les dones baixin del vehicle en un punt intermedi entre dues parades, tot
i que sense alterar el recorregut oficial.
CINQUÈ.- Estudiar la creació d’un protocol d’actuació, en coordinació amb
les
administracions
i
organitzacions
pertinents
i
els
seus
treballadors/treballadores, davant situacions d’assetjament i agressions
sexuals al transport públic i/o als equipaments municipals (poliesportius,
museus, centres culturals...). Un protocol que pugui dotar d’eines de
resposta ràpida a les treballadores i treballadors davant una situació com
aquesta i adreçat a expulsar i denunciar a l’agressor, fent palès la tolerància
zero als serveis públics municipals i metropolitans i creant un marc de
protecció, compressió i seguretat per a les dones agredides.
SISÈ.- Ampliar els continguts de conscienciació en matèria de lluita contra el
masclisme i l’assetjament sexual i sexista, als centres educatius del
municipi, reforçant missatges d’igualtat d’oportunitats i marc de llibertats, així
com sobre el compromís col·lectiu amb l’eradicació de la violència envers les
dones, dotant-los dels recursos econòmics que calguin. Tanmateix, reforçar
amb campanyes formatives el coneixement i especialització en violència
masclista del personal municipal, especialment quan la seva feina sigui
d’atenció al públic.
SETÈ.- Garantir la posada en marxa del Protocol contra les Agressions
Sexistes als Espais de Festes Majors i Esdeveniments Festius de la ciutat
de l’Hospitalet de Llobregat, així com dels ‘punts lila’ que recull el document,
aportant els recursos econòmics i de personal que calguin pel seu correcte
desenvolupament.
VUITÈ.- Donar trasllat d’aquests acords al Parlament de Catalunya, entitats
d’atenció social a l’Hospitalet i als col·lectius i associacions feministes i de
dones de l’Hospitalet de Llobregat.
38.- PRECS I PREGUNTES

a) Respostes prorrogades a preguntes de Plens anteriors.
CIUTADANS
- 4912
En relació amb la pregunta formulada oralment en el Ple ordinari de 21 de
desembre de 2018, pel grup polític municipal de Ciutadans, consta a la Secretaria
General còpia de la resposta per escrit, efectuada per la Directora del Gabinet de
l’Alcaldia, Sra. R. A. M., que literalment diu:
“Señor Garcia,
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Respecto a la pregunta oral que realizó en el pasado pleno del día 21 de diciembre
de 2018 solicitando el motivo que justifique los gastos protocolarios efectuados
durante el año 2017, responder que esa información ya fue facilitada en la
comparecencia del 25 de octubre de 2018 al regidor Sr. Rainaldo Ruiz, miembro de
su Grupo Municipal y que posteriormente fue complementada en las 41 actas de la
comparecencia efectuada el 12 de diciembre de 2018 efectuada por dicho regidor,
indicándole al compareciente receptor de la información su obligación, de
conformidad con el artículo 11.6 del Reglamento Orgánico del Pleno, de preservar
la confidencialidad de la información facilitada.
En relación a la segunda cuestión planteada se le ha proporcionado también
respuesta oral en la sesión de pleno del 25 de septiembre de 2018.
Atentamente,”

- 4913
En relació amb la pregunta formulada oralment en el Ple ordinari de 21 de
desembre de 2018, 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 al Pleno del 21 de diciembre de 2018, en
relación al pavimento de la Rambla Marina, 333, le informo que está previsto
proceder a la reparación de las zonas de panot deterioradas en los próximos días.
Atentament,”

ICV-EUiA-PIRATES-E
- 4914
En relació amb la pregunta formulada oralment en el Ple ordinari de 21 de
desembre de 2018, 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 21 de desembre de 2018, en relació
amb obres a la ciutat que segons vostè exposa “estan provocant danys al mobiliari
urbà i elements d’inseguretat als veïns i veïnes”, l’informo:
En quant a possibles danys a mobiliari urbà, per a la concessió de llicència de
primera ocupació i/o devolució de fiances es requereix un informe favorable del
departament d’Espai Públic, que només s’emet prèvia comprovació de l’estat de
l’entorn afectat per l’obra.
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Les obres s’han de realitzar complint amb el que disposen les normatives
d’aplicació en matèria de seguretat, tal i com s’estableix a la resolució de concessió
de les llicències. És responsabilitat de la persona titular de la llicència el compliment
d’aquestes normatives.
El servei d’Urbanisme inicia expedients sempre que es coneix un possible
incompliment de la normativa urbanística. Als darrers dos anys s’han instruït tots els
corresponents a aquesta situació.
Al maig de 2017 la Junta de Govern Local va aprovar el “Pla d’Acció per a la Millora
de la qualitat de l’aire del Municipi de l’Hospitalet de Llobregat (2008-2015-2020)”,
que té com a objectiu realitzar un pla d’accions concretes per tal de donar suport a
la millora i el restabliment de la qualitat de l’aire al municipi respecte de diversos
contaminants. Aquest Pla contempla, entre d’altres, l’elaboració i aprovació d’un
catàleg d’accions bàsiques destinades a la reducció de les emissions en els treballs
de construcció i demolició d’edificis i infraestructures, a incorporar com a condicions
de les llicències d’obres i dels projectes municipals, així com una sèrie d’accions
relacionades.
A hores d’ara, a la redacció dels projectes d’actuacions a l’espai públic ja estem
incloent la “Guia de bones pràctiques per a la prevenció de la contaminació
atmosfèrica en les obres dels municipis metropolitans” i als plecs de condicions
tècniques incloem una clàusula ambiental.
En quant a l’obra privada, estem en procés d’estudi per introduir, com a condició per
a la concessió de la llicència d’obres, la minimització de l’emissió de contaminants
atmosfèrics.
L’AMB ha aprovat un “Protocol d’actuació en cas d’episodis d’alta contaminació per
NO2 I PM10 a l’Àrea Metropolitana de Barcelona”, que inclou la obligació de
suspendre determinades activitats d’obra en episodis d’alta contaminació.
Atentament,”

- 4915
En relació amb la pregunta formulada oralment en el Ple ordinari de 21 de
desembre de 2018, 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 a la pregunta formulada al Ple del 21 de desembre de 2018, en relació
als embornals i les situacions de fortes pluges dels darrers dos mesos, l’informo:
Les situacions de fortes pluges produïdes en els darrers mesos han estat
extraordinàries. La xarxa de recollida d’aigües està dimensionada per respondre a
pluges abundants, però quan hi ha una situació com la que vostès manifesten, hi ha
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zones en les que, puntualment, no hi ha prou capacitat de recollida instantània i
s’inunden, durant un curt període de temps.
Els embornals es poden embussar per la presència de fulles o d’altres elements.
Tenim detectat els que presenten problemes per la presència de fulles, i hem
habilitat una brigada de neteja que s’encarrega de mantenir net l’entorn i que, si
plou abundantment, comprova si hi ha embussaments i, si cal, aixeca les reixes per
deixar pas a les aigües. Si es produeix el llençament d’elements impropis als
embornals, procedim a la seva neteja, no és possible preveure-ho.
Disposem d’estudis que identifiquen les zones inundables. L’any 97 es va elaborar
un Pla Especial de clavegueram de Barcelona, que també comprenia el nostre
municipi. L’any 2000 aquest Pla es revisa i es fa un específic per a l’Hospitalet. De
les deficiències que recull aquest Pla ja s’han executat bona part de les actuacions
per a resoldre-les.
Atentament,

- 4916
En relació amb la pregunta formulada oralment en el Ple ordinari de 21 de
desembre de 2018, 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: “lloguer d’oficines a La Farga a empreses
immobiliàries...”
El faig saber que:
Pregunta número 1: si qualsevol persona autònoma o petita empresa
l’activitat econòmica de la qual reverteixi en la ciutat i demani un espai a La
Farga tindrà el mateix tracte i se li concedirà el lloguer de l’espai i l’aparador
de la empresa municipal com expositor privat de la seva feina, am quin criteri
i si serà per ordre de sol·licitud o com es farà servir aquest criteri per
delimitar els espais?
Resposta: La Farga, GEMSA, dins de l’àmbit d’explotació dels espais que
configuren el Centre d’Activitats La Farga (sales, auditori, recinte firal, aula
polivalent,...) ha llogat i pot llogar aquests, tant a persones físiques com jurídiques
que ho demanin, per a desenvolupar activitats professionals i/o empresarials que
les hi siguin pròpies, atès el propi objecte social o alta en autònoms, tot en
conformitat amb la normativa vigent.
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Així doncs no és una situació hipotètica, sinó habitual, a la que s’apliquen els preus
i condicions, en base a les tarifes màximes aprovades pel Consell d’Administració
de la Societat, del qual en forma part el seu grup polític.
Pregunta número 2: Si serà qui arribi abans qui fes la primera sol·licitud?
Resposta: les demandes s’atenen en base a la disponibilitat dels espais i a la
concreció del contracte d’ús.
Atentament,”

ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA
- 4859
En relació amb la pregunta presentada pel grup polític municipal d’ERC, RGE
número 86160, de 13 de novembre de 2018, consta a la Secretaria General còpia
de la resposta per escrit, efectuada pel Tinent d’alcaldia de l’Àrea de Seguretat,
Convivència i Civisme, Sr. José Maria García Mompel, que literalment diu:
“Respecte a la pregunta presentada en el Registre General d'entrada amb número
E/86160/2018, de data 13 de novembre, i segons el que disposa !'article 55 del
Reglament Orgànic del Ple, a efectes sigui contestada en el Ple Ordinari de
novembre en relació a: "queixes dels veïns i els usuaris dels pàrquings del carrer
Mare de Deu de Montserrat..."
El faig saber que:
Pregunta numero 1: Coneix el Govern municipal aquest problema?
Resposta: Si, hem tingut coneixement a traves de diverses peticions efectuades
pel veïns de la zona.
Pregunta número 2: Quin és el motiu pel qual el Govern no ha respost a
aquests 46 veïns?
Resposta: Des dels serveis tècnics municipals no s'ha donat una resposta concreta
respecte a les seves peticions donat que s'ha estat treballant respecte a les
incidències plantejades i fins a la conclusió de l'estudi realitzat no s'ha considerat
convenient donar resposta a les propostes plantejades per tal d’evitar confusions
respecte a les diferents opcions que, des dels serveis, tant de la Guàrdia Urbana
com de Mobilitat, s'han estat valorant.
Pregunta numero 3: Quines accions te previst realitzar el govern?
Resposta: El servei de Mobilitat, atenent les directrius establertes dins del Pla de
Mobilitat Urbana Sostenible (PMUS) va realitzar un estudi per a valorar la
possibilitat de canviar el sentit de la circulació del carrer M. De Déu de Montserrat,
del qual s'adjunta còpia, i que conclou negativament a la proposta veïnal pels
motius que en el mateix s'exposen.
Atentament”
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PARTIT POPULAR
- 4918
En relació amb la pregunta formulada oralment en el Ple ordinari de 21 de
desembre de 2018, 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 que planteó en el Pleno del mes de diciembre, y según
lo que dispone el artículo 55 del Reglamento Orgánico del Pleno, a efectos sea
contestada en el Pleno Ordinario del día 25 de enero en relación a: “…seguimiento
moción mejora autobús L-10…”
Le hago saber que:
Pregunta número 1: ¿qué gestión se ha hecho desde el equipo de gobierno
para dar cumplimiento a esta moción…?
Respuesta: En 2016 se solicitó, por parte de esta área de gestión, el refuerzo de la
citada línea de bus a la AMT con la finalidad de reducir el tiempo de espera en,
como máximo 15 minutos.
Dada la orografía del territorio y el gran número de obras no se ha conseguido dar
solución a este problema. Por este motivo, el Área Metropolitana reforzó la línea 85,
que también realiza ruta en el barrio de St. Feliu con la finalidad de combinar las
frecuencias de paso de ambas líneas y reducir el tiempo de espera en las paradas,
pudiendo hacer los usuarios interconexión de vehículos y ampliando opciones de
movilidad en el barrio.
De todos modos, les informamos que, de forma continuada, se establecen
reuniones de seguimiento con la entidad de transporte y se reitera la petición de
inclusión de nuevos vehículos en la línea.
Atentamente,”
CONVERGÈNCIA i UNIÓ
- 4874
En relació amb la pregunta formulada oralment en el Ple ordinari de 27 de
novembre de 2018, pel grup polític municipal de CiU, consta a la Secretaria General
còpia de la resposta per escrit, efectuada pel Tinent d’alcaldia de l’Àrea de
Seguretat, Convivència i Civisme, Sr. José Maria García Mompel, que literalment
diu:
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“Respecte a la pregunta formulada oralment en el darrer Ple del mes de novembre
en relació a les obres del carrer Príncep de Bergara..., i segons el que disposa
l’article 55 del Reglament Orgànic del Ple li faig saber que:
Com vostè coneix s’han realitzat diverses comissions amb veïns i comerciants per
tal d’establir quin serà el sistema de control a implementar en aquest carrer.
Actualment ens trobem en una fase de debat per tal d’establir un acord definitiu del
control de la zona. Mentre aquesta decisió no sigui definitiva, la Guàrdia Urbana
multa els vehicles estacionats de manera incorrecta. Incidirem en el control dels fets
que vostè denuncia per tal de poder establir un ús correcte de l’espai fins a
l’obertura total del carrer.
Atentament,”
b) Preguntes i respostes que s’han formulat en temps i forma escrita.
CIUTADANS
Per part dels regidors del grup polític municipal de Ciutadans, d’acord amb el que
disposa l’article 55.4 del Reglament Orgànic del Ple, s’han formulat en temps i
forma 4 preguntes i 3 precs per escrit que han tingut entrada en el Registre General
els dies 9, 14 i 15 de gener de 2019 i, per tant, amb més de 6 dies hàbils anteriors a
la celebració del Ple.
Aquests precs i preguntes als efectes de constar a l’Acta de la sessió, es
transcriuen literalment:
1.- RGE núm. 4214, de 9 de gener de 2019.
“Jesús Amadeo Martín González. GRUP MUNICIPAL DE CIUTADANS A
L'AJUNTAMENT DE L'HOSPITALET
EXPOSICIÓ DE FETS:
Hemos recibido quejas de vecinos por la falta de iluminación desde hace meses en
los primeros bloques de la Carretera d'Esplugues, subiendo desde Avenida de
Josep Tarradellas, junto a las escaleras que dan a las primeras viviendas de la
Avenida Can Serra.
Miembros de este Grupo Municipal han podido comprobar in situ que,
efectivamente, esta zona está totalmente a oscuras. Se adjunta una fotografía
donde se puede verse la situación de extrema falta de iluminación.
SOL·LICITUD:
Solicitamos que se resuelva con la mayor brevedad posible la incidencia de la falta
de iluminación en los primeros bloques de la Carretera d'Esplugues, subiendo
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desde Avenida de Josep Tarradellas, junto a las escaleras que dan a las primeras
viviendas de la Avenida Can Serra.

”
- 4919
En relació amb aquest prec presentat pel grup polític municipal de Ciutadans,
consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada pel Tinent
d’alcaldia de l’Àrea d’Espai Públic, Habitatge, Urbanisme i Sostenibilitat, Sr. José
Castro Borrallo, que literalment diu:
“Respecto del ruego presentado en el Registro de Entrada de este Ayuntamiento
con número 4214 y fecha 9 de enero de 2019, según lo que dispone el artículo 55
del Reglamento Orgánico del Pleno a efectos de que sea contestado en el próximo
Pleno Ordinario que se celebrará el día 25 de enero de 2019, en relación al
alumbrado de la zona de Ctra. d’Esplugues, en las escaleras que dan a los bloques
de Can Serra, le informo que esta incidencia está resuelta.
Atentamente,”
2.- RGE núm. 4223, de 9 de gener de 2019.
“Jesús Amadeo Martín González. GRUP MUNICIPAL DE CIUTADANS A
L'AJUNTAMENT DE L'HOSPITALET
EXPOSICIÓ DE FETS:
Hemos recibido quejas de vecinos por la falta de iluminación desde hace meses en
los primeros bloques de la Carretera d'Esplugues, subiendo desde Avenida de
Josep Tarradellas, junto a las escaleras que dan a las primeras viviendas de la
Avenida Can Serra.
Miembros de este Grupo Municipal han podido comprobar in situ que,
efectivamente, esta zona está totalmente a oscuras. Se adjunta una fotografía
donde se puede verse la situación de extrema falta de iluminación.
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SOL·LICITUD:
Pregunto si este Gobierno Municipal tiene conocimiento de esta situación (la falta
de iluminación en los primeros bloques de la Carretera d'Esplugues, subiendo
desde Avenida de Josep Tarradellas, junto a las escaleras que dan a las primeras
viviendas de la Avenida Can Serra), si la respuesta es positiva desde qué fecha
tiene registrada la incidencia de este problema?

”

- 4920
En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup polític municipal de
Ciutadans, consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada
pel Tinent d’alcaldia de l’Àrea d’Espai Públic, Habitatge, Urbanisme i Sostenibilitat,
Sr. José Castro Borrallo, que literalment diu:
“Respecto de la pregunta presentada en el Registro de Entrada de este
Ayuntamiento, con número 4223 y fecha 9 de enero de 2019, según lo que dispone
el artículo 55 del Reglamento Orgánico del Pleno a efectos de que sea contestada
en el próximo Pleno Ordinario que se celebrará el día 25 de enero de 2019, en
relación al alumbrado de la zona de Ctra. d’Esplugues, en las escaleras que dan a
los bloques de Can Serra, le informo que los servicios municipales tenían
conocimiento de esta incidencia. En este punto se han producido, desde principios
de noviembre, diversas incidencias. Ha habido cortes de suministro y averías en
elementos de la compañía suministradora del servicio, y posteriormente, cuando el
suministro se restauró, se detectaron averías en la instalación municipal.
Actualmente estas incidencias están resueltas.
Atentamente,”
3.- RGE núm. 4225, de 9 de gener de 2019.
“Jesús Amadeo Martín González. GRUP MUNICIPAL DE CIUTADANS A
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L'AJUNTAMENT DE L'HOSPITALET
EXPOSICIÓ DE FETS:
Hemos recibido quejas de vecinos por la falta de iluminación desde hace meses en
la calle Peñíscola.
Miembros de este Grupo Municipal han podido comprobar in situ que,
efectivamente, esta zona está totalmente a oscuras. Se adjunta una fotografía
donde puede verse la situación de extrema falta de iluminación.
SOL·LICITUD:
Solicitamos que se resuelva con la mayor brevedad posible la incidencia de la falta
de iluminación en la Calle Peñíscola.

”

- 4921
En relació amb aquest prec presentat pel grup polític municipal de Ciutadans,
consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada pel Tinent
d’alcaldia de l’Àrea d’Espai Públic, Habitatge, Urbanisme i Sostenibilitat, Sr. José
Castro Borrallo, que literalment diu:
“Respecto del ruego presentado en el Registro de Entrada de este Ayuntamiento
con número 4225 y fecha 9 de enero de 2019, según lo que dispone el artículo 55
del Reglamento Orgánico del Pleno a efectos de que sea contestado en el próximo
Pleno Ordinario que se celebrará el día 25 de enero de 2019, en relación a la
iluminación de la C/. Peñíscola, le informo que esta incidencia está resuelta.
Atentamente,”
4.- RGE núm. 4233, de 9 de gener de 2019.
“Jesús Amadeo Martín González. GRUP MUNICIPAL DE CIUTADANS A
L'AJUNTAMENT DE L'HOSPITALET
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EXPOSICIÓ DE FETS:
Hemos recibido quejas de vecinos por la falta de iluminación desde hace meses en
la calle Peñíscola.
Miembros de este Grupo Municipal han podido comprobar in situ que,
efectivamente, esta zona está totalmente a oscuras. Se adjunta una fotografía
donde puede verse la situación de extrema falta de iluminación.
SOL·LICITUD:
Pregunto si este Gobierno Municipal tiene conocimiento de esta situación (la falta
de iluminación en la Calle Peñíscola), y si la respuesta es positiva, desde qué fecha
tienen registrada la incidencia de este problema?

”

- 4922
En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup polític municipal de
Ciutadans, consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada
pel Tinent d’alcaldia de l’Àrea d’Espai Públic, Habitatge, Urbanisme i Sostenibilitat,
Sr. José Castro Borrallo, que literalment diu:
“Respecto de la pregunta presentada en el Registro de Entrada de este
Ayuntamiento, con número 4233 y fecha 9 de enero de 2019, según lo que dispone
el artículo 55 del Reglamento Orgánico del Pleno a efectos de que sea contestada
en el próximo Pleno Ordinario que se celebrará el día 25 de enero de 2019, en
relación a la iluminación de la C/. Peñíscola, le informo:
En el mes de julio de 2018 se detectó en dos ocasiones avería en el cuadro
eléctrico. En las dos ocasiones se reparó. Posteriormente, en el mes de octubre, los
días 15 y 20 saltó el diferencial. En ambos casos se rearmó y quedó solucionada la
incidencia. Los días 6 y 7 de enero volvió a producirse la misma situación, de nuevo
se rearma y se resuelve, pero ante la frecuencia de las incidencias se considera la
existencia de una avería, que efectivamente se localiza el día 8 de enero.
Actualmente está reparada y no se tiene conocimiento de ninguna incidencia más
desde esa fecha.
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Atentamente,”

5.- RGE núm. 5408, de 14 de gener de 2019.
“Jesús Amadeo Martín González. GRUP MUNICIPAL DE CIUTADANS A
L'AJUNTAMENT DE L'HOSPITALET
EXPOSICIÓ DE FETS:
Hemos recibido quejas de familias sobre el mal estado del jardín del IES Apel·les
Mestres.
Miembros de este Grupo Municipal han podido comprobar in situ que,
efectivamente, esta zona necesita una actuación urgente para garantizar la limpieza
y la salubridad de la zona.
SOL·LICITUD:
Pregunto si este Gobierno Municipal tiene conocimiento de esta situación (el mal
estado del jardín dentro del IES Apel·les Mestres), y si la respuesta es positiva,
desde qué fecha tienen registrada la incidencia de este problema en su sistema.”

- 4928
En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup polític municipal de
Ciutadans, consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada
pel Tinent d’alcaldia de l’Àrea d’Espai Públic, Habitatge, Urbanisme i Sostenibilitat,
Sr. José Castro Borrallo, que literalment diu:
“Respecto de la pregunta presentada en el Registro de Entrada de este
Ayuntamiento, con número 5408 y fecha 14 de enero de 2019, según lo que
dispone el artículo 55 del Reglamento Orgánico del Pleno a efectos de que sea
contestada en el próximo Pleno Ordinario que se celebrará el día 25 de enero de
2019, en relación a la situación del jardín dentro del IES Apel·les Mestres, le
informo que al tratarse de un instituto, la gestión del mantenimiento del edificio
corresponde a la Generalitat de Catalunya.
Los servicios municipales sólo actúan si existe una situación de urgencia.
Atentamente,”
6.- RGE núm. 5409, de 14 de gener de 2019.
“Jesús Amadeo Martín González. GRUP MUNICIPAL DE CIUTADANS A
L'AJUNTAMENT DE L'HOSPITALET
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EXPOSICIÓ DE FETS:
Hemos recibido quejas de familias sobre el mal estado del jardín del IES Apel·les
Mestres.
Miembros de este Grupo Municipal han podido comprobar in situ que,
efectivamente, esta zona necesita una actuación urgente para garantizar la limpieza
y la salubridad de la zona.
SOL·LICITUD:
Solicitamos que se resuelva a la mayor brevedad posible esta situación (el mal
estado del jardín dentro del IES Apel·les Mestres).”

- 4929
En relació amb aquest prec presentat pel grup polític municipal de Ciutadans,
consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada pel Tinent
d’alcaldia de l’Àrea d’Espai Públic, Habitatge, Urbanisme i Sostenibilitat, Sr. José
Castro Borrallo, que literalment diu:
“Respecto del ruego presentado en el Registro de Entrada de este Ayuntamiento,
con número 5409 y fecha 14 de enero de 2019, según lo que dispone el artículo 55
del Reglamento Orgánico del Pleno a efectos de que sea contestado en el próximo
Pleno Ordinario que se celebrará el día 25 de enero de 2019, en relación a la
situación del jardín dentro del IES Apel·les Mestres, le informo que al tratarse de un
instituto, la gestión del mantenimiento del edificio corresponde a la Generalitat de
Catalunya.
Los servicios municipales sólo actúan si existe una situación de urgencia.
Atentamente,

7.- RGE núm. 6320, de 15 de gener de 2019.
“M. Carmen Esteban Fernández GRUP MUNICIPAL DE CIUTADANS A
L'AJUNTAMENT DE L'HOSPITALET
EXPOSICIÓ DE FETS:
Tal y como se puede constatar en los siguientes enlaces:
http://www.baixbus.cat/ca/el-servei/avisos-del-servei/tall-provisional-la-ronda-de-latorrassa y http://www.ambmobilitat.cat/principales/Noticia.aspx?incidencia=10160
consta que desde el “dijous dia 26 de juliol de 2018 i fins a nou avís, la ronda de la
Torrassa de L'Hospitalet de Llobregat restarà tallada provisionalment, afectant al
recorregut de la línia LH1 que serà desviada tal i com s'indica al plànol següent”,
afectando las siguientes paradas:
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102717 -Llobregat (Montseny, Mare de Déu dels Desemparats)
104154 -Rda. de la Torrassa (Albareda, Ronda de la Via)
104155 -Rda. de la Torrassa (Albareda, Ronda de la Via)
103816 -Mas (Llobregat, Orient)
El Grupo Municipal de Cs ha recibido repetidas quejas de vecinos debido a que
esas paradas conectaban con el CAP de La Torrassa y dificultan la movilidad de
personas con movilidad reducida.
SOL·LICITUD:
¿Cuál es el plazo estimado para que restituya el recorrido de la línea LH1?
¿Cuál es el motivo del corte de la Ronda de la Torrassa?
¿Por qué no se ha dado información suficiente a los usuarios de la línea LH1 y del
CAP la Torrassa de la afectación del servicio, plazo estimado y motivo del mismo?”

- 4906
En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup polític municipal de
Ciutadans, consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada
pel Tinent d’alcaldia de l’Àrea de Seguretat, Convivència i Civisme, Sr. José Maria
García Mompel, que literalment diu:
“Respecto a la pregunta presentada en el Registro General de entrada con número
E6320/2019, de fecha 15 de enero, y según lo que dispone el artículo 55 de
Reglamento Orgánico del Pleno, a efectos sea contestada en el Pleno ordinario de
enero en relación a “cortes de calle que afectan al recorrido de la línea LH1…”
Le hago saber que:
Pregunta número 1: ¿Cuál es el plazo estimado para que restituya el recorrido
de la línea LH1?
Respuesta: El nuevo itinerario de la línea LH1 se pondrá en funcionamiento en el
momento en que el Área d’Espai Públic finalice las actuaciones necesarias que
permitan el paso de los autobuses por las calles Mossèn Jaume Busquets y
Llobregat. Hay dos actuaciones que se han prolongado en el tiempo por dos
problemas: 1) cambiar la prioridad de paso de Ronda de la Torrassa con Mossèn
Jaume Busquets, dando prioridad a Mossèn Jaume Busquets por motivos de
seguridad; 2) Cambio de sentido de la calle Llobregat, entre Albereda y Montseny,
para permitir el paso de la línea LH2 por Rambla Catalana, Albereda, Montseny,
hasta a Ctra. de Collblanc.
Pregunta número 2: ¿Cuál es el motivo del corte de la Ronda de la Torrassa?
Respuesta: La parada de Ronda de la Torrassa se ha anulado como consecuencia
de las obras de las calles Montseny y Mas, así como las obras de adecuación de
calle Llobregat-Albereda. En un principio, las obras de mejora de las aceras de
Ronda de la Torrassa, con la ocupación parcial de la calzada, desaconsejaban el
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paso del autobús, motivo por el que la línea está desviada por calle Rafael de
Campalans, haciendo el giro de esta última calle en Ronda de la Torrassa. Esto
supone que la parada habilitada provisionalmente en Rafael de Campalans esté
situada a unos 250 metres del CAP de La Torrassa.
Pregunta número 3: ¿Por qué no se ha dado información suficiente a los
usuarios de la línea LH1 y del CAP de la Torrassa de la afectación del servicio,
plazo estimado y motivo del mismo?
Respuesta: Adjunto se le hace llegar la información que se ha colgado en cada una
de las marquesinas, en la que se facilita información del estado de cada una de las
paradas, así como información adicional relacionada con los recorridos alternativos.
También informarle que toda la información, respecto a cada una de las incidencias,
también puede consultarse a través de la web que consta en los propios carteles.
Atentamente,
ERC
Per part dels regidors del grup polític municipal d’Esquerra Republicana de
Catalunya, d’acord amb el que disposa l’article 55.4 del Reglament Orgànic del Ple,
s’han formulat en temps i forma 4 preguntes per escrit que han tingut entrada en el
Registre General els dies 11 i 17 de gener de 2019 i, per tant, amb més de 6 dies
hàbils anteriors a la celebració del Ple.
Aquestes preguntes als efectes de constar a l’Acta de la sessió, es transcriuen
literalment:
1.- RGE núm. 5237, d’11 de gener 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.
Ens han arribat les queixes de diversos veïns sobre la qualitat dels serveis de
l’empresa SUARA en la prestació dels serveis a les persones.
El Grup Municipal d’ERC li pregunta al Govern Municipal:
1. Quantes queixes relacionades amb els serveis que presta l’empresa SUARA
ha rebut l’Ajuntament?
2. Quantes queixes d’usuaris ha rebut la mateixa empresa de les que s’hagi
informat l’Ajuntament?
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3. Quins mecanismes de control té el govern municipal per assegurar que
l'empresa SUARA respecta totes les condicions i clàusules pactades? Com
controla l’Ajuntament la qualitat del servei prestat als usuaris? Quin ha estat
el resultat i les conclusions dels controls que hagi pogut realitzar
l’Ajuntament?
4. Creu el Govern Municipal que SUARA aborda correctament les casuístiques
específiques i personals d’alguns dels usuaris amb necessitats d’alta
complexitat de l’Hospitalet?”

- 4925
En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup polític municipal d’Esquerra
Republicana de Catalunya, consta a la Secretaria General còpia de la resposta per
escrit, efectuada pel Tinent d’Alcaldia i Regidor de Benestar Social, Sr. Jesús
Husillos Gutiérrez, que literalment diu:
“Senyor,
Respecte a l’escrit que heu presentat en el Registre General d’Entrada d’aquest
Ajuntament, amb número 5237 i data 11 de gener de 2019 en relació a les queixes
en la prestació de serveis de l’empresa SUARA, i, segons el que disposa l’article 55
del Reglament Orgànic del Ple a efectes de què es contesti en el Ple del dia 25 de
gener de 2019, dir-vos que es necessari sol·licitar pròrroga per respondre de forma
més adient a la seva petició.
Atentament,”
2.- RGE núm. 5238, d’11 de gener 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.
Ens ha arribat la queixa de diversos veïns del carrer Provença del barri del Centre
sobre l’avaria en l’enllumenat del carrer, en concret el fanal 48. Això fa que la zona
quedi il·luminada deficientment dificultant seriosament el pas a persones amb
discapacitat.
Aquests veïns ja van avisar en el seu moment a l’Ajuntament mitjançant el telèfon
900 28 29 30, posteriorment van enviar una queixa mitjançant instància el dia 17
d’octubre de 2018 amb registre d’entrada núm. 77905/2018. El dia d’avui encara no
els han respost i el fanal segueix avariat.
El Grup Municipal d’ERC li pregunta al Govern Municipal:
1. Coneix el Govern Municipal aquest problema?
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2. Quin és el motiu pel qual l’Ajuntament no ha respost a aquests veïns?
3. Quin és el motiu pel qual els serveis municipals encara no ha reparat aquest
fanal en tot aquest temps? Es tracta d’una avaria complexa?
4. Que té previst fer el Govern Municipal per a garantir que s’atenen els avisos
d’avaries i es reparen en un temps acceptable?
5. Que té previst el Govern Municipal per a garantir que es respon
adequadament a la ciutadania quan informa d’avaries a la via pública?”

- 4926
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 5238 i data 11 de gener de 2019, segons el que disposa
l’article 55 del Reglament Orgànic del Ple a efectes de que sigui contestada al Ple
Ordinari que se celebrarà el proper dia 25 de gener de 2019, en relació a l’avaria de
l’enllumenat al C/. Provença, en concret el fanal del núm. 48, l’informo:
Els serveis municipals coneixen aquesta incidència, que es troba introduïda al
sistema de gestió des del 10 d’octubre de 2018. Com vostès coneixen, estem
procedint al canvi de capçals i bombetes a tota la Ciutat. Per aquesta raó les
avaries de punts de llum aïllats, si no es tracta d’ubicacions que per aquesta
circumstància queden molt fosques, no s’estan reparant, sinó que es substitueixen
seguint la programació establerta.
En aquest cas concret, per la situació del fanal i el temps transcorregut, es va donar
la instrucció de reparar, i es va detectar que no es tracta de la bombeta fossa, sinó
de que el fanal no rep alimentació. Estem treballant per solucionar la incidència.
En quant a la resposta als veïns, el telèfon VIA no preveu resposta, només recull les
incidències. La instància es troba pendent de resposta, que es gestionarà en breu.
Atentament,”
3.- RGE núm. 5242, d’11 de gener 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.
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L’Associació coordinadora de persones amb discapacitat, fa temps que necessita
un nou espai per a poder realitzar les seves activitats en bones condicions. El local
utilitzat actualment s’ha fet petit.
El Grup Municipal d’ERC li pregunta al Govern Municipal:
1. Coneix el Govern Municipal aquest problema?
2. L’Ajuntament pot oferir un local que resolgui aquestes necessitats?
3. Quines mesures o propostes ha pres o pensa prendre l’Ajuntament per
trobar un espai en condicions per l’entitat?”

- 4927
En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup polític municipal d’Esquerra
Republicana de Catalunya, consta a la Secretaria General còpia de la resposta per
escrit, efectuada pel Tinent d’Alcaldia i Regidor de Benestar Social, Sr. Jesús
Husillos Gutiérrez, que literalment diu:
“Senyor,
Respecte a l’escrit que heu presentat en el Registre General d’Entrada d’aquest
Ajuntament, amb número 5242 i data 11 de gener de 2019 en relació a l’espai cedit
a l’Associació coordinadora de persones amb discapacitat, i , segons el que disposa
l’article 55 del Reglament Orgànic del Ple a efectes de què es contesti en el Ple del
dia 25 de gener de 2019, dir-vos que es necessari sol·licitar pròrroga per respondre
de forma més adient a la seva petició.
Atentament,”
4.- RGE núm. 7092, de 17 de gener 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.
En relació amb l’acte organitzat per VOX que es va celebrar el passat diumenge, 13
de gener de 2019, en les instal·lacions del camp de futbol del Gornal.
El Grup Municipal d’ERC li pregunta al Govern Municipal:
1. Es va rebre per part de l’Ajuntament alguna sol·licitud de permís per la
celebració d’aquest acte?
2. El Govern municipal va concedir permís per celebrar-ho?
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3. En cas que no hi hagués un permís concedit, per què l’Ajuntament no va
impedir la realització d’aquest l’acte en una instal·lació municipal?
4. Ja que no es va impedir la celebració de l’acte, quines accions o gestions
encaminades a què no es realitzés l’acte va realitzar l’Ajuntament abans i
durant l’acte?
5. Quin operatiu va preveure la Guàrdia Urbana de l’Hospitalet davant l’acte
sense permís de VOX?
6. Si l’acte de VOX no disposava de permís municipal, perquè l’àrea d’Esports
de l’Ajuntament va comunicar a la U.D. Gornal la suspensió de la jornada de
futbol al camp Municipal del Gornal?
7. Perquè aquesta decisió va ser unilateral i no es va demanar en cap moment
l’opinió de la U.D. Gornal?
8. Quants partits es van suspendre el 13 de gener al Camp de futbol del Gornal
per decisió unilateral de l’Ajuntament de l’Hospitalet?
9. Quins van ser els costos econòmics per l’equipament (subministraments,
personal, seguretat, materials, neteja, desperfectes, etc.) derivats de la
celebració de l’acte?
10. El Govern té previst executar alguna mesura o acció legal, jurídica o
administrativa contra els organitzadors de l’acte?
11. S’ha percebut algun import econòmic en concepte de taxa, lloguer, llicència
d’ús o qualsevol altre concepte per part de l’Ajuntament o del concessionari
del bar de l’equipament.
12. Qui gestiona el Bar del Camp Municipal de futbol del Gornal?
13. Quines són les bases amb les quals es va adjudicar el bar del Camp
Municipal del Gornal?
14. El Govern té previst revisar (i si s’escau, retirar) l’actual concessió del bar del
camp de futbol del Gornal, després d’haver realitzat aquest acte sense
autorització municipal?”

- 4932
En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup polític municipal d’Esquerra
Republicana de Catalunya, consta a la Secretaria General còpia de la resposta per
escrit, efectuada pel Tinent d’Alcalde de l’Àrea de Benestar i Drets Socials, regidor
d’Esports i Joventut, Sr. Cristian Alcázar Esteban, que literalment diu:
“Senyor,
Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre General d’Entrada
d’aquest Ajuntament amb número 7092, de data 17/01/2019 i, segons el que
disposa l’article 55 del Reglament Orgànic del Ple, a efectes de què sigui
contestada en el Ple ordinari que es celebrarà el proper dia 25 de gener de 2019 en
relació a: “l’acte organitzat per VOX que es va celebrar el passat diumenge, 13
de gener de 2019, a les instal·lacions del camp de futbol del Gornal...”
Dir-vos que és necessari sol·licitar pròrroga de l’esmentada pregunta per recavar la
informació necessària.
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Ben atentament,”

CONVERGÈNCIA I UNIÓ
Per part del regidor del grup polític municipal de Convergència i Unió, d’acord amb
allò que disposa l’article 55.4 del Reglament Orgànic del Ple, s’han formulat en
temps i forma 2 preguntes per escrit que han tingut entrada en el Registre General
el dia 9 de gener de 2019 i, per tant, amb més de 6 dies hàbils anteriors a la
celebració del Ple.
Aquestes preguntes als efectes de constar a l’Acta de la sessió, es transcriuen
literalment:
1.- RGE núm. 4203, de 9 de gener de 2019.
“Jordi Monrós i Ibáñez, Portaveu del Grup Polític de Convergència i Unió, d’acord
amb allò que disposa l’article 55 del Reglament del Ple aprovat el 25 d’octubre de
2011, presenta al registre general la següent pregunta per a que sigui contestada
en el proper Ple del dia 25-01-2019.
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
En relació a les obres que s’han fet al carrer Miralta amb carrer Valeta, on estava
l’antiga benzinera la vorera ha quedat en molt mal estat. De fet no existeix
diferència d’alçada entre la vorera i la carretera el que aprofiten alguns cotxes per
estacionar-hi a sobre.
PREGUNTA
Es pensa refer aquesta vorera?
Qui és qui ha de refer la vorera, l’Ajuntament o l’empresa que ha realitzat les obres
on hi havia l’antiga benzinera?
Quan es durà a terme?”

- 4923
En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup polític municipal de
Convergència i Unió, consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit,
efectuada pel Tinent d’alcaldia de l’Àrea d’Espai Públic, Habitatge, Urbanisme i
Sostenibilitat, Sr. José Castro Borrallo, que literalment diu:
“Respecte a la pregunta presentada en el Registre d’entrada d’aquest Ajuntament
amb número 4203 i data 9 de gener de 2019, segons el que disposa l’article 55 del
Reglament Orgànic del Ple a efectes de què sigui contestada en el proper Ple
Ordinari que se celebrarà el dia 25 de gener de 2019, en relació a la reposició de
vorera a la cantonada del C/. Miralta amb C/. Valeta, l’informo:
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En aquesta parcel·la s’ha edificat un edifici plurifamiliar, amb la corresponent
llicència d’obra major. Actualment es troba en tràmit la llicència de primera
ocupació, que no comptarà amb informe favorable mentre no es procedeixi a
l’execució de les obres d’urbanització de les voreres amb els criteris dels serveis
municipals.
Atentament,”

2.- RGE núm. 4204, de 9 de gener de 2019.
“Jordi Monrós i Ibáñez, Portaveu del Grup Polític de Convergència i Unió, d’acord
amb allò que disposa l’article 55 del Reglament del Ple aprovat el 25 d’octubre de
2011, presenta al registre general la següent pregunta per a que sigui contestada
en el proper Ple del dia 25-01-2019.
EXPOSICIÓ DE MOTIUS:
Atès que el carrer Sanfeliu amb Poeta Llombart fa poc es va reformar i es va
habilitar com un carrer de prioritat invertida, però a data d’avui encara no s’ha
senyalitzat adequadament, la qual cosa implica que el cotxes acostumen a passar a
una velocitat superior a la permesa en aquests tipus de carrers, i al no haver-hi
tampoc pintat cap pas de vianants, es produeixen situacions de perill, com per
exemple, la que va passar fa un temps on un nen quasi és atropellat per un cotxe
que passava a més velocitat de la permesa.
PREGUNTA:
Es pensa senyalitzar adequadament aquest carrer tant pel que representa posar
senyals noves com retirar-ne antigues que ja no tenen sentit?
(Per exemple una de “prohibit aparcar” quan s’han habilitat espais nous
d’aparcament al carrer)- S’adjunta fotografia.
Quan es durà a terme?

”
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- 4924
En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup polític municipal de
Convergència i Unió, consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit,
efectuada pel Tinent d’alcaldia de l’Àrea de Seguretat, Convivència i Civisme, Sr.
José Maria García Mompel, que literalment diu:
“Respecte a la pregunta amb registre E/4204/2019, en relació senyalització del
carrer Poeta Llombart, i segons el que disposa l’article 55 del Reglament Orgànic
del Ple li faig saber que:
Per tal de poder respondre les seves peticions, hem de sol·licitar un aplaçament.
Atentament,”

CUP-PA
Per part del regidor del grup polític municipal de la CUP-Poble Actiu, d’acord amb el
que disposa l’article 55.4 del Reglament Orgànic del Ple, s’han formulat en temps i
forma 2 preguntes per escrit que han tingut entrada en el Registre General el dia 17
de gener de 2019 i, per tant, amb més de 6 dies hàbils anteriors a la celebració del
Ple.
Aquestes preguntes als efectes de constar a l’Acta de la sessió, es transcriuen
literalment:
1.- RGE núm. 7441, de 17 de gener de 2019.
“Khristian Giménez, Portaveu del Grup polític de CUP-Poble Actiu, d’acord amb allò
que disposa l’article 55 del Reglament del Ple de l’Ajuntament de l’Hospitalet de
Llobregat, presento al Registre General la següent pregunta, a fi i efecte que sigui
contestada en el proper Ple ordinari:
Exposem:
Donat que el grup municipal ha rebut informació d’una reunió mantinguda amb els
veïns de Granvia Centre el passat mes de juliol, i que segons fonts informals n’hi ha
un compromís del govern municipal de transformar en peatonals les calçades que
envolten la urbanització.
Volem conèixer:
Existeix aquest compromís pel part del govern municipal? Aquest compromís s’ha
endegat administrativament?
En cas que hagi sigut endegat, quin és el número d’expedient i quines passes s’han
fet?
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En cas que encara no s’hagi endegat, quina és la previsió dels terminis per fer-ho?”

- 4930
En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup polític municipal de CUPPoble Actiu, consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit,
efectuada pel Tinent d’alcaldia de l’Àrea d’Espai Públic, Habitatge, Urbanisme i
Sostenibilitat, Sr. José Castro Borrallo, que literalment diu:
“Respecte de la pregunta presentada al Registre General d’Entrada d’aquest
Ajuntament amb el nombre 7441 i data 17 de gener de 2019, segons el que disposa
l’article 55 del Reglament Orgànic del Ple a efectes de que sigui contestada al Ple
Ordinari que se celebrarà el proper dia 25 de gener de 2019, en relació a les
calçades que envolten la urbanització Granvia Centre, l’informo:
Existia un acord mitjançant el qual els propietaris d’aquests terrenys els cedirien a
l’Ajuntament, havent realitzat la urbanització amb els criteris d’accessibilitat. Via
conveni entre els propietaris i l’Ajuntament, aquest havia d’aprovar i executar el
projecte a desenvolupar i els propietaris assumirien el cost de l’actuació.
Els propietaris han hagut de realitzar unes obres que, en part, comprenien l’espai
objecte d’aquest acord. Això comporta que el projecte existent, aprovat per
l’Ajuntament, no és vàlid, s’ha de tornar a fer i aprovar, el que comportaria un retard
significatiu.
Davant aquesta circumstància, s’han mantingut diverses reunions entre
l’Ajuntament i els propietaris, i finalment s’ha acordat que, per agilitzar el
procediment, seran els propietaris els qui executin l’actuació, amb la tramitació del
corresponent expedient de concessió de llicència per a les obres a realitzar. Un cop
executades les obres, es procedirà a la cessió dels espais a l’Ajuntament.
Atentament,”

2.- RGE núm. 7444, de 17 de gener de 2019.
“Khristian Giménez, Portaveu del Grup polític de CUP-Poble Actiu, d’acord amb allò
que disposa l’article 55 del Reglament del Ple de l’Ajuntament de l’Hospitalet de
Llobregat, presento al Registre General la següent pregunta, a fi i efecte que sigui
contestada en el proper Ple ordinari:
Volem conèixer:
El projecte de millora de l'accessibilitat a l'estació de Renfe de Bellvitge contempla
finalment un total de 4 ascensors, tal com estava previst (Ascensor andana 1;
ascensor andana 2; ascensor urbà Av. d'Amèrica; ascensor urbà Av. Vilanova)?
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Tots 4 ascensors seran instal·lats al mateix temps i dins del mateix projecte
d'obres?”

- 4931
En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup polític municipal de CUPPoble Actiu, consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit,
efectuada pel Tinent d’alcaldia de l’Àrea de Coordinació, Planificació,
Desenvolupament Econòmic i Ocupació, Sr. Francesc J. Belver i Vallès, que
literalment diu:
“Respecte a l’escrit que heu presentat en el Registre General d’Entrada d’aquest
Ajuntament, amb codi ES L 01080333 2019 21855/2019 i data 17/01/2019 en
relació amb el projecte de millora de l’accessibilitat a l’estació de RENFE de
Bellvitge, 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 25 de
gener de 2019, procedim a continuació a donar-vos resposta.
Pregunta número 1: “ Volem conèixer: El projecte de millora de l’accessibilitat a
l’estació de RENFE de Bellvitge contempla finalment un total de 4 ascensors, tal
com estava previst (Ascensor andana 1; ascensor andana 2; ascensor urbà Av.
d’Amèrica; ascensor urbà Av. Vilanova)?”
Resposta: El projecte SÍ contempla la instal·lació dels 4 ascensors.
Pregunta número 2: “Tots 4 ascensors seran instal·lats al mateix temps i dins del
mateix projecte d’obres?”
Resposta: SÍ, el projecte contempla l’inici de la instal·lació dels quatre ascensors
durant aquest any 2019.
Cordialment,”

c)

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

La Sra. Alcaldessa-President obre el torn d’intervencions per a la formulació de
precs i preguntes de forma oral.
SRA. ALCALDESSA
Precs i preguntes per part dels regidors. Sí. Sr. García?

SR. GARCIA VALLE (CIUTADANS)
Muchas gracias. Mire Sra. Marín, en el Pleno de septiembre le pregunté a usted si
pensaba devolver los 356,55 euros indebidos, a nuestro modo de ver, que le abonó
de más este ayuntamiento por dietas de alojamiento en China. Fiscalizando las
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cuentas del 2017, como es nuestra obligación como oposición, hemos dado con las
dietas del viaje a Pequín que hizo la Alcaldesa, para poner en el complejo municipal
Trias y Godó un centro privado de medicina china. En él nos hemos encontrado la
factura de una noche de hotel de 16 a 17 de mayo de 2017 en el hotel de gran lujo,
el Sheraton, por 440,69 euros que ha pagado este ayuntamiento.
Le recuerdo, Sra. Marín, que el ayuntamiento le pagó a usted una factura por una
noche de hotel, la del 16 a 17 de mayo de 2017, en el hotel de lujo Sheraton por
440,69 euros, pero el máximo que la administración pública puede pagar por una
noche de alojamiento en China para altos cargos, como es el suyo, son 84,14
euros, que es lo que establece el Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo, sobre
indemnizaciones por razón del servicio.
Una vez más se lo pregunto Sra. Alcaldesa, ¿piensa devolver los 356,55 euros
indebidos, a nuestro modo de ver, que le abonó y lo dice el Real Decreto, que le
abonó de más este ayuntamiento, sí o no? Es muy concreto.
En caso de ser no, ¿cuál es el motivo por el que no quiere devolverlo? Porque mire,
no se preocupe Sra. Marín, a nosotros nos gustaría que usted cumpliera con lo que
dice ese Real Decreto Ley y si creemos y si usted cree que es razonable lo que
decimos, lo devolvería porque es de los vecinos ese dinero, pero no se preocupe
que a lo mejor le va a reclamar la devolución de este importe una instancia superior.
No nos gustaría. Nos gustaría que reflexionara y viera lo que dice la ley respecto a
esto. No se puede cobrar y vivir en hoteles de lujo, cuando el importe no supone lo
que se dice y lo que se estipula por la ley, por lo tanto le ruego que nos dé una
respuesta sí o no y si no, porqué. Gracias.

SRA. ALCALDESSA
Sr. Martín.

SR. MARTÍN GONZÁLEZ (CIUTADANS)
Muchísimas gracias. Yo quería exponer aquí cual es la situación actual, porque
parece que no les ha quedado muy claro, del polideportivo de Santa Eulàlia. No sé
si antes no lo han podido ver o no se han podido acercar todavía, pero ustedes
pueden ver aquí cómo tenemos los cables de una instalación municipal, cómo
tenemos los cables totalmente pelados, rotos. El Sr. Martín González mostra
diverses fotografies.
Hay humedades también en las paredes, ustedes lo pueden ver aquí. Hay
materiales que están oxidados, como ustedes pueden ver aquí. Hay cables que
están rozando agua, como ustedes pueden ver aquí y demás fotografías que yo, si
quieren, se las puedo adjuntar para que ustedes tomen nota, porque parece que no
han tomado mucha nota, pero hay un montón que nos pasan los propios vecinos,
como hacen con muchísimos temas que nos envían a nosotros.
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Entonces la pregunta es: ¿ustedes conocían esta situación, sí o no? ¿Ustedes la
conocían? Si la conocían, ¿desde cuándo conocían esta situación? ¿Qué gestiones
han hecho ustedes como gobierno para solventar este tipo de cuestiones en una
instalación municipal en la que participan muchos vecinos de L’Hospitalet, en la que
participan niños, en la que participa gente mayor? ¿Qué han hecho ustedes para
garantizar la seguridad y la salubridad de un equipamiento municipal? Y si ustedes
no la conocían, se la estamos poniendo aquí de relieve para que ustedes tomen
nota.
Y otra pregunta más, ¿cuándo piensan ustedes actuar para solventar esta
situación? Porque miren, está muy bien ser concejal de gobierno y hacerse muchas
fotos. Está muy bien ser concejal de gobierno y prometer muchas cosas, prometer
subvenciones, prometer promesas que saben que no van a hacer, porque lo saben
de antemano, pero está muy bien. Está muy bien que ustedes prometan todas
estas cuestiones y que ustedes digan cosas que no van a hacer, está muy bien
gastarse dinero público también en comilonas, como ha hecho el responsable que
tenía que estar arreglando esto, con dinero de todos. Está muy bien cobrar un
sueldo público, pero está muy bien y es lo que deberían hacer, que ustedes
arreglen esta situación que para eso les están pagando el sueldo y para eso es su
responsabilidad.
Es que parecen ustedes que se les nota que están cansados porque cuando les
exponemos este tipo de cuestiones, ustedes lo que hacen es criminalizarlo. Yo
cuando quiera les puedo poner todas estas fotografías, si quiere se las pongo en
una carpetita, usted las estudia y usted toma medidas, que es el responsable de
momento y hasta que no sean las próximas elecciones, ustedes son los
responsables. Por favor actúen ya.

SR. MONROS IBÁÑEZ (CiU)
Són unes preguntes sobre el carrer Príncep de Bergara. Les preguntes són,
s’arribarà al consens amb comerciants i veïns per posar una zona de càrrega i
descàrrega? O habilitar dintre de l’espai del carrer.
Es pensa senyalitzar millor els límits de velocitat i controlar millor els cotxes que
circulen a una velocitat superior o estacionen en llocs indeguts?
Es pensen instal·lar elements decoratius per fer més amable el carrer?, estil les
jardineres que hi ha al carrer Roselles.
Es pensa solucionar el problema de seguretat relatiu al fet que els cotxes al voler
girar i al no tenir cap vorera de guia, envaeixen l’espai dels vianants, que això
concretament és al carrer Josep Prats.
I després, respecte del carrer Santa Anna, una situació similar, menor però similar.
Quan arriben camions, hi ha el Bonpreu crec recordar i algun supermercat més i
algun comerç més, que moltes vegades els camions de càrrega i descàrrega que
venen són voluminosos i al haver-hi espai, al haver fet una situació molt planera del

…/…

254

terreny, de vegades estan, tinc fotos, entren de manera vertical. Podent aparcar
millor, ho fan d’una manera bastant agressiva pel vianant i això es produeix durant
la setmana bastantes vegades. Més que res perquè els veïns ens demanen, un cop
feta la inversió i millorats els carrers, que ara no tinguem uns problemes afegits que
intentem solucionar amb la convivència de càrrega i descàrrega i de locals
comercials amb veïns i vianants.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé. Doncs si no hi ha més preguntes contestarem per escrit i aixequem la
sessió.

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

L'Alcaldessa Presidenta,

La Secretària General del Ple, accidental

Núria Marín i Martínez

M. Dolores Quirós Brito
(Decret 295/2019, de 21 de gener)

