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Acta de l'Ajuntament Ple
Sessió ordinària en primera convocatòria
Número de la sessió: 6/2015
Data: vint-i-sis de maig de dos mil quinze
Hora: 10.05h fins 11.10h
Lloc: Casa Consistorial

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

Núria Marín i Martínez
Francesc Josep Belver i Vallés
Mercè Perea i Conillas
Alfons Bonals i Florit
M Dolors Fernández Bosch
Jose M Garcia Mompel
José Castro Borrallo
Jaume Graells i Veguin
Antonio Bermudo Avila
Gloria Herance Alvarez
Jesús Husillos Gutiérrez
María Ángeles Sariñena Hidalgo
Cristian Alcázar Esteban
Pedro Alonso Navarro
José Javier Díez Crespo
Sonia Esplugas Gonzalez
Elisabet Bas Pujol
Senen Cañizares Martín
Meritxell Borràs i Solé
Ana Isabel Clar i López
Jordi Monrós i Ibañez
Josep Lluís Pérez i Fort
Daniel Ordóñez González
Alberto Sánchez López
Alfons Salmerón Muñoz
Lluís Esteve i Garnés
María Petra Sáiz Antón
M Teresa Redondo del Pozo

Alcaldessa-presidenta (En funcions art.194 LOREG)
Tinent d'alcaldia
“
Tinenta d'alcaldia
“
Tinent d'alcaldia
“
Tinenta d'alcaldia
“
Tinent d'alcaldia
“
Regidor
“
Regidor
“
Regidor
“
Regidora
“
Regidor
“
Regidora
“
Regidor
“
Regidor
“
Regidor
“
Regidora
“
Regidora
“
Regidor
“
Regidora
“
Regidora
“
Regidor
“
Regidor
“
Regidor
“
Regidor
“
Regidor
“
Tinent d'alcaldia
“
Interventora general
Secretària general del Ple

S’han excusat d’assistir-hi:
Sr.

Juan Carlos del Río Pin

Regidor

(En funcions art.194 LOREG)
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Constatada l’existència del quòrum previst a l’article 46 de la Llei 7/1985 de 2
d’abril, en la seva redacció donada per la Llei 11/1999 de 21 d’abril; i oberta la Sessió
per la Sra. Alcaldessa, s’entra en l’examen i debat dels assumptes relacionats a
l’Ordre del Dia.

SRA. ALCALDESSA
Bé, bon dia, benvinguts al Ple ordinari del mes de maig. Avui és un Ple una mica
especial, perquè és l’últim Ple del mandat, però, en fi, primer hem de fer complir el
Reglament i l’Ordre del Dia, així que, Sra. Secretària quan vulgui.

LECTURA I APROVACIÓ DE L'ESBORRANY DE L'ACTA CORRESPONENT A LA
SESSIÓ ORDINÀRIA QUE VA TENIR LLOC EL 28 D’ABRIL DE 2015.

SRA. SECRETÀRIA
El primer punt és l’aprovació de l’Acta anterior i hem rebut un correu del regidor de
Convergència i Unió, el Sr. Pérez Fort, que en la seva intervenció del punt 25 de
l’Ordre del Dia faltava l’expressió “ex” davant de la paraula legionaris, legionàries, i
rectifiquem l’Acta en aquest sentit.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, hi ha alguna qüestió? Doncs quedaria aprovada l’Acta.

Per la Sra. Alcaldessa, i en relació a l'esborrany de l'Acta corresponent a la
sessió ordinària del dia 28 d’abril de 2015, es procedeix a la rectificació esmentada, i
es pregunta si existeix alguna objecció i no assenyalant-se cap, s'aprova dita Acta,
esmenada, 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.

COMISSIÓ PERMANENT DE PRESIDÈNCIA I ECONOMIA

En relació amb els dictàmens que han estat informats per la Comissió
Permanent de Presidència i Economia, es produeixen les intervencions següents:
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SRA. ALCALDESSA
Molt bé, per al posicionament dels grups, Sr. Esteve.

SR. ESTEVE
A favor.

SRA. ALCALDESSA
Sr. Salmerón.

SR. SALMERÓN
A favor del 3 i 6 i ens donem per assabentats de la resta.

SRA. ALCALDESSA
Sr. Ordóñez.

SR. ORDÓÑEZ
En contra del 3 i el 6 i ens donem per assabentats de la resta.

SRA. ALCALDESSA
Sr. Monrós.

SR. MONRÓS
Sí, ens donem per assabentats i abstenció en el 3 i el 6.

SRA. ALCALDESSA
Sra. Esplugas.

SRA. ESPLUGAS
A favor de l’1, del 2, a favor del 3, assabentats del 4, a favor del 5 i del 6 al 24 a favor.
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SRA. SECRETÀRIA
De votació només són el 3 i el 6, la resta són assabentats.

SRA. ESPLUGAS
A favor.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, passem a la Comissió Permanent de Benestar i Serveis a les Persones.

ALCALDIA-PRESIDÈNCIA

PER A PRENDRE EN CONSIDERACIÓ LA RENÚNCIA DEL
DICTAMEN 1.REGIDOR SR. JUAN CARLOS DEL RIO PIN I SOL·LICITUD A LA JUNTA
ELECTORAL CENTRAL, SI ÉS PROCEDENT, LA SEVA SUBSTITUCIÓ.
Es dóna compte del dictamen que es transcriu seguidament, del qual se’n donen per
assabentats els assistents a la sessió, adoptant-se els acords que figuren en la seva
part dispositiva:

VIST que el Sr. Juan Carlos del Río Pin va prendre possessió del càrrec de Regidor
d’aquest Ajuntament en la sessió del ple municipal constitutiu de l’11 de juny de 2011,
com a candidat escollit dins de la llista electoral presentada a les eleccions municipals
del 22 de maig de 2011 pel Partit Popular.
VIST que el 12 de maig de 2015, davant la Secretaria General del Ple, en funcions,
va comparèixer el Sr. Juan Carlos del Rio Pin, per tal de formalitzar la seva renúncia
al càrrec de Regidor amb efectes del dia 26 de maig de 2015.
ATESA la instrucció de la Junta Electoral Central, del 10 de juliol de 2003 (publicada
en el BOE de 18 de juliol de 2003), que regula la substitució dels càrrecs
representatius locals, i en la qual s’assenyala que quan es presenti un escrit de
renúncia del càrrec de Regidor/a el Ple de l’entitat local del qual formi part prendrà
coneixement de la renúncia del mateix, i als efectes de procedir a la substitució,
d’acord amb el que disposa la Llei orgànica de Règim Electoral General, trametrà
certificació de l’acord adoptat a la Junta Electoral de Zona, durant la vigència del seu
mandat, o si hagués finalitzat aquest a la Junta Electoral Central indicant
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expressament el nom de la persona que a judici de l’Ajuntament li correspongui cobrir
la vacant.
ATÈS que de conformitat amb la llista de candidats presentada pel Partit Popular, a
les eleccions del 22 de maig de 2011, segons la proclamació definitiva, realitzada per
part de la Junta Electoral de Zona de l’Hospitalet, el 25 d’abril de 2011 i publicada al
BOP del 26 d’abril de 2011, el candidat a qui, en principi, li correspon por ordre de
substitució és el Sr. PATRICIO SOBERON POZO.
VIST l’informe emès per la Secretaria General del Ple, en funcions, de 13 de maig de
2015 (L’H 19 /2015).
En la present sessió el Ple,
PRIMER.- PREN RAÓ I ES DONA PER ASSABENTAT DE LA RENUNCIA
voluntària al càrrec de Regidor d’aquest Ajuntament del Sr. JUAN CARLOS DEL RIO
PIN del qual va prendre possessió en la sessió plenària de l’11 de juny de 2011, per
haver estat escollit com a integrant de la candidatura presentada pel Partit Popular a
les eleccions locals del 22 de maig de 2011.
SEGON.- SOL·LICITAR DE LA JUNTA ELECTORAL CENTRAL, que resolgui sobre
la procedència de la cobertura de la vacant atès que l’eficàcia de la renúncia es
produeix finalitzat el mandat de la corporació de conformitat amb el que disposa l’art.
194 en relació al 42.3 de la Llei Orgànica de Règim Electoral General.
TERCER.- SOL·LICITAR DE LA JUNTA ELECTORAL CENTRAL, pel cas que
estimi procedent la cobertura de la vacant, que expedeixi i trameti a aquest
Ajuntament la credencial acreditativa de la condició de regidor electe a favor del
candidat Sr. PATRICIO SOBERON POZO, per ésser qui segueix l’ordre de la llista
electoral de la candidatura presentada a les eleccions locals del 22 de maig de 2011
pel PARTIT POPULAR, fent constar que pel cas de renúncia anticipada d’aquest
candidat es sol·licitarà credencial a favor d’aquella persona que correspongui segons
l’ordre de la llista electoral.
QUART.- FER CONSTAR que pel cas que es rebi la credencial acreditativa de la
condició de Regidor electe es notificarà de forma fefaent per la Secretaria General del
Ple a la persona interessada, als efectes que pugui prendre possessió del càrrec de
Regidor/a d’aquest Ajuntament, a la primera sessió Plenària que tingui lloc, previ
jurament o promesa del càrrec de Regidor d’acord amb la fórmula establerta en el
Reial Decret 707/1979, de 5 d’abril, i prèvia presentació de les declaracions de béns i
patrimoni i la declaració de possibles causes d’incompatibilitat, i sobre qualsevol
activitat econòmica que li proporcioni o pugui proporcionar ingressos econòmics,
d’acord amb el que disposa l’art. 75.7, de la Llei reguladora de les Bases de Règim
Local i art. 163.1 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text
refós de la Llei Municipal i de Règim Local a Catalunya, segons el model aprovat pel
Ple Municipal.
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CINQUÈ.- TRAMETRE certificat del present acord, junt amb la resta de
documentació necessària, a la Junta Electoral Central als efectes legals oportuns.
SISÈ.- TRASLLADAR aquest acord a l’Alcaldia-Presidència, al Sr. Juan Carlos del
Rio Pin, al Sr. Patricio Soberon Pozo, als portaveus dels grups polítics municipals, a
la Intervenció General Municipal i a la Tresoreria als efectes legals oportuns.

DICTAMEN 2.PER ASSABENTAR-SE DEL CANVI DE PORTAVEU DEL
GRUP POLÍTIC MUNICIPAL DEL PARTIT POPULAR, AIXÍ COM MODIFICAR LA
COMPOSICIÓ DE LA JUNTA MUNICIPAL DE PORTAVEUS.
Es dóna compte del dictamen que es transcriu seguidament, del qual se’n donen per
assabentats els assistents a la sessió, adoptant-se els acords que figuren en la seva
part dispositiva:

VIST que l’article 24 del vigent reglament orgànic del Ple de l’Ajuntament de
L’Hospitalet (BOPB de 12 de gener de 2012), determina que la persona que ocupa el
càrrec de portaveu del grup polític serà el regidor/a que designi el seu grup en el
moment de la seva constitució, els quals podran ser variats al llarg del mandat per
mitjà d’escrit que compleixi els requisits exigits en aquest reglament i que la persona
portaveu del grup polític és membre de ple dret de la Junta de Portaveus.
ATÈS que per mitjà d’escrit d’11 de juny de 2011 es va dur a terme la declaració de
pertinença al grup polític municipal del Partit Popular i la designació de Portaveu
titular i dels portaveus suplents per ordre de nomenament.
VIST l’acord del Ple de l’Ajuntament de 27 de juny de 2011, en el que es dona per
assabentat de la constitució dels grups polítics, el nomenament dels seus portaveus i
la composició de la Junta Municipal de Portaveus, amb modificacions posteriors de
les quals es va donar compte al Ple en sessió de 25 de novembre de 2014 i 27 de
gener de 2015.
ATÈS que l’article 20 del vigent reglament orgànic del Ple disposa que la designació
dels portaveus podrà ser variada al llarg del mandat mitjançant nou escrit que s’ha de
dirigir a l’alcaldia, signat per tots els regidors elegits per la mateixa llista electoral que
s’integren en el grup i que ha de contenir la manifestació expressa de designar el
portaveu titular. D’aquest escrit s’haurà de donar compte al Ple en la primera sessió
que tingui lloc.
VIST l’escrit de 15 de maig de 2015, signat pels regidors: Sr.Pedro Alonso Navarro;
Sr.Javier Díez Crespo; Sra. Sonia Esplugas González; Sra. Elisabet Bas Pujol i Sr.
Senén Cañizares Martín, pertanyents al grup polític municipal del Partit Popular,
comunicant el relleu del portaveu titular Sr. Juan Carlos Del Rio Pin i la seva
substitució per la Sra. Sonia Esplugas González.
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VIST que en data 21 de maig de 2015, ha tingut entrada en el registre general de
l’Ajuntament amb el núm. 25845, escrit de 19 de maig de 2015, signat pels regidors:
Sr. Pedro Alonso Navarro; Sr. Javier Díez Crespo; Sra. Sonia Esplugas González;
Sra. Elisabet Bas Pujol i Sr. Senén Cañizares Martín, pel qual es modifica l’escrit
anterior de 15 de maig pel que fa als efectes de la substitució del Portaveu titular Sr.
Juan Carlos del Río per la Sra. Sonia Esplugues al 26 de maig de 2015.
VIST l’article 26 i següents del vigent reglament orgànic del Ple, que regulen la Junta
Municipal de Portaveus i les seves normes d’organització i funcionament.
Fent ús de les facultats que em confereix l’article 20.6 del Reglament Orgànic del Ple,
ES DONA COMPTE AL PLE:
PRIMER.- Del canvi de portaveu titular del grup polític municipal del Partit Popular, de
conformitat amb l’escrit referit anteriorment, que amb efectes de 26 de maig de 2015,
recaurà en la regidora Sra. Sonia Esplugas González.
SEGON.- Els portaveus titular i/o suplents del grup polític municipal del Partit Popular,
en atenció als escrits esmentats que modifica l’assabentat del Ple de 27 de gener de
2015 són, amb efectes del 26 de maig de 2015, els regidors següents:
GRUP POLÍTIC DEL PP
Portaveu titular
Portaveu suplent 1
Portaveu suplent 2

Sonia Esplugas González
Pedro Alonso Navarro
Jose Javier Diez Crespo

QUART.- La nova composició de la JUNTA MUNICIPAL DE PORTAVEUS, de
conformitat amb l’art. 26.1 del Reglament Orgànic del Ple, la qual desenvolupa les
funcions i règim jurídic que es regula als arts. 26 a 28 d’aquesta norma, queda
integrada pels següents membres:
- PRESIDENTA: L’alcaldessa, Sra. NÚRIA MARÍN MARTÍNEZ, que serà substituïda
pel cas d’absència pels Tinents d’alcalde per ordre del seu nomenament.
-

VOCALS:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Grup Polític PSC-PM , Portaveu: Sr. FRANCESC J. BELVER VALLES
Grup Polític PP, Portaveu: Sra. SONIA ESPLUGAS GONZALEZ
Grup Polític CIU, Portaveu: Sr. JORDI MONROS I IBAÑEZ
Grup polític PxC, Portaveu: DANIEL ORDÓÑEZ GONZÁLEZ
Grup Polític EUiA, Portaveu: Sr. ALFONS SALMERON MUÑOZ
Grup Polític ICV-E, Portaveu: Sr. LLUIS ESTEVE GARNES

QUART.- Notificar aquest assabentat als portaveus dels diferents grups polítics
municipals, al Portaveu cessant.
CINQUÈ.- Traslladar aquest assabentat a l’Alcaldia, a la Secretaria General del Ple,
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així com a totes les Àrees municipals mitjançant la publicació a la Intranet per al seu
coneixement.

DICTAMEN 3.RELATIU AL REGISTRE D’INTERESSOS I APROVACIÓ DE
NOUS MODELS DE DECLARACIONS.
Es dóna compte del dictamen que es transcriu seguidament, i sotmès a votació
s'aprova amb 20 vots favorables dels representants del PSC-PM, Srs/es. Marín,
Belver, Perea, Bonals, Fernández, García, Castro, Graells, Bermudo, Herance,
Husillos, Sariñena i Alcázar; dels representants del PP, Srs/es. Alonso, Díez,
Esplugas, Bas i Cañizares; del representant d’EUiA, Sr. Alfons Salmerón Muñoz; i del
representant d’ICV-E, Sr. Lluís Esteve Garnés; amb 4 vots d’abstenció dels
representants de CiU, Srs/es. Borràs, Clar, Monrós i Pérez; i amb 2 vots en contra
dels representants de PxC, Srs. Ordóñez i Sánchez; assistents presents en el
moment de la votació, adoptant-se els acords que figuren en la seva part dispositiva:

VIST que per acord del Ple de 9 de desembre de 1996, es va aprovar la creació del
Registre d’interessos i el models de declaració, que han estat modificats per acords
del ple de 2 d’octubre de 2007 i 3 de maig de 2011.
VIST que l’acord del Ple de 3 de maig de 2011, aprovà també la dependència del
Registre, la modificació dels fitxers de dades de caràcter personal personals:
(Registre de causes de incompatibilitat i activitats econòmiques (codi 207268078-J) i
Registre de declaracions de béns patrimonials (codi 207268076-B) i les Instruccions
interpretatives del funcionament del Registre.
ATÈS que per acord del Ple de 25 d’octubre de 2011, elevat a definitiu per Decret de
l’alcaldia 9394 de 19 de desembre de 2011(publicat en el BOP de 12.01.2012 i
modificació posterior publicada en el BOP de 04.11.2013) es va aprovar el Reglament
de Govern i Administració de l’Ajuntament de L’Hospitalet de Llobregat, el qual
regula, essencialment, al Títol IV, el registre d’interessos.
Atès que per acord del Ple de 20 de desembre de 2011, es va aprovar definitivament
el Reglament Orgànic del Ple de l’Ajuntament de L’Hospitalet de Llobregat, el qual
regula als articles 6 i 17.7 el Registre d’interessos.
Atès que la Comissió de Competències Delegades del Ple, en sessió de 28 d’abril de
2015, va aprovar inicialment l’Ordenança municipal de creació, modificació i
supressió dels fitxers de dades de caràcter personal de titularitat de l’ajuntament de
L’Hospitalet de Llobregat, actualment en tràmit, en la qual es recull el fitxer núm. 1 de
Registre d’Interessos.
Vista la necessitat de procedir a adequar els models de declaració per tal d’iniciar el
Desè Mandat Corporatiu amb el nou model.
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Vist l’informe de la secretària general del ple, en funcions de 12 de maig 2015. (L’H
18/2015).
En exercici de les competències atribuïdes per l’art. 75.7 de la Llei 7/1985, de 2
d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local en relació amb l’art. 123.1.p de la
mateixa norma, el Ple,
ACORDA:
PRIMER.- APROVAR els nous models de declaracions del Registre d’interessos, que
figuren incorporats a l’expedient:
• Declaració sobre causes d’incompatibilitat i activitats que proporcionin
o puguin proporcionar ingressos econòmics.
• Declaració de béns patrimonials.
SEGON.- DECLARAR sense efecte les Instruccions interpretatives del funcionament
del registre d’interessos aprovat pel Ple municipal en sessió de 3 de maig de 2011, en
tant que van ser substituïdes per les normes recollides en el Reglament Orgànic de
Govern i Administració d’aquest Ajuntament i el Reglament Orgànic del Ple publicats
en el BOP de 12.01.2012.
TERCER.- MANIFESTAR que el fitxer de dades de caràcter personal que conforma
el Registre d’interessos es troba inclòs dins de l’Ordenança municipal de creació,
modificació i supressió dels fitxers de dades de caràcter personal de titularitat de
l’ajuntament de L’Hospitalet de Llobregat, que va ser aprovada per la Comissió de
Competències delegades del Ple en sessió de 28 d’abril de 2015, i que actualment es
troba en tramitació.
QUART.- DETERMINAR que les declaracions de conformitat amb l’art. 42 del
Reglament Orgànic de Govern i Administració s’integraran, als efectes de la seva
numeració, en el Registre d’interessos de la manera següent:
A. Registre de causes d’incompatibilitat i activitats econòmiques que
puguin proporcionar ingressos econòmics:
a) Secció A: Membres electes de la Corporació: Es procedirà a la seva
numeració correlativa en atenció a la data de presentació iniciant-se una
nova numeració per cada mandat de la corporació, precedida de la
referència al mandat.
b) Secció B: Altre personal. Es numerarà de manera correlativa en relació
a la data de presentació.
B. Registre de béns patrimonials:
a) Secció A: Membres electes de la Corporació: Es procedirà a la seva
numeració correlativa en atenció a la data de presentació iniciant-se una
nova numeració per cada mandat de la corporació, precedida de la
referència al mandat.
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b) Secció B: Altre personal. Es numerarà de manera correlativa en relació
a la data de presentació.
CINQUÈ.- DETERMINAR que la publicació de les declaracions en els termes
expressats a l’art. 53 del Reglament Orgànic de Govern i Administració s’efectuarà en
el BOP i en la pàgina web municipal, si bé en aplicació de les previsions de l’art.
8.1.h) de la Llei 19/2013, en relació amb l’art. 21.5 de la Llei 3/2015, si arribat el 10 de
desembre de 2015, no s’hagués procedit a l’adaptació del reglament orgànic de
govern i administració a aquestes determinacions legals de la Llei de transparència, a
partir d’aquesta data s’haurà d’efectuar la publicació en el BOE i en la pàgina web
municipal.
SISÈ.- NOTIFICAR aquest acord als regidors de la corporació, recordant que hauran
de procedir a efectuar noves declaracions amb motiu de la finalització del mandat
corporatiu, sens perjudici de l’obligació que els correspon als regidors electes en les
eleccions del 24 de maig de 2015 d’efectuar les corresponents declaracions com a
requisit previ per a la pressa de possessió dels seus càrrecs.
SETÈ.- TRASLLADAR aquest acord a l’alcaldia, la Intervenció i a la Tresoreria
Municipals.

DICTAMEN 4.PER DONAR COMPTE DEL DECRET DE L’ALCALDIAPRESIDÈNCIA NÚMERO 3529/2015, DE DATA 22 D’ABRIL, APROVANT UNA
DESPESA PER IMPORT MÀXIM DE 35.000,00 € PER COBRIR L’EMERGÈNCIA
QUE ES VA PRODUIR AL PS. LLUNAS 5-7 DE L’HOSPITALET, EL PASSAT DIA
15 DE FEBRER DE 2015.
Es dóna compte del dictamen que es transcriu seguidament, del qual se’n donen per
assabentats els assistents a la sessió, adoptant-se els acords que figuren en la seva
part dispositiva:

ATÈS que a data 22 d’abril de 2015, l’Alcaldessa-Presidenta, va dictar el decret amb
número 3529, aprovar una despesa per import màxim de 35.000,00 € per cobrir
l’emergència que es va produir al Ps. Llunàs 5-7 de L’Hospitalet, el passat dia 15 de
febrer de 2015.
ATÈS que a l’acord SEGON de l’esmentat decret, es feia constar: “DONAR COMPTE
del present decret al Ple Municipal en la propera sessió que es celebri.”
El Ple, a proposta de l’Alcaldessa-Presidenta, i amb el dictamen previ de la Comissió
Permanent de Presidència i Economia,
ACORDA:
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PRIMER.- DONAR COMPTE del Decret de
3529/2015, de data 22 d’abril, que literalment diu:

l’Alcaldia-Presidència,

número

“DECRET DE L’ALCALDIA QUE DISPOSA APROVAR UNA DESPESA PER
IMPORT MAXIM DE 35.000,00 € PER COBRIR L’EMERGÈNCIA QUE ES VA
PRODUIR AL PS. LLUNAS 5-7 DE L’HOSPITALET, EL PASSAT DIA 15 DE
FEBRER DE 2015.
ATÈS que el passat diumenge dia 15 de febrer de 2015 es va produir un incendi
a l’edifici del Passatge Llunas, 5 i 7 de L’Hospitalet, on es van veure afectades
dues escales amb un total de 102 habitatges. Com a conseqüència es van haver
d’allotjar, en un primer moment, unes 45 persones per la inhabitabilitat dels seus
habitatges.
ATÈS que es van produir diverses despeses com a conseqüència de la
intervenció a l’emergència social, entre elles, el subministrament d’àpats per els
afectats, el trasllat en taxi d’alguns dels afectats a l’Hotel la nit del sinistre i
l’estància a l’Hotel. Així com la manutenció i cobertura de necessitats bàsiques
per les famílies més afectades donat l’estat dels seus habitatges, i fins el
restabliment dels subministraments bàsics (aigua i llum).
VIST l’informe tècnic favorable per cobrir les despeses de l’emergència, donades
les condicions d’habitabilitat dels immobles, emès per la Cap de Servei de l’Àrea
de Benestar i Famílies.
VIST l’informe tècnic de qualificació urbanística emès per l’Arquitecta Tècnica
Municipal en data 24 de febrer de 2015, pel qual es recull l’estat dels immobles
després d’efectuar inspecció
VIST l’informe emès per la lletrada de l’Assessoria jurídica de l’Àrea de Benestar
i Famílies.
VIST el document d’existència de crèdit núm. 150014086 emès per la Intervenció
General en data 5 de març de 2015, per import de 35.000,- € amb càrrec a la
partida pressupostària 05.2311.226.99.01, per cobrir les obligacions
econòmiques de l’emergència que es va generar el dia 15 de febrer de 2015,
amb motiu de l’incendi al passatge Llunàs, 5 i 7 d’aquesta ciutat.
L’Alcaldia-Presidència en virtut de les competències atribuïdes a l’article 124.h)
de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Lócal

DISPOSO:
PRIMER.- APROVAR una despesa per un import màxim de 35.000,- €, generada
per cobrir l’emergència que es va produir el passat dia 15 de febrer de 2015,
causada per un incendi a l’edifici del Passatge Llunàs, 5 i 7.
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Aquesta despesa es satisfarà a càrrec de l’aplicació pressupostària núm.
05.2311.226.99.01 del pressupost vigent i anirà destinada a cobrir l’emergència
social consistent en el subministrament d’àpats als afectats, el trasllat en taxi
d’alguns dels afectats a l’Hotel la nit del sinistre i l’estància a l’Hotel. Així com la
manutenció i cobertura de necessitats bàsiques per les famílies més afectades
per l’estat dels seus habitatges i fins el restabliment dels subministraments bàsics
(aigua i llum).
SEGON.- DONAR COMPTE del present decret al Ple Municipal en la propera
sessió que es celebri.
TERCER.- TRASLLADAR el present decret a la cap de servei de l’Àrea de
Benestar i Famílies, a la cap de secció de l’Àrea de Benestar i Famílies, a
l’Habilitació de l’Àrea i a la Intervenció General.”
SEGON.- DONAR TRASLLAT d’aquest acord a l’Alcaldia-Presidència, a la Tinença
d’Alcaldia de Benestar i Famílies i a la Secretaria General del Ple d’aquest
Ajuntament.

DICTAMEN 5.DONAR COMPTE DEL DECRET DE L’ALCALDIAPRESIDÈNCIA NÚMERO 4651/2015, DE DATA 21 DE MAIG, APROVANT UNA
DESPESA PER IMPORT MÀXIM DE 4.600,00.- EUROS PER COBRIR
L’EMERGÈNCIA QUE ES VA PRODUIR A LA RBLA. MARINA 528-530 DE
L’HOSPITALET, EL PASSAT DIA 1 D’ABRIL DE 2015.
Es dóna compte del dictamen que es transcriu seguidament, del qual se’n donen per
assabentats els assistents a la sessió, adoptant-se els acords que figuren en la seva
part dispositiva:

ATÈS que a data 21 de maig de 2015, l’Alcaldessa-Presidenta, va dictar el decret
amb número 4651, aprovant una despesa per import màxim de 4.600,00 Euros per
cobrir l’emergència que es va produir a la Rbla. Marina, 528-530 de L’Hospitalet, el
passat dia 1 d’abril de 2015.
ATÈS que a l’acord SEGON de l’esmentat decret, es feia constar: “DONAR COMPTE
del present decret al Ple Municipal en la propera sessió que es celebri.”
El Ple, a proposta de l’Alcaldessa-Presidenta,
ACORDA:
PRIMER.- DONAR COMPTE del Decret de
4651/2015, de data 21 de maig, que literalment diu:

l’Alcaldia-Presidència,

número
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“DECRET DE L’ALCALDIA QUE DISPOSA APROVAR UNA DESPESA PER
IMPORT MAXIM DE 4.600.- EUROS PER COBRIR L’EMERGÈNCIA QUE ES
VA PRODUIR A LA RBLA. MARINA 528-530 DE L’HOSPITALET, EL PASSAT
DIA 1 D’ABRIL DE 2015.
ATÈS que el passat dimecres dia 1 d’abril de 2015 es va produir un incendi a
l’edifici de la Rbla. Marina 528-530 de L’Hospitalet, on es va veure afectat
l’habitatge 3er 3a. Com a conseqüència es van haver d’allotjar 5 persones (3
adults i 2 menors d’edat) per la inhabitabilitat dels seus habitatges i sense
alternativa d’allotjament.
ATÈS que la Llei 13/2006, de 27 de juliol, de prestacions socials de caràcter
econòmic, regula a l’article 30 les prestacions d’urgència social, assenyalant que
les prestacions econòmiques d’urgència social tenen com a finalitat atendre
situacions de necessitats puntuals, urgents i bàsiques, de subsistència, com
alimentació, el vestit i l’allotjament. Aquestes prestacions es financen amb càrrec
als pressupostos dels ens locals, d’acord amb les competències que tenen en
l’àmbit dels serveis socials d’atenció primària, d’acord amb la legislació
d’aplicació, y que les situacions d’urgència social son valorades pels serveis
socials d’atenció primària, per la qual cosa tenen preferència les persones o
unitats que tenen menors al seu càrrec, d’acord amb les prescripcions
establertes per l’ens local.
ATÈS que es van produir diverses despeses com a conseqüència de la
intervenció a l’emergència social, entre elles, l’allotjament dels afectats a l’Hotel
des del dia del sinistre fins el dia 20 d’abril, així com la manutenció per la família.
VIST l’informe del/la professional d’emergències (CIPI-11194) que va actuar a
l’emergència, en resposta a la demanda de la Guàrdia Urbana.
VIST l’informe tècnic favorable per cobrir les despeses de l’emergència, donades
les condicions d’habitabilitat de l’immoble, emès per la Cap de Servei de l’Àrea
de Benestar i Famílies, en data 18 de maig de 2015.
VIST l’informe emès per la Lletrada municipal de l’Assessoria Jurídica en data 19
de maig de 2015.
VIST el document d’existència de crèdit núm. 150022001 emès per la Intervenció
General en data 29 d’abril de 2015, per import de 4.600.- Euros amb càrrec a la
partida pressupostària 05.2311.226.99.01, per cobrir les obligacions
econòmiques de l’emergència que es va generar el dia 1 d’abril de 2015, amb
motiu de l’incendi a la Rbla. Marina 528-530 d’aquesta ciutat.
L’Alcaldia-Presidència en virtut de les competències atribuïdes a l’article 124.h)
de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local
DISPOSO:
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PRIMER.- APROVAR una despesa per un import màxim de 4.600.- Euros,
generada per cobrir l’emergència que es va produir el passat dia 1 d’abril de
2015, causada per un incendi a la Rbla. Marina 528-530 d’aquesta ciutat.
Aquesta despesa es satisfarà a càrrec de l’aplicació pressupostària núm.
05.2311.226.99.01 del pressupost vigent i anirà destinada a cobrir l’allotjament
dels afectats a l’Hotel des del dia del sinistre fins el dia 20 d’abril, així com la
manutenció per la família.
SEGON.- DONAR COMPTE del present decret al Ple Municipal en la propera
sessió que es celebri.
TERCER.- TRASLLADAR el present decret a l’Alcaldia-Presidència, a la
ponència de Benestar i Famílies, a la cap de servei de l’Àrea de Benestar i
Famílies, a la cap de secció de l’Àrea de Benestar i Famílies, a l’Habilitació de
l’Àrea i a la Intervenció General.”
SEGON.- DONAR TRASLLAT d’aquest acord a l’Alcaldia-Presidència, a la Tinença
d’Alcaldia de Benestar i Famílies i a la Secretaria General del Ple d’aquest
Ajuntament.

HISENDA I RECURSOS GENERALS

PER APROVAR LA RECTIFICACIÓ DE L’INVENTARI
DICTAMEN 6.CONSOLIDAT DE BÉNS I DRETS D’AQUEST AJUNTAMENT, AMB REFERÈNCIA
A 31 DE DESEMBRE DE 2014.
Es dóna compte del dictamen que es transcriu seguidament, i sotmès a votació
s'aprova amb 20 vots favorables dels representants del PSC-PM, Srs/es. Marín,
Belver, Perea, Bonals, Fernández, García, Castro, Graells, Bermudo, Herance,
Husillos, Sariñena i Alcázar; dels representants del PP, Srs/es. Alonso, Díez,
Esplugas, Bas i Cañizares; del representant d’EUiA, Sr. Alfons Salmerón Muñoz; i del
representant d’ICV-E, Sr. Lluís Esteve Garnés; amb 4 vots d’abstenció dels
representants de CiU, Srs/es. Borràs, Clar, Monrós i Pérez; i amb 2 vots en contra
dels representants de PxC, Srs. Ordóñez i Sánchez; assistents presents en el
moment de la votació, adoptant-se els acords que figuren en la seva part dispositiva:

VIST el que estableixen els articles 222.1 i 222.2 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 102 i 103 del Reglament del patrimoni dels ens locals (RPEL), aprovat
per Decret 336/1988, de 17 d’octubre, s’ha procedit a la Rectificació de l’Inventari
d’aquest Ajuntament, amb referència a 31 de desembre de 2014.
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ATÈS que la Rectificació de l’inventari s’ha de verificar anualment i s’hi han de
reflectir les incidències de tota mena dels béns i drets durant aquest període, segons
documentació rebuda de les àrees.
ATÈS que en l’epígraf 1r. Immobles en consten béns que corresponen a l’epígraf
Béns i drets revertibles, per tractar-se de béns que el domini o gaudi ha de revertir a
aquest Ajuntament, per això els donem de baixa de l’epígraf 1r., Immobles, i els
donem d’alta a l’epígraf 8è., Béns i drets revertibles.
ATÈS que s’han produït diverses modificacions de les dades que reglamentàriament
han de figurar a l’Inventari, en virtut del que estableixen els articles 108 i següents del
Reglament del patrimoni dels ens locals, segons documentació rebuda de les
diverses àrees.
ATÈS que el resultat de les modificacions dóna per epígrafs les xifres següents:
-

Epígraf 1r, Immobles:
Altes per import de 30.883.241,47€; baixes per import d’1.351.873,74€;
modificacions de valors per import de 3.807.288,13€. El valor total dels elements
d’aquest epígraf en data 31 de desembre de 2014 és de 763.802.419,76€.

-

Epígraf 2n, Drets reals:
Modificacions de valors per import de 128.948,37€. El valor total dels elements
d’aquest epígraf en data 31 de desembre de 2014 és de 9.881.249,12€.

-

Epígraf 3r, Mobles de caràcter històrico-artístic:
No s’ha produït cap variació durant l’any 2014. El valor total dels elements
d’aquest epígraf a 31 de desembre de 2014 és de 2.438.595,63€.

-

Epígraf 4t, Valors mobiliaris:
Baixes per import de 32.000.000€. El valor total dels elements d’aquest epígraf en
data 31 de desembre de 2014 és de 12.427.201,31€.

-

Epígraf 5è, Vehicles:
No s’ha produït cap variació durant l’any 2014. Per tant, el valor total dels
elements d’aquest epígraf en data 31 de desembre de 2014 és de 4.128.549,48€.

- Epígraf 6è, Semovents:

…/…

16

No hi ha cap element en aquest epígraf.

-

Epígraf 7è, Mobles:
Altes per import de 427.571,12€; baixes per import de 108.875,29€. El valor total
dels elements d’aquest epígraf en data 31 de desembre de 2014 és de
22.932.389,32€.

-

Epígraf 8è, Béns i drets revertibles:
Altes per import de 755.053,53€. El valor total dels elements d’aquest epígraf en
data 31 de desembre de 2014 és de 58.386.853,13€.

ATÈS que, el resultat del Patrimoni Municipal del Sòl i de l’Habitatge és el següent:

-

Epígraf 1r, Immobles:
No s’ha produït cap variació durant l’any 2014. Per tant, el valor total dels
elements d’aquest epígraf en data 31 de desembre de 2014 és de
14.044.013,76€.

- Epígraf 4t, Valors Mobiliaris:
No s’ha produït cap variació durant l’any 2014. Per tant, el valor total dels
elements d’aquest epígraf en data 31 de desembre de 2014 és de 5.437.337,47€.

-

Epígraf 8è, Béns i drets revertibles:
No s’ha produït cap variació durant l’any 2014. Per tant, el valor total dels
elements d’aquest epígraf en data 31 de desembre de 2014 és de
14.544.843,95€.

VIST l’informe emès per la cap de la Secció de Patrimoni, Assegurances i
Responsabilitat Patrimonial en data 12 de maig de 2015.
ATÈS que la competència per a l’aprovació de la Rectificació de l’Inventari és del Ple
de l’Ajuntament, en virtut de l’article 222.3 del Decret Legislatiu 2/2003 de 28 d’abril,
ple qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, i
de l’article 105 del Reglament de Patrimoni dels ens locals de Catalunya.
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El Ple, a proposta de la Tinenta d’Alcaldia, titular de l’Àrea d’Hisenda i Recursos
Generals, i amb el dictamen previ de la Comissió Permanent de Presidència i
Economia,
ACORDA:
Primer.- APROVAR la Rectificació de l’Inventari consolidat de béns i drets d’aquest
Ajuntament, que consta en la documentació annexa, per un valor total de NOUCENTS VUIT MILIONS VINT-I-TRES MIL QUATRE-CENTS CINQUANTA-DOS
EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS (908.023.452,93€), amb referència a 31
de desembre de 2014, amb els efectes legals que corresponguin. En aquesta
rectificació s’inclouen totes les incidències produïdes durant l’exercici 2014, segons
les dades facilitades al departament de Patrimoni per les diverses àrees.
SEGON.- DONAR D’ALTA, simultàniament, els béns immobles –edificis- i vehicles,
en les respectives pòlisses d’assegurances, d’acord amb les variacions de l’inventari,
i tot això segons les atribucions assignades al Departament de Patrimoni, segons
Decret núm. 9382/2011, de data 12 de desembre.
TERCER.- TRASLLADAR els presents acords a la Intervenció General i a la
Secretaria General.

COMISSIÓ PERMANENT DE BENESTAR I SERVEIS A LES PERSONES

En relació amb els dictàmens que han estat informats per la Comissió
Permanent de Benestar i Serveis a les Persones, es produeixen les intervencions
següents:

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, posicionament, Sr. Esteve.

SR. ESTEVE
A favor.

SRA. ALCALDESSA
Sr. Salmerón.
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SR. SALMERÓN
A favor.

SRA. ALCALDESSA
Sr. Ordóñez.

SR. ORDÓÑEZ
A favor.

SRA. ALCALDESSA
Sr. Monrós, perdó, Sra. Clar.

SRA. CLAR
Votarem favorablement a tots els dictàmens.

SRA. ALCALDESSA
Sra. Esplugas.

SRA. ESPLUGAS
A favor.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, doncs passaríem a la segona part.

BENESTAR I FAMÍLIES

DICTAMEN 7.PER IMPOSAR UNA SANCIÓ A M.A.B.G. PER INFRACCIÓ
DE LA LLEI 50/99 SOBRE TINENÇA DE GOSSOS CONSIDERATS
POTENCIALMENT PERILLOSOS, PER UN IMPORT DE 2.404,05€. EXP. SA. 86/14.
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Es dóna compte del dictamen que es transcriu seguidament, i sotmès a votació
s'aprova per unanimitat dels assistents presents en el moment de la votació,
adoptant-se els acords que figuren en la seva part dispositiva:
VIST que mitjançant Resolució de la Tinenta d’Alcaldia de Benestar i Famílies núm.
9654/2014, de 10 de desembre, es va incoar el present procediment sancionador
contra el Sr. M.A.B.G. (NIE XXXXXXXX), amb domicili a XXXXXXXXXXX de
l’Hospitalet, per una infracció molt greu contra la normativa de protecció dels animals.
VIST que l’esmentada resolució i el Plec de Càrrecs adjunt, van ser objecte de
diversos intents infructuosos de notificació entre els dies 27 i 29 de gener de 2015,
com així consta a la corresponent diligència de notificació. Per aquesta raó i als
efectes previstos en l’art. 59.5 de la llei 30/1992, LRJ-PAC, es va notificar mitjançant
publicació al BOP del 13 de febrer de 2015 i exposició al Tauler d’anuncis de
l’Ajuntament de l’Hospitalet entre els dies 9 i 20 de febrer de 2015.
ATÈS que a l’esmentada resolució s’advertia a l’imputat que, de no efectuar
al·legacions en el termini de quinze dies, aquella podria ser considerada proposta de
resolució si conté un pronunciament precís sobre la responsabilitat de la persona
imputada.
ATÈS que no consta la presentació d’al·legacions ni la sol·licitud de pràctica de prova
per part de l’imputat, dintre del termini de quinze dies atorgat a l’efecte.
VISTA la Proposta definitiva de resolució de la Sra. Instructora, dictada en data 20 de
març de 2015, la qual s’ajusta a la legalitat vigent.
VIST l’informe de l’Assessoria Jurídica del Servei de Salut de data 24 de març de
2015.
El Ple, a proposta de la Tinenta d’Alcaldia, titular de l’Àrea de Benestar i Famílies i
amb el dictamen previ de la Comissió Permanent de Benestar i Famílies i Serveis a
les Persones:
ACORDA,
PRIMER.- RATIFICAR la proposta de resolució, presentada per la Instructora del
procediment en data 20 de març de 2015 i en conseqüència declarar provats els fets
que s’hi relacionen.
SEGON.- IMPOSAR al Sr. M.A.B.G. (NIE XXXXXXXX), amb domicili a
XXXXXXXXXXX de l’Hospitalet, la comissió de la infracció que es descriu i la sanció
que es relaciona amb la quantitat següent:
a)
Fets: No disposar de la preceptiva llicència administrativa per la tinença i
conducció d’animals potencialment perillosos de l’espècie canina, requerida per
l’article 3.1 de la Llei 50/1999 de 23 de desembre, sobre el règim jurídic de la tinença
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d’animals potencialment perillosos, l’article 3.1 del Reial Decret 287/2002 de 22 de
març, que la desenvolupa i l’article 3.1 del Decret 170/2002 d’11 de juny, sobre
mesures en matèria de gossos considerats potencialment perillosos.
Normes infringides: Infracció de l’article 13.1.b) de la Llei 50/1999 de 23 de
desembre.
►Qualificació definitiva de la infracció: Molt greu (article 13.1.b) de la Llei
50/1999 de 23 de desembre).
►Qualificació definitiva de la sanció: 2.404,05.-euros, quantia mínima a
imposar segons l’article 13.5 de la Llei 50/1999 de 23 de desembre.
Responsabilitat: Considerar responsable dels fets, el Sr. M.A.B.G. (NIE
XXXXXXXX), amb domicili a XXXXXXXXXXX de l’Hospitalet, en aplicació de l’art 13.8
de la Llei 50/1999 de 23 de desembre, en relació amb l’art. 130 de la llei 30/1992,
LRJ-PAC.
TERCER.- COMUNICAR la present resolució a la persona interessada, a la
Instructora i a la Intervenció General.

DICTAMEN 8.PER IMPOSAR UNA SANCIÓ AL SR. D.M.F. PER
INFRACCIÓ DE LA LLEI 10/99, SOBRE TINENÇA DE GOSSOS CONSIDERATS
POTENCIALMENT PERILLOSOS, PER IMPORT DE 700,50.- EUROS. SA 107/14.
Es dóna compte del dictamen que es transcriu seguidament, i sotmès a votació
s'aprova per unanimitat dels assistents presents en el moment de la votació,
adoptant-se els acords que figuren en la seva part dispositiva:

VIST que mitjançant Resolució núm. 1804/2015, de 27 de febrer, es va incoar el
present procediment sancionador contra el Sr. D.M.F. (DNI XXXXXXXX), amb
domicili al carrer XXXXXXXXX de l’Hospitalet, en aplicació de l’art. 130 de la llei
30/1992, LRJ-PAC , per infracció greu de la Llei 10/99 sobre la Tinença de gossos
considerats potencialment perillosos.
ATÈS que en la seva substanciació s’han observat tots els requisits reglamentaris
establerts en el Decret 278/1993 de 9 de novembre, sobre el procediment
sancionador d’aplicació als àmbits de competència de la Generalitat de Catalunya.
VIST que l’esmentada resolució incoadora i la proposta de resolució adjunta, van ser
objecte d’un intent infructuós de notificació el dia 26 de març de 2015 perquè
l’interessat es va negar a agafar el trasllat i a signar qualsevol rebut (a la
diligència de notificació figura la menció “Refusada”, amb la identificació i DNI del
notificador).
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VIST que d’acord amb l’article 59.4 de la Llei 30/1992, LRJ-PAC, i atenent a que
l’interessat ha refusat la notificació d’una actuació administrativa i aquesta
circumstància es fa constar expressament en l’expedient, es considera adient
continuar el procediment, procedint-se a dictar la corresponent resolució
administrativa, d’acord amb la proposta de resolució de la Sra. Instructora, de data 13
d’abril de 2015.
ATÈS que la proposta definitiva de qualificació de les infraccions, així com la proposta
definitiva de sanció, de data 13/04/15, s’ajusten a la legalitat vigent.
VIST l’informe de l’Assessoria Jurídica del Servei de Salut.
El Ple, a proposta de la Tinenta d’Alcaldia, titular de l’Àrea de Benestar i Famílies i
amb el dictamen previ de la Comissió Permanent de Benestar i Famílies i Serveis a
les Persones:
ACORDA,
PRIMER.- RATIFICAR la proposta de resolució presentada per la Instructora del
procediment en data 13 d’abril de 2015 i en conseqüència declarar provats els fets
que s’hi relacionen.
SEGON.- IMPOSAR al Sr. D.M.F. (DNI XXXXXXXX), amb domicili al carrer
XXXXXXXXX de l’Hospitalet, responsable de la comissió de la infracció que es
descriurà i la sanció que es relaciona, amb la quantitat següent:
1. Portar un gos potencialment perillós de raça Stafforshire, sense morrió a la via
pública. El que constitueix infracció dels articles 2.1 i 7.3.e) de la Llei 10/1999 de
30 de juliol, sobre la Tinença de gossos considerats potencialment perillosos.
►Qualificació definitiva de la infracció: GREU (art. 7 llei 10/1999)
►Sanció definitiva: 300,50.-euros, per aplicació de la circumstància de reincidència
atès que l’imputat ja va ser sancionat per fets idèntics mitjançant acord de Ple de data
25/3/2014 (art. 11 Llei 10/1999).
2. No disposar de l’assegurança de Responsabilitat Civil que es requereix com a
condició indispensable per la tinença de gossos potencialment perillosos (art. 1.c)
de la Llei 10/1999), i per la inclusió d’aquests gossos en el Registre general
d’animals de companyia, el que contravé l’article 3.4. de la Llei 10/1999 de 30 de
juliol, sobre la Tinença de gossos considerats potencialment perillosos. El que
constitueix infracció de l’article 7.3.b) d’aquesta Llei.
►Qualificació definitiva de la infracció: GREU (art. 7 llei 10/1999)
►Sanció definitiva: 400,00.- euros (art. 11 de la Llei 10/1999).
Responsabilitat: Considerar responsable dels fets el Sr. D.M.F. (DNI XXXXXXXX),
amb domicili al carrer XXXXXXXXX de l’Hospitalet, en aplicació de l’art. 130 de la llei
30/1992, LRJ-PAC.
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TERCER.- COMUNICAR la present resolució a la persona interessada, a la
Instructora i a la Intervenció General.

DICTAMEN 9.PER IMPOSAR SANCIÓ AL SR. J.M.M.V. PER INFRACCIÓ
DE LA LLEI 10/99 SOBRE TINENÇA DE GOSSOS CONSIDERATS
POTENCIALMENT PERILLOSOS, PER IMPORT DE 150,25.- EUROS. EX. SA
118/14 PA.
Es dóna compte del dictamen que es transcriu seguidament, i sotmès a votació
s'aprova per unanimitat dels assistents presents en el moment de la votació,
adoptant-se els acords que figuren en la seva part dispositiva:

VIST Mitjançant Resolució núm. 2313/2015, de 12 de març, es va incoar el present
procediment sancionador; l’esmentada resolució va ser objecte de notificació al Sr.
M.V. el dia 19/03/2015.
ATÈS que no consta la presentació d’al·legacions ni la sol·licitud de pràctica de prova
per part del Sr. M.V., dintre del termini de deu dies atorgat a tal efecte.
VISTA la proposta definitiva de qualificació de les infraccions, així com la proposta
definitiva de sanció de la Sra. Instructora de data 10 d’abril de 2015.
ATÈS que en la seva substanciació s’han observat tots els requisits reglamentaris
establerts en el Decret 278/1993 de 9 de novembre, sobre el procediment
sancionador d’aplicació als àmbits de competència de la Generalitat de Catalunya.
VIST l’informe de l’Assessoria Jurídica del Servei de Salut.
El Ple, a proposta de la Tinenta d’Alcaldia, titular de l’Àrea de Benestar i Famílies i
amb el dictamen previ de la Comissió Permanent de Benestar i Famílies i Serveis a
les Persones:
ACORDA:
PRIMER.- RATIFICAR la proposta definitiva de resolució, presentada per la Sra.
Instructora del procediment en data 10 d’abril de 2015 i en conseqüència declarar
provats els fets que s’hi relacionen
SEGON.- QUALIFICAR aquest fet com a constitutius d’una infracció de caràcter greu
i declarar al Sr. J.M.M.V. amb DNI XXXXXXXXXX i domiciliat a XXXXXXXXX de
l’Hospitalet, autor de l’ esmentada infracció, tal i com es deriva del procediment incoat
a l’efecte.
TERCER.- IMPOSAR al Sr. J.M.M.V. responsable de la comissió de la infracció que
es descriurà i la sanció que es relaciona, amb la quantitat següent:
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1).-

Portar un gos potencialment perillós sense morrió per la via pública. El que
constitueix infracció dels articles 2.1 i 7.3.e) de la Llei 10/1999 de 30 de juliol,
sobre la Tinença de gossos considerats potencialment perillosos.
► Qualificació definitiva de la infracció com a GREU
► Qualificació definitiva de la sanció 150,25.- Euros

Responsabilitat: Es considera responsable dels fets, al Sr. J.M.M.V. amb DNI
XXXXXXXX i domiciliat a XXXXXXXXXX de l’Hospitalet, en aplicació de l’art. 130 de
la llei 30/1992, LRJ-PAC.
QUART.- COMUNICAR el present acord a la persona interessada, a la Instructora i a
la Intervenció General.

PER IMPOSAR SANCIÓ AL SR. J.E.A.R. PER INFRACCIÓ
DICTAMEN 10.DE LA LLEI 10/99 SOBRE TINENÇA DE GOSSOS CONSIDERATS
POTENCIALMENT PERILLOSOS, PER IMPORT DE 300,50.- EUROS. EX. SA
115/14 PA.
Es dóna compte del dictamen que es transcriu seguidament, i sotmès a votació
s'aprova per unanimitat dels assistents presents en el moment de la votació,
adoptant-se els acords que figuren en la seva part dispositiva:

VIST Mitjançant Resolució núm. 2311/2015, de 12 de març, es va incoar el present
procediment sancionador; l’esmentada resolució va ser objecte de notificació al Sr.
J.E.A.R. el dia 20/03/2015.
ATÈS que no consta la presentació d’al·legacions ni la sol·licitud de pràctica de prova
per part del Sr. A.R., dintre del termini de deu dies atorgat a tal efecte.
VISTA la proposta definitiva de qualificació de les infraccions, així com la proposta
definitiva de sanció de la Sra. Instructora de data 13 d’abril de 2015.
ATÈS que en la seva substanciació s’han observat tots els requisits reglamentaris
establerts en el Decret 278/1993 de 9 de novembre, sobre el procediment
sancionador d’aplicació als àmbits de competència de la Generalitat de Catalunya.
VIST l’informe de l’Assessoria Jurídica del Servei de Salut.
El Ple, a proposta de la Tinenta d’Alcaldia, titular de l’Àrea de Benestar i Famílies i
amb el dictamen previ de la Comissió Permanent de Benestar i Famílies i Serveis a
les Persones:
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ACORDA:
PRIMER.- RATIFICAR la proposta definitiva de resolució, presentada per la Sra.
Instructora del procediment en data 13 d’abril de 2015 i en conseqüència declarar
provats els fets que s’hi relacionen
SEGON.- QUALIFICAR aquest fet com a constitutius d’una infracció de caràcter greu
i declarar al Sr. J.E.A.R. amb DNI XXXXXXXX i domicili al carrer XXXXXXXXX de
l’Hospitalet, autor de l’ esmentada infracció, tal i com es deriva del procediment incoat
a l’efecte.
TERCER.- IMPOSAR al Sr. J.E.A.R. responsable de la comissió de la infracció que
es descriurà i la sanció que es relaciona, amb la quantitat següent:
1. Portar el gos de raça potencialment perillosa sense morrió a la via pública. El
que constitueix infracció dels articles 2.1 i 7.3.e) de la Llei 10/1999 de 30 de
juliol, sobre la Tinença de gossos considerats potencialment perillosos, i
s’imposa una sanció econòmica superior, en aplicació de l’agreujant de
reiteració, atès que l’imputat ja va ser sancionat per fets idèntics mitjançant
acord de ple municipal de data 20/09/2013 (art.11.1 y c) Llei 10/1999.
► Qualificació definitiva de la infracció com a GREU
► Qualificació definitiva de la sanció 300,50.- Euros
Responsabilitat: Es considera responsable dels fets, al Sr. J.E.A.R. amb DNI
XXXXXXXX i domicili al carrer XXXXXXXXX de l’Hospitalet, en aplicació de l’art. 130
de la llei 30/1992, LRJ-PAC.
QUART.- COMUNICAR el present acord a la persona interessada, a la Instructora i a
la Intervenció General.

DICTAMEN 11.PER MODULAR LA SANCIÓ AL SR. J.A.R., IMPOSADA PER
SANCIÓ DE LA LLEI 50/99, SOBRE TINENÇA DE GOSSOS CONSIDERATS
POTENCIALMENT PERILLOSOS, PER IMPORT DE 150,00 EUROS. NÚM. EXP.
96/14.
Es dóna compte del dictamen que es transcriu seguidament, i sotmès a votació
s'aprova per unanimitat dels assistents presents en el moment de la votació,
adoptant-se els acords que figuren en la seva part dispositiva:
VIST que, mitjançant Resolució núm. 1203/2015, de 17 de febrer, va incoar-se
expedient sancionador contra el Sr. J.A.R., amb DNI XXXXXXXXX, i domicili al
XXXXXXXXXXXXXX de l’Hospitalet, per una infracció de la normativa sobre tinença
de gossos considerats potencialment perillosos, i que aquesta resolució, juntament
amb el Plec de càrrecs, van ser objecte de notificació en data 3 de març de 2015.

…/…

25

VIST que amb data 19 de març de 2015, l’imputat va sol·licitar l’atorgament de la
preceptiva llicència municipal que determina la llei 50/1999, amb l’aportació de la
documentació requerida i el justificant d’haver pagat la corresponent taxa; és a dir,
amb posterioritat a ser notificat de la resolució d’incoació del present procediment
sancionador, però abans de la resolució finalizatzadora del mateix.
VIST que, amb data 16 d’abril de 2015 s’ha informat favorablement al precitat
atorgament, en considerar-se que l’imputat-sol·licitant reuneix els requisits legals
necessaris.
ATÈS que l’anterior acredita que l’imputat, -encara que de manera extemporània-, ha
complert amb la legalitat vigent, redreçant la situació jurídica del seu gos.
VIST que l’article 131 de la llei 30/1992, LRJ-PAC, estableix la proporcionalitat en la
imposició de sancions, com a principi de la potestat sancionadora de les
Administracions Públiques.
ATÈS que s’entén convenient aplicar l’esmentat principi en el present supòsit,
donades les circumstàncies abans descrites i que la seva aplicació no causa perjudici
a tercers.
VISTA la Proposta definitiva de resolució de la Sra. Instructora, dictada en data 17
d’abril de 2015, la qual s’ajusta a la legalitat vigent.
VIST l’informe de l’Assessoria Jurídica del Servei de Salut de data 17 d’abril de 2015.
El Ple, a proposta de la Tinenta d’Alcaldia, titular de l’Àrea de Benestar i Famílies i
amb el dictamen previ de la Comissió Permanent de Benestar i Famílies i Serveis a
les Persones:
ACORDA,
PRIMER.- MODULAR l’ import de la sanció a imposar al Sr. J.A.R., amb DNI
XXXXXXXXX, i domicili al XXXXXXXXXXXXXX de l’Hospitalet, rebaixant-lo de la
quantitat de 2.404,05.-euros a la suma de CENT CINQUANTA EUROS (150,00.-€)
pels motius següents:
► El Sr. A. va sol·licitar la preceptiva llicència en data 19 de març de 2015; és a dir,
amb posterioritat a ser notificat de la resolució d’incoació del present procediment
sancionador i encara que de manera extemporània, ha complert amb la legalitat
vigent, redreçant la situació jurídica del seu gos.
SEGON.- RATIFICAR la proposta de resolució, presentada per la Instructora del
procediment en data 17 d’abril de 2015, en el que es modula la sanció a 150,00.euros.
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TERCER.- IMPOSAR al Sr. J.A.R., amb DNI XXXXXXXXX, i domicili al
XXXXXXXXXXXXXX de l’Hospitalet, la quantitat de 150,00.- euros, conseqüència de
la modulació ja explicada i motivada en l’acord primer.
QUART.- COMUNICAR la present resolució a la persona interessada, a la Instructora
i a la Intervenció General.

DICTAMEN 12.PER IMPOSAR SANCIÓ AL SR. J.E.A.R. PER INFRACCIÓ
DE LA LLEI 10/99 SOBRE TINENÇA DE GOSSOS CONSIDERATS
POTENCIALMENT PERILLOSOS, PER IMPORT DE 300,50.- EUROS. EX. SA
119/14 PA.
Es dóna compte del dictamen que es transcriu seguidament, i sotmès a votació
s'aprova per unanimitat dels assistents presents en el moment de la votació,
adoptant-se els acords que figuren en la seva part dispositiva:

VIST Mitjançant Resolució núm. 2315/2015, de 12 de març, es va incoar el present
procediment sancionador; l’esmentada resolució va ser objecte de notificació al Sr.
J.E.A.R. el dia 20/03/2015.
ATÈS que no consta la presentació d’al·legacions ni la sol·licitud de pràctica de prova
per part del Sr. A.R., dintre del termini de deu dies atorgat a tal efecte.
VISTA la proposta definitiva de qualificació de les infraccions, així com la proposta
definitiva de sanció de la Sra. Instructora de data 13 d’abril de 2015.
ATÈS que en la seva substanciació s’han observat tots els requisits reglamentaris
establerts en el Decret 278/1993 de 9 de novembre, sobre el procediment
sancionador d’aplicació als àmbits de competència de la Generalitat de Catalunya.
VIST l’informe de l’Assessoria Jurídica del Servei de Salut.
El Ple, a proposta de la Tinenta d’Alcaldia, titular de l’Àrea de Benestar i Famílies i
amb el dictamen previ de la Comissió Permanent de Benestar i Famílies i Serveis a
les Persones:
ACORDA:
PRIMER.- RATIFICAR la proposta definitiva de resolució, presentada per la Sra.
Instructora del procediment en data 13 d’abril de 2015 i en conseqüència declarar
provats els fets que s’hi relacionen
SEGON.- QUALIFICAR aquest fet com a constitutius d’una infracció de caràcter greu
i declarar al Sr. J.A.R., amb DNI XXXXXXXXX, i domicili al XXXXXXXXXXXXXX de
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l’Hospitalet, autor de l’ esmentada infracció, tal i com es deriva del procediment incoat
a l’efecte.
TERCER.- IMPOSAR al Sr. J.E.A.R. responsable de la comissió de la infracció que
es descriurà i la sanció que es relaciona, amb la quantitat següent:
1. Portar el gos de raça potencialment perillosa sense morrió a la via pública. El
que constitueix infracció dels articles 2.1 i 7.3.e) de la Llei 10/1999 de 30 de
juliol, sobre la Tinença de gossos considerats potencialment perillosos, i
s’imposa una sanció econòmica superior, en aplicació de l’agreujant de
reiteració, atès que l’imputat ja va ser sancionat per fets idèntics mitjançant
acord de ple municipal de data 20/09/2013 (art.11.1 y c) Llei 10/1999.
► Qualificació definitiva de la infracció com a GREU
► Qualificació definitiva de la sanció 300,50.- Euros
Responsabilitat: Es considera responsable dels fets, al Sr. J.A.R., amb DNI
XXXXXXXXX, i domicili al XXXXXXXXXXXXXX de l’Hospitalet, en aplicació de l’art.
130 de la llei 30/1992, LRJ-PAC.
QUART.- COMUNICAR el present acord a la persona interessada, a la Instructora i a
la Intervenció General.

DICTAMEN 13.PER IMPOSAR SANCIÓ AL SR. M.L.G. PER INFRACCIÓ DE
LA LLEI 10/99 SOBRE TINENÇA DE GOSSOS CONSIDERATS POTENCIALMENT
PERILLOSOS, PER IMPORT DE 150,25€. EXP. SA 110/14.
Es dóna compte del dictamen que es transcriu seguidament, i sotmès a votació
s'aprova per unanimitat dels assistents presents en el moment de la votació,
adoptant-se els acords que figuren en la seva part dispositiva:

VIST que mitjançant Resolució núm. 1801/2015, de 27 de febrer, es va incoar el
present procediment sancionador contra el Sr. M.L.G., amb domicili al
XXXXXXXXXXXX de l’Hospitalet, per infracció de la Llei 10/1999 de gossos
perillosos.
ATÈS que l’esmentada resolució i la proposta adjunta van ser objecte de diversos
intents infructuosos de notificació entre els dies 5 i 12 de març de 2015; per això i als
efectes de l’art. 59.5 de la llei 30/1992, LRJ-PAC, es van notificar mitjançant
publicació al BOPB del 27 de març de 2015 i exposició al Tauler d’anuncis de
l’Ajuntament entre els dies 19 i 31 de març de 2015.
VIST que no consta la presentació de cap al·legació ni la proposició de cap mitjà de
prova per part de l’ imputat en el termini de deu dies atorgat a tal efecte.
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VIST que la proposta definitiva de qualificació de les infraccions, així com la proposta
definitiva de sanció, de data 17 d’abril de 2015, s’ajusten a la legalitat vigent.
VIST l’informe de l’Assessoria Jurídica del Servei de Salut.
ATÈS que en la seva substanciació s’han observat tots els requisits reglamentaris
establerts en el Decret 278/1993 de 9 de novembre, sobre el procediment
sancionador d’aplicació als àmbits de competència de la Generalitat de Catalunya.
El Ple, a proposta de la Tinenta d’Alcaldia, titular de l’Àrea de Benestar i Famílies i
amb el dictamen previ de la Comissió Permanent de Benestar i Famílies i Serveis a
les Persones:
ACORDA,
PRIMER- RATIFICAR la proposta de resolució, presentada per la Sra. Instructora del
procediment en data 17 d’abril de 2015 i en conseqüència declarar provats els fets
que s’hi relacionen.
SEGON.- IMPOSAR al Sr. M.L.G., amb domicili al XXXXXXXXXXXX de l’Hospitalet,
responsable de la comissió de la infracció que es descriurà i la sanció que es
relaciona, amb la quantitat següent:
1.- Portar un gos potencialment perillós sense morrió a la via pública. El que
constitueix infracció dels articles 2.1 i 7.3.e) de la Llei 10/1999 de 30 de juliol,
sobre la Tinença de gossos considerats potencialment perillosos.
► Qualificació definitiva de la infracció com a GREU, (art. 7 llei 10/1999)
► Qualificació definitiva de la sanció 150,25- Euros (art. 11.1 de la Llei
10/1999)
Responsabilitat.- Es considera responsable dels fets, al Sr. M.L.G., amb domicili al
XXXXXXXXXXXX de l’Hospitalet, en aplicació de l’art 130 de la llei 30/1992, LRJPAC.
TERCER.- COMUNICAR la present resolució a la persona interessada, a la
Instructora i a la Intervenció General.

DICTAMEN 14.PER MODULAR LA SANCIÓ AL SR. J.C.L.M., IMPOSADA
PER INFRACCIÓ DE LA LLEI 50/99, SOBRE TINENÇA DE GOSSOS
CONSIDERATS POTENCIALMENT PERILLOSOS, PER IMPORT DE 150,00
EUROS. NÚM. EXP. 35/15.
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Es dóna compte del dictamen que es transcriu seguidament, i sotmès a votació
s'aprova per unanimitat dels assistents presents en el moment de la votació,
adoptant-se els acords que figuren en la seva part dispositiva:
VIST que, mitjançant Resolució núm. 2256/2015, de 20 de març, va incoar-se
expedient sancionador contra el Sr. J.C.L.M. amb DNI XXXXXXXXXX i domicili al
carrer XXXXXXXXXXXX de l’Hospitalet, per una infracció de la normativa sobre
tinença de gossos considerats potencialment perillosos, i que aquesta resolució,
juntament amb el Plec de càrrecs, van ser objecte de notificació en data 31 de març
de 2015.
VIST que amb data 13 d’abril de 2015, el Sr. L.M. va ingressar una instància en el
Registre municipal (RGE 19270), -rebut en aquest Servei de Salut el dia 15/4/2015-,
manifestant que, amb anterioritat a la notificació de l’esmentada resolució ja havia fet
els tràmits per a l’atorgament de la corresponent llicència municipal i que estava a
l’espera de rebre la resolució d’atorgament.
A l’esmentat escrit, acompanya els següents documents:
-

Còpia de la sol·licitud d’atorgament de llicència, de data 25 de febrer de 2015.
Còpia del justificant bancari de pagament de la taxa corresponent, de data 25
de febrer de 2015.

L’esmentada documentació acredita que l’imputat ha fet la tramitació necessària per a
l’atorgament abans de ser notificat del present procediment però amb posterioritat a
la data dels fets.
VIST que, amb data 13 d’abril de 2015 s’ha informat favorablement al precitat
atorgament, en considerar-se que l’imputat-sol·licitant reuneix els requisits legals
necessaris.
ATÈS que l’anterior acredita que l’imputat, -encara que de manera extemporània-, ha
complert amb la legalitat vigent, redreçant la situació jurídica del seu gos.
VIST que, amb data 22 d’abril de 2015, el Sr. L.M. va presentar un altre escrit (RGE
21233), -rebut en aquest Servei de Salut amb data 24/4/2015-, ampliant el presentat
el dia 13 d’abril de 2015.
VIST que l’article 131 de la llei 30/1992, LRJ-PAC, estableix la proporcionalitat en la
imposició de sancions, com a principi de la potestat sancionadora de les
Administracions Públiques.
ATÈS que s’entén convenient aplicar l’esmentat principi en el present supòsit,
donades les circumstàncies abans descrites i que la seva aplicació no causa perjudici
a tercers.
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VISTA la Proposta definitiva de resolució de la Sra. Instructora, dictada en data 27
d’abril de 2015, la qual s’ajusta a la legalitat vigent.
VIST l’informe de l’Assessoria Jurídica del Servei de Salut de data 28 d’abril de 2015.
El Ple, a proposta de la Tinenta d’Alcaldia, titular de l’Àrea de Benestar i Famílies i
amb el dictamen previ de la Comissió Permanent de Benestar i Famílies i Serveis a
les Persones:
ACORDA,
PRIMER.- MODULAR l’ import de la sanció a imposar al Sr. J.C.L.M. amb DNI
XXXXXXXXXX i domicili al carrer XXXXXXXXXXXX de l’Hospitalet, la suma de CENT
CINQUANTA EUROS (150,00.-€) pels motius següents:
► El Sr. L.M. va sol·licitar la preceptiva llicència en data 25 de febrer de 2015; és a
dir, amb posterioritat a ser notificat de la resolució d’incoació del present procediment
sancionador i encara que de manera extemporània, ha complert amb la legalitat
vigent, redreçant la situació jurídica del seu gos.
SEGON.- RATIFICAR la proposta de resolució, presentada per la Instructora del
procediment en data 27 d’abril de 2015, en el que es modula la sanció a 150,00.euros.
TERCER.- IMPOSAR al Sr. J.C.L.M. amb DNI XXXXXXXXXX i domicili al carrer
XXXXXXXXXXXX de l’Hospitalet, la quantitat de 150,00.- euros, conseqüència de la
modulació ja explicada i motivada en l’acord primer.
QUART.- COMUNICAR la present resolució a la persona interessada, a la Instructora
i a la Intervenció General.

PER IMPOSAR SANCIÓ AL SR. B.W.C.R. PER INFRACCIÓ
DICTAMEN 15.DE LA LLEI 10/99 SOBRE TINENÇA DE GOSSOS CONSIDERATS
POTENCIALMENT PERILLOSOS, PER IMPORT DE 150,25.- EUROS. EX. SA
07/15 PA.
Es dóna compte del dictamen que es transcriu seguidament, i sotmès a votació
s'aprova per unanimitat dels assistents presents en el moment de la votació,
adoptant-se els acords que figuren en la seva part dispositiva:

VIST Mitjançant Resolució núm. 0822/2015, de 6 de febrer, es va incoar el present
procediment sancionador; l ’esmentada resolució i la proposta adjunta van ser objecte
de diversos intents infructuosos de notificació entre els dies 25 de febrer i 3 de març
de 2015; per això i als efectes de l’art. 59.5 de la llei 30/1992, LRJ-PAC, es van
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notificar mitjançant publicació al BOPB del 27 de març de 2015 i exposició al Tauler
d’anuncis de l’Ajuntament entre els dies 20 de març i 1 d’abril de 2015.
ATÈS que no consta la presentació d’al·legacions ni la sol·licitud de pràctica de prova
per part del Sr. C.R., dintre del termini de deu dies atorgat a tal efecte.
VISTA la proposta definitiva de qualificació de les infraccions, així com la proposta
definitiva de sanció de la Sra. Instructora de data 24 d’abril de 2015.
ATÈS que en la seva substanciació s’han observat tots els requisits reglamentaris
establerts en el Decret 278/1993 de 9 de novembre, sobre el procediment
sancionador d’aplicació als àmbits de competència de la Generalitat de Catalunya.
VIST l’informe de l’Assessoria Jurídica del Servei de Salut.
El Ple, a proposta de la Tinenta d’Alcaldia, titular de l’Àrea de Benestar i Famílies i
amb el dictamen previ de la Comissió Permanent de Benestar i Famílies i Serveis a
les Persones:
ACORDA:
PRIMER.- RATIFICAR la proposta definitiva de resolució, presentada per la Sra.
Instructora del procediment en data 24 d’abril de 2015 i en conseqüència declarar
provats els fets que s’hi relacionen
SEGON.- QUALIFICAR aquest fet com a constitutius d’una infracció de caràcter greu
i declarar al Sr. B.W.C.R. amb DNI XXXXXXXXX i domiciliat a XXXXXXXXXX de
Barcelona, autor de l’ esmentada infracció, tal i com es deriva del procediment incoat
a l’efecte.
TERCER.- IMPOSAR al Sr. B.W.C.R. responsable de la comissió de la infracció que
es descriurà i la sanció que es relaciona, amb la quantitat següent:

1).-

Portar un gos potencialment perillós deslligat a la via pública. El que
constitueix infracció dels articles 2.1 i 7.3.e) de la Llei 10/1999 de 30 de juliol,
sobre la Tinença de gossos considerats potencialment perillosos.
► Qualificació definitiva de la infracció com a GREU
► Qualificació definitiva de la sanció 150,25.- Euros (art.11. 1 de la Llei
10/1999).

Responsabilitat: Es considera responsable dels fets, al Sr. B.W.C.R. amb DNI
XXXXXXXXX i domiciliat a XXXXXXXXXX de Barcelona, en aplicació de l’art. 130 de
la llei 30/1992, LRJ-PAC.
QUART.- COMUNICAR el present acord a la persona interessada, a la Instructora i a
la Intervenció General.
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DICTAMEN 16.PER IMPOSAR SANCIÓ A LA SRA. L.M.L. PER INFRACCIÓ
DE LA LLEI 10/99 SOBRE TINENÇA DE GOSSOS CONSIDERATS
POTENCIALMENT PERILLOSOS, PER IMPORT DE 150,25.- EUROS. EX. SA
08/15 PA.
Es dóna compte del dictamen que es transcriu seguidament, i sotmès a votació
s'aprova per unanimitat dels assistents presents en el moment de la votació,
adoptant-se els acords que figuren en la seva part dispositiva:

VIST Mitjançant Resolució núm. 0823/2015, de 6 de febrer, es va incoar el present
procediment sancionador; l’esmentada resolució i la proposta adjunta van ser objecte
de diversos intents infructuosos de notificació entre els dies 24 i 28 de febrer de 2015;
per això i als efectes de l’art. 59.5 de la llei 30/1992, LRJ-PAC, es van notificar
mitjançant publicació al BOPB del 16 de març de 2015 i exposició al Tauler d’anuncis
de l’Ajuntament entre els dies 10 i 21 de març de 2015.
ATÈS que no consta la presentació d’al·legacions ni la sol·licitud de pràctica de prova
per part de la Sra. L.M.L., dintre del termini de deu dies atorgat a tal efecte.
VISTA la proposta definitiva de qualificació de les infraccions, així com la proposta
definitiva de sanció de la Sra. Instructora de data 24 d’abril de 2015.
ATÈS que en la seva substanciació s’han observat tots els requisits reglamentaris
establerts en el Decret 278/1993 de 9 de novembre, sobre el procediment
sancionador d’aplicació als àmbits de competència de la Generalitat de Catalunya.
VIST l’informe de l’Assessoria Jurídica del Servei de Salut.
El Ple, a proposta de la Tinenta d’Alcaldia, titular de l’Àrea de Benestar i Famílies i
amb el dictamen previ de la Comissió Permanent de Benestar i Famílies i Serveis a
les Persones:
ACORDA:
PRIMER.- RATIFICAR la proposta definitiva de resolució, presentada per la Sra.
Instructora del procediment en data 24 d’abril de 2015 i en conseqüència declarar
provats els fets que s’hi relacionen.
SEGON.- QUALIFICAR aquest fet com a constitutius d’una infracció de caràcter greu
i declarar a la Sra. L.M.L. amb DNI XXXXXXXX i domicili al carrer
XXXXXXXXXXXXXX de l’Hospitalet, autora de l’ esmentada infracció, tal i com es
deriva del procediment incoat a l’efecte.
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TERCER.- IMPOSAR a la Sra. L.M.L. responsable de la comissió de la infracció que
es descriurà i la sanció que es relaciona, amb la quantitat següent:
1).-

Portar un gos potencialment perillós sense morrió a la via pública. El que
constitueix infracció dels articles 2.1 i 7.3.e) de la Llei 10/1999 de 30 de juliol,
sobre la Tinença de gossos considerats potencialment perillosos.
► Qualificació definitiva de la infracció com a GREU
► Qualificació definitiva de la sanció 150,25.- Euros (art. 11.1 de la Llei
10/1999).

Responsabilitat: Es considera responsable dels fets, a la Sra. L.M.L. amb DNI
XXXXXXXX i domicili al carrer XXXXXXXXXXXXXX de l’Hospitalet, en aplicació de
l’art. 130 de la llei 30/1992, LRJ-PAC.
QUART.- COMUNICAR el present acord a la persona interessada, a la Instructora i a
la Intervenció General.

PER IMPOSAR SANCIO AL SR. F.J.H. PER INFRACCIÓ DE
DICTAMEN 17.LA LLEI 10/99 SOBRE TINENÇA DE GOSSOS CONSIDERATS POTENCIALMENT
PERILLOSOS, PER IMPORT DE 300€. SA 14/15 PA.
Es dóna compte del dictamen que es transcriu seguidament, i sotmès a votació
s'aprova per unanimitat dels assistents presents en el moment de la votació,
adoptant-se els acords que figuren en la seva part dispositiva:

VIST que mitjançant Resolució núm. 2429/2015, de 17 de març, es va incoar
procediment sancionador contra el Sr. F.J.H. , amb domicili a XXXXXXXXXXXXXXXX
de l ‘Hospitalet , per infracció de la Llei 10/99 de 30 de juliol, sobre la Tinença de
gossos considerats potencialment perillosos, modificada per l’article 49 de la llei
7/2004 de 16 de juliol de msures fiscals i administrativas.
ATÈS que l’ esmentada resolució incoadora i la proposta de resolució adjunta, van
ser objecte de dos intents infructuosos de notificació els dies 24 i 26 de març de
2015. En aquest últim l’interessat es va negar a agafar el trasllat i a signar
qualsevol rebut (a la diligència de notificació figura la menció “Refusada”, amb la
identificació i DNI del notificador).
CONSIDERANT , d’acord amb l’article 59.4 de la Llei 30/1992, LRJ-PAC, i atenent a
que l’interessat ha refusat la notificació d’una actuació administrativa i aquesta
circumstància es fa constar expressament en l’expedient, es considera adient
continuar el procediment, procedint- se a dictar la corresponent resolució
administrativa, d’acord amb la proposta de resolució de la Sra. Instructora, que
acompanya a la resolució incoatòria.
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VIST que no consta la presentació d’al·legacions ni la sol·licitud de pràctica de prova
per part del Sr. J., dintre del termini de deu dies atorgat a l’efecte.
ATÈS que en la seva substanciació s’han observat tots els requisits reglamentaris
establerts en el Decret 278/1993 de 9 de novembre, sobre el procediment
sancionador d’aplicació als àmbits de competència de la Generalitat de Catalunya.
VIST l’informe de la instructora de data. 13 d’abril de 2015
VIST l’informe de l’Assessoria Jurídica del Servei de Salut.
El Ple, a proposta de la Tinenta d’Alcaldia, titular de l’Àrea de Benestar i Famílies i
amb el dictamen previ de la Comissió Permanent de Benestar i Famílies i Serveis a
les Persones:
ACORDA,
PRIMER.- RATIFICAR la proposta definitiva, presentada per la Instructora del
procediment en data 13 d’abril de 2015 i en conseqüència declarar provats els fets
que s’hi relacionen.
SEGON.- DECLARAR responsable dels fets el Sr. F.J.H., amb domicili a
XXXXXXXXXXXXXXXX de l ‘Hospitalet en aplicació de l’art. 130 de la llei 30/1992,
LRJ-PAC.
TERCER.- IMPOSAR al Sr. F.J.H responsable de la comissió de la infracció que es
descriu i la sanció que es relaciona amb la quantitat següent:
1.- Portar el gos potencialment perillós sense morrió ni corretja a la via
pública. El que constitueix infracció dels articles 2.1 i 7.3.e) de la Llei 10/1999
de 30 de juliol, sobre la Tinença de gossos considerats potencialment
perillosos
► Qualificació definitiva de la infracció: GREU
► Sanció definitiva: 300,00.-euros.
QUART.- COMUNICAR la present resolució a la persona interessada, a la Cap de la
Unitat de Salut Ambiental i Laboratori, a la Intervenció General.

PER IMPOSAR SANCIÓ AL SR. R.T.V., PER INFRACCIÓ DE
DICTAMEN 18.LA LLEI 10/99, SOBRE TINENÇA DE GOSSOS CONSIDERATS POTENCIALMENT
PERILLOSOS, PER IMPORT DE 150,25 EUROS. EXP. 15/15 MA.
Es dóna compte del dictamen que es transcriu seguidament, i sotmès a votació
s'aprova per unanimitat dels assistents presents en el moment de la votació,
adoptant-se els acords que figuren en la seva part dispositiva:
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VIST que mitjançant Resolució núm. 2428/2015, de 17 de març, es va incoar el
present procediment sancionador contra el Sr. R.T.V. per haver incorregut en el
supòsit d’infracció de portar un gos de raça potencialment perillosa sense morrió a la
via pública.
VIST que l’ esmentada resolució i la proposta adjunta, van ser notificats a l’interessat
en data 26 de març de 2015.
ATÈS que no consta la presentació de cap al·legació ni la proposició de cap mitjà de
prova per part del Sr. T. en el termini de deu dies atorgat a tal efecte.
VISTA la proposta definitiva de qualificació de les infraccions, així com la proposta
definitiva de sanció de data 20 d’abril de 2015, que s’ajusten a la legalitat vigent.
ATÈS que en la seva substanciació s’han observat tots els requisits reglamentaris
establerts en el Decret 278/1993 de 9 de novembre, sobre el procediment
sancionador d’aplicació als àmbits de competència de la Generalitat de Catalunya.
VIST l’informe de l’Assessoria Jurídica del Servei de Salut.
El Ple, a proposta de la Tinenta d’Alcaldia, titular de l’Àrea de Benestar i Famílies i
amb el dictamen previ de la Comissió Permanent de Benestar i Famílies i Serveis a
les Persones:
ACORDA:
PRIMER.- ELEVAR a definitiva la proposta de qualificació de la infracció i la proposta
inicial de sanció imputada al Sr. R.T.V. mitjançant resolució núm. 2428/2015 de 17 de
març.
SEGON.- QUALIFICAR aquest fet com a constitutius d’una infracció de caràcter greu
i declarar al Sr. R.T.V. amb DNI núm. XXXXXXXXX i domiciliat al carrer
XXXXXXXXXX de l’Hospitalet, autor de l’ esmentada infracció , tal i com es deriva del
procediment incoat a l’efecte.
TERCER. - IMPOSAR al Sr. R.T.V., responsable de la comissió de la infracció que es
descriurà i la sanció que es relaciona , amb la quantitat que es dirà:
1.

Portar el gos de raça potencialment perillosa sense morrió a la via pública. . El
que constitueix infracció dels articles 2.1 i 7.3.e) de la Llei 10/1999 de 30 de
juliol, sobre la Tinença de gossos considerats potencialment perillosos
► Qualificació definitiva de la infracció com a GREU.
► Qualificació definitiva de la sanció 150,25,- Euros.

…/…

36

QUART.- COMUNICAR la present resolució a les persones interessades i a la
Intervenció General.
Aqui me quedo
DICTAMEN 19.PER IMPOSAR SANCIÓ A LA SRA. J.N.C. PER INFRACCIÓ
DE LA LLEI 10/99 SOBRE TINENÇA DE GOSSOS CONSIDERATS
POTENCIALMENT PERILLOSOS, PER IMPORT DE 150,25.- EUROS. EX. SA
23/15 PA.
Es dóna compte del dictamen que es transcriu seguidament, i sotmès a votació
s'aprova per unanimitat dels assistents presents en el moment de la votació,
adoptant-se els acords que figuren en la seva part dispositiva:

VIST Mitjançant Resolució núm.1479/2015, de 24 de febrer, es va incoar el present
procediment sancionador; l’esmentada resolució i la proposta adjunta van ser objecte
de diversos intents infructuosos de notificació entre els dies 9 i 19 de març de 2015;
per això i als efectes de l’art. 59.5 de la llei 30/1992, LRJ-PAC, es van notificar
mitjançant publicació al BOPB del 2 d’abril de 2015 i exposició al Tauler d’anuncis de
l’Ajuntament entre els dies 31 març i 13 d’abril de 2015.
ATÈS que no consta la presentació d’al·legacions ni la sol·licitud de pràctica de prova
per part de la Sra. Jennifer Navero Carpio, dintre del termini de deu dies atorgat a tal
efecte.
VISTA la proposta definitiva de qualificació de les infraccions, així com la proposta
definitiva de sanció de la Sra. Instructora de data 30 d’abril de 2015.
ATÈS que en la seva substanciació s’han observat tots els requisits reglamentaris
establerts en el Decret 278/1993 de 9 de novembre, sobre el procediment
sancionador d’aplicació als àmbits de competència de la Generalitat de Catalunya.
VIST l’informe de l’Assessoria Jurídica del Servei de Salut.
El Ple, a proposta de la Tinenta d’Alcaldia, titular de l’Àrea de Benestar i Famílies i
amb el dictamen previ de la Comissió Permanent de Benestar i Famílies i Serveis a
les Persones:
ACORDA:
PRIMER.- RATIFICAR la proposta definitiva de resolució, presentada per la Sra.
Instructora del procediment en data 30 d’abril de 2015 i en conseqüència declarar
provats els fets que s’hi relacionen
SEGON.- QUALIFICAR aquest fet com a constitutius d’una infracció de caràcter greu
i declarar a la Sra. Jennifer Navero Carpio amb DNI 53315924S i domicili al carrer
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Pensaments, 74 de Viladecans (Barcelona), autora de l’ esmentada infracció, tal i
com es deriva del procediment incoat a l’efecte.
TERCER.- IMPOSAR a la Sra. Jennifer Navero Carpio responsable de la comissió de
la infracció que es descriurà i la sanció que es relaciona, amb la quantitat següent:
1).-

Portar el gos potencialment perillós deslligat a la via pública. El que constitueix
infracció dels articles 2.1 i 7.3.e) de la Llei 10/1999 de 30 de juliol, sobre la
Tinença de gossos considerats potencialment perillosos.
► Qualificació definitiva de la infracció com a GREU
► Qualificació definitiva de la sanció 150,25.- Euros (art. 11.1 de la Llei
10/1999).

Responsabilitat: Es considera responsable dels fets, a la Sra. Jennifer Navero
Carpio amb DNI 53315924S i domicili al carrer Pensaments, 74 de Viladecans
(Barcelona) , en aplicació de l’art. 130 de la llei 30/1992, LRJ-PAC.
QUART.- COMUNICAR el present acord a la persona interessada, a la Instructora i a
la Intervenció General.

DICTAMEN 20.PER IMPOSAR SANCIÓ AL SR. H.F.R.P. PER INFRACCIÓ
DE LA LLEI 10/99 SOBRE TINENÇA DE GOSSOS CONSIDERATS
POTENCIALMENT PERILLOSOS, PER IMPORT DE 150,25.- EUROS. EX. SA
39/15 PA.
Es dóna compte del dictamen que es transcriu seguidament, i sotmès a votació
s'aprova per unanimitat dels assistents presents en el moment de la votació,
adoptant-se els acords que figuren en la seva part dispositiva:

VIST Mitjançant Resolució núm. 2553/2015, de 20 de març, es va incoar el present
procediment sancionador; l’esmentada resolució i proposta adjunta, van ser objecte
de dos intents infructuosos de notificació els dies 2 i 7 d’abril de 2015. En aquest últim
l’interessat es va negar a agafar el trasllat i a signar qualsevol rebut (a la
diligència de notificació figura la menció “No la quiere”, amb la identificació i DNI del
notificador).
ATÈS que d’acord amb l’article 59.4 de la Llei 30/1992, LRJ-PAC, i atenent a que
l’interessat ha refusat la notificació d’una actuació administrativa i aquesta
circumstància es fa constar expressament en l’expedient, es considera adient
continuar el procediment, procedint-se a dictar la corresponent resolució
administrativa, d’acord amb la proposta de resolució de la Sra. Instructora, que
acompanya a la resolució incoatòria.
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ATÈS que no consta la presentació d’al·legacions ni la sol·licitud de pràctica de prova
per part del Sr. Ramírez Pechenne, dintre del termini de deu dies atorgat a tal efecte.
VISTA la proposta definitiva de qualificació de les infraccions, així com la proposta
definitiva de sanció de la Sra. Instructora de data 13 d’abril de 2015.
ATÈS que en la seva substanciació s’han observat tots els requisits reglamentaris
establerts en el Decret 278/1993 de 9 de novembre, sobre el procediment
sancionador d’aplicació als àmbits de competència de la Generalitat de Catalunya.
VIST l’informe de l’Assessoria Jurídica del Servei de Salut.
El Ple, a proposta de la Tinenta d’Alcaldia, titular de l’Àrea de Benestar i Famílies i
amb el dictamen previ de la Comissió Permanent de Benestar i Famílies i Serveis a
les Persones:
ACORDA:
PRIMER.- RATIFICAR la proposta definitiva de resolució, presentada per la Sra.
Instructora del procediment en data 13 d’abril de 2015 i en conseqüència declarar
provats els fets que s’hi relacionen
SEGON.- QUALIFICAR aquest fet com a constitutius d’una infracció de caràcter greu
i declarar al Sr. Herney Ferrey Ramírez Pechenne amb NIE X8854206B i domicili al
carrer Bassegoda, núm. 36 baixos de Barcelona, autor de l’ esmentada infracció, tal i
com es deriva del procediment incoat a l’efecte.
TERCER.- IMPOSAR al Sr. Ramírez Pechenne responsable de la comissió de la
infracció que es descriurà i la sanció que es relaciona, amb la quantitat següent:
1).-

Portar un gos potencialment perillós sense morrió per la via pública. El que
constitueix infracció dels articles 2.1 i 7.3.e) de la Llei 10/1999 de 30 de juliol,
sobre la Tinença de gossos considerats potencialment perillosos.
► Qualificació definitiva de la infracció com a GREU
► Qualificació definitiva de la sanció 150,25.- Euros (art. 11.1 de la Llei
10/1999).

Responsabilitat: Es considera responsable dels fets, al Sr. Herney Ferrey Ramírez
Pechenne amb NIE X8854206B i domicili al carrer Bassegoda, núm. 36 baixos de
Barcelona, en aplicació de l’art. 130 de la llei 30/1992, LRJ-PAC.
QUART.- COMUNICAR el present acord a la persona interessada, a la Instructora i a
la Intervenció General.
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DICTAMEN 21.PER IMPOSAR SANCIÓ AL SR. J.C.M.G. PER INFRACCIÓ
DE LA LLEI 10/99 SOBRE TINENÇA DE GOSSOS CONSIDERATS
POTENCIALMENT PERILLOSOS, PER IMPORT DE 300,00- EUROS. EX. SA 25/15
PA.
Es dóna compte del dictamen que es transcriu seguidament, i sotmès a votació
s'aprova per unanimitat dels assistents presents en el moment de la votació,
adoptant-se els acords que figuren en la seva part dispositiva:

VIST Mitjançant Resolució núm. 1477/2015, de 24 de febrer, es va incoar el present
procediment sancionador; l’esmentada resolució i la proposta adjunta van ser objecte
de diversos intents infructuosos de notificació entre els dies 5 i 6 de març de 2015;
per això i als efectes de l’art. 59.5 de la llei 30/1992, LRJ-PAC, es van notificar
mitjançant publicació al BOPB del 27 de març de 2015 i exposició al Tauler d’anuncis
de l’Ajuntament entre els dies 19 i 31 de març de 2015.
ATÈS que no consta la presentació d’al·legacions ni la sol·licitud de pràctica de prova
per part del Sr. Moral Garcia, dintre del termini de deu dies atorgat a tal efecte.
VISTA la proposta definitiva de qualificació de les infraccions, així com la proposta
definitiva de sanció de la Sra. Instructora de data 24 d’abril de 2015.
ATÈS que en la seva substanciació s’han observat tots els requisits reglamentaris
establerts en el Decret 278/1993 de 9 de novembre, sobre el procediment
sancionador d’aplicació als àmbits de competència de la Generalitat de Catalunya.
VIST l’informe de l’Assessoria Jurídica del Servei de Salut.
El Ple, a proposta de la Tinenta d’Alcaldia, titular de l’Àrea de Benestar i Famílies i
amb el dictamen previ de la Comissió Permanent de Benestar i Famílies i Serveis a
les Persones:
ACORDA:
PRIMER.- RATIFICAR la proposta definitiva de resolució, presentada per la Sra.
Instructora del procediment en data 24 d’abril de 2015 i en conseqüència declarar
provats els fets que s’hi relacionen
SEGON.- QUALIFICAR aquest fet com a constitutius d’una infracció de caràcter greu
i declarar al Sr. Juan Carlos Moral Garcia amb DNI 46480719L i domiciliat al carrer
Hierbabuena, núm. 11 2n 1a de l’Hospitalet, autor de l’ esmentada infracció, tal i com
es deriva del procediment incoat a l’efecte.
TERCER.- IMPOSAR al Sr. Juan Carlos Moral Garcia responsable de la comissió de
la infracció que es descriurà i la sanció que es relaciona, amb la quantitat següent:
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1).-

Portar un gos potencialment perillós deslligat i sense morrió a la via pública. El
que constitueix infracció dels articles 2.1 i 7.3.e) de la Llei 10/1999 de 30 de
juliol, sobre la Tinença de gossos considerats potencialment perillosos.
► Qualificació definitiva de la infracció com a GREU
► Qualificació definitiva de la sanció 300,00.- Euros (art.11.1 de la Llei
10/1999).

Responsabilitat: Es considera responsable dels fets, al Sr. Juan Carlos Moral Garcia
amb DNI 46480719L i domiciliat al carrer Hierbabuena, núm. 11 2n 1a de l’Hospitalet,
en aplicació de l’art. 130 de la llei 30/1992, LRJ-PAC.
QUART.- COMUNICAR el present acord a la persona interessada, a la Instructora i a
la Intervenció General.

PER IMPOSAR SANCIÓ AL SR. D.F.C. PER INFRACCIÓ DE
DICTAMEN 22.LA LLEI 10/99 SOBRE TINENÇA DE GOSSOS CONSIDERATS POTENCIALMENT
PERILLOSOS, PER IMPORT DE 300,00.-€. EXP. SA 97/14.
Es dóna compte del dictamen que es transcriu seguidament, i sotmès a votació
s'aprova per unanimitat dels assistents presents en el moment de la votació,
adoptant-se els acords que figuren en la seva part dispositiva:

VIST que mitjançant Resolució núm. 0328/2015, de 22 de gener, es va incoar el
present procediment sancionador contra el Sr. Dennis Fansisonde Cuadrado, amb
DNI 46975787-N i domicili al carrer Dr. Martí i Julià, núm. 185, 1r 2a de l’Hospitalet,
per infracció de la Llei 10/1999 de gossos perillosos.
ATÈS que l’esmentada resolució i la proposta adjunta van ser objecte de diversos
intents infructuosos de notificació entre els dies 29 de gener i 3 de febrer de 2015; per
això i als efectes de l’art. 59.5 de la llei 30/1992, LRJ-PAC, es van notificar mitjançant
publicació al BOPB del 27 de març de 2015 i exposició al Tauler d’anuncis de
l’Ajuntament entre els dies 19 i 31 de març de 2015.
VIST que no consta la presentació de cap al·legació ni la proposició de cap mitjà de
prova per part de l’ imputat en el termini de deu dies atorgat a tal efecte.
VIST que la proposta definitiva de qualificació de les infraccions, així com la proposta
definitiva de sanció, de data 24 d’abril de 2015, s’ajusten a la legalitat vigent.
VIST l’informe de l’Assessoria Jurídica del Servei de Salut.
ATÈS que en la seva substanciació s’han observat tots els requisits reglamentaris
establerts en el Decret 278/1993 de 9 de novembre, sobre el procediment
sancionador d’aplicació als àmbits de competència de la Generalitat de Catalunya.
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El Ple, a proposta de la Tinenta d’Alcaldia, titular de l’Àrea de Benestar i Famílies i
amb el dictamen previ de la Comissió Permanent de Benestar i Famílies i Serveis a
les Persones:
ACORDA,
PRIMER- RATIFICAR la proposta de resolució, presentada per la Sra. Instructora del
procediment en data 24 d’abril de 2015 i en conseqüència declarar provats els fets
que s’hi relacionen.
SEGON.- IMPOSAR al Sr. Dennis Fansisonde Cuadrado, amb DNI 46975787-N i
domicili al carrer Dr. Martí i Julià, núm. 185, 1r 2a de l’Hospitalet, responsable de la
comissió de la infracció que es descriurà i la sanció que es relaciona, amb la quantitat
següent:
1.- Portar un gos potencialment perillós deslligat i sense morrió a la via pública. El
que constitueix infracció dels articles 2.1 i 7.3.e) de la Llei 10/1999 de 30 de juliol,
sobre la Tinença de gossos considerats potencialment perillosos.
► Qualificació definitiva de la infracció com a GREU, (art. 7 llei 10/1999)
► Qualificació definitiva de la sanció 300,00.- Euros (art. 11.1 de la Llei
10/1999)
Responsabilitat.- Es considera responsable dels fets, al Sr. Dennis Fansisonde
Cuadrado, amb DNI 46975787-N i domicili al carrer Dr. Martí i Julià, núm. 185, 1r 2a
de l’Hospitalet, en aplicació de l’art 130 de la llei 30/1992, LRJ-PAC.
TERCER.- COMUNICAR la present resolució a la persona interessada, a la
Instructora i a la Intervenció General.

DICTAMEN 23.PER IMPOSAR SANCIÓ AL SR. D.F.C. PER INFRACCIÓ DE
LA LLEI 50/99 SOBRE TINENÇA DE GOSSOS CONSIDERATS POTENCIALMENT
PERILLOSOS, PER IMPORT DE 2.404,05.-€. EXP. SA 98/14.
Es dóna compte del dictamen que es transcriu seguidament, i sotmès a votació
s'aprova per unanimitat dels assistents presents en el moment de la votació,
adoptant-se els acords que figuren en la seva part dispositiva:

VIST que mitjançant Resolució núm. 1204/2015, de 17 de febrer, es va incoar el
present procediment sancionador contra el Sr. Dennis Fansisonde Cuadrado, amb
DNI 46975787-N i domicili al carrer Dr. Martí i Julià, núm. 185, 1r 2a de l’Hospitalet,
per infracció de la Llei 50/1999 de gossos perillosos.
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VIST que l’esmentada resolució i el Plec de Càrrecs adjunt, van ser objecte de
diversos intents infructuosos de notificació entre els dies 2 i 9 de març de 2015, com
així consta a la corresponent diligència de notificació. Per aquesta raó i als efectes
previstos en l’art. 59.5 de la llei 30/1992, LRJ-PAC, es va notificar mitjançant
publicació al BOP del 27 de març de 2015 i exposició al Tauler d’anuncis de
l’Ajuntament de l’Hospitalet entre els dies 19 i 31 de març de 2015.
ATÈS que a l’esmentada resolució s’advertia a l’imputat que, de no efectuar
al·legacions en el termini de quinze dies, aquella podria ser considerada proposta de
resolució si conté un pronunciament precís sobre la responsabilitat de la persona
imputada.
ATÈS que, respecte de la resta de fets considerats en el procediment, per part del
Negociat de Protecció dels animals ja s’han obert els oportuns expedients els quals
poden donar lloc, si s’escau, a la incoació d’altre procediment sancionador.
VIST que no consta la presentació de cap al·legació ni la proposició de cap mitjà de
prova per part de l’ imputat en el termini de deu dies atorgat a tal efecte.
VIST que la proposta definitiva de qualificació de les infraccions, així com la proposta
definitiva de sanció, de data 24 d’abril de 2015, s’ajusten a la legalitat vigent.
VIST l’informe de l’Assessoria Jurídica del Servei de Salut.
ATÈS que en la seva substanciació s’han observat tots els requisits reglamentaris
establerts en el Decret 278/1993 de 9 de novembre, sobre el procediment
sancionador d’aplicació als àmbits de competència de la Generalitat de Catalunya.
El Ple, a proposta de la Tinenta d’Alcaldia, titular de l’Àrea de Benestar i Famílies i
amb el dictamen previ de la Comissió Permanent de Benestar i Famílies i Serveis a
les Persones:
ACORDA,
PRIMER- RATIFICAR la proposta de resolució, presentada per la Sra. Instructora del
procediment en data 24 d’abril de 2015 i en conseqüència declarar provats els fets
que s’hi relacionen.
SEGON.- IMPOSAR al Sr. Dennis Fansisonde Cuadrado, amb DNI 46975787-N i
domicili al carrer Dr. Martí i Julià, núm. 185, 1r 2a de l’Hospitalet, responsable de la
comissió de la infracció que es descriurà i la sanció que es relaciona, amb la quantitat
següent:
Fets: No disposar de la preceptiva llicència administrativa per la tinença i
conducció d’animals potencialment perillosos de l’espècie canina, requerida
per l’article 3.1 de la Llei 50/1999 de 23 de desembre, sobre el règim jurídic de
la tinença d’animals potencialment perillosos, l’article 3.1 del Reial Decret
287/2002 de 22 de març, que la desenvolupa i l’article 3.1 del Decret
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170/2002 d’11 de juny, sobre mesures en matèria de gossos considerats
potencialment perillosos.
Normes infringides: Infracció de l’article 13.1.b) de la Llei 50/1999 de 23 de
desembre.
Qualificació definitiva de la infracció: Molt greu (article 13.1.b) de la Llei
50/1999 de 23 de desembre).
Qualificació definitiva de la sanció: 2.404,05.-euros, quantia mínima a
imposar segons l’article 13.5 de la Llei 50/1999 de 23 de desembre.
Responsabilitat.- Es considera responsable dels fets, al Sr. Dennis
Fansisonde Cuadrado, amb DNI 46975787-N i domicili al carrer Dr. Martí i
Julià, núm. 185, 1r 2a de l’Hospitalet, en aplicació de l’art 13.8 de la Llei
50/1999 de 23 de desembre, en relació amb l’art. 130 de la llei 30/1992, LRJPAC.
TERCER.- COMUNICAR la present resolució a la persona interessada, a la
Instructora i a la Intervenció General.

DICTAMEN 24.PER IMPOSAR SANCIÓ AL SR. C.C.M. PER INFRACCIÓ DE
LA LLEI 10/99 SOBRE TINENÇA DE GOSSOS CONSIDERATS POTENCIALMENT
PERILLOSOS, PER IMPORT DE 150,25.- EUROS. EX. SA 37/15 PA.
Es dóna compte del dictamen que es transcriu seguidament, i sotmès a votació
s'aprova per unanimitat dels assistents presents en el moment de la votació,
adoptant-se els acords que figuren en la seva part dispositiva:

VIST Mitjançant Resolució núm. 2552/2015, de 20 de març, es va incoar el present
procediment sancionador; l’esmentada resolució i la proposta adjunta van ser objecte
de diversos intents infructuosos de notificació entre els dies 30 de març i 2 d’abril de
2015; per això i als efectes de l’art. 59.5 de la llei 30/1992, LRJ-PAC, es van notificar
mitjançant publicació al BOPB del 23 d’abril de 2015 i exposició al Tauler d’anuncis
de l’Ajuntament entre els dies 16 i 28 d’abril de 2015.
ATÈS que no consta la presentació d’al·legacions ni la sol·licitud de pràctica de prova
per part del Sr. Casanovas Macias, dintre del termini de deu dies atorgat a tal efecte.
VISTA la proposta definitiva de qualificació de les infraccions, així com la proposta
definitiva de sanció de la Sra. Instructora de data 12 de maig de 2015.
ATÈS que en la seva substanciació s’han observat tots els requisits reglamentaris
establerts en el Decret 278/1993 de 9 de novembre, sobre el procediment
sancionador d’aplicació als àmbits de competència de la Generalitat de Catalunya.
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VIST l’informe de l’Assessoria Jurídica del Servei de Salut.
El Ple, a proposta de la Tinenta d’Alcaldia, titular de l’Àrea de Benestar i Famílies i
amb el dictamen previ de la Comissió Permanent de Benestar i Famílies i Serveis a
les Persones:
ACORDA:
PRIMER.- RATIFICAR la proposta definitiva de resolució, presentada per la Sra.
Instructora del procediment en data 12 de maig de 2015 i en conseqüència declarar
provats els fets que s’hi relacionen
SEGON.- QUALIFICAR aquest fet com a constitutius d’una infracció de caràcter greu
i declarar al Sr. Carlos Casanovas Macias amb DNI 47597954Y i domiciliat al carrer
Mas, núm. 48 1er 1a de l’Hospitalet, autor de l’ esmentada infracció, tal i com es
deriva del procediment incoat a l’efecte.
TERCER.- IMPOSAR al Sr. Carlos Casanovas Macias responsable de la comissió de
la infracció que es descriurà i la sanció que es relaciona, amb la quantitat següent:
1).-

Portar un gos potencialment perillós sense morrió per la via pública. El que
constitueix infracció dels articles 2.1 i 7.3.e) de la Llei 10/1999 de 30 de juliol,
sobre la Tinença de gossos considerats potencialment perillosos.
► Qualificació definitiva de la infracció com a GREU
► Qualificació definitiva de la sanció 150,25.- Euros

Responsabilitat: Es considera responsable dels fets, al Sr. Carlos Casanovas
Macias amb DNI 47597954Y i domiciliat al carrer Mas, núm. 48 1er 1a de l’Hospitalet
de l’Hospitalet, en aplicació de l’art. 130 de la llei 30/1992, LRJ-PAC.
QUART.- COMUNICAR el present acord a la persona interessada, a la Instructora i a
la Intervenció General.

DICTAMEN 25.PER IMPOSAR SANCIÓ AL SR. P.S.G. PER INFRACCIÓ DE
LA LLEI 10/99 SOBRE TINENÇA DE GOSSOS CONSIDERATS POTENCIALMENT
PERILLOSOS, PER IMPORT DE 300,00.- EUROS. EX. SA 116/14 PA.
Es dóna compte del dictamen que es transcriu seguidament, i sotmès a votació
s'aprova per unanimitat dels assistents presents en el moment de la votació,
adoptant-se els acords que figuren en la seva part dispositiva:

VIST Mitjançant Resolució núm. 2312/2015, de 12 de març, es va incoar el present
procediment sancionador; l’esmentada resolució i la proposta adjunta van ser objecte
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de diversos intents infructuosos de notificació entre els dies 19 de març i 9 d’abril de
2015; per això i als efectes de l’art. 59.5 de la llei 30/1992, LRJ-PAC, es van notificar
mitjançant publicació al BOPB del 24 d’abril de 2015 i exposició al Tauler d’anuncis
de l’Ajuntament entre els dies 17 i 28 d’abril de 2015.
ATÈS que no consta la presentació d’al·legacions ni la sol·licitud de pràctica de prova
per part del Sr. Sanchez Gonzalez, dintre del termini de deu dies atorgat a tal efecte.
VISTA la proposta definitiva de qualificació de les infraccions, així com la proposta
definitiva de sanció de la Sra. Instructora de data 12 de maig de 2015.
ATÈS que en la seva substanciació s’han observat tots els requisits reglamentaris
establerts en el Decret 278/1993 de 9 de novembre, sobre el procediment
sancionador d’aplicació als àmbits de competència de la Generalitat de Catalunya.
VIST l’informe de l’Assessoria Jurídica del Servei de Salut.
El Ple, a proposta de la Tinenta d’Alcaldia, titular de l’Àrea de Benestar i Famílies i
amb el dictamen previ de la Comissió Permanent de Benestar i Famílies i Serveis a
les Persones:
ACORDA:
PRIMER.- RATIFICAR la proposta definitiva de resolució, presentada per la Sra.
Instructora del procediment en data 12 de maig de 2015 i en conseqüència declarar
provats els fets que s’hi relacionen.
SEGON.- QUALIFICAR aquest fet com a constitutius d’una infracció de caràcter greu
i declarar al Sr. Pedro Sanchez Gonzalez amb DNI 46487674M i domiciliat a l’avda.
Mare de Deu de Bellvitge, 220 9è 1a de l’Hospitalet, autor de l’ esmentada infracció,
tal i com es deriva del procediment incoat a l’efecte.
TERCER.- IMPOSAR al Sr. Pedro Sanchez Gonzalez responsable de la comissió de
la infracció que es descriurà i la sanció que es relaciona, amb la quantitat següent:
1).-

Portar un gos potencialment perillós deslligat i sense morrió a la via pública. El
que constitueix infracció dels articles 2.1 i 7.3.e) de la Llei 10/1999 de 30 de
juliol, sobre la Tinença de gossos considerats potencialment perillosos.
► Qualificació definitiva de la infracció com a GREU
► Qualificació definitiva de la sanció 300,00.- Euros (art. 11.1 de la LLEI
10/1999)

Responsabilitat: Es considera responsable dels fets, el Sr. Pedro Sanchez Gonzalez
amb DNI 46487674M i domiciliat a l’Avda. Mare de Deu de Bellvitge, 220 9è 1a de
l’Hospitalet, en aplicació de l’art. 130 de la llei 30/1992, LRJ-PAC.
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QUART.- COMUNICAR el present acord a la persona interessada, a la Instructora i a
la Intervenció General.

DESPATX OFICIAL DE DECRETS I RESOLUCIONS

DICTAMEN 26.PER DONAR COMPTE DELS DECRETS DE L’ALCALDIA I
LES RESOLUCIONS DICTADES PER DELEGACIÓ, CORRESPONENTS AL
PERIODE 20/04/2015 A 15/05/2015 QUE COMPRENEN ELS NÚMEROS DEL 3415
AL 4418.
Es dóna compte del dictamen que es transcriu seguidament, del qual se’n donen per
assabentats els assistents a la sessió, adoptant-se els acords que figuren en la seva
part dispositiva:

En compliment del que determina l’article 52.1 del Reglament Orgànic del Ple de
l’Ajuntament de l’Hospitalet, aprovat en sessió de 20 de desembre de 2011 i publicat
en el Butlletí Oficial de la Província de 12 de gener de 2012, es dóna compte dels
decrets dictats per l’alcaldia i les resolucions dictades pels tinents d’alcaldia i regidors
de govern en l’exercici de les competències delegades que comprenen del núm. 3415
de data 20 d’abril de 2015 al núm. 4418 de data 15 de maig de 2015.
Les relacions dels decret i resolucions corresponents han estat tramesos als diferents
grups polítics municipals.

DESPATX OFICIAL JUNTA DE GOVERN LOCAL

DICTAMEN 27.PER DONAR COMPTE DELS ACORDS ADOPTATS PER LA
JGL A LES SESSIONS NÚM. 18 DE 28 D’ABRIL DE 2015 I NÚM. 19, 20 I 21 DE 5,
12 I 19 DE MAIG DE 2015, RESPECTIVAMENT.
Es dóna compte del dictamen que es transcriu seguidament, del qual se’n donen per
assabentats els assistents a la sessió, adoptant-se els acords que figuren en la seva
part dispositiva:

En compliment del que determina l’article 52.2 del Reglament Orgànic del Ple de
l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat, aprovat en sessió de 20 de desembre de
2011 i publicat en el Butlletí Oficial de la Província de 12 de gener de 2012, es dóna
compte dels acords adoptats per la Junta de Govern Local des de l’últim Ple ordinari.
Les actes corresponents han estat trameses als diferents grups polítics municipals.
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Les sessions són les corresponents als números 18 de 28 d’abril de 2015 i números
19, 20 i 21 de 5, 12 i 19 de maig de 2015, respectivament.

PRECS I PREGUNTES

a) Respostes prorrogades a preguntes de Plens anteriors.
PARTIT POPULAR
•

En relació amb la pregunta verbal formulada pel grup municipal del Partit Popular,
en el Ple ordinari del 28 d’abril de 2015, consta a la Secretaria General còpia de
la resposta per escrit, efectuada pel Tinent d’Alcalde de l’Àrea d’Espai Públic,
Urbanisme i Sostenibilitat, Sr. Francesc J. Belver i Vallés, que literalment diu:
“Respecte a la pregunta oral que veu formular a la sessió plenària de data 28
d’abril de 2015 i, segons el que disposa l’article 55 Reglament Orgànic del Ple, en
relació amb les zones enjardinades del carrer Aprestadora, 113, us comunico el
següent:
Al carrer Aprestadora, 115 es va concedir una llicència per a la instal·lació de
vetlladors amb la indicació que aquests s’instal·lessin en dos espais concrets. Un
d’ells, a la part inferior del parterre i un altre a la part superior. Els vetlladors de la
part superior compleixen la normativa; però, per les especials característiques de
la zona, la ubicació a la part inferior del parterre envaeix el túnel fictici que marca
la normativa d’accessibilitat. Els vianants que transiten per la vorera, en
traspassar el número 113, es trobarien l’obstacle que suposen aquests vetlladors.
Es plantegen dues opcions per a solucionar el problema d’aquesta ubicació. Una
d’elles consisteix en traslladar la línia de vetlladors fins la calçada, de forma que
hi hagi continuïtat per al pas de vianants. En aquest tram de vorera hi ha plantats
dos arbres i hi ha instal•lat un armari elèctric, per la qual cosa seria una solució
poc adequada.
La segona opció consisteix en ampliar la vorera en la part “superior” del parterre
en 2,20m. Per això, és necessari retallar el parterre en aquesta amplada, la qual
cosa no afecta ni arbres, ni arbustos, ni cap element de mobiliari urbà ni
instal·lacions. Això permet situar tots els vetlladors autoritzats en aquest espai.
S’opta, per tant, per la segona opció, ja que resulta més viable, millora
l’accessibilitat, les persones segueixen disposant del pas paral·lel a la línia de
façana correcte i preserva l’arbrat de la Ciutat.”

CONVERGÈNCIA I UNIÓ
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•

En relació amb la pregunta verbal formulada pel grup municipal de Convergència i
Unió, en el Ple ordinari del 24 de març de 2015, consta a la Secretaria General
còpia de la resposta per escrit, efectuada pel Tinent d’Alcalde de l’Àrea d’Espai
Públic, Urbanisme i Sostenibilitat, Sr. Francesc J. Belver i Vallés, que literalment
diu:
“Respecte a la pregunta oral que veu formular en el Ple Municipal del passat 24
de març de 2015, i segons el que disposa l’article 55 del Reglament Orgànic de
Ple, en relació a la construcció d’una pista polivalent en el Torres i Bages, i de la
qual us vaig sol·licitar pròrroga, us informo que en data febrer del 2015 vam
enviar a la Generalitat el Projecte per a la construcció de la nova pista del IES
Torres i Bages.”

•

En relació amb la pregunta presentada pel grup municipal de Convergència i
Unió, RGE número 19604, de 14 d’abril de 2015, consta a la Secretaria General
còpia de la resposta per escrit, efectuada pel Tinent d’Alcalde de l’Àrea d’Espai
Públic, Urbanisme i Sostenibilitat, Sr. Francesc J. Belver i Vallés, que literalment
diu:
“Respecte a la pregunta que veu presentar en el Registre d’entrada d’aquest
Ajuntament amb número 19.604 i data 14 d’abril de 2015, que s’havia de
contestar en el Ple Ordinari del dia 28 d’abril de 2015, en relació amb l’estudi per
veure si és viable que els forns de pa amb servei de degustació puguin instal•lar
vetlladors, us comunico el següent:
Ja que s’està valorant la modificació de l’ordenança municipal sobre els
establiments de concurrència pública per incloure un apartat que reguli les
condicions de funcionament del concepte de degustació, aquest període
s’allargarà en el temps, per tant, aquests establiments no podran instal•lar
vetlladors aquest estiu.”

b) Preguntes i respostes que s’han formulat en temps i forma.
Per part dels regidors del Grup Polític del Partit Popular, d’acord amb el que disposa
l’article 55.4 del Reglament Orgànic del Ple, s’han formulat en temps i forma 1
pregunta per escrit que ha tingut entrada en el Registre General el dia 8 de maig de
2015 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. 23728, de 8 de maig de 2015.

…/…

49

“El grupo municipal del Partido Popular en virtud del artículo 55 del
Reglamento del Pleno, presenta al registro la siguiente pregunta para que sea
contestada el próximo pleno del día 26 de Mayo de 2015.
En relación a las obras de remodelación del pavimento de la calle Castelao con calle
Maestro Carbó las cuales se están realizando después de 7 años de espera por parte
de los vecinos, nos han informado que han eliminado todo el arbolado sin
consultarles y en su lugar ponen una zona ajardinada que provoca que el espacio
destinado a las terrazas de los bares y restaurantes de la zona se pierdan.
A los locales de restauración de la zona se les informó hace más de un año que
empezaban las obras, por lo que no pagaron las tasas de terraza (ya que por las
obras no las podrían poner), hecho que les ocasionó numerosas pérdidas.
Por todo ello, esta regidora y su grupo municipal solicita conocer:
1. Si se ha tenido en cuenta la opinión de los vecinos para efectuar las obras.
2. Si se ha informado a los propietarios de los locales de restauración de que se
eliminaba la zona de arbolado por una zona ajardinada que les impiden poder
poner las terrazas de verano.
3. Si este ayuntamiento tiene constancia de las quejas de los vecinos.
4. Vista la problemática generada por estas obras como se piensa solucionar.
Así mismo ruega:
•

Que el paso de invidentes que empieza en la puerta de un bar se traslade
para que no ocasione molestias tanto al propietario como a las personas que
lo utilicen.”

En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup municipal del Partit Popular,
consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada pel Tinent
d’Alcalde de l’Àrea d’Espai Públic, Urbanisme i Sostenibilitat, Sr. Francesc J. Belver
Valles, que literalment diu:
“Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre d’entrada d’aquest
Ajuntament amb número 23.728 i data 8 de maig de 2015, segons el que disposa
l’article 55 Reglament Orgànic del Ple a efectes de què sigui contestada en el Ple
Ordinari que se celebrarà el proper dia 26 maig de 2015, en relació amb les obres de
pavimentació del carrer Castelao, us comunico el següent:
La nova configuració de l’espai s’ha plantejat tenint en compte l’ús real de l’espai
públic, així com l’opinió dels veïns i dels diferents col·lectius que s’han posat en
contacte amb la Regidoria del Districte. Aquesta nova reordenació no impedeix la
col·locació de vetlladors. Afegir, a més, que els passos per a persones amb dificultat
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visual, no entren en conflicte amb l’ús de les voreres per part de la resta de
ciutadans.”

En l'apartat de precs i preguntes, es produeixen les intervencions següents:

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, si no hi ha cap qüestió, ens donaríem per assabentats d’aquests dictàmens i
passaríem al punt 28 que és Precs i Preguntes, no sé si hi ha algun prec o alguna
pregunta i si no, doncs avui com és un Ple una mica especial, en fi, no està recollit a
l’Ordre del Dia, però atenent a què hi ha alguns regidors i regidores, molts regidors i
regidores que no continuaran, que no formaran part del proper Consistori i atenent
que avui és l’últim Ple, doncs si no hi ha cap inconvenient per part de ningú, donaríem
pas a si algú es vol acomiadar o vol dir algunes paraules, doncs que així ho puguin
fer. Sr. Esteve.

SR. ESTEVE
Gràcies Sra. Alcaldessa, fer-li notar que som majoria absoluta avui els que pleguem,
som catorze regidors, en tot cas és un dia especial i com és un dia especial, doncs
m’he volgut preparar per escrit, per les emocions que signifiquen i també per facilitar
la feina a la Secretaria, doncs que tinguin el text literal.
Alcaldessa, regidors, regidores, amics i companys de feina que heu volgut compartir
aquest darrer Ple del mandat. A tots vosaltres i al conjunt de la ciutadania us vull
agrair l’oportunitat que he tingut aquests anys, com regidor de l’Ajuntament, de viure
la política, de treballar pel bé comú, des d’una institució pública. Des que tinc
consciència sempre m’ha interessat transformar, donar la volta d’allò que no
m’agradava, des d’una crítica constructiva, des d’una crítica sempre acompanyada de
proposta alternativa. Fins el 2003 ho havia fet des de l’Agrupament Escolta, primer
Canigó i després Arrels, des de l’escola Sant Jaume, des de diverses campanyes
contra la Otan, contra el deute extern, contra la Guerra de l’Iraq, a favor del 0,7, des
de la Fundació Akwaba, des de la cooperació amb la Costa d’Ivori o des de l’acollida
als nous veïns i veïnes que arribaven a la ciutat d’arreu del món, també des de la
Comissió d’Entitats, tot construint el Pla Integral de Collblanc-La Torrassa, des de la
Festa de la Diversitat o des de la Federació Catalana d’ONG.
Però a partir del 2003 també he intentat transformar la ciutat amb els mateixos valors,
però aquest cop des de la institució, des de l’ajuntament. He aprés molt, he intentat
treballar al màxim i m’he omplert de noves experiències i de la saviesa de la gent
amb la que he compartit xarxa. Recordo en la primera etapa a la regidoria de Medi
Ambient els plans directors d’Educació Ambiental i de la Bicicleta i el Consell de la
Sostenibilitat. I aquests darrers 8 anys, des de la regidoria d’Educació, vull esmentar
el treball fet a les bressols, l’escola de música, els plans educatius d’entorn,
l’aprenentatge servei, la batalla per aconseguir nous equipaments per a les escoles,
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l’escola de segona oportunitat, l’extensió de l’ús social del català a través del CNL i
molts més projectes.
Confesso que m’he enriquit molt i no parlo de béns materials. Malgrat el tòpic, malgrat
la crítica fàcil, malgrat els telenotícies, no tots els polítics, ni tan sols la majoria, ni tan
sols una bona part, hem robat o som corruptes. Acabo la meva etapa de regidor tal
com vaig començar, no tinc ni més propietats que l’única que tenia compartida, ni
tampoc més diners, continuo sense cotxe i viatjant en autobús, amb els mateixos
amics i afortunadament amb alguns més que he conegut aquests anys.

Aquesta riquesa que ara tinc és fruit de les experiències viscudes amb la gent, per
això estic molt agraït al conjunt de la Comunitat Educativa, perquè sóc molt conscient
que la feina feta ha estat una tasca col·lectiva que no depèn d’un sol grup de
persones i molt menys de qui sigui el regidor. Hem fet un bon treball col·lectiu que
ens ha enfortit a tots, que ha creat una xarxa potent i difícil de desmantellar. La
complicitat de les entitats educatives i socials, escoles, instituts i els treballadors i
treballadores municipals i externs ho han fet possible. Per això estic convençut que la
gent de l’educació de l’Hospitalet serà forta per demanar que les polítiques
endegades els darrers setze anys es mantinguin en l’essencial i es millorin, per
demanar que l’ajuntament mantingui la prioritat per l’educació, que mantingui l’esforç
inversor i la convicció que la nostra és una Ciutat Educadora que reconeix que
l’educació és el millor instrument per aconseguir la cohesió social i donar les mateixes
oportunitats de present i de futur a tothom.
Tot això ho han demanat recentment quasi 400 persones representatives de la ciutat
a través del manifest en defensa de les polítiques municipals d’educació i cohesió
social fetes fins ara. Vull agrair el manifest a les quatre persones que han estat la
seva ànima, els seus principals impulsors, a l’Enric Roldán, a l’Ernesto Sánchez, a la
Montse Zaera i al Pep Vallecillos. I també vull agrair a l’Alcaldessa que l’hagi assumit
com a candidata a l’alcaldia i que el pugui desenvolupar en el proper mandat.
Finalment vull comentar tres qüestions, tres modestos consells que a mi sempre
m’han funcionat i que us recomano als que tindreu a partir del proper dia 13 de juny la
responsabilitat de representar la ciutadania i de governar la ciutat. El primer va per a
qui faci d’oposició: no visqueu l’experiència associativa prèvia de les persones que
seran regidors o regidores de govern com una dificultat o fins i tot com una oportunitat
per criticar l’adversari polític o de buscar-li tres peus al gat amb estranyes
connexions. Visqueu aquest fet com una riquesa personal que es pot posar al servei
del conjunt de la ciutadania i com a una mostra que es pot fer política pel bé comú
des de molts espais diferents als institucionals.
Una segona qüestió, per a tothom, la ciutadania castiga als que la volen utilitzar en
temes sensibles, als que no els importa trencar la convivència per uns quants vots,
tant els que ho pensen de debò, com els que intenten substituir-los.
I la tercera qüestió és un fet que jo he intentat practicar amb el llegat que em va
deixar la Montserrat Company, que també vull recordar avui, vull agrair la seva visió
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educativa en projectes que hem mantingut amb l’esperit originari i dimensionat, tot el
que hem pogut, com han estat les bressols, l’escola de música o els plans educatius
d’entorn. Cal posar en valor allò que s’hagi fet abans que tu arribis a una
responsabilitat, millorar-ho, dimensionar-ho, canviar lògicament allò que no funcioni,
també crear nous projectes, però mai oblidar les històries personals o col·lectives.
Acumular experiències és la base d’un bon treball.
Experiències que agraeixo a la gent amb la que he compartit grup municipal aquests
mandats: Pep, Toni, Montserrat, Manel, Ivan, David, Ana, Alfons i molt especialment
l’Alícia i el Josep Maria. A tota la gent amb la que he compartit la regidoria, no els puc
citar a tots, però vull nomenar de forma especial a la Neus, la Jose, el Manel, el Pep,
la Tresa i tanta i tanta gent: els joseps maries, les núries, les annes, les maria joses,
Pere, Luis, Blanca, perdó pels que em deixo. Agraïment també als companys i
companyes amb els que he compartit govern que vull centrar amb un agraïment a
l’Alcaldessa per haver posat l’educació en el centre de l’acció del conjunt del govern.
I acabo, ara sí, tal com he començat, agraint a tots vosaltres aquests dotze anys de
feliç compromís polític, tot afegint una disculpa pels errors o els oblits comesos.
Tanco una etapa com a regidor i qui sap quina etapa comença ara, l’únic que sé
segur és que seguiré treballant pel bé comú d’aquesta ciutat. Moltes gràcies.

SRA. ALCALDESSA
Bé, gràcies, Sr. Salmerón.

SR. SALMERÓN
Gràcies. Sra. Alcaldessa, regidors, regidores, ciutadania, funcionaris que ens
acompanyeu avui. Bé, a mi no m’agraden molt els comiats i per això em vaig
acomiadant des de fa molt de temps, ja vaig acomiadant-me, perquè el dia del comiat
sigui més lleuger. I bé, la veritat és que avui només tinc un sentiment d’agraïment, de
gratitud immensa a tothom, han estat molts anys, onze anys com a regidor, cinc més
com assessor en aquesta casa, molts anys, els millors segurament de la joventut i els
millors de la meva vida, segurament i, per tant, són molts sentiments, però el que
predomina és el de gratitud, com deia.
Gratitud a la ciutadania i a la ciutat, per tot el que és aquesta ciutat, per la seva força,
per la seva empenta, per la seva escolta, per la seva capacitat de compromís, per tot
el que he aprés, perquè ha estat una escola de formació, doncs dedicar-se durant un
temps de la vida, a això, a servir a la ciutat i tot el que he aprés de la ciutadania, de la
gent, de totes les entitats, de totes les reunions, de tots els problemes, de tots els
conflictes, sempre la ciutat, la ciutadania, la gent, sempre ens ha ensenyat alguna
cosa i penso que així continuarà essent, per tant, gratitud total a la gent.
Gratitud al cos de funcionaris d’aquest Ajuntament, sense distincions, perquè m’han
posat sempre les coses molt fàcils, des de l’equip més directe, secretàries, equip,
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però també els funcionaris, primer a medi ambient, després a la regidoria i sempre al
grup municipal, però a tot el cos de funcionaris de la casa, la veritat és que hem
d’estar molt orgullosos i orgulloses de l’equip que hi ha en aquest Ajuntament, del cos
de funcionaris que hi ha, del fàcil que sempre han posat les coses i que moltes
vegades ha estat aquesta manera de fer el que moltes vegades ha salvat situacions
complicades, la professionalitat dels funcionaris de la cas.
I també agrair al meu partit, a la meva organització, perquè en el seu moment va
considerar i em va donar l’oportunitat i l’honor de representar al partit i de representar
sobretot a la ciutadania i aquesta gratitud enorme també de tot el que he aprés i tot el
que m’han ensenyat el que em van precedir i els que també m’han acompanyat
durant tot aquest temps, totes les assemblees, totes les reunions, tot el treball
col·lectiu, perquè el treball sempre és col·lectiu, nosaltres només li posem veu al que
fa la gent, però el treball sempre és col·lectiu, intentem representar de la millor
manera possible el treball que es va fent durant molts anys, per tant, molta gratitud a
la meva organització.
I a partir d’aquí, doncs això, jo penso que això és un testimoni, jo he intentat fer el
millor possible aquelles tasques que se’m van encomanar, segurament m’he
equivocat moltes vegades i espero haver encertat algunes, per tant, sempre ho hem
fet amb tot el carinyo, amb tota la responsabilitat i amb tot el compromís i la dedicació
a una ciutat que estimo i a la seva ciutadania. Jo crec que això és un testimoni, jo
vaig rebre el testimoni en el seu dia del Ramón Luque, he intentat, doncs això,
continuar aquest testimoni, aquesta feina, des del 79 fins avui, i avui li passo el
testimoni a l’Anna González, que estic convençut també que donarà el millor de si
mateixa per continuar representant també la nostra organització i la nostra ciutat.
I a partir d’aquí, doncs insisteixo, moltes gràcies i que sapigueu tots i totes que em
tindreu sempre al vostre costat i a la vostra disposició, per ajudar a aquesta ciutat i
espero ara tenir més temps per dedicar-li a les entitats de les quals soc soci, que ara
no he pogut mantenir molta dedicació, espero ara des de la ciutadania, des del carrer,
des de la meva organització, continuar ajudant a aquesta ciutat i sempre que
necessiteu alguna opinió, algun consell, alguna qüestió, tots i totes podeu comptar
amb mi. Moltes gràcies.

SRA. ALCALDESSA
Sí, Sr. Sánchez ¿no? Sr. Ordóñez.

SR. ORDÓÑEZ
Gracias Sra. Alcaldesa, yo hablaré en nombre de los dos. Obviamente, no nos
podemos marchar sin, en primer lugar, agradecer a los ciudadanos, pues que hace
cuatro años nos dieron la oportunidad de estar aquí, de vivir esta experiencia a nivel
personal, más allá del nivel político.
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Obviamente también agradecer a las más de 3.600 personas que han seguido
confiando en nosotros y que nos han querido dar otra oportunidad de volver a estar,
aunque no pueda ser así. Bueno, ha sido una experiencia a nivel humano, pues
obviamente somos gente que nunca habíamos estado aquí, han sido cuatro años,
llamémosles diferentes, con lo cual conoces lo mejor y lo peor de la política en todos
sus ámbitos, también conoces lo mejor y lo peor de la gente que se dedica a ello,
también en todas sus vertientes.
Nosotros hemos intentado y hemos conseguido traer una voz disidente a este Pleno,
hemos conseguido abrir una brecha en el sistema, que el mismo sistema se ha
encargado de cerrar, era una voz silenciada la de mucha gente que hemos traído o
hemos intentado traer aquí de la mejor manera posible a los Plenos y no sólo a los
Plenos, ya que al fin y al cabo los Plenos es una cosa más de la vida política de la
ciudad, y hemos intentado hacer el trabajo de la mejor manera posible.
No nos podemos ir, obviamente, sin dar las gracias a los funcionarios de la casa, ya
que creo que desde el minuto uno a nosotros nos lo han puesto al menos muy fácil
en todo lo que se ha referido a cómo nos han tratado, a facilitarnos las cosas, a ser
uno más para ellos, por tanto, nuestra despedida es un agradecimiento hacia ellos.
Y nosotros, pues bueno, para ser breves y no alargarnos, pues decir que, bueno,
nosotros seguiremos luchando, ya sea fuera o dentro, ya que no es una cuestión de
estar sentados en una silla o no, seguir luchando por lo que tú crees, por lo que tiene
que ser o por lo que nosotros creemos que tiene que ser un cambio en la ciudad.
Y nada más, a partir de aquí, pues nosotros dejamos esto, obviamente lo dejas con
cierto pesar, pero eso sí, lo dejamos con la cabeza bien alta y no tenemos en ningún
momento que venirnos abajo por lo que hemos hecho y porque no entremos como
grupo municipal y aún mucho menos a nivel personal, ya que, bueno, la experiencia
para nosotros ha sido muy positiva y entendemos que, bueno, que si no eran cuatro,
eran ocho años que uno tiene que estar, digamos, en representación municipal, y si
no es antes, será después, que uno lo tiene que dejar.
Y poco más, volver a repetir que aquí se han conocido personas de diferentes
visiones sobre lo que tiene que ser la ciudad, que nosotros consideramos magnífica y
que, bueno, que a nivel personal pues obviamente tanto a mi compañero como a mí
nos ha enriquecido mucho, entonces agradecer esta oportunidad de despedirnos y
nada más.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, Sr. Josep Lluís Pérez.

SR. PÉREZ
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Gràcies Sra. Alcaldessa. Primerament, l’agraïment als meus companys de grup pel
suport donat, també al personal de l’Ajuntament per la seva predisposició, també a
tots els regidors pel respecte personal dins de la discrepància política. Satisfacció
personal per haver estat regidor de la meva estimada ciutat i d’haver-hi estat
col·laborant amb tots aquells ciutadans, sigui quina sigui la seva tendència política,
que m’han demanat el meu suport per als seus temes personals. Satisfet d’haver
presentat algunes propostes en aquest Ple, acceptades pel govern, per millorar els
serveis dels ciutadans. Resta desitjar als que continueu en la propera legislatura,
molts encerts i cap equivocació, bona sort, ens veiem i visca la democràcia.

SRA. ALCALDESSA
Sí, Sra. Clar.

SRA. CLAR
Sí, en primer lloc dir que em sento afortunada, molt, molt, molt afortunada, he tingut
dotze anys de la meva vida que m’he pogut dedicar a allò que més m’ha agradat, que
és el servei a la ciutadania, el servei al bé comú, des de l’humanisme cristià i per això
moltíssimes gràcies a tota la gent de l'Hospitalet que en algun moment ens ha donat
suport i ha fet possible aquesta realitat.
Pels meus companys de Consistori només tinc paraules agradables per tots i
cadascun de vosaltres, sé que deixo amics aquí dins que els tindré al cor per tota la
vida, deixaré per l’últim la Meritxell.
Vull donar les gràcies també a tots els funcionaris de la casa, perquè sempre ens ho
heu posat tot molt fàcil, més d’una vegada hem sigut una mica corcós, al menys jo
personalment ho reconec, i sempre he tingut una cara amable a l’altre costat.
Donar les gràcies molt especialment a unes persones que avui una d’elles no hi és
aquí, que és la Rosa, la secretària que vam tenir inicialment al grup de Convergència
i Unió. La Lourdes, una persona fantàstica, meravellosa, supertreballadora.
A la Núria Viusà que se’ns va jubilar i l’estimo moltíssim i ens ha ajudat moltíssim i ha
fet que la feina de Convergència i Unió en aquesta Ajuntament arribés més lluny del
que podia arribar la feina dels tres o quatre regidors que hem tingut mentre
compartíem feina amb ella.
El Pere que ha sigut poc temps que hem pogut estar amb ell, però és una persona
d’una vàlua impressionant, un gran comunicador i una persona que es fa estimar i
que treballa com el que més.
L’Érica, què he de dir de l’Érica, de la meva Érica, de la meva Érica, si em permeteu,
una noia que ha treballat per a la ciutat, des del primer dia, per a Convergència i
Unió, però sobretot pensant sempre en les persones que vivien en aquesta ciutat.
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I, per últim, la Meritxell Borràs, jo he tingut la gran sort de començar de la mà, ploraré,
perquè m’emociono, perquè deixo una molt, molt bona amiga, he tingut la gran sort
de començar com a “novata”, vaig començar la meva vida política com a regidora en
aquest Ajuntament, de la mà de la Meritxell Borràs, que és una gran política, no
professional de la política, és una gran política, perquè la porta al cor, la porta al cor
des del primer dia que va néixer, perquè va néixer en una família de polítics, té un
gran pare el Jacint Borràs. La Meritxell Borràs davant de tot i sobretot és una persona
altruista, una persona que es dóna al demés i que fa que la feina dels demés sigui
més fàcil, perquè està per donar suport sempre a la gent que està al seu costat o per
sota d’ella, és una persona encantadora, és una persona que es dóna, una persona
que estima aquesta ciutat i que estima Catalunya.
Dels meus altres dos companys de grup, què voleu que us digui, no diré res, perquè
si no acabarem tots plorant, val? Sabeu que estic molt agraïda per tots el que heu fet
per mi, al Jordi li desitjo el millor del món, que tingui molts encerts, que em tindrà al
seu costat per tot el que necessiti.
I per últim, dir que m’estimo aquesta ciutat, que m’estimo l'Hospitalet, que visca
l'Hospitalet i que visca Catalunya.

SRA. ALCALDESSA
Sí, ara la Sra. Borràs.
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SRA. BORRÀS
Em toca a mi? Gràcies Sra. Alcaldessa i en primer lloc deixi que la feliciti, pel resultat
i perquè segur que serà de nou Alcaldessa i desitjar-li el millor per vostè, però,
entenguin-me, per a la ciutat al cap i a la fi.
M’ho ha posat difícil ara l’Annabel, perquè m’ha emocionat i no ho vull fer, escoltinme, en primer lloc els hi vull agrair, ha estat una oportunitat immensa poder ser
regidora durant tants anys, perquè ho he estat durant molts anys, d’aquest
Ajuntament, la meva ciutat, la nostra ciutat. Aquest és un privilegi que tenim pocs,
poca gent, som només 27 regidors en aquest Consistori i, per tant, pocs ciutadans
dels pràcticament 280.000 de la ciutat de l'Hospitalet, tenim aquest privilegi de
representar a la resta de conciutadans, això és una cosa molt única i crec que tots i
cadascun de nosaltres miren d’estar al servei de la gent, cadascú des de la seva
ideologia, donar respostes a les necessitats de les persones i, per tant, d’una forma
molt sincera, doncs fer una ciutat millor, una societat millor i un país que doni
respostes a les necessitats de les persones, cadascú, insisteixo, amb la seva visió.
No m’allargaré, avui és el dia de donar gràcies des de l’absoluta sinceritat, moltes,
moltes gràcies. Permetin-me que comenci primer per tots vostès, sens dubte a
vegades hem tingut discussions aferrissades, podríem dir, perquè jo crec que ho hem
mirat de fer tots, des de l’honradesa intel·lectual, des del respecte als altres i
lògicament defensant molt cadascú allò que un pensa, que és el que ens correspon i
que representem tots i cadascú de nosaltres. Per tant, agrair-los que en alguns
moments hagin estat, entenguin la paraula, doncs rivals d’ús, hem aprés d’aquesta a
vegades duresa, d’aquesta adversitat. Agrair-los també, en moltes ocasions, les
facilitats donades per poder fer la feina i, per tant, doncs moltes gràcies, és una gran
escola.
Agrair també a tota la gent de la casa, que en moltes ocasions els hem necessitat per
dur a terme la nostra feina i que els hem trobat sempre disposats a explicar-nos què
és el que hi ha darrera de molts papers que a vegades costa d’entendre per més que
hi portis temps.
I després, escoltin-me, agrair als propis, lògicament, deixin que agraeixi als propis
l’oportunitat, en primer lloc, que m’han donat a mi de poder ser la cap de files de
Convergència i Unió a l'Hospitalet durant tants anys, de poder representar, doncs a
les nostres formacions polítiques, a Convergència i a Unió, i per tant, donar-me
aquest privilegi.
Però també deixin que agraeixi a les persones amb nom propi que han estat en el dia
a dia en aquesta feina, l’Annabel ho deia bé, doncs a la Rosa que en aquests
moments no és funcionària de la casa, però que l’hem tingut sempre i per a tot. A la
Núria Rosell que durant molt temps també hi va col·laborar, hi ha tanta gent que
costa a vegades no deixar a ningú fora.
I també a la gent que hi ha ara, la Lourdes, teníem molta por de substituir la Rosa, ai!
ai! ai! què ens passarà, doncs escolta, les etapes noves moltes vegades no són per
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empitjorar, sinó que és una etapa nova, no diré per millorar, però sens dubte també
per fer salts endavant i, per tant, moltes gràcies Lourdes per la teva dedicació.
Gràcies també, doncs al Pere, el Pere, una recent incorporació, però que és d’una
vàlua, com aquí s’ha dit, increïble, i que jo li auguro un futur polític immens, així ho
espero i ho desitjo de debò Pere.
A l’Érica, l’Érica que és una treballadora incansable i una gran persona i que, per tant,
en aquest sentit, hem tingut un gran privilegi de tenir-la col·laborant amb nosaltres.
I a la Núria, la Núria la qual, doncs ara no treballa a la casa, però que ha estat,
permetin-me també que ho digui d’una forma molt personal, podríem dir, la companya
perfecta de feina, que potser no ha donat la cara públicament, perquè no estava en
aquest cantó, però que no ha esmerçat, vaja, no ha tingut mai mandra d’esmerçar
esforços a servir a la ciutat, a servir a la gent, a estar al cantó de la gent i també,
lògicament, doncs de la gent de Convergència i Unió que hem donat la cara aquí, per
tant, moltes, moltes i moltes gràcies.
També agrair als partits, abans ho deia, doncs l’oportunitat, i als seus presidents,
deixin-me que els citi, el Salvador Alicart, l’Enric Bosch i el Toni Mondragón en
aquests moments.
I a tanta gent anònima, perquè ara que està en desprestigi, diuen, els partits, en
aquestes organitzacions hi ha tanta gent que col·labora de bona fe a canvi de res, per
veritablement millorar la ciutat, millorar la societat i que les coses canviïn, que això és
molt, molt, molt d’agrair.
S’acaba una etapa, al menys per mi, la vida continua, lògicament, per mi s’acaba una
etapa que els hi he de dir que he patit en molts moments, també he gaudit molt, i sí
que els he de dir que, amb tota honestedat i sense cap pretensió, he mirat de fer-ho
el millor que he sabut, aportant-hi el màxim de mi mateixa i de la gent que m’ha votat.
Sabem molt bé també, disculpin, que només som una cadena de la gent que passa
per aquest Consistori i que abans que nosaltres ha hagut gent d’una gran vàlua, gent
d’una gran vàlua començant per la gent d’aquell primer Consistori de l’any 79, que
era una incògnita i era un risc posar-se en política a l’any 79 i, per tant, agrair-los
molt, no queda cap d’aquell Consistori, però sí que queda gent d’aquell Consistori,
per part nostra va ser l’Enric Vila de la Hoz i també en Jacint Borràs i, per tant, agrairlos la feina d’aquell moment tan difícil i tan complex, però que ho van fer amb tota la
intenció. I després un relleu que va haver-hi molt important, encapçalat per en
Francesc Codina, al que jo vaig tenir l’honor de succeir-lo, que va fer també una gran
feina, acompanyat dels regidors que el van acompanyar en aquell moment, no els
citaré tots.
A mi m’ha tocat fer una nova etapa la qual, doncs avui acaba, i agrair molt als que
m’han acompanyat com a regidors en aquells moments, en Miquel Dalmau, que va
fer una bona feina en aquest Ajuntament, també en Jaume Pallarés, el Jaume
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Pallarés que treballava de valent i ens feia riure molt, ens feia passar molt bones
estones, treballar i riure i passar-ho bé no està renyit, al contrari.
Agrair també, doncs al Josep Lluís, la seva feina, una feina de gran vàlua que em sap
greu que deixi el Consistori, perquè sens dubte jo crec que és una gran aportació.
Agrair a l’Annabel que és desmesuradament generosa amb el que diu de mi, però la
veritat és que hem estat molt agust treballant, som de dues formacions polítiques que
col·laborem, però que no és la mateixa formació política, i encara que a vegades
puguin sorgir coses a la premsa, per entendre’ns, vostès han vist que hem col·laborat
d’una forma molt estreta, perquè som dues formacions que s’entenen, però a més a
més, hem tingut la sort que ens hem entès nosaltres i, per tant, a l’Annabel que per
mi és un exemple de coratge personal per totes les adversitats que a nivell personal
s’ha trobat i ha sigut capaç de superar, doncs jo li vull agrair.
I després, finalment, doncs al Jordi Monrós, que té l’honor, jo ho crec així, d’estar al
front, en aquests moments, de Convergència i Unió, un moment en el qual a nivell
local no ens és fàcil, segur, els resultats electorals ho diuen, però també un moment
en el qual tampoc hem d’estar gens arronsats la gent de Convergència i Unió, estem
en aquests Consistori, hem fet un gran resultat a nivell de país, som la primera
formació política municipal, doncs a nivell de Catalunya. I, per tant, Jordi, estic segura
que faràs una gran feina al front de Convergència i Unió en aquest Consistori i dir-te,
ho saps, que esperem molt de tu, que ens tindràs sempre al teu cantó i que, per tant,
pots comptar amb tots nosaltres.
Res més, acomiadar-me amb tot el respecte, amb orgull de grup, si em permeten dirho d’aquesta manera, també, no sé qui era que ho deia, si en algun moment ha hagut
alguna cosa que els ha ofès, que no els ha agradat o que no han compartit, em sap
greu, ho hem mirat de fer, això sí, ja els hi dic, sempre en benefici de la ciutat i,
escoltin-me, doncs que facin una bona feina, perquè en aquesta ciutat queda molt per
fer i, per tant, doncs els hi desitjo els millors dels encerts. I acomiadar-me, com deia
l’Annabel, doncs amb un visca l'Hospitalet i amb un visca Catalunya, que pretenem
que sigui lliure. Gràcies.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, Sr. Cañizares.

SR. CAÑIZARES
Muchas gracias Sra. Alcaldesa. Lo primero es agradecer a las 9.259 personas que
han dado su apoyo en estas elecciones municipales, al Partido Popular, a la espera
del recuento de los votos nulos, son casi 10.000 las personas que han estado con
nosotros. Quiero dar la enhorabuena a los nuevos concejales y a las nuevas fuerzas
políticas que entran ahora en el Consistorio, les deseo lo mejor en lo profesional.
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Como se ha dicho aquí ya, para cualquier persona es un orgullo poder representar a
sus vecinos, poder representar a su ciudad, pero la democracia tiene estas cosas y
ha querido que hoy algunos de nosotros abandonemos este lado de la sala, pero que
a nadie le quepa la menor duda que por mi parte al menos, voy a seguir estando, voy
a seguir defendiendo las ideas del Partido Popular desde cualquier otro sitio y sigo
pensando, sinceramente, que el Partido Popular ha sido y es un partido que está
formado por un equipo de personas extraordinario y que ha hecho un magnífico
servicio a España.
Quiero dar las gracias a la candidata, Sonia Esplugas, a todos mis compañeros,
quiero dar las gracias al personal de la casa, a la guardia urbana, a la Alcaldesa, a
los concejales, asesores, a los vecinos, amigos y amigas, muchas gracias por estos
cuatro años.

SRA. ALCALDESSA
Sra. Elisabet Bas.

SRA. BAS
Sí, gràcies Sra. Alcaldessa. Bé, a la vida hi ha etapes, avui acabo una de vuit anys en
aquest Consistori, per mi ha estat un honor representar a la ciutat de l'Hospitalet i em
queda la il·lusió que una mica de petjada meva queda a la ciutat.
En el capítol d’agraïments, agrair als meus companys de Consistori, sempre m’he
sentit molt recolzada, als meus companys de partit, com no pot ser d’una altra
manera, amb els que continuaré col·laborant sempre que em necessitin, als meus
col·laboradors, la Laura, la Charo, el Xavi i també la Magdalena que va estar molt
temps amb nosaltres.
Jo ho he fet el millor que he sabut i bé, ara començo una altra etapa, una etapa que
començo amb il·lusió, perquè és una etapa de jubilada, en la que penso fer totes les
activitats que fins ara no he pogut i dedicar-me més a la meva família, que també els
hi dec, portar el nét a l’escola, que és una feina que m’encanta.
I bé, també dir-vos que també deixo la ciutat, marxo cap a Sant Pol de Mar, els últims
anys de la meva vida els vull passar mirant el Mediterrani, que m’encanta, teniu el
meu telèfon, serà el mateix, si passeu un dia per Sant Pol, una trucadeta, a veure,
amb la pensió no crec que us pugui convidar a una mariscada, però un cafè davant
del mar, us asseguro que és un plaer i és molt agradable.
I bé, quedo amiga de vosaltres per sempre. Gràcies.
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SRA. ALCALDESSA
Sí, Sr. Javier Díez.

SR. DÍEZ
Bueno, dicen que lo más bonito en política es el concejo de tu ciudad y realmente es
así, ser regidor de la ciudad en la que has vivido toda la vida, pues es algo bastante
grande. Y yo he tenido la suerte de ser concejal durante doce años, doce años muy
intensos, doce años en los que ha habido momentos buenos y momentos difíciles. Y
bueno, personalmente me siento muy satisfecho del trabajo que he llevado a cabo,
han sido muchas mociones, muchas preguntas, muchos escritos de alegaciones,
muchas visitas a dependencias municipales para examinar expedientes, bueno, he
intentado trabajar intensamente.
Pero yo me voy con un poquito de desazón, una sensación agridulce, porque yo
empecé en el año 2003, en el año 2003 en los Plenos se trataban asuntos de ciudad,
se discutían y aprobaban las cosas importantes, cosa que no pasa ahora en 2015. En
los últimos años, cada vez que ha habido un Pleno, para mí ha sido incomprensible
tirarme cuatro o cinco horas en esta silla hablando de cosas que nada tienen que ver
con la ciudad. Es una pena, es una pena que los Plenos hayan perdido ese carácter
de hablar de las cosas importantes, porque ahora las cosas importantes se hablan en
la Junta de Gobierno Local, sin el debate previo con la oposición.
También me voy orgulloso de haber utilizado siempre mi lengua materna, el
castellano, la lengua materna de la mayoría de los ciudadanos de Hospitalet y de
haber presentado las únicas alegaciones al Reglamento de usos lingüísticos de este
Ayuntamiento, que considera el castellano como una lengua marginal y subordinada.
Y seguramente habré molestado a algunas personas ejerciendo mi labor de
oposición, como cuando denuncié que determinados regidores se gastaban cinco o
seis mil euros en restaurantes, con cargo a los presupuestos, o como cuando
denuncié determinados temas urbanísticos o de otro tipo que nunca he visto claros. Y
yo lo siento, no voy a pedir perdón por realizar mi labor en la oposición, porque yo no
he venido a la política ni para hacer amigos, ni para ganar dinero, y me voy con mis
dos objetivos cumplidos.
Y termino, termino agradeciendo a mis compañeros de partido su apoyo y a las
muchas personas que he conocido que realizan una gran labor como funcionarios de
este Ayuntamiento, muchas gracias.

SRA. ALCALDESSA
Sí, Sra. Gloria Herance.
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SRA. HERANCE
Gracias Sra. Alcaldesa. Bien, seré breve, pero sí me gustaría hacer una intervención,
no a modo de despedida, porque cuando alguien se compromete con su ciudad, no
acostumbra a despedirse tampoco en el momento de dejar una responsabilidad como
ésta. Por tanto vaya por delante que estas mis palabras, no son una despedida si no
un agradecimiento.
Y son un agradecimiento porque mi compromiso con mi ciudad se mantiene intacto y
lo mantendré de forma firme allí dónde esté. Este agradecimiento tampoco se
personaliza en ningún nombre en concreto, pero engloba a cientos de personas y
cientos de ciudadanas y de ciudadanos que durante estos años me han acompañado
en mis diferentes responsabilidades.
Servir a tu ciudad desde la institución más importante, siendo propuesta por tus
compañeros y tus compañeras de partido y elegida por las ciudadanas y por los
ciudadanos, de forma libre y democrática, es el mayor logro que puede tener alguien
con voluntad de servicio público y compromiso ciudadano.
Por este motivo, es un agradecimiento, porque asumir las diferentes
responsabilidades, acompañada de funcionarios, de representantes de la sociedad
civil, de las entidades, de diferentes colectivos y también por los miembros de este
consistorio, te ayuda a crecer, a mejorar y sobre todo a respetar mucho más si cabe
la diversidad y la pluralidad de nuestra sociedad.
Un agradecimiento enorme también a buenos amigos, un agradecimiento enorme a
mi familia, a mi pareja, que siempre me ha acompañado en esta aventura,
aguantando mis horarios y mis ausencias, que os puedo garantizar que han sido
muchas, y apoyándome en todo este camino.
La política son sentimientos, muchas veces encontrados, pero eso creo que es lo que
nos hace ser mejores y creo que hoy puedo decir que me marcho siendo mucho
mejor persona y mejor ciudadana. He podido aprender, compartir, discutir, debatir,
pero por suerte siempre con el mismo fin, intentar construir una ciudad mucho mejor
para todos nosotros y nosotras.
Dicen que los buenos políticos y las buenas políticas se miden por lo que dejan y no
por lo que hacen, yo no sé si lo que dejo es mucho o lo que dejo es poco, pero si
tengo claro que me llevo la mochila cargada de experiencias, de vivencias y de
emociones que me acompañaran siempre allí donde vaya.
Quiero agradeceros a todos las facilidades que me habéis mostrado siempre y muy
especialmente a los funcionarios y funcionarias de esta casa, que han demostrado
siempre estar a la altura de lo que se merecen nuestros ciudadanos.
Finalmente, suerte a los concejales y concejalas que tienen a partir de ahora la
enorme responsabilidad de la confianza que han depositado en ellos los ciudadanos
y ciudadanas.
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Muchas gracias y hasta pronto.

SRA. ALCALDESSA
Sr. Bermudo.

SR. BERMUDO
Bien, gracias, buenos días Sra. Alcaldesa. En primer lugar, es que hacía tiempo que
no hablaba, por eso no sabía cómo… felicidades por haber ganado las elecciones en
tiempos nada fáciles, por tanto, tiene mucho más mérito. Muy breve, han sido 20
años, un paréntesis largo en la vida de una persona y en política la vida es intensa,
se vive como todo el mundo, pero sobretodo aquí no hay fines de semana, de lunes a
domingo, las semanas son de siete días, y lo hacemos con gusto.
Muchas gracias, un agradecimiento muy profundo a todos los trabajadores del
Ayuntamiento, a todos, muy especialmente los que en estos 20 años han estado más
próximos a mí, lógicamente los de la regidoría de Bellvitge-Gornal, los del área de
Deportes, y muy especialmente también, pues a unos trabajadores también muy
especiales, que son toda la gente de la guardia urbana, que son los que vigilan esta
ciudad durante las 24 horas del día y a veces siempre nos dirigimos a ellos para
trasmitirles problemas.
Un placer haber estado con todos los concejales que he coincidido, muy
especialmente con los que estamos aquí hoy sentados. Felicidades a los que entran
nuevos, que algunos hay en la sala. Disculpas, porque siempre en la labor de
gobierno, pues hay errores, disculpas sobre todo a los de la oposición.
Muy agradecido al Partido Socialista, que es mi partido, el que me ha permitido
presentarme cinco veces, a representar a la ciudadanía de Hospitalet. Y muy
agradecido a todos los ciudadanos de Hospitalet, de Bellvitge, de Gornal.
Y un agradecimiento también profundo a los dos alcaldes que he tenido, durante 13
años Celestino Corbacho y durante 7 la Núria, gracias por aguantarme, yo también
he aguantado un poco, pero muchas gracias por aguantarme, es un auténtico placer
el haber trabajado.
Y a todos los ciudadanos que estáis aquí hoy en un Pleno tan emotivo, aquí en lo que
es el centro de la democracia municipal, de la democracia local, lo que es el
Parlamento de Hospitalet, muchas gracias y mucha suerte a todos.

SRA. ALCALDESSA
Sí, Sra. Dolors Fernández.
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SRA. FERNÁNDEZ
Moltes gràcies Sra. Alcaldessa. Avui és el dia del capítol dels agraïments i
reconeixements. Jo, en primer lloc, el vull fer al meu partit, el PSC, i a tres alcaldes
que de manera consecutiva em van donar l’oportunitat de servir a la ciutadania de
l'Hospitalet, el que ha estat, òbviament, un gran honor i una escola d’aprenentatge
impagable.
Vull donar també el meu agraïment, des de sempre, des del primer dia que vaig
entrar a aquest Ajuntament, al Santi Díaz, el bo, el nostre, “los más antiguos del
lugar” sabran què estic dient, perquè en moments de molta dificultat, sempre m’ha
donat el seu suport a l’hora de prendre decisions, decisions que de vegades des de
fora no s’entenen, però que jo crec que honoren la política.
A tots els professionals que m’han acompanyat, a mi m’agradaria també poder-los
anomenar com vostès, però són més de 200 i això em seria molt complicat, el que sí
puc dir és que han estat excel·lents, han estat uns magnífics professionals i sí que
puc dir que d’ells és el mèrit que moltes altres ciutats es puguin emmirallar en les
polítiques de gènere, en les polítiques socials i sanitàries, d’aquest propi Ajuntament.
Si per cas, un reconeixement i que tots es donin per al·ludits, a la Rosa Segarra, a la
Marisol Campderrós, la Núria Nieto, en aquesta última etapa, l’Esther Piqueras i la
Montse Arnal, que ha tingut una feina impagable, que és voler posar ordre en una
desordenada crònica com sóc jo.
A totes les entitats que m’han acompanyat, que també han sigut moltes, i que hem
pogut mostrar a tots que treballant plegats podem servir molt millor als interessos de
la ciutadania, aquells que són menys afavorits i que per descomptat, doncs
necessiten del nostre suport.
I jo ja sé que no és tendència, però vostès m’ho perdonaran, jo sóc molt gran, jo sóc
molt antiga, diuen que quan un home fa política, doncs té tota una família al darrera
que se n’ocupa d’ell, però que quan una dona fa política, se n’ha d’ocupar d’una
família. Jo sí que puc assegurar que dec ser l’excepció que confirma la regla, espero
que n’hi hagi algunes més també, perquè la meva família s’ha ocupat de mi amb un
nivell d’excel·lència, per tant, el meu agraïment al meu soci de vida i sobre tot també
al meu fill Guillem que des de molt petit va acceptar amb coratge el repte de tenir una
mare molt rara, que sigui dit de passada, era el conte que a ell més li agradava.
I res més, molt bona sort a tothom, els que es queden, els que marxem, els que
entraran, els que volen tornar a venir, perquè si tenen molta sort això també anirà en
benefici de la ciutadania. Moltes gràcies a tothom.
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SRA. ALCALDESSA
Sí, Sr. Bonals.

SR. BONALS
Bé, això de parlar l’últim, ja hi ha una barreja d’emocions i, per tant, algunes coses
que portava escrites evidentment ja les he deixat. Jo sóc el més veterà quant a anys
en aquest Consistori, he estat 28 anys regidor de l’Ajuntament de la ciutat de
l'Hospitalet i, per tant, he tingut el privilegi de viure en primera persona la
transformació, la gran transformació, de la nostra ciutat, la millora dels seus
equipaments, la millora en la qualitat de vida, la millora en les oportunitats dels
nostres conciutadans i, és clar, aquest és un orgull molt íntim, molt personal, que
sempre me l’emportaré.
Però jo no he estat en política només per això, des del primer moment que jo vaig
entrar amb un càrrec electe, la primera responsabilitat electa no va ser ésser regidor,
va ser ésser delegat sindical a la meva empresa i, per tant, des que van haver un
treballadors que em van donar la seva confiança, jo sempre he procurat fer honor a
aquest compromís. També un és regidor i evidentment ho és en representació d’un
partit i, per tant, d’uns votants, però també considero que un regidor o al menys jo,
també em considerava deutor de tots aquells que no van poder celebrar la vinguda de
la democràcia com nosaltres, de tots els que van lluitar per mantenir la nostra cultura,
la nostra llengua, per mantenir i que van lluitar per seguir defensant els drets de les
classes populars amb les situacions més difícils, i per això jo quan he sigut regidor he
procurat fer honor a tot aquest compromís.
Evidentment he tingut moltes responsabilitats, 28 anys donen per molt, jo he estat
regidor del districte primer, el Centre, Sant Josep i Sanfeliu, realment vaig estar allà
uns anys meravellosos, on vaig tenir l’oportunitat de conèixer i tractar a gent que jo no
havia tractat mai i que realment puc dir que avui en dia en aquest barri hi tinc
autèntiques amistats. Jo vaig assumir, em van donar la confiança d’assumir l’àrea de
Personal i d’Hisenda, en moments molt complicats des d’un punt vista, quan es parla
de crisi, si jo us parlés de la crisi d’aquella època, parlaríem d’una altra manera, però
vaig tenir també l’oportunitat de tractar amb els treballadors d’aquesta casa, amb els
seus representants sindicals i acordar moltes coses, que han sigut en benefici dels
treballadors, sí, però també en benefici de la ciutat. I després, bé, he estat uns anys
molts importants de la meva vida a l’àmbit de la promoció econòmica, que m’ha
permès mantenir la relació amb un món que sempre m’ha apassionat, que és el món
de l’empresa i el món de les relacions laborals.
I ara, doncs els últims quatre anys l’Alcaldessa em va encarregar que em fes càrrec
de l’àrea de Seguretat Ciutadana, Convivència i Civisme, ha sigut una experiència
absolutament nova, he pogut tractar amb professionals, amb els professionals de la
guàrdia urbana, els mediadors i tots els funcionaris d’aquella àrea, que en
circumstàncies molt i molt difícils, perquè sempre he dit que si hi ha un àrea que no
pots presumir mai és el tema de la seguretat, per què, perquè encara que l’estadística
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vagi bé, sempre trobaràs algú que diu, però a mi m’han robat. Per tant, no pot
presumir, és una satisfacció molt íntima i des d’aquesta satisfacció íntima i personal
tinc la percepció, tinc la meva tranquil·litat que he fet el màxim esforç i realment hem
aconseguit millorar la convivència a la nostra ciutat, perquè sense convivència no hi
pot haver seguretat.
Mireu, un no entra en política només per una cosa, cadascú s’inspira, jo m’he inspirat
en gent, a mi els que m’han motivat a la política, un Joan Raventós, un Fernández
Jurado, un Adroher Gironella, en definitiva tot una sèrie de persones que són en els
que jo m’he emmirallat.
Jo, evidentment, no podria fer aquesta intervenció, evidentment agraint als
funcionaris d’aquesta casa, però no tant allò per la feina, perquè ja sé que l’heu feta,
jo us explicaré íntimament, quan jo vaig entrar a l’Ajuntament a l’any 87, jo tenia un
certs perjudicis respecte als funcionaris, tenia un cert perjudici, i quan vaig entrar a
l’Ajuntament em vaig trobar funcionaris que estaven tant o més entusiasmats per
l'Hospitalet que jo mateix i això em va fer canviar. I realment jo he trobat a
l’Ajuntament de l'Hospitalet un cos de funcionaris que han ajudat, que han empès i
que són tan protagonistes quasi com els que estem aquí de regidors, del gran canvi
que ha viscut la ciutat de l'Hospitalet, per tant, jo només puc estar-los profundament
agraït com a regidor, però també com a ciutadà.
Jo, per acabar, jo em considero un regidor de la transició, això que es critica tant,
sembla que haver participat en la consolidació de la democràcia sigui com un defecte,
jo realment, doncs és del que més orgullós estic, perquè evidentment els polítics que
venim de la transició, evidentment des de la reafirmació de les idees pròpies, hem
aprés a escoltar les idees dels altres i això és molt important. És molt important,
perquè si no hi ha renúncies pròpies, si no hi ha la voluntat d’escoltar, difícilment es
pot construir una societat democràtica. Jo reivindico el paper de la política i reivindico
el paper dels polítics locals i reivindico l’honorabilitat i l’honestedat de la política.
Evidentment que en tot col·lectiu hi ha persones que no mereixen la confiança, però
això no pot posar en crisi, en dubte, l’honestedat de la immensa majoria de persones
que en aquest país, de tots els colors polítics, es dediquen a la política.
Mireu, jo tenia el meu avi, el meu avi va ser alcalde de Sallent durant els primers anys
de la República, ho va ser per Esquerra Republicana, i jo recordo una frase que em
deia de petit i la deia molt a casa, em deia que un no pot dir que no és lladre perquè
no hagi robat, ho pot dir quan ha tingut l’oportunitat de fer-ho i no ho ha fet. I jo us puc
dir a tots els que m’heu donat el recolzament que mai us haureu d’avergonyir d’haverme donat la vostra amistat i d’haver-me donat el vostre recolzament.
Jo, són tants i tants els funcionaris amb els que he tingut relació, que si començo a
anomenar-los m’he equivocaré en molts, però sí que hi ha alguns que els voldria
anomenar. Voldria anomenar a la Pepi Ventura i al Jaume Farré que són els primers
funcionaris que vaig trobar quan vaig entrar en el local del carrer Barcelona, on hi
havia la regidoria del districte. Voldria parlar de les persones que em van acompanyar
durant la meva etapa en el districte, el meu “tridente”, jo tenia un “tridente” que era
tan bo com el del Barça, que era l’Àngel, l’Àngel García que ja no està amb nosaltres,
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l’Estíbaliz Navadijos i la Cristina Sánchez. I les persones que m’han acompanyat,
m’han acompanyat aquests últims 16 anys, la Mercè Moneo i la Pilar Gómez, jo crec
que hem format un equip magnífic, m’han ajudat moltíssim, m’han suportat moltíssim,
perquè, bé, també tinc el meu caràcter, però en tot cas aquest privilegi me
l’emportaré sempre.
Estic molt orgullós i jo el que dic sempre, si no ho he fet més bé, és perquè no en sé
més. Moltes gràcies.

SRA. ALCALDESSA
Bé, parlar ara és una mica difícil, perquè, com deia abans, és un Ple molt especial, és
un Ple en el que a mi..., a veure, normalment m’agrada donar la benvinguda, però
això d’acomiadar o de dir adéu, doncs ni és el moment, ni tampoc no m’agrada,
acomiadar no és el meu fort.
Són moltes emocions, moltes vivències, moltes històries personals, molts sentiments,
moltes vivències també polítiques i moltes persones diferents, molts grups polítics
també diferents. Persones que heu estat al govern, persones que heu estat a
l’oposició, cadascuna fent allò que creia que havia de fer, fent-ho de la millor manera
possible, amb errors i amb encerts, crec que també s’ha de dir clarament, que els que
estem aquí representant als ciutadans i ciutadanes som persones i que també ens
equivoquem, que no sempre ho fem tot bé, però crec que el balanç és positiu. Crec
que avui, en fi, jo el que sí que voldria és, doncs en nom de, més que del Consistori,
en nom dels ciutadans i ciutadanes, agrair la vostra aportació, el vostre esforç, el
vostre treball i la vostra dedicació.
Jo sempre he dit, i els que em coneixeu més íntimament sabeu que sempre ho dic,
que la política és un parèntesi a la teva vida personal, que un sap quan comença i
que no sap quan acaba, que de vegades aquest parèntesi es tanca per una decisió
personal i altres vegades es tanca per una decisió, en fi, que no és personal. En tot
cas, quan es tanca aquest parèntesi tornes a l’inici, tornes a ser la persona que amb
tota la il·lusió va entrar en aquest Ajuntament, que va dedicar una part de la seva vida
a treballar pels ciutadans i ciutadanes i per fer una ciutat millor, cadascú des de, en fi,
des de molts llocs, perquè avui heu parlat catorze persones, per tant, persones que
heu treballat en els barris, que heu treballat amb les entitats, que heu treballat amb la
ciutadania, amb les entitats de la nostra ciutat, aquesta força que no ens deixa parar i
que, per tant, estan sempre molt actius a la ciutat, treballant des del govern, treballant
des de l’oposició, oposició que sempre intenta que les coses es facin millor, que el
govern espavili una mica més, perquè és evident que no tot ho fem bé.
Per tant, experiències que han estat algunes positives, d’altres no tan positives,
també s’ha de reconèixer, però crec que, en fi, que ens ha fet a tots i cadascú de
nosaltres, els que estem i els que marxeu avui, doncs més savis, segurament tots els
que marxeu avui sabeu molt més que el que sabíeu el dia que vau entrar en aquest
Ajuntament. Jo us donaria un consell, algú de vosaltres ens ha donat un consell, el
Lluís em sembla que ens donava alguns consells en la seva intervenció, jo us donaré
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un consell a tots, a els que ens quedem també, però sobre tot als que ens deixareu,
és que intenteu ser feliços, crec que la vida és desgraciadament més curta del que
ens agradaria a tots i hem d’intentar cada dia ser una mica feliços i fer feliços també a
la resta, als teus companys, als teus veïns, a la teva família, no hem d’oblidar tampoc
a les famílies, que com deia la Dolors ha tingut la gran sort que en comptes d’ella,
doncs treballar per ells, han estat ells els que han suportat i han animat, jo crec que
això és comú a totes les persones que avui ens hi trobem, gràcies a les famílies que
tenim al nostre costat.
Després, per tant, de tancar aquest parèntesi i que tornareu a formar part de la ciutat,
com abans d’entrar en l’Ajuntament, us demano i això sí que us ho demano, que no
ens oblideu, que continueu ajudant a transformar aquesta ciutat, l’Alfons ho deia,
aquesta és una ciutat que possiblement ha canviat molt, que alguns, en fi, els que
hem vist aquesta ciutat des de fa molts anys hem vist com ha evolucionat, com ha
canviat i com ha millorat. I jo sempre dic que això ha estat gràcies a l’esforç col·lectiu,
no ha estat gràcies a un projecte personal, ni un projecte, en fi, d’uns poquets, ha
estat gràcies al treball i la contribució de tots plegats, cadascú amb el seu paper, amb
les seves situacions i, evidentment, també gràcies a unes formacions polítiques que
han donat suport a uns ajuntaments, que han donat suport a uns consistoris i que,
evidentment, no podem oblidar que aquest present és gràcies també a una història, a
un passat, que jo, en fi, crec que tots, però jo particularment em sento molt i molt
orgullosa, i espero que aquesta cadena que em sembla que la Meritxell Borràs feia
esment de les persones que van passant representant als diferents grups, doncs és
certament tota una realitat.
En fi, poca cosa més, us vull agrair a tots la vostra contribució, el vostre treball, sabeu
que hem fet molt, però que encara ens queda molt per fer i, per tant, no podem dir
que ja hem acabat, els ciutadans i ciutadanes ens esperen, esperen un Ajuntament
proper, un Ajuntament que estigui al seu costat, que intenti solucionar els seus
problemes i, evidentment, doncs a partir del dia 13 així ho farem els regidors i
regidores que tinguem el privilegi de ser escollits en aquest Ajuntament.
I, per últim, donar-vos les gràcies, jo crec que avui tots heu donat les gràcies als
funcionaris, heu donat les gràcies als companys de Consistori, heu donat les gràcies
als vostres companys de partit, a les persones més properes que us han acompanyat
al llarg d’aquests anys d’història a l’Ajuntament, i jo, en fi, us vull donar les gràcies a
tots i cadascun de vosaltres, pel vostre treball, per la vostra dedicació, per la vostra
entrega a una ciutat que se’ns dubte s’ho mereix i que val la pena treballar per ella i jo
també, en aquest sentit, us... Elisabet anirem, passarem a veure el mar per Sant Pol,
et trucarem i prendrem un cafè...

SRA. BAS
Tots junts no, si us plau, tots junts no.
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SRA. ALCALDESSA
No, ja ho anirem fent organitzadament, no pateixis, i si fem una paella ja ho pagarem
a escot, tampoc pateixis.
Però, en tot cas, a tots i a totes us desitjo molta sort, molts encerts i també els que
vinguin, doncs també, i els que quedem també ens autodesitgem una mica de sort
que també ens farà molta falta. Moltes gràcies, un plaer, un orgull i aquí em teniu a mi
com a persona, com Alcaldessa, per a qualsevol cosa que necessiteu en el present o
en el futur. Moltes gràcies.
Bé, Sra. Secretària, com és un Ple una mica especial, aixequem la sessió.

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

L'Alcaldessa Presidenta,
En funcions art. 194 LOREG

La Vicesecretària, en funcions
de Secretària General del Ple,

Núria Marín i Martínez

M. Teresa Redondo del Pozo

