Acta de l'Ajuntament Ple
Sessió extraordinària en primera convocatòria
Número de la sessió: 8/2019
Data: 15 de juny de 2015
Hora: 12.00 hores a 13.25 hores.
Lloc: Casa Consistorial

De conformitat amb el que estableix l’article 195.1 de la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de
juny, de Règim Electoral General i l’article 18 del vigent Reglament orgànic del Ple,
prèvia convocatòria de l’Alcaldessa en funcions d’aquest Ajuntament, es personen
tots/es els/les Regidors/res electes proclamats per la Junta Electoral de Zona de
l’Hospitalet de Llobregat, segons Acta de Proclamació de 4 de juny de 2019, que es
relacionen a continuació per ordre de major a menor número de regidors/regidores
obtinguts/es en les eleccions del passat 26 de maig, amb l’objecte de celebrar la
sessió pública extraordinària de constitució del XIè Ajuntament Democràtic de
L’Hospitalet,
CANDIDATURA PRESENTADA PEL PARTIT DELS
CATALUNYA-CANDIDATURA DE PROGRÉS (PSC-CP)
NÚRIA MARÍN MARTÍNEZ
FRANCESC JOSEP BELVER I VALLÈS
ROCÍO DEL MAR RAMÍREZ PÉREZ
CRISTIAN ALCÁZAR ESTEBAN
MARÍA ÁNGELES SARIÑENA HIDALGO
JAUME GRAELLS I VEGUIN
MARÍA TERESA REVILLA SÁNCHEZ
JOSÉ CASTRO BORRALLO
LAURA GARCÍA MANOTA
JESÚS HUSILLOS GUTIÉRREZ
OLGA GÓMEZ FERNÁNDEZ
DAVID QUIRÓS BRITO
MARÍA DOLORES RAMOS ZAFRA
CRISTÓBAL PLAZA LAO
CANDIDATURA
PRESENTADA
PER
ESQUERRA
CATALUNYA-ACORD MUNICIPAL (ERC-AM)
ANTONI GARCIA i ACERO
ROSA BATALLA I PASCUAL
JORGE GARCÍA i MUÑOZ
Lluïsa CARMONA I MARTÍNEZ
XAVIER MOMBIELA I QUINTERO

SOCIALISTES

DE

REPUBLICANA

DE

CANDIDATURA PRESENTADA PEL PARTIT CIUTADANS - PARTIDO DE LA
CIUDADANIA (Cs)
MIGUEL GARCÍA VALLE
MARÍA CARMEN ESTEBAN FERNÁNDEZ
RAINALDO RUIZ NARVAEZ
JESÚS AMADEO MARTÍN GONZÁLEZ
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CANDIDATURA PRESENTADA PER LA COALICIÓ L’HOSPITALET EN COMÚ
PODEM – EN COMÚ GUANYEM (LHECP-ECG)
ANA GONZÁLEZ MONTES
SERGIO MORENO RUIZ
NÚRIA LOZANO MONTOYA
CANDIDATURA PRESENTADA PEL PARTIT POPULAR-PARTIDO POPULAR (PP)
SONIA ESPLUGAS GONZÁLEZ
S’obre la sessió per la Secretària General del Ple, Sra. M. Teresa Redondo del Pozo.
SRA. SECRETÀRIA
Senyores i senyors bon dia. Iniciem la sessió extraordinària del Ple municipal per a la
constitució de l’onzè ajuntament democràtic de L’Hospitalet de Llobregat. L’acte tindrà
tres parts. La primera és la constitució de la mesa d’edat, la següent és el lliurament o
promesa dels càrrecs de regidors i regidores electes en les eleccions municipals del
passat 26 de maig i finalment l’elecció de l’alcalde o alcaldessa d’aquest municipi.
De conformitat amb l’article 195 de la Llei orgànica de règim electoral general, en
primer lloc hem de procedir a constituir la mesa d’edat. La mesa d’edat està integrada
pel regidor electe de major edat que actuarà com a president i el regidor electe de
menor edat, que actuarà com a vocal.
A continuació el regidor Sr. Miguel García Valle prendrà possessió del càrrec de
president de la mesa d’edat, previ el jurament o promesa del càrrec de regidor
d’aquest ajuntament, segons la fórmula que preveu l’article primer del Reial decret
707/1979, de 5 d’abril. Sr. Miguel García.
El Sr. Miguel García Valle, llegeix la fórmula de promesa o jurament del càrrec,
recollida al Reial Decret 707/1979 de 5 d’abril.
“Juro por mi conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones del cargo de
concejal, con lealtad al Rey y guardar y hacer guardar la Constitución, como norma
fundamental del Estado, así como el Estatuto de Autonomía y el resto del
ordenamiento jurídico.”
A continuació la Secretària imposa la medalla de Regidor al Sr. García Valle i crida per
a la pressa de possessió al regidor de menor edat Sr. Xavier Mombiela i Quintero.
El President de la Mesa d’edat, Sr. García Valle formula la pregunta al Regidor en els
termes següents:
¿Sr. Xavier Mombiela i Quintero, jura o promete por su conciencia y honor cumplir
fielmente las obligaciones del cargo de concejal, con lealtad al Rey y guardar y hacer
guardar la Constitución, como norma fundamental del Estado así como el Estatuto de
Autonomía de Cataluña y el resto del ordenamiento jurídico?.
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El Sr. Xavier Mombiela i Quintero respon: “Fins a la proclamació de la República de
Catalunya i sempre compromès amb L’Hospitalet, la llibertat, la igualtat i la fraternitat,
prometo per imperatiu legal”.
A continuació el Sr. García Valle, President de la Mesa, declara constituïda la Mesa
d’edat de conformitat amb el que disposa l’article 195 de la Llei Orgànica del Règim
Electoral General, i és dona compte que consta que tots/es els regidors i les regidores
electes han presentat les declaracions d’activitats i possibles causes d’incompatibilitat,
així com les declaracions patrimonials exigides per l’article 108 apartat 8 de la Llei
orgànica de règim electoral general, l’article 75 apartat 7 de la Llei reguladora de les
bases de règim local i l’article 163 apartat 1 del Decret 2/2003, de 28 d’abril, pel qual
s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.
A continuació, la Mesa d’Edat procedeix a comprovar les credencials presentades
pels/per les membres electes, expedides per la Junta Electoral de Zona de l’Hospitalet,
en data 4 de juny de 2019.
La Secretària crida als Regidors i les Regidores electes de cada candidatura per ordre
de major a menor número de vots obtinguts a les eleccions municipals del 26 de maig
de 2019; i dins de cada candidatura seguint l’ordre que ocupen en cada llista electoral,
als efectes de formular jurament o promesa del càrrec de Regidor/a.
Els Regidors i les Regidores prenen possessió del seu càrrec formulant el jurament o
promesa i el President de la Mesa d’edat els hi col·loca a cadascun d’ells/elles la
medalla de regidors/regidores.
1.- En primer lloc prenen possessió els regidors i les regidores electes de la
candidatura presentada pel PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYACANDIDATURA DE PROGRÉS (PSC-CP), els quals formulen jurament o promesa del
càrrec pronunciant la fórmula: “Juro o Prometo per la meva consciència i el meu honor
complir fidelment les obligacions del càrrec de regidor/a, amb lleialtat al Rei, i guardar i
fer guardar la Constitució, com a norma fonamental de l’estat, així com l’Estatut
d’Autonomia de Catalunya i la resta de l’ordenament jurídic.”
NÚRIA MARÍN MARTÍNEZ
FRANCESC JOSEP BELVER I VALLÈS
ROCÍO DEL MAR RAMÍREZ PÉREZ
CRISTIAN ALCÁZAR ESTEBAN
MARÍA ÁNGELES SARIÑENA HIDALGO
JAUME GRAELLS I VEGUIN
MARÍA TERESA REVILLA SÁNCHEZ
JOSÉ CASTRO BORRALLO
LAURA GARCÍA MANOTA
JESÚS HUSILLOS GUTIÉRREZ
OLGA GÓMEZ FERNÁNDEZ
DAVID QUIRÓS BRITO
MARÍA DOLORES RAMOS ZAFRA
CRISTÓBAL PLAZA LAO
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2.- A continuació prenen possessió els regidors i les regidores electes de la
candidatura presentada PER ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA-ACORD
MUNICIPAL (ERC-AM) que prenen possessió del càrrec responent a la pregunta
formulada per la Presidència de la Mesa: ¿Sr./Sra (nom del/de la regidor/a) jura o
promete por su conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de
concejal, con lealtad al Rey y guardar y hacer guardar la Constitución, como norma
fundamental del Estado así como el Estatuto de Autonomía de Cataluña y el resto del
ordenamiento jurídico?.
1. El Sr. ANTONI GARCIA i ACERO, respon: “Fins la proclamació de la
República catalana i sempre compromès amb L’Hospitalet, amb la
llibertat, amb la igualtat i la fraternitat, prometo per imperatiu legal”.
2. La Sra. ROSA BATALLA i PASCUAL, respon: “Fins a la proclamació de
la República catalana i sempre compromesa amb L’Hospitalet, la
llibertat, la igualtat i la fraternitat, prometo per imperatiu legal”.
3. El Sr. JORGE GARCÍA i MUÑOZ, respon: “Hasta la proclamación de la
República catalana y siempre comprometido con la libertad, la igualdad
y la fraternidad, prometo por imperativo legal.”
4. La Sra. LLUÏSA CARMONA i MARTINEZ, respon: “Fins la proclamació
de la República catalana, compromesa sembre amb L’Hospitalet, la
llibertat, la igualtat i la fraternitat, prometo per imperatiu legal”.
3.- A continuació prenen possessió els regidors i les regidores electes de la
candidatura presentada pel PARTIT CIUTADANS-PARTIDO DE LA CIUDADANIA (Cs)
els quals formulen jurament o promesa del càrrec pronunciant la fórmula: “Juro por mi
conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejal, con
lealtad al Rey y guardar y hacer guardar la Constitución, como norma fundamental del
Estado, así como el Estatuto de Autonomía de Cataluña y el resto del ordenamiento
jurídico.” .
1. CARMEN ESTEBAN FERNÁNDEZ
2. RAINALDO RUIZ NARVAEZ
3. JESUS AMADEO MARTÍN GONZÁLEZ

4.- A continuació prenen possessió prenen possessió els regidors i les regidores
electes de la candidatura presentada per la COALICIÓ L’HOSPITALET EN COMÚ
PODEM – EN COMÚ GUANYEM (LHECP-ECG) responent a la pregunta formulada
per la Presidència de la Mesa: ¿Sr../Sra (nom del/de la regidor/a. jura o promete por su
conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejal, con
lealtad al Rey y guardar y hacer guardar la Constitución, como norma fundamental del
Estado así como el Estatuto de Autonomía de Cataluña y el resto del ordenamiento
jurídico?.
1. SRA. ANA GONZÁLEZ MONTES, respon: “Prometo per imperatiu legal
i em comprometo a treballar per la dignitat de L’Hospitalet, dels seus
barris i el benestar dels seus veïns i veïnes, així com per una república
democràtica de treballadors i treballadores de tota classe en règim de
llibertat i justícia”
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2. SR. SERGIO MORENO RUIZ, respon: “Per imperatiu legal i amb el
compromís de treballar i defensar la dignitat d’una ciutat, dels seus
barris i de la seva gent, sí prometo”.
3. SRA. NÚRIA LOZANO MONTOYA, respon: “Prometo per imperatiu
legal i em comprometo a treballar per la dignitat de L’Hospitalet, dels
seus barris i el benestar dels seus veïns i veïnes, així com per una
república de treballadors i treballadores de tota classe en règim de
llibertat i justícia”.

4.- A continuació pren possessió la Regidora electa per la candidatura PRESENTADA
pel PARTIT POPULAR-PARTIDO POPULAR (PP), Sra. SONIA ESPLUGUES
GONZÁLEZ, pronunciant la fórmula “Juro por mi conciencia y honor, cumplir fielmente
las obligaciones del cargo de concejala, con lealtad al Rey y guardar y hacer guardar
la Constitución, como norma fundamental del Estado, así como el Estatuto de
Autonomía de Cataluña y el resto del ordenamiento jurídico.”
El President de la Mesa d’edat declara legalment constituïda l’Onzena Corporació
Municipal democràtica de l’Ajuntament de L’Hospitalet de Llobregat, d’acord amb les
normes que regula l’article 195 de la Llei 5/1985, de 19 de juny, sobre Règim Electoral
General i anuncia l’inici del tràmit de L’ELECCIÓ DE L’ALCALDE O ALCALDESSA,
d’acord amb el que disposa l’article 196 de la Llei Orgànica de Règim Electoral
General.
En primer lloc, es procedeix per part del Vocal de la mesa Sr. Xavier Mombiela i
Quintero a preguntar als regidors i regidores, caps de llista de les candidatures si
accepten la candidatura a l’alcaldia, acceptant aquesta candidatura la totalitat d’ells o
elles.
El Sr. President de la Mesa d’edat proclama com a CANDIDATS A L’ALCALDIA els
Regidors i les Regidores següents:
1.
2.
3.
4.
5.

NÚRIA MARÍN MARTÍNEZ
ANTONI GARICA I ACERO
MIGUEL GARCÍA VALLE
ANA GONZÁLEZ MONTES
SONIA ESPLUGAS GONZÁLEZ

A continuació la Presidència obre un torn de paraula als diferents grups municipals,
per ordre invers al nombre de vots obtinguts a les eleccions municipals del 26 de maig
de 2019, per un termini màxim de cinc minuts.
Pel Partit Popular, pren la paraula la SRA. SONIA ESPLUGAS GONZÁLEZ que diu:
Muchas gracias. Antes de empezar quisiera agradecer la asistencia de todos los aquí
presentes, autoridades, fuerzas y cuerpos de seguridad, entidades, familias, amigos,
amigas, que hoy nos acompañan en el acto solemne de constitución de este nuevo
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ayuntamiento de L’Hospitalet y saludar a todas aquellas personas que nos siguen
desde la plaza del ayuntamiento o bien a través de las redes sociales o la televisión.
Dar la bienvenida a los nuevos concejales que hoy han tomado posesión del cargo y
desearles suerte y éxito en esta responsabilidad compartida, porque su suerte y
nuestro éxito es la suerte de la ciudad. Felicitar también al Partido Socialista por ser la
fuerza más votada y al resto de fuerzas políticas que han obtenido representación.
Bien, quisiera empezar mi discurso, mi intervención agradeciendo a los más de 5.000
ciudadanos de L’Hospitalet que han vuelto a confiar en el Partido Popular y que han
dado su apoyo a la candidatura que he tenido el honor de encabezar. Es una
evidencia que el PP solo ha obtenido un representante, pero cuentan con el apoyo de
todas aquellas personas que el día 26 de mayo decidieron que la mejor opción para
gobernar esta ciudad, era el Partido Popular. Por ello no estoy sola. Desde aquí quiero
manifestarles mi firme compromiso de seguir trabajando con más fuerzas que nunca
por sus intereses, por los intereses de la ciudad, poniendo en valor su voto, sin
renunciar a nuestros principios.
Y decirles también a aquellos que algún día nos votaron y por diferentes motivos ahora
han dejado de hacerlo, que trabajaremos desde el grupo municipal para intentar
recuperar su confianza, porque el partido Popular de L’Hospitalet afronta este nuevo
mandato con la posición siendo leales a la ciudad, apoyaremos todas aquellas
iniciativas que resulten positivas para la ciudad y para su ciudadanía, pero también
seremos muy firmes y muy exigentes a la hora de reivindicar las mejoras y las
soluciones que necesita nuestra ciudad para conseguir que la ciudad avance.
Si bien es cierto que los ciudadanos de L’Hospitalet el pasado 26 de mayo decidieron
de forma absoluta que el Partido Socialista era la fuerza más votada, esperamos que
este hecho no sea entendido como un cheque en blanco para hacer a su antojo el
modelo de ciudad, sino que entendemos que se deben atender todas y cada una de la
sensibilidades que tiene nuestra ciudad que son muchas para hacer que la ciudad
mejore.
Perquè L’Hospitalet ens necessita a tots. És una ciutat complexa i plural, que la fa
única i amb aquest gran potencial hem d’aprofitar per convertir-nos en generadors de
riquesa, que reverteixi en els nostres barris. Ha arribat el moment, segons pensem, de
deixar de viure a l’ombra de Barcelona, recollint els projectes que altres ciutats no
volen. Crec que hem de començar a marcar perfil, un projecte propi que ens situï com
a referents no només de Catalunya, sinó també a la resta d’Espanya.
No tenemos tiempo que perder, tenemos muchos retos por delante, algunos
heredados de otros mandatos, como puede ser la puesta en marcha del soterramiento
de las vías del tren que divide la ciudad, un proyecto largamente reivindicado por los
grupos municipales y por los vecinos y las vecinas de L’Hospitalet que finalmente se
firmó durante el mandato del Partido Popular, de Mariano Rajoy, y que esperamos que
siga adelante.
También otros proyectos urbanísticos como el PDU Gran Vía Llobregat o Can Rigalt
precisan también del replanteamiento para conseguir que los futuros proyectos sean
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fruto del consenso de la ciudad, y no desde la imposición de una mayoría absoluta que
deja al margen los grupos municipales y al tejido asociativo de la ciudad.
Eso sí, siempre, siempre centrados y con la mirada puesta en nuestros barrios y en la
mejora de nuestro día a día, la limpieza, el incivismo, la seguridad, problemas
estructurales que necesitan soluciones sin complejos. Este último tema, tema de la
seguridad, es necesario escuchar las reivindicaciones del colectivo de la Guardia
Urbana, escuchar las condiciones de mejora que precisan, mejoras laborales e
incremento del número de efectivos, porque esas mejoras revertirán en una mejor
seguridad para la ciudad.
L’Hospitalet debe tener como protagonistas a las personas, para conseguir que
nuestra ciudad sea un lugar más humano, habitable y de oportunidades para todos los
que vivimos en ella, oportunidades para los comerciantes, para los emprendedores,
para nuestros jóvenes, para nuestros mayores, para conseguir que la ciudad no sea
una ciudad excluyente. Todos debemos tener la misma oportunidad de disfrutar de
nuestra ciudad en igualdad, tengamos diversidad funcional o no tengamos diversidad
funcional.
Por tanto, desde el Partido Popular queremos aprovechar este mandato, este nuevo
mandato para hacer de la ciudad y de su ayuntamiento una administración de todos y
para todos, integradora, abierta y participativa, que se escuche a todos los que tengan
algo que aportar y que sea sensible con la recuperación de nuestro patrimonio. Para
ello es necesario reformular órganos como los de participación, para convertirlos en un
verdadero altavoz de los vecinos y vecinas de L’Hospitalet.
En definitiva, desde el Partido Popular apostamos por una ciudad bilingüe, cercana,
dialogante, hayan votado lo que hayan votado, centrada en el futuro, con pleno
respeto a la ley y a la Constitución, fortaleciendo los lazos que nos unen con el resto
de España, porque L’Hospitalet es el fruto de tantas y tantas personas que un día
vinieron a la ciudad en busca de un proyecto de futuro para ellos y para sus hijos, y en
ese sentimiento mayoritario de los ciudadanos de L’Hospitalet, creo que debemos
serle fiel a ello. Muchas gracias.
Per L’Hospitalet En Comú Podem - En Comú Guanyem, pren la paraula la SRA.
ANA GONZÁLEZ MONTES que diu:
Molt bon dia a tots i a totes. A l’inici d’aquesta nova legislatura primer de tot agrair als
veïns i veïnes que han depositat la seva confiança en la nostra candidatura, per això
defensarem amb fermesa i dedicació el nostre projecte de ciutat i el programa que ha
estat elaborat de manera participativa amb una mirada transformadora i inclusiva.
Seran nombrosos els reptes que tindrem els propers 4 anys, especialment en la
defensa del model de ciutat que volem deixar a les generacions futures. Son també
molts els perills que assetgen el nostre terme municipal, amb la projecció de projectes
faraònics com el PDU de la Gran Via, entre d’altres, que pretén destruir el darrer espai
natural i la darrera zona agrícola, així com amb la projecció de milers d’habitatges
nous sense contemplar els serveis públics que aquesta nova ciutadania demandarà.
Serveis públics ja saturats i desbordats, amb greus mancances a l’àmbit de la salut, a
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l’atenció primària, llistes d’espera hospitalàries, alumnes encara en barracons i un greu
dèficit en escoles bressol.
Sense oblidar la duresa d’una ciutat amb dèficit de zones verdes i espais lliures que
aprofundeixen en un model insostenible i que precisa d’un replantejament d’usos de
l’espai públic dels parcs i places per fomentar activitats esportives, culturals i de lleure.
Lluitarem per una ciutat saludable, accessible i sostenible protegint la salut, reduint la
contaminació i la congestió a la ciutat i per plantejar una regeneració urbana amb una
moratòria urbanística i un nou planejament amb funció social i comunitària.
Plantejarem també la protecció i preservació del patrimoni històric, del patrimoni
natural, arqueològic, arquitectònic, industrial, del paisatge i els referents urbans que
mantenen vincles emocionals amb el territori.
Un repte fonamental serà l’accés a l’habitatge digne. Cada dia es produeixen
desnonaments, veïns i veïnes nostres desallotjats de casa seva per bancs, fons voltors
i grans tenidors, també per no poder assolir els lloguers abusius d’un mercat
immobiliari cada vegada més especulador. Caldran mesures valentes per protegir
aquest dret constitucional, ja sigui ampliant el parc públic d’habitatge de lloguer social,
amb adquisició directa, implementant mesures per destinar el 30% de les noves
construccions a habitatge de lloguer social, o gestionant la cessió d’habitatge amb
grans tenidors. Calen també mesures per frenar la pujada dels preus dels lloguers per
evitar l’expulsió dels nostres barris de veïns i veïnes que volen plantejar els seus
projectes de vida a la nostra ciutat.
Lligat a l’habitatge també és fonamental, per una vida digna, l’accés a serveis bàsics
com l’aigua, la llum, el gas i lluitar contra l’exclusió alimentària i social. Per això cal
impulsar polítiques per afavorir l’accés a un treball digne amb projectes inclusius de
proximitat i plantejar un pla integral social per combatre la pobresa i l’exclusió social.
L’Hospitalet ha estat sempre una ciutat diversa i acollidora per això el nostre
compromís és garantir els drets civils i socials de la ciutadania. Per una ciutat sense
discriminació, sense exclusions i sense renúncies. Perquè volem un futur que no sigui
masclista, ni homòfob, ni racista. Perquè construirem, quotidianament, igualtat amb
diversitat.
Una ciutat amb mirada feminista i justícia de gènere com a prioritat transversal. Amb
polítiques publiques contra la violència masclista. Una ciutat compromesa amb
l’acollida i la justícia global. Sempre enfront dels abusos de poder i la impunitat. El
nostre compromís és reconèixer els drets de la ciutadania, que vol dir reconèixer les
persones com a iguals, reconèixer que poden participar en espais de decisió i
apoderar-les.
Volem que l’Hospitalet sigui per a la gent, que sigui una ciutat compromesa amb la
transformació de la vida quotidiana, amb la institució local com a patrimoni popular,
amb les polítiques de proximitat com a eines de construcció de la llibertat, la igualtat i
la fraternitat. Una ciutat amb un govern valent que posi a les persones al centre de
totes les polítiques, que treballi per una ciutat més humana, on la paraula democràcia
recobri el seu sentit i on la política s’escrigui en comú.
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Per tot l’exposat en nom de L’Hospitalet En Comú Podem, presento la meva
candidatura a l’alcaldia de L’Hospitalet, perquè el nostre compromís serà sempre amb
els nostres veïns i veïnes i lluitarem per aconseguir-ho amb un peu a la institució i
milers al carrer. Moltíssimes gràcies.
Per Ciutadans – Partido de la Ciudadanía, pren la paraula el mateix SR. GARCIA
VALLE que diu:
En principio quiero, como no puede ser de otra forma, dar la bienvenida a los nuevos
concejales que se incorporan a este Pleno. Desearles suerte y éxito en su trabajo por
los vecinos y vecinas de L’Hospitalet. También quiero dar las gracias a todos los
ciudadanos y ciudadanas que han depositado su confianza en este grupo municipal
que yo tengo el honor de representar hoy y que nos han puesto aquí con cuatro
concejales. No les vamos a defraudar, vamos a trabajar por ellos para que sus
inquietudes desde aquí podamos desarrollarlas de la mejor manera posible.
La ciudadanía ha hablado y ha otorgado la mayoría absoluta al PSC, solo nos queda
felicitarles por la confianza obtenida. Núria Marín tiene toda la legitimidad para
revalidar su mandato cuatro años más y así espero que sea, a tenor de los resultados.
Pero ahora recordar que no ha de gobernar solo para sus votantes, sino pensando en
toda la ciudad de L’Hospitalet. Estoy convencido que así lo va a hacer. La generosidad
y la altura de miras se demuestran cuando no se necesita nada a cambio, el gobierno
ha de ser generoso y escuchar las diferentes sensibilidades que componen este
Pleno.
El PSC ha obtenido el 43 % pero ha de tener siempre presente que hay un 57 % que
representa a otra fuerzas políticas aquí en estos escaños y gobernar también, como
no puede ser de otra manera, para ese 42 % que se ha abstenido, porque también
hasta los que se abstienen pagan impuestos y tienen todo el derecho legítimo a que se
piense en ellos. Tenemos que poner de nuestra parte para entendernos, para dialogar
y llegar a acuerdos por el bien de los hospitalenses, realizando políticas para las
personas, mejorando los servicios sociales, ayudando a quienes más lo necesitan,
gestionando con prudencia los recursos de todos.
No vamos a criticar al gobierno por criticar y procuraremos llegar a acuerdos con el
gobierno cuando haga falta y acompañarles cuando vaya, a nuestro modo de
entender, en la buena dirección, pero no vamos a callar nuestras discrepancias, si es
que las hubiere, ni dejar de denunciar sus errores porque ese es el papel que nos han
dado y reservado los ciudadanos como oposición y es también necesario y
fundamental en democracia. No seremos desleales con el gobierno de la ciudad, pero
dicho esto, nuestra lealtad estará siempre del lado de los vecinos y vecinas de
L’Hospitalet. A ellos es a quien nos debemos y a los que nunca debemos, como sus
representantes, defraudar. Confiemos que hagamos todos en los próximos cuatro
años política útil, que no se convierta el Pleno municipal en una tertulia sobre política
nacional sino en un medio útil para solucionar los problemas cotidianos del día a día
de los ciudadanos y ciudadanas, de los vecinos y vecinas. Es lo que nos piden los
ciudadanos, que nos pongamos de acuerdo para mejorar sus vidas. Y ahí eso tiene
que ser un leitmotiv de todos los grupos. Estoy convencido que después de esa
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reflexión, vamos todos a encarar la nave hacia ese objetivo. Aspiramos a un mandato
tranquilo, que permita una reflexión serena de lo que necesita L’Hospitalet a corto,
medio y largo plazo. Son muchos los retos que tenemos ante un municipio con la
mayor densidad de población de Europa, diversa, con muchos ciudadanos y con
muchas necesidades. No debemos caer en la complacencia ni en los errores del
pasado, aunque como humanos es inevitable a veces cometer errores, pero hay
errores que si aprendemos de ellos, debemos superarlos y no repetirlos. Aspiramos a
una ciudad y a un gobierno que mire al futuro. Lo repito de nuevo, aspiramos a una
ciudad que poco a poco se vaya diseñando para las personas, para facilitarles la vida.
Debemos estar atentos a los movimientos especulativos que ya se ciernen de nuevo
sobre nuestra ciudad, sobre todas las ciudades y que nos llevaron a la burbuja
inmobiliaria. Cuánto daño social y cuanta tristeza y cuanta pena trajo a la sociedad y
cuanto nos está costando salir de eso, aún no hemos salido definitivamente. Los
especuladores están ahí, al acecho y si no estamos, como digo, atentos lo volverán a
repetir. L’ Hospitalet, nuestra ciudad, lo que necesita es un gobierno que procure
viviendas de alquiler social y asequible. Ya sé que no es competencia del
Ayuntamiento pero tenemos que poner la proa de nuevo hacia ese objetivo que tanto
necesita nuestra sociedad, que tanto necesitan nuestros vecinos y vecinas.
Estoy convencido que lo vamos a seguir intentando a pesar de que otras
administraciones no están haciendo lo que deben, ni poniendo toda la carne en el
asador para cumplir con ese deber social que tenemos.
Que los ciudadanos y ciudadanas no se vean marginados y puedan tener una vivienda
digna como bien dice nuestra Constitución. Así que, ahí Núria Marín, ahí vamos a
estar para conseguirlo. No sin darte reproches Marín, porque sabemos que hay cosas
que no puedes hacer. Pero si debemos estar en esa línea para intentar convencer
porque en democracia, es convencer. Ahí vamos a estar.
Mirar, hay que tirar los barrios adelante, los barrios que se quedan atrás, esos barrios
que por circunstancias, que no es culpa de este gobierno, sino porque se construyeron
cuando se construyeron, desgraciadamente tienen un problema, pero nosotros
tenemos la obligación de pensar que el futuro de las personas y los barrios tiene que
ser mejor. Tenemos que trabajar en esa dirección, sin olvidarnos como dice aquí
muchas veces el gobierno, en lo que estoy de acuerdo, que los otros barrios pueden
permitir generar riqueza para redistribuir luego. Así que, Núria Marín, que no os quepa
duda que eso esté muy bien pero que debemos poner también la dirección de que hay
que dar más al que más necesita.
Estoy convencido que la sensibilidad social del Partido Socialista no se ha perdido,
pero de vez en cuando hay que apretar porque son tantas las cosas que tiene una
ciudad y las que se diluye a veces el trabajo que, corremos el riesgo de olvidarnos de
cosas que son muy importantes y que convencido también estoy que el gobierno no es
que las quiera dejar atrás, sino porque evidentemente, es una ciudad compleja y hay
muchos agujeros que tapar.
De manera que nosotros aspiramos a un L’Hospitalet amable e inclusivo donde la
celeridad no sea un obstáculo para los ciudadanos. Aspiramos a que L’Hospitalet
tenga sus calles, plazas, barrios estén limpios, sean seguros, y los ciudadanos paseen
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por ellas con el orgullo de pertenencia a su calle, a su plaza, a su barrio, en definitiva a
su ciudad.
Aspiramos como decía, en definitiva, a que nuestros vecinos sean felices en la ciudad
en que nacieron o han echado sus raíces. En la ciudad incluso de muchos que los
acogió. Ciudad diversa donde hay mucha gente de otras nacionalidades, deben
sentirse orgullosos también de la ciudad que un día hizo un esfuerzo por acogerlos y
que puso a su disposición todas las herramientas que el ayuntamiento tenía para
integrarlo. Eso sí lo llevamos a gala. L’Hospitalet es una ciudad “acollidora”, acogedora
y eso, tenemos que seguir manteniéndolo. No se va a perder porque todos ahí, estoy
convencido que vamos a estar de acuerdo. Vamos a estar de acuerdo en que nuestra
ciudad tiene que ser santo y seña en el estado español y en Cataluña de una ciudad
acogedora, que no desprecia a nadie, una ciudad que cuando ve una persona que
llega, le tiende la mano para ayudarle en todo lo que necesita porque
desgraciadamente ha tenido que huir de guerras, de conflictos, de hambre. Y aquí, los
vamos a recoger como hermanos.
Por lo tanto yo estoy convencido y no me cabe duda que no hay ninguno en este pleno
que no sea capaz de pensar eso. Así que vamos a trabajar en esa dirección porque
buena falta hace con lo que estamos viendo y se nos viene encima.
A eso aspira la formación política a la que tengo el honor de representar hoy aquí. A
eso aspira Ciudadanos y para eso el gobierno de la ciudad puede contar con nosotros,
Núria Marín, como prevemos vas a ser alcaldesa. Con esas políticas tendrás nuestras
manos tendidas, cuenta con nosotros. Esperamos poder ayudarte en la medida que
nos llames para que te ayudemos.
Esas políticas que he diseñado, que estoy convencido que también están en la
conciencia del Partido Socialista, debemos sacarlas adelante entre todos. Y ahí,
Ciudadanos va a tener las manos tendidas. Somos ocho manos, para trabajar en esa
dirección. No es fácil. Pero esa es la función que nos corresponde en este consistorio.
Vamos a conseguirlo, vamos a trabajar por nuestra ciudad y adelante amigos, con
ilusión renovada en el nuevo mandato para hacer todo lo que nos hemos propuesto
por nuestros vecinos y vecinas. Muchas gracias.
Per Esquerra Republicana de Catalunya-Acord Municipal pren la paraula el Sr.
ANTONI GARCIA I ACERO, que diu:
Bon dia veïnes i veïns, representants d’entitats, amigues i amics. Deixeu-me que
comenci la meva intervenció tal i com ho faig des de fa més de 20 mesos en aquest
saló de Plens, reivindicant la llibertat dels presos polítics i el retorn dels nostres
exiliats, persones honestes, persones de pau, que estan en aquest moment a la presó
de manera injusta, únicament per les seves idees republicanes, per posar les urnes l’1
d’octubre i per defensar el dret a decidir.
També vagin les meves primeres paraules per agrair a les 16.342 veïnes i veïns que el
passat 26 de maig van depositar la seva confiança, el seu vot en ERC.
L’independentisme en aquesta ciutat creix, i ERC és la força central de l’esquerra
nacional, de l’esquerra transformadora, de l’independentisme i del republicanisme.
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Som l’alternativa al govern del Partit dels Socialistes de Catalunya, i amb la força que
ens han donat les urnes en aquestes eleccions municipals, continuarem sent la veu
dels veïns i de les veïnes que volen millorar aquesta ciutat. Ho farem com sempre ho
hem fet. Fent una posició constructiva, en positiu, responsable i també ferma. Ho
farem a peu de carrer, trepitjant els barris i sobretot establint un diàleg permanent amb
els nostres veïns i veïnes i amb les entitats per tal de millorar aquesta ciutat.
I com a cap de l’oposició tindrem sempre la mà estesa a l’equip de govern amb
l’objectiu de fer front a aquests reptes socials i econòmics que té aquesta ciutat en el
segle XXI, reptes com garantir un habitatge digne, lluitar contra l’especulació
urbanística, combatre les desigualtats que estan patint les nostres famílies a
L’Hospitalet de Llobregat i també preservar el patrimoni natural, arquitectònic i històric
de L’Hospitalet. ERC treballarem a peu de carrer i en aquest plenari de l’Ajuntament en
sis eixos, el primer promoure propostes que vagin en la direcció de construir de
L’Hospitalet, una ciutat justa. Si alguna cosa ens mou a la gent d’ERC és combatre les
desigualtats socials. Nosaltres no sabem ser neutres davant de les injustícies. Ens cal
un ajuntament que estigui al costat de les persones que no arriben a final de mes, que
no poden pagar el rebut de la llum, de l’aigua o del gas. En aquesta ciutat hem de
lluitar contra la pobresa i també hem de garantir la igualtat d’oportunitats a tots els
ciutadans i ciutadanes de L’Hospitalet de Llobregat.
Els republicans i les republicanes també apostem per un urbanisme amable, que
garanteixi el dret a l’habitatge. Hem de fugir d’aquells projectes urbanístics,
especulatius i faraònics. Hem de passar de l’urbanisme especulatiu al micro urbanisme
que millora els barris. Hem de fer possible en aquesta ciutat iniciatives municipals com
la creació del parc municipal de lloguer social o també hem d’utilitzar totes les nostres
eines possibles per combatre els preus abusius de l’habitatge en aquesta ciutat.
Des d’ERC també farem una oposició constructiva per fer de L’Hospitalet una ciutat
amb un model econòmic diversificat que creï ocupació de qualitat. Aquesta ciutat no es
pot convertir únicament en una ciutat franquícia hotelera. Hem de tenir un model
econòmic propi, que aposti per la petita i mitjana empresa, pel comerç de proximitat,
que doni un impuls al polígon Pedrosa i també al sector biomèdic. En definitiva, una
ciutat que aprofiti el seu àmbit estratègic, l’àmbit metropolità, per tal d’atreure
inversions amb valor afegit.
I també, aquesta ciutat, cal que es faci possible un L’Hospitalet més participatiu, amb
un ajuntament amb parets de vidre. No pot ser que els ciutadans i les ciutadanes de
L’Hospitalet, únicament participin en política en el disseny d’aquesta ciutat, únicament
cada quatre anys, anant a votar. Hem de reformar els consells de districte, el consell
de ciutat. Hem de fer possible consultes ciutadanes en temes importants de
L’Hospitalet de Llobregat i també promoure les audiències públiques.
Des d’ERC també treballarem per protegir el patrimoni arquitectònic natural i històric
de L’Hospitalet. Cal preservar la totalitat de Can Trabal, hem de tenir un nou PDU
d’ampli consens polític, social i veïnal en aquesta ciutat. Un nou PDU que incorpori
Can Trabal al parc agrari del Baix Llobregat i un nou PDU fet amb criteris socials i
ambientals.
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Per finalitzar, des d’ERC també apostarem perquè hi hagi un ajuntament que estigui al
costat de la llibertat i del diàleg. Avui vivim una època de retallades de drets i llibertats,
això no va d’independència si, independència no. Això va de democràcia, de llibertat i
de votar. I en aquesta ciutat igual que a la resta del nostre país, hi ha una amplia
majoria social que rebutja la repressió i la judicialització de la política. En aquesta
ciutat hi ha una amplia majoria social que aposta pel diàleg i per l’exercici del dret a
decidir i que rebutja la monarquia, una monarquia corrupta que ningú, ningú ha votat.
Veïns i veïnes, el compromís d’ERC és molt clar, fer possible de L’Hospitalet una ciutat
justa, participativa, verda, igualitària. Una ciutat de drets i llibertats. Moltes gràcies per
la seva atenció, visca L’Hospitalet, visca la República Catalana i visca Catalunya
Lliure.
Per la candidatura del PSC-Candidatura de Progrés, pren la paraula el Sr.
FRANCESC J. BELVER VALLÈS que diu:
Moltes gràcies. Bon dia a tothom. Benvinguts i benvingudes a casa vostra. Una casa
que representa la veu de la ciutadania de L’Hospitalet . Avui, aquells i aquelles que
vam rebre la confiança dels nostrs veïns a les urnes, ens posem al seu servei durant
aquests propers 4 anys, posant L’Hospitalet i la seva gent per davant de tot, amb un
projecte orientat a la convivència i la transformació social.
Han votat pel diàleg, pels ponts, per una ciutat que sumi i que no enfronti, per
continuar, tots a una, millorant-la sense deixar a ningú enrere. Aquest és l’encàrrec
dels 43.696 votants que han fet confiança al PSC de L’Hospitalet. Aquest és el
compromís d’aquest grup municipal. Això és el que representa la nostra candidata a
l’alcaldia: la Núria Marín.
Portem massa temps de crispació, on alguns, s’han entossudit a tensar la corda des
dels extrems per intentar fer caure l’adversari. Creien que era un simple joc, però la
convivència estava en risc. La política i els seus representants mai poden estar al
servei de la crispació. Mai s'ha solucionat un problema, ni un, des de l'enfrontament
entre ciutadans. Vivim moments de molta complexitat, plens de reptes i oportunitats,
moments on el consens i el diàleg son més importants que mai. L'Hospitalet es
caracteritza per ser una ciutat d'acollida, plàstica, on els que hi vivim li donem forma
com si fos una obra d'art. Diferents tradicions, orígens, cultures, llengües hi caben i
tots hi cabem.
Ho venim fent des de fa molt de temps, no en va demà, es fa la 25ª edició de la Festa
de la Diversitat a la nostra ciutat. Tota una declaració d’intencions. La nostra ciutat no
és impermeable a les inquietuds i reivindicacions socials. Escolta i es suma a
aquestes, com les del 8 de Març, i avui constituïm el consistori més paritari de la
història d'aquest ajuntament, 13 dones i 14 homes. L'Hospitalet es declara com una
ciutat d'esquerres, progressista i feminista.
Tenim per davant el repte de, no només modernitzar la societat, sinó de transformar-la
amb el desenvolupament de polítiques que tinguin influència real en el dia a dia de les
persones. Dialogant, pactant i consensuant. Perquè en aquest 40è aniversari
d’ajuntaments democràtics, hem de ser més conscients que mai, del missatge que la
ciutadania ens transmet des de fa temps: ens hem d’entendre més i millor.
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Els socialistes de L’Hospitalet, ho hem intentat sempre, i la nostra trajectòria ens avala,
des de l’any 1999, i amb una àmplia majoria, vam impulsar un model d’entesa i acord
que, amb les adaptacions que calgui, cal seguir impulsant. Un esperit de pacte i diàleg,
no només amb aquells partits amb els que hem compartit govern, sinó amb totes les
forces polítiques, el teixit associatiu, els agents econòmics i socials, i els diferents
actors que conformen la societat civil de L’Hospitalet, i així ho vulguin. I tot això es el
que representa la Núria Marín, la nostra candidata a l’alcaldia de L’Hospitalet, i és per
això que us demanem el vostre recolzament a la seva reelecció. Una forma de fer
política propera, dialogant, sincera, sostinguda en les bases del pacte i l’acord, sense
renunciar a la transformació de la ciutat, carrer a carrer, veí a veí.
De vegades, és difícil enllaçar els grans discursos polítics amb la realitat d’una
persona gran que té dificultats per baixar uns graons i no pot sortir de casa. La Núria
encarna aquest pont, aquesta corretja transmissora entre escoltar el que es diu als
mercats, als poliesportius, a les escoles, als parcs i places i l'acció municipal.
Avui, davant de tots vosaltres vull fer una reivindicació del compromís, no amb un partit
o amb uns colors, sinó amb una idea, amb una causa: l'avenç d'aquesta ciutat en
justícia social. És temps de culminar la gran transformació de l'Hospitalet, de deixar
definitivament enrere aquell suburbi al qual ens volien abocar a ser. Que ningú ens
digui com ha de ser la nostra ciutat, decidim-ho i fem-ho tots i totes junts, fent de cada
barri el millor barri de la ciutat.
Tots a una per L’Hospitalet. Posant en valor allò que tenim en comú i deixant al marge
allò que ens divideix. Podem dir amb orgull que sabem fer-ho i tots coneixem els
resultats de 40 anys de governs de progrés a la ciutat. No ens espanta aquest
número, ni ens pesa, al contrari, estem en plena forma i amb força per seguir endavant
amb la confiança renovada dels veïns i veïnes. Amb el lideratge de la Núria, ens
comprometem a seguir projectant L’Hospitalet del futur, una ciutat sense complexes,
amb identitat pròpia, orgullosa de si mateixa, i amb un estil propi de fer les coses.
Sigueu tots benvinguts a formar part d’aquest projecte, perquè aquí hi falta molta gent i
no hi sobra ningú.
Entre tots estem aconseguint que la ciutat que deixarem als nostres fills no tingui res a
veure amb la ciutat que van conèixer els nostres pares. Aquest és l’apassionant repte
per al qual treballarem aquest grup de dones i homes que acompanyem a la Núria, la
nostra alcaldessa, l’alcaldessa de tots. Moltes gràcies.
A continuació la Presidència anuncia la votació per a l’elecció de l’alcalde/ssa, pel
sistema de votació nominal i secreta, d’acord amb el que disposa l’article 19 del
Reglament Orgànic de Ple vigent.
La Secretària procedeix a anomenar individualment als Regidors i Regidores per
ordre de llista electoral, i de menor a major representació obtinguda, i finalment al
President i el Vocal de la Mesa. Tots ells dipositen el vot en la urna habilitada a
l’efecte.
Finalitzada la votació, el President de la Mesa d’edat declara finalitzada la votació i
s’inicia l’escrutini.
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A petició de la Presidència la Secretària anuncia el resultat :
Total vots emesos 27
Total vots a candidatures:27
Vots als candidats
Sra. Núria Marín Martínez
Sr. Antoni García i Acero
Sr. Miguel García Valle
Sra. Ana González Montes
Sra. Sonia Esplugas González
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4
3
1

A continuació el President manifesta la proclamació com a Alcaldessa de la
Regidora Sra. NÚRIA MARÍN MARTÍNEZ per haver obtingut la majoria absoluta de
vots del nombre legals dels membres d'aquesta corporació de conformitat amb
l’art.196, de la Llei orgànica de Règim Electoral General.
El President de la Mesa, pregunta a la Sra. Núria Marín Martínez si accepta el
càrrec d’Alcaldessa-Presidenta d’aquest Ajuntament pel qual ha estat nomenada per
voluntat de la ciutat de l'Hospitalet i d’aquest Consistori, i aquesta contesta
afirmativament procedint a continuació a prendre possessió del càrrec amb la fórmula:
“Prometo per la meva consciència i honor complir fidelment les obligacions del
càrrec d’Alcaldessa, amb lleialtat al Rei, i guardar i fer guardar la Constitució, com a
norma fonamental de l’Estat, així com l’Estatut d’Autonomia de Catalunya i la resta
de l’ordenament jurídic”.
A continuació el President de la Mesa lliura a l’Alcaldessa el bastó de comandament
de la ciutat i li canvia la medalla granat de regidora per la blava d’alcaldessa, passant a
ocupar aquesta la Presidència del Ple i els membres de la mesa d’edat el seu lloc al
saló de sessions.
L’Alcaldessa pren la paraula i diu:
Molt bon dia, regidors i regidores, representants de les entitats del món econòmic i
cultural i social, autoritats, amics i amigues, familiars. Com cada quatre anys des del
1979, celebrem el solemne Ple de constitució de l'Ajuntament. Des de fa quatre
dècades, aquest acte marca una etapa nova. Alguns us incorporeu com a nous electes
al consistori. Per altres, és la revàlida de les nostres funcions.
Sens dubte ser regidor o regidora d'un ajuntament és de ben segur una de les tasques
més gratificants que es pot fer en política, perquè es manifesta en el contacte amb els
ciutadans, amb els seus problemes i els seus neguits, i també amb les seves il·lusions
i els seus somnis.
Fer política municipal enganxa i marca al llarg de tota la vida. Hi ha una notable
diferència entre els polítics que han estat en un ajuntament i els que han fet política
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directament als parlaments i als despatxos. Els qui portem anys ho sabem bé, i ben
aviat ho descobrireu també els nous.
Aquest és un acte solemne perquè certifica allò que la ciutadania de L'Hospitalet va
decidir democràticament a les urnes el passat diumenge 26 de maig.
Avui, com cada quatre anys, aquest Plenari renova el seu compromís amb la ciutat i
els ciutadans de L'Hospitalet. Un contracte social de gran rellevància que cadascú de
nosaltres hem de complir des de les nostres legítimes posicions ideològiques i els
nostres programes polítics, sobre els quals hem estat escollits.
Avui miro aquest Plenari també amb il·lusió, perquè hi veig el Ple més femení de la
història de la ciutat. 13 regidores d’un total de 27. I també veig cares noves, cares
noves que s’incorporen per primera vegada a aquest consistori. Això és important,
perquè incorporen noves opinions, noves inquietuds, nous impulsos i noves formes de
servei a la ciutadania, cosa que sens dubte ens enriquirà.
Venim, s’ha comentat, d'un mandat sobre el qual han pesat molt dues crisis. D'una
banda, l'econòmica, que ens ha obligat a redirigir moltes de les prioritats cap a
l'atenció a les persones. I a més, hem hagut de suplir moltes vegades el que les
retallades dels governs estatal i autonòmic van desatendre.
Hem hagut de finançar les escoles bressol, les beques menjador, les emergències
habitacionals, l'assistència a la gent gran, la pobresa energètica. Ho he dit moltes
vegades: els ajuntaments hem estat molt sols aquests anys de crisi econòmica.
Avui sembla que la tempesta de la crisi econòmica ja va amainant, però les seves
conseqüències econòmiques i socials perduren, especialment els retrocessos en les
condicions laborals. Això significa que no podem abaixar la guàrdia.
I tot, en un context on l'accés a l'habitatge serà un problema greu per l'augment dels
preus del lloguer. És un problema global que reiteradament he advertit que no el
resoldrem fins que totes les administracions treballem plegades en un mateix sentit i
en la mateixa direcció.
Els ajuntaments, sols, no solucionarem el problema de l'habitatge. I el meu compromís
és treballar per assolir el consens necessari entre totes les administracions per poder
resoldre aquest problema.
D'altra banda, juntament amb la crisi econòmica, hem patit també una greu crisi
institucional que ha posat a prova la nostra capacitat de convivència. Hem vist com la
societat s'ha fracturat i s'han radicalitzat els missatges. Aquest mateix Plenari ha estat
escenari de moments molt tensos.
Aquesta crisi institucional no amaina, segueix. És per això que vull aprofitar aquest Ple
de constitució per fer una crida per preservar la convivència i el diàleg, perquè només
amb diàleg podrem superar aquesta crisi. L'Hospitalet ha estat sempre model de
diàleg i convivència, forma part de la nostra història i per això toca donar exemple.
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El mandat que avui comença és importantíssim per a L'Hospitalet. Culminarà la gran
transformació que hem treballat entre tots des del 1979, quan vam heretar un suburbi
sense serveis i carrers de terra i fang que avui hem convertit en la segona ciutat de
Catalunya, en habitants i en riquesa. Avui som una ciutat moderna, emergent i motor
de l'àrea metropolitana.
En els propers anys veurem com es fa realitat la nostra gran reivindicació històrica: el
soterrament de les vies del tren. Aquest ha estat un triomf de tots plegats. En aquesta
qüestió hem anat tots en la mateixa línia i ho hem aconseguit, la qual cosa demostra
que quan anem junts, quan sumem, som imparables. També soterrarem la Granvia
des de la plaça d'Europa fins al riu, cosa que ens permetrà desenvolupar el pol
biomèdic i tenir el parc més gran de tota l'àrea metropolitana.
Sense vies ni autovies L'Hospitalet serà una nova ciutat. Una ciutat sense barreres,
cohesionada i amb nous i grans espais lliures que milloraran la nostra qualitat de vida.
El nostre model es basa en la premissa de generar riquesa per redistribuir-la en forma
de millores als barris, serveis socials i polítiques d'ocupació. Un model clarament
socialdemòcrata. El meu compromís ha estat, és i serà sempre avançar en la igualtat
d'oportunitats per a tothom. Per això la igualtat d'oportunitats ha dirigit i dirigirà de
forma transversal la nostra acció de govern.
Ho hem fet en el desenvolupament del districte econòmic; en l'aposta pel turisme de
negocis; en la nostra implicació amb la Fira i el Mobile, i en la nostra aposta pel
districte cultural. I també, en el programa de conversa d'anglès, o en l'Escola Municipal
de Música, que ha millorat el rendiment acadèmic dels nostres joves i ja és referència
a Europa. En definitiva, en tota la nostra política educativa, cultural i esportiva. Per això
som una de les ciutats que més inverteix en esport per habitant. Educació, cultura i
esport són a la base de la igualtat i la cohesió social.
Ens queden més projectes per avançar en la generació i redistribució de la riquesa. Ja
he parlat del pol biomèdic a Bellvitge, però a més desenvoluparem una nova plaça
d'Europa al nord de la ciutat, a Can Rigal, on l'esport i la salut seran els motors
econòmics per generar ocupació i oportunitats. El futur centre esportiu L'Hospitalet
Nord serà un nou referent de la ciutat. I no descansarem fins que la Generalitat faci
també a Can Rigal el nou Hospital General.
La ciutat té encara molts reptes i per això és important que ho fem tots junts i amb
diàleg. No podem renunciar al diàleg. El diàleg és essencial en política. Gràcies al
diàleg soterrarem les vies. Gràcies al diàleg la Generalitat invertirà en els propers anys
57 milions d'euros per millorar i renovar els equipaments sanitaris a la ciutat. Gràcies al
diàleg hem de seguir preservant la convivència.
Aquest seguirà sent el meu compromís al llarg d'aquest mandat. Seguiré parlant amb
tothom amb l'objectiu d'arribar a acords en benefici, sempre, de L'Hospitalet i els seus
veïns. I m'agradaria que aquest compromís l'assumissin la resta de grups. El futur de
la nostra ciutat demana suma i diàleg.
Per això em permetreu que finalitzi aquest ple de constitució insistint en l’al·legat al
diàleg. I ho faré tancant amb uns versos del gran poeta José Hierro:
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“Cómo se puede no hablar de todo aquello. El viento no escucha. No escuchan las
piedras, pero hay que hablar, comunicar, con las piedras, con el viento.” Moltes
gràcies.

I no havent-hi més assumptes de què tractar, la Sra. Alcaldessa Presidenta, aixeca la
sessió amb el cant dels Segadors per finalitzar l’acte, essent les tretze hores i vint-i
cinc minuts, del dia quinze de juny de dos mil dinou, de tot el qual com a Secretària en
dono fe.

L'Alcaldessa-Presidenta,

La Secretària General del Ple,

Núria Marín Martínez

M. Teresa Redondo del Pozo
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