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Acta de l'Ajuntament Ple
Sessió ordinària en primera convocatòria
Número de la sessió: 11/2016
Data: vint-i-dos de novembre de dos mil setze
Hora: 17.15 hores fins 23.25 hores
Lloc: Casa Consistorial
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Sr.
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Sr.
Sr.
Sr.
Sr.
Sr.
Sra.
Sra.
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Núria Marín i Martínez
Francesc Josep Belver i Vallés
Jose M Garcia Mompel
Cristian Alcázar Esteban
José Castro Borrallo
Manuel Brinquis Pérez
Jaume Graells i Veguin
Jesús Husillos Gutiérrez
María Ángeles Sariñena Hidalgo
Rocío Ramírez Pérez
David Quirós Brito
Miguel Manuel Garcia Valle
M. Carmen Esteban Fernández
Rainaldo Ruiz Narvaez
Jesús Amadeo Martín González
Ana González Montes
Juliana Carballeira Pascual
Ivan Nieto Martínez
Fco. Javier Martín Hermosín
Pedro Alonso Navarro
Sonia Esplugas Gonzalez
Antoni García i Acero
Jorge García i Muñoz
Jordi Monrós i Ibañez
Christian Gimenez Marquez
Rafael Jimenez Ariza
Cristina Santon Ramiro
María Petra Sáiz Antón
M Teresa Redondo del Pozo

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

Constatada l’existència del quòrum previst a l’article 46 de la Llei 7/1985 de
2 d’abril, en la seva redacció donada per la Llei 11/1999 de 21 d’abril; i oberta la
Sessió per la Sra. Alcaldessa, s’entra en l’examen i debat dels assumptes
relacionats a l’Ordre del Dia.
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SRA. ALCALDESSA
Bé, bona tarda a tots i a totes, benvinguts i benvingudes tots els veïns i veïnes que
ens acompanyen, molt especialment als alumnes de 3er de la ESO de l’Institut
Pedrafoca, benvinguts, i a totes les entitats que també avui ens acompanyeu. Si la
Sra. Secretària vol fer lectura del primer..., de l’Acta, si us plau.

LECTURA I APROVACIÓ DE L'ESBORRANY DE L'ACTA CORRESPONENT A LA
SESSIÓ ORDINÀRIA QUE VA TENIR LLOC EL 25 D‟OCTUBRE DE 2016.

Per la Sra. alcaldessa, i en relació a l'esborrany de l'Acta corresponent a la
sessió ordinària del dia 25 d’octubre de 2016, es pregunta si existeix alguna
objecció i no assenyalant-se cap, s'aprova dita Acta per unanimitat. En compliment
de l'article 111.1 del DL 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text Refós de la
Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, es transcriurà al Llibre d'Actes.

SRA. ALCALDESSA
Abans de donar lectura a l’Ordre del Dia, com tots sabeu, el divendres 25 de
novembre es commemora el Dia Internacional per l’eliminació de la violència envers
les dones. Una data que a l’any 1999 l’ONU va declarar de caràcter oficial. Per
aquest motiu, avui la Junta de Portaveus ha acordat que abans d’iniciar-se el Ple,
fem un minut de silenci com a expressió del nostre rebuig a qualsevol forma de
violència envers les dones, i molt especialment en record a les 37 víctimes que
durant l’any 2016 han mort a Espanya a causa de la violència masclista, quatre
d’elles aquí a Catalunya. Fem un minut de silenci.

MINUT DE SILENCI

SRA. ALCALDESSA
Moltes gràcies. Comencem el Ple també fora de l’Ordre del Dia, però també per
acord de la Junta de Portaveus, dues Declaracions Institucionals, la primera és un
Manifest Institucional que versa sobre el Dia Internacional per l’eliminació de la
violència envers les dones, i li demanaria a la Sra. Secretària si pot fer lectura,
perquè quedi constància a l’Acta.

SRA. SECRETÀRIA
Dia internacional per a l’eliminació de la violència envers les dones.
25 de novembre de 2016
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Avui, 25 de novembre, les administracions i la societat civil tornem a aplegar-nos
per manifestar, una vegada més, el nostre rebuig a la violència masclista i per fer
pública la nostra ferma voluntat de treballar fins eradicar-la.
Un any més som aquí per fer palès que els drets de les dones són drets humans i
que el fet de vulnerar-los, més enllà de la irracionalitat, la injustícia i la crueltat,
significa una manca de reconeixement de l’autoritat i de la llibertat de les dones.
És imprescindible, per tant, posar en valor el paper històric i pioner dels moviments
feministes i dels grups de dones que van denunciar públicament la violència
masclista i van crear grups de suport i d’assessorament a les dones que la patien.
D’aleshores ençà, el rebuig social no ha parat de créixer i les mesures impulsades
des de les administracions públiques per donar-hi resposta, han augmentat.
Així, a Catalunya, ens hem dotat com a país de la Llei 17/2015 d’Igualtat efectiva de
dones i homes, que defineix els canvis a fer per eliminar tot allò que ens allunya de
l’equitat entre homes i dones en els diferents ordres de la vida, pública i privada. Tot
i això, una sentència del Tribunal Constitucional ha anul•lat alguns articles
concebuts per promoure la igualtat al món laboral.
Aquesta sentència és un entrebanc en la promoció dels drets de les dones, perquè
a Catalunya volem avançar respecte a les nostres competències. En aquest sentit,
no podem obviar que és en l’àmbit de les relacions laborals on encara perviuen, a
dia d’avui, moltes discriminacions que allunyen les dones d’una situació d’igualtat
efectiva respecte els homes. És per això, que les polítiques d’igualtat de gènere són
un eix estratègic del país que construïm conjuntament des de les institucions
públiques i la societat civil.
També, l’acompliment de la Llei catalana 5/2008, del dret de les dones a eradicar la
violència masclista, aprofundeix en l’aplicació d’un model que aposta per la creació i
enfortiment d’una xarxa pública de recursos i serveis -on hauria de ser molt present
el moviment feminista-, i amb una sèrie de drets reconeguts per a totes les dones
que es troben en situació de violència masclista.
El desplegament normatiu d’aquests darrers anys ha permès desenvolupar un
model d’abordatge integral adreçat a millorar l’atenció i la recuperació de les dones,
i també a avançar en la detecció de casos i en la prevenció de la problemàtica. No
obstant això, aquesta inversió pressupostaria no és suficient, ni concorde a la
gravetat i prioritat expressada per la societat de posar fi a una violència que
s'exerceix sobre la meitat de la població. És més, aquest pressupost ha anat
reduint-se any a any, amb les conseqüents mancances per a la cobertura de les
dones amb aquesta situació.
Aquest any, les institucions signants volem denunciar, de manera especial, les
violències sexuals, perquè són la màxima expressió de la dominació patriarcal
envers les dones. En aquest sentit, i malgrat els progressos respecte de la igualtat
formal entre dones i homes, les violències sexuals no són socialment contestades
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de manera contundent, ans al contrari, la prevalença del sexisme en l’ordre simbòlic
hegemònic de la nostra societat indueix a qüestionar la dona víctima de l’agressió.
Mostra d’això són les dades i estudis que indiquen que una part de la joventut no
percep l’existència de desigualtats entre homes i dones i no identifica determinades
conductes d’abús i control com a formes d’exercir violència masclista. Actituds
d’imposició, de menyspreu, amenaces, humiliacions, gelosia... s’instal•len com a
pràctiques normalitzades en les relacions i les creences tradicionals al voltant de
l’amor romàntic i afavoreixen aquesta tolerància juvenil cap a la violència masclista.
I és que la violència envers les dones té moltes formes. Aquest dia, també cal posar
l’accent a la violència simbòlica, econòmica i fins i tot institucional. Aquesta
violència que no és explicita o física, però que té greus conseqüències per a la vida
de les dones i que és el resultat de no aplicar visió de gènere, ni fer un diagnòstic
adient de la realitat heteropatriarcal a l’hora de posar en marxa qualsevol política
pública. Unes agressions violentes que van accentuar l’empobriment i la situació de
vulnerabilitat de totes les dones, però especialment de les joves i també de les
dones migrades, posades a la difícil situació de sortir endavant sense papers, amb
el risc de ser detingudes i empresonades al CIE, Centre d’Internament per a
Estrangers, i exposades a la màxima precarietat laboral i economia de subsistència
després de sofrir les conseqüències de la crisis econòmica. Això també és
violència. Com també ho és la constant presó sobre el cos de les dones al llarg de
tota la seva vida i des de diferents angles.
Respecte de les violències sexuals, tots els missatges han coincidit en la necessitat
que les dones vigilem, perquè l’imaginari actualment vigent ens responsabilitza. En
aquest moment històric, però, és imprescindible construir models culturals que
reprovin les violències sexuals en totes les seves manifestacions i desautoritzin
l’apologia d’aquestes violències.
Així, la denuncia a la Fiscalia de deu blocs i cinc vídeos d'Internet que incitaven a la
violència masclista i que acumulaven més d'un milió de visites, per part del Consell
Audiovisual de Catalunya i del govern, és un pas molt important que ens encoratja a
treballar en aquesta línia.
Per això, és imprescindible un canvi de valors que permeti superar l’androcentrisme
que nega la presència i les aportacions de les dones a la societat, i que imposa uns
estereotips i rols de gènere basats en la infravaloració de tot el que està relacionat
amb la feminitat. És necessari que sumem les voluntats i els sabers dels moviments
feministes i grups de dones, i que comptem amb la implicació de tota la ciutadania,
que a través d’accions col•lectives i individuals, actuen per eradicar aquesta xacra
social. Per assolir això, cal fer dels col•lectius feministes a cada municipi un referent
clau, al que dotar de recursos, per impulsar mesures adients de formació, com
plans d’estudi de gènere que es donin a les escoles i instituts de la ciutat, tant per
als educadors com per als nens/nenes i el jovent. De la mateixa manera que també
cal reforçar la formació dels cos i forces de seguretat i apostar per l’atenció sempre
per part de dones especialitzades en aquest tipus de violència.
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Així mateix, cal portar un diàleg amb els mitjans d’informació per evitar, per un
costat la morbositat amb que és donada la informació o la parcialitat de la mateixa,
fent invisible la violència en tota la seva terrible expressió, ja sigui executada per
l’àmbit mes íntim de l’entorn de la dona o donant visibilitat a les violacions que en
moltes ocasions passen desapercebudes o disfressades com a violència comú,
remarcant aquells casos que demostren clarament el masclisme envers les dones i
dels que recentment hem tingut prou exemples. És necessària una revisió
deontològica del tractament informatiu per posar l’accent sobre l’agressor o assassí
masclista, i no pas sobre la dona amb l’únic angle de la seva condició de víctima.
Les dones que surten de la violència masclista són supervivents i així és com la
societat hauria d’identificar-les.
Les institucions i administracions públiques hem de cooperar per implantar un
model d’abordatge respectuós amb la llibertat de les dones, reparador del dany i
innovador amb la difícil tasca de prevenir la violència masclista fins eradicar-la
definitivament.
I avui, 25 de novembre, ens fem nostra la frase de la reconeguda vocalista Nina
Simone que afirmava: la llibertat per a mi és no tenir por.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, moltes gràcies. Aquesta Declaració serà llegida el dia 25, davant de
l’Acollidora, a les 9.30 i aprofitem també per donar coneixement a tots els amics i
amigues que ens vulguin acompanyar. Llegida la Declaració i, per tant, recolzada
per tots els grups polítics, passaríem a la següent Declaració que és una
reconversió d’una moció que s’havia presentat i amb la que, en fi, tota la Junta de
Portaveus ha estimat reconvertir-la en una Declaració per exigir l’esclariment de
l’assassinat d’en Pedro Álvarez a l'Hospitalet. Sra. Secretària, també podria fer
lectura.

SRA. SECRETÀRIA
Declaració Institucional en relació a la resolució del cas de la mort de Pedro
Álvarez.
La Justícia, després de vint-i-quatre anys, segueix sense resoldre el cas de la mort
de Pedro Álvarez. El cas està a punt de prescriure. Més de 100 pàgines de recerca
que quedaran arxivades a causa d'un sistema judicial que ha estat incapaç de
donar resposta efectiva a la família del jove. Una família, encapçalada pels seus
pares J. Á. i que des del dia de la mort ha demanat justícia en un cas ple
d’interrogants.
La nit del 15 de desembre de 1992, aquest jove de 20 anys acompanyava a la seva
parella Y. fins a casa seva. Uns instants després d'acomiadar-se, un cotxe que
circulava a gran velocitat va estar a punt d'atropellar la noia. Aquest incident va

…/…

6

desencadenar una discussió que va ser resolta de manera cruel pel conductor. Li va
disparar tres trets al jove a poca distància, a causa dels quals va ingressar mort a
l'Hospital de Bellvitge. La investigació del cas la va dur a terme la Policia Nacional
que, pocs dies després, va detenir a un membre d’aquest mateix cos, J. M.S.F.,
com a presumpte autor dels fets. A la causa hi consta que el sospitós havia
protagonitzat un incident violent instants abans de l’assassinat amb un guarda de
seguretat de l’Hospital de Bellvitge en el que havia exhibit la seva arma. També hi
consta que els testimonis oculars de l’assassinat recordaven tres números de la
matricula del cotxe coincidents amb la del seu cotxe i que fou identificat en una roda
de reconeixement com l’autor dels dispars. No obstant això, el cas no va arribar a
judici i fou arxivat per “falta de proves concloents" contra ell. Entre altres motius,
perquè durant la instrucció de la causa no es va poder determinar amb certesa
absoluta que la seva arma fos la del crim.
El cas Pedro Álvarez ha rebut des de l'inici el suport d'un ampli moviment social que
s'ha convertit en un dels més emblemàtics i constants dels darrers temps. Milers de
persones van sortir al carrer per demanar justícia pel cas, es van tancar en
esglésies. Al desembre de 1996, el pare del jove va iniciar una vaga de fam i va
recollir 5000 signatures perquè es reobrís el cas. El jutjat, finalment, va reobrir la
investigació, però es va tornar a tancar en fals per considerar que no hi havia
suficients proves concloents per dirigir-la contra ningú.
Any rere any, la Plataforma Pedro Álvarez surt als carrers de Barcelona per tal de
recordar la impunitat d’aquest assassinat. Cada 15 de desembre s’organitza una
concentració i una manifestació per mostrar el ferm rebuig a com s’ha portat el cas.
Aquestes mobilitzacions s’han organitzat a Barcelona i sobretot al barri de la
Verneda, d’on era el jove assassinat i la seva família.
Un any més, família i amics de Pedro Álvarez convoquen a una nova manifestació
al 24è aniversari de l'assassinat del jove i una setmana d'accions de record a
Barcelona i l'Hospitalet, incloent dues conferències d'Amnistia Internacional i la
Coordinadora per la Prevenció i Denúncia de la Tortura.
Per tot això, la Junta de Portaveus unànimement expressa la següent Declaració
Institucional:
PRIMER: Mostrar la nostra solidaritat i recolzament a la família de Pedro Álvarez en
la lluita constant i exemplar que mantenen per l’esclariment de la mort del seu fill.
SEGON: Garantir expressament el suport institucional de l’Ajuntament de
l’Hospitalet a les campanyes d’informació de la Plataforma Pedro Álvarez,
mitjançant la facilitació necessària per a fer ús de la via pública i dels equipaments
públics d’acord amb la normativa vigent.
TERCER: Mostrar el compromís de l’Ajuntament de l’Hospitalet amb la defensa dels
valors vinculats a la memòria, veritat, justícia i reparació.
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QUART: Mostrar el enuig de l’Ajuntament de l’Hospitalet davant la impunitat d’un fet
tan greu com és un assassinat en la via pública d’un veí de la nostra ciutat.
CINQUÈ: Instar a totes les autoritats competents, Ministeri, Conselleria i Fiscalia,
per tal que facin tot el possible per tal d’esclarir definitivament l’autoria de
l’assassinat d’en Pedro Álvarez.
SISÈ: Instar al futur Síndics de Greuges de l’Hospitalet, Barcelona i Catalunya, i al
Defensor del Pueblo, a examinar els fets per determinar si s’ha pogut produir un mal
funcionament de l’Administració.
SETÈ: Donar trasllat d’aquesta Declaració al Consell de Ciutat, als Consells de
Districte i a la Plataforma Pedro Álvarez. Així com també, a la resta de grups
municipals del consistori, als grups parlamentaris amb representació a la
Generalitat de Catalunya, al Congrés dels Diputats i al Jutjat d’Instrucció número 5
de l'Hospitalet i a la secció penal de l’Audiència Provincial de Barcelona.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, moltes gràcies, per tant, quedaria constància de les dues declaracions i ara
sí passaríem a la primera part del Ple, a la part resolutòria. Si no hi ha cap
inconvenient, faríem lectura també de la Comissió de Benestar i Drets Socials,
perquè no hi ha... i així ja fem un posicionament conjunt.
COMISSIONS PERMANENTS DE
PRESIDÈNCIA I DRETS I TERRITORI

En relació amb els dictàmens que han estat informats per la Comissió
Permanent de Presidència i per la Comissió Permanent de Drets i Territori, es
produeixen les intervencions següents:

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, pel posicionament, per tant, del punt 1 al número 10, ara donarem la
paraula a tots els grups i regidors.

La Sra. Alcaldessa, pel posicionament dels regidors no adscrits i dels grups polítics
municipals, de menor a major representació, dóna la paraula al Sr. Rafael Jiménez
Ariza i a la Sra. Cristina Santón Ramiro i a continuació a la resta de representants
dels grups.
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SR. JIMÉNEZ ARIZA (REGIDOR NO ADSCRIT)
Gràcies Alcaldessa. Bona tarda a tothom, voto a favor del punt 2, 3, 4, també a
favor del 6 al 10, i em dono per assabentat de l’1 i del 5.

SRA. SANTÓN RAMIRO (REGIDORA NO ADSCRITA)
Gràcies, bona tarda. Assabentada del primer i del cinquè, i a favor de la resta.

SR. GIMÉNEZ MARQUEZ (CUP-PA)
Sí, bona tarda a totes. En relació al punt 1 ens donem per assabentades, ens
abstindrem de votar en el punt 2, votem en contra del punt 3 i ara explicarem una
mica el per què. Ens abstindrem en el quart també i ens donem per assabentades
del punt 5 i del 6 al 10 ens abstindrem també.
En relació al punt 3, l’aprovació inicial de la modificació puntual del Pla General
Metropolità a Santa Eulàlia, entre els carrers Santiago Rusiñol i el carrer Santa
Eulàlia i Santiago Rusiñol, bé, votem en contra, bàsicament votem en contra d’una
manera d’entendre l’urbanisme, és un vot en contra també d’aquest equip de
Govern, capaç de portar al Ple un canvi urbanístic com aquest, qualificar-ho com a
prioritari i urgent, quan és un tema que porta dècades sense resoldre’s. Quan veïns
i veïnes del carrer Santiago Rusiñol porten 40 anys lluitant per viure sense la por de
ser desallotjats, com ells i elles mateixes van exposar a les seves reclamacions
davant aquest Consistori, que consten dins del propi informe, expedient, perdó.
Per això i perquè a l’Hospitalet cada metro quadrat, creiem, compta, compta
moltíssim cada metre quadrat verd compta moltíssim, votarem que no. Ens costa
d’entendre una política urbanística on només cal ajustar els metros quadrats a les
obligacions legals. Una política on el canvi de qualificacions urbanístiques
contempla la permuta, com si de un “Copiar/enganxar” estiguéssim parlant sempre.
El pitjor de tot això és que ens preguntem i aprofitem també per preguntar-li a
l’equip de Govern: ¿cóm és possible que una de les causes o possiblement l’origen
de moltes de les problemàtiques de la nostra ciutat, l’elevadíssima densitat de
població, aquella que patim moltes de nosaltres als nostres barris de la ciutat, no
sigui, com pot ser que aquesta elevadíssima densitat de població no sigui un
objectiu estratègic en cadascuna d’aquestes propostes que ens porten al Ple molts
mesos, que de forma transversal condicioni totes les polítiques públiques? Cóm pot
ser que aquesta situació de densitat de població que patim als barris de l'Hospitalet
no sigui un objectiu estratègic que condicioni totes les polítiques públiques d’aquest
Govern?
No és el cas, està clar que en aquest punt no ha sigut el cas, en aquesta aprovació
inicial que ens porten avui al Ple, no ha estat el cas.
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SR. MONRÓS IBÁÑEZ (CiU)
Sí, des del Partit Demòcrata ens donem per assabentats del punt número 1, ens
abstenim del punt número 2 i número 3, també ens abstenim del número 4, ens
donem per assabentats del número 5 i votarem a favor el 6, 7, 8, 9 i 10.
I respecte del punt número 5, ressaltar que l’informe d’Intervenció General ens parla
d’una situació anòmala que diu que en l’estat actual de les factures incloses en
aquesta relació annexa, s’incompleix els terminis de pagament establerts en l’article
216 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel que s’aprova el text
refós de la Llei de contractes del sector públic i el període mig de pagament als
proveïdors. La conseqüència immediata per l’Ajuntament pot ser el pagament
d’interessos i la indemnització de costos de cobrament. I aquí volíem incidir en què
esperem que aquestes directrius que ens dóna l’informe de la Intervenció, doncs
espero que siguin les mínimes possibles, siguin minimitzades i corregides
ampliament.

SR. GARCÍA I ACERO (ERC-AM)
Sí, bona tarda a tothom, ens donem per assabentats dels dictàmens números 1 i 5,
ens abstenim del dictamen número 3 i votem favorablement a la resta de
dictàmens.

SR. MARTÍN HERMOSÍN (PP)
Sí, bona tarda. Ens abstindrem dels punts números 2 al 4, votem favorablement del
6 al 10 i assabentats de la resta.

SRA. GONZÁLEZ MONTES (ICV-EUiA-PIRATES-E)
Sí, buenas tardes. Ens donem per assabentats de l’1, votem a favor del 2, votarem
en contra del 3, perquè el nostre programa electoral contempla una moratòria
urbanística que condicioni la nova edificació a una redistribució de les densitats de
la ciutat i a la creació de nous espais verds de qualitat a la ciutat, cosa que la
modificació presentada no contempla. L’actual proposta de modificació del PGM fa,
com ens tenen acostumats, una de cal i una de sorra. Entenem que la zona de la
plaça Francesc Macià hagi de regularitzar-se, ja que porta molts anys sent zona
verda i no carrer. Entenem i estem d’acord en la clau 15 de la zona del carrer
Santiago Rusiñol, però estem en desacord amb la nova clau 18. Diuen que
guanyem zona verda, però només es guanya sobre el paper, perquè es posa com a
nova zona verda una zona que porta molts anys consolidada.
La realitat és que ens quedem igual i a més construïm un edifici nou a una zona
actualment qualificada com a verda i que passa a ser edificable amb la modificació
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del PGM. No val la creació d’un pas en planta baixa, que acabarà sent un focus de
problemes de civisme. Hem de plantejar solucions integrals per garantir el dret a
l’habitatge i no continuar potenciant el mercat privat especulatiu, que ens ha portat a
la crisis i que s’empenyen en continuar portant endavant. No generen riquesa,
generen endeutament de les famílies i desigualtats socials. Hi ha altres solucions, ja
que es pot expropiar a preu de zona verda i obrir la zona verda cap al carrer i les
mitgeres es poden transformar en jardins verticals amb una estructura nova. Hi ha
solucions.

SR. NIETO MARTÍNEZ (ICV-EUiA-PIRATES-E)
Sobre l’expedient número 4, votarem en contra o a favor o abstenció, perdó, en
funció de cóm es respon des del govern municipal. Tenim alguns dubtes, primer si
té el govern la intenció d’aplicar les recomanacions apuntades per la Intervenció,
sobre els mecanismes administratius i informàtics per controlar o reflexar de
manera simultània les operacions a l’Inventari de Béns i Drets i a l’immobilitzat del
Balanç, és un element que situa Intervenció, que volíem saber si aquest element hi
ha alguna mesura al respecte.
Després, la diferència que hi ha pel que fa a l’informe de la Cap de Secció de
Patrimoni, Assegurances i Responsabilitat Patrimonial, els desajustos de les
rectificacions de l’Inventari de 2014-2015, que pugen pràcticament 2.500.000 euros,
a què són degudes aquestes variacions, simplement si són increments d’inversions
o hi ha uns altres elements i creiem necessari que aquesta informació s’hagués
adjuntat a l’expedient, no simplement dir que s’incrementen aquests valors en
2.500.000 euros en diverses partides, fonamentalment tota la inversió en Gornal
Activa, Escola de les Arts, Antic Cine Romero, però que es justifiqui d’alguna
manera més enllà d’un informe numèric.
I sobre l’adquisició d’accions de la Societat Mercantil Fira 2000 S.A., el valor
mobiliari de les accions, ja ho hem demanat algunes altres vegades informació al
respecte, ja ho comentarem al final del Ple, si no té cap altre tipus de repercussió,
simplement si va a l’epígraf de mobiliari de l’Ajuntament i no té cap tipus de altres
repercussions als balanços i als comptes de l’Ajuntament.
I respecte al número 5, ens donarem per assabentats i volíem preguntar quina és
l’evolució, per contrastar quina és l’evolució dels impagaments en aquest trimestre,
que ha pujat a 200.000 euros, quina és l’evolució, si està millor aquest rati o hi ha
algun problema de tresoreria, etc. Gràcies.

SRA. GONZÁLEZ MONTES (ICV-EUiA-PIRATES-E)
Del 6 al 10 a favor.
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SR. GARCÍA VALLE (CIUTADANS)
Sí, muchas gracias Sra. Alcaldesa. Vamos a ver, en el primero nos damos por
enterados, el segundo a favor, el cuarto abstención, el quinto enterados, del sexto
al décimo a favor.
En cuanto al punto número 3, tenemos que manifestar que…, miren, nosotros
venimos hablando a veces de una ciudad de dos velocidades y quiero explicarlo,
por qué pensamos esto, de alguna manera, fíjense ustedes, el Plan General
Metropolitano viene desde 1976, yo creo que ha habido tiempo para ver y además
está calificado como zona verde. Nosotros pensamos que…y lo reiteramos otra vez
aquí, una vez más en el Pleno, que estamos yendo a una ciudad, a un modelo de
ciudad de dos velocidades, donde estamos invirtiendo mucho en algunos barrios o
en un barrio concretamente, en este pequeño Manhattan que queremos montar
aquí en la Gran Vía, que me parece que una parte es buena, lo he explicado aquí
algunas veces, pero que otras partes son muy cuestionables.
Al margen de eso, diré que ahí hay una gran inversión, una inversión que va en
detrimento de otras inversiones que creemos que hacen mucha falta en los barrios.
Miren, perdemos una gran oportunidad de esponjar un barrio con una densidad tan
alta como tiene el barrio de Santa Eulalia. Y eso obedece a un criterio político y es
que no nos enteramos que los barrios necesitan inversiones y cuando tenemos la
oportunidad de hacerlas, pues lo que hacemos es decir y con un agravio
comparativo, se nos plantea que a lo mejor esto cuesta un dinero, que ahí en la
Fonteta se hicieron algunas cuestiones que creemos que estuvieron bien y hay un
agravio comparativo con la Fonteta, por ejemplo, en cuanto a los modelos, y fíjense
que cuando tenemos la oportunidad volvemos a pasar de puntillas y hacer algo que
creo que es malo para los barrios, porque hay una densidad altísima y lo que
quieren los vecinos y vecinas es que los barrios se vayan esponjando.
Por lo tanto, yo creo que deberíamos tener en cuenta que esa es una política que
esta ciudad se merece, que los barrios se merecen, a veces se enfadan cuando
decimos que parecen barrios marginados, no creo que haya voluntad por parte del
gobierno de marginar a ningún vecino, pero sí las políticas a veces obedecen a lo
que obedecen y van en esa dirección y es lo que tenemos que hacer y decir aquí y
denunciar. Miren, de verdad, es que hay que invertir en Santa Eulalia, los vecinos
se lo merecen, y aquí esa calle que tenemos ahí, que está cerrada, que se puede
abrir y darle acceso a una plaza, donde los vecinos puedan disfrutar de esa zona
verde, que además está programada para eso, y ahora negarle esa posibilidad al
barrio, no nos parece razonable.
Mire, y es muy fácil, porque a veces dicen, todo vale dinero y es cierto, pero quizás
si de los 15 millones que tenemos puestos para el distrito cultural, cogemos un
poquito, pues igual podemos hacer eso y ayudamos a que los barrios se vayan
esponjando y que la gente, que la ciudad sea más humana y que la gente pueda
vivir en la ciudad con más calidad de vida. Por lo tanto, vamos a votar en contra por
eso, porque no se tiene en cuenta el modelo de ciudad, el modelo de ciudad que
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hay que compaginar con el progreso, con el desarrollo, que estamos de acuerdo,
pero no dejando atrás a los barrios.
Lamentamos la poca sensibilidad del gobierno cuando tiene la oportunidad de
esponjar un barrio y no lo hace porque cree que cuesta dinero, pero en cambio no
le importa gastarlo en otra parte de la ciudad, que seguramente estará bien, pero no
es menos cierto que los barrios no podemos condenarlos a la marginación y poco a
poco, tal y como están, con la densidad de población que hay, el no esponjarlos, el
no hacer acciones de este tipo, como poder, cuando tenemos la oportunidad, y al
final ir a lo contrario de lo que decíamos en el Plan General, si era zona verde,
ahora acabamos por no abrirla y lo dejamos ahí con un proyecto que ustedes tienen
ahí, que quizás sea, evidentemente, el menos malo, porque si es verdad que la
abre, pero por debajo.
Pero nosotros lo que queremos es que se tenga más sensibilidad con los barrios y
que no se olviden que están ahí y que necesitan esponjarse y cuando tenemos la
oportunidad la dejamos pasar, por lo tanto, por lo que he expuesto, votaremos en
contra.

SR. BRINQUIS PÉREZ (PSC-CP)
Sí, bona tarda, gràcies Sra. Alcaldessa. Respecte del número 4, en principi el que
són, són temes administratius o temes inventariables, vaja, hi ha un informe de la
Cap de Secció de Patrimoni i Assegurances on ho explica, si no està a l’expedient,
doncs ja li passarem, però vaja, m’estranya que no estigui a l’expedient. Hi ha una
diferència entre l’import que es va donar d’alta en l’inventari i el reflectit en la
certificació en diversos espais, en el Centre de Formació Gornal Activa, en el
Poliesportiu i Centre de Formació per a tècnics esportius del Gornal Activa, en el
Centre esportiu municipal, la piscina, a l’Escola de Música, a l’equipament municipal
de lleure Antic Cinema Romero, per tant, és simplement això, és un informe, llavors
és quadrar la diferència entre l’import que es va donar en l’alta a l’Inventari i el
reflectit en la certificació i ja està. Per tant, a partir d’aquí no hi ha... hi ha l’informe,
per tant, m’estranya la pregunta.
I respecte al punt cinquè, doncs en principi estem en negatiu, vaja, m’estic
repassant els informes que hi ha en tota la documentació i queda evident que estem
en negatiu, que estem pagant en negatiu, és a dir, que estem pagant dintre dels
trenta dies permesos per la Llei, per tant, encara ens queden dies per poder pagar,
estem millorant el que ens demana la Llei, llavors seria en positiu, recordem que
quan diem en negatiu vol dir que són dies que ens falten per pagar, que ens falten
dies hàbils i que encara tenim temps per pagar i no ser positiu. Per tant, quan diem
que paguem en negatiu, vol dir que paguem més ràpid del que ens marca la Llei, i
en tots els informes que es fan de manera trimestral, doncs es pot veure que el
balanç sempre és negatiu. Segurament al principi d’any sí que potser estem una
més en positiu, però durant la resta de l’any, doncs anem pagant “on time”, com
diríem, i ja hi ha tota la informació en els informes, per tant, vaja...
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SR. BELVER VALLES (PSC-CP)
Sí, gràcies Sra. Alcaldessa. Respecte del dictamen número 3, jo suposo que hem
tingut un problema d’explicació, encara que em consta, perquè jo hi era i vostès
també, a la Comissió Informativa on es va explicar el dictamen, perquè es portava i
quin significat tenia tot plegat. Primera qüestió o algunes qüestions que jo crec que,
més enllà que estem d’acord o no amb el model i tot això que han explicat vostès,
suposo que són conscients que els veïns i les veïnes del carrer Santiago Rusiñol
tenen tots els seus pisos afectats per un eix viari que és la perllongació del carrer
Aragó, que ve des de l’any 1956 i que, per tant, cada vegada que han de fer una
transmissió del seu habitatge o han de fer una valoració del seu habitatge, aquesta
càrrega pels veïns suposa un problema, suposo que vostès són conscients.
Suposo que són conscients també que el que tenim a façana a la carretera de
Santa Eulàlia actualment, és una finca que està derruïda, d’un propietari privat, que
té uns drets, ens agradi o no, té un drets, i que aquests drets se li han de mantenir
o, com deia el Sr. García, té raó, se li poden comprar, són les dues opcions,
aquests drets o els exerceix o se li paguen. El que es planteja amb aquesta
modificació, més enllà de la transformació, que també els hi vam explicar que el vial
o tal i com està qualificat de vial la plaça Francesc Macià i, per tant, ja es qualifica
definitivament de zona verda, perquè no té sentit que sigui vial, el que és la plaça
Camilo José Cela que dóna per darrera de la carretera de Santa Eulàlia i de
Santiago Rusiñol, aquella plaça s’acaba ampliant, és a dir, l’espai destinat a zona
verda s’amplia amb aquest planejament.
S’amplia menys del que voldríem, d’acord, em sembla molt bé, a tots ens agradaria
fer més, però s’amplia respecte del que hi ha actualment, no només és la
transformació de la plaça Francesc Macià, sinó que és una ampliació de la plaça
Camilo José Cela, a més a més, el que es fa és una permeabilitat perquè l’edifici
que dóna de façana a carretera de Santa Eulàlia es fa amb uns baixos tipus
“porche” que només ocupa l’accés al pàrking, perquè sigui accessible, perquè sigui
transparent i que sigui accessible la plaça del darrera i, per tant, no quedi com en
l’actualitat queda la plaça Camilo José Cela, que és un cul de sac des de la part del
darrera de la carretera de Santa Eulàlia, sinó que sigui transparent.
Jo puc entendre algun posicionament que diu, escolta, és que el nostre model de
ciutat no és aquest, nosaltres el que voldríem és que es comprés tot el que
s’hagués de comprar, es fes l’expropiació dels veïns que, per cert, si féssim
expropiació el que hauríem de fer és reallotjar-los, i els hauríem de reallotjar en
habitatges, no els podem reallotjar en zones verdes, per tant, hauríem de construir,
s’haurien de construir habitatges per reallotjar-los, jo només ho dic, però el que
significaria tot això, és que aquells habitatges que hem de fer, els hauríem de fer en
algun lloc, per exemple, on es van a fer a la façana de carretera de Santa Eulàlia,
per exemple. Si no és així, el que fem és consolidar a les persones, als veïns i
veïnes que ja tenen el seu habitatge i el que volen és la garantia i la tranquil·litat
que no seran expropiats, precisament, per donar compliment al planejament vigent,
que allò diu que és un viari, insisteixo, la perllongació del carrer Aragó de
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Barcelona, ampliem la zona verda i els drets del propietari que té la finca que dóna
façana a la carretera de Santa Eulàlia, el que se li fa és condicionar-li aquesta
permeabilitat de carretera de Santa Eulàlia cap a la plaça Camilo José Cela, amb
l’ampliació de la mateixa plaça.
Ens pot agradar més o menys, però els termes són aquests, ampliem la zona verda,
el que consolidem és l’habitatge ja existent i ja ocupat per veïns i veïnes que tenen
a sobre seu una càrrega en els seus habitatges, que els hi perjudica a l’hora de fer
transmissions o de valoritzar el seu patrimoni, i tercer, el que fem és que algú que ja
té drets, que és la finca que està derruïda, des de ja fa uns quants anys, a façana
carretera de Santa Eulàlia, donar-li aquells drets allà, condicionant-los a que la
planta baixa no sigui uns baixos comercials, sinó que siguin de traspàs entre la
carretera de Santa Eulàlia i l’ampliació de la plaça Camilo José Cela.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, no sé si hi ha algun comentari, no sé si per part d’Iniciativa s’havien de
posicionar en el punt número...

SR. NIETO MARTÍNEZ (ICV-EUiA-PIRATES-E)
Sí, demanàvem sobre tot que si corresponia, jo ja he llegit l’Informe, el que no
veiem els elements concrets d’aquesta modificació a què era degut, si una
modificació de crèdit per inversió en algun element concret, que és el que creiem
que faltava a l’expedient, d’acord? I després, l’altre pregunta, l’altre qüestió era
aquestes recomanacions que demana Intervenció, si s’hauran d’incorporar.

SR. BRINQUIS PÉREZ (PSC-CP)
Sempre s’incorporen les recomanacions, s’intenten complir, evidentment. Llavors, el
que no em queda clar és quin és l’informe o què és el que m’està dient exactament
per poder respondre-li.

SR. NIETO MARTÍNEZ (ICV-EUiA-PIRATES-E)
La qüestió de patrimoni, quan parla dels increments que hi ha en els diversos, en
els cinc elements o edificis, aquesta diferència que hi ha, en un cas de mig milió
d’euros, l’altre també mig milió d’euros, en altre 800.000 euros, en altre 250.000
euros, aquesta diferència, què s’entén, el tancament del 2014-2015, en un
increment patrimonial d’inversions concretes en aquests centres, una errada, a què
es degut, és el que no veia a l’expedient.
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SR. BRINQUIS PÉREZ (PSC-CP)
És la previsió que es fa i el que realment acaba essent, ja està, no hi ha res més.

SR. NIETO MARTÍNEZ (ICV-EUiA-PIRATES-E)
Val, ens abstindrem.

SRA. ALCALDESSA
De totes maneres, en fi, perfecta la seva abstenció, jo li demanaria que quan tingui
dubtes d’aquest tipus que són tan particulars dins d’un expedient que és molt
complex, estem parlant de l’Inventari de Béns, per tant, en fi, és complex, és que
prèviament al Ple, més enllà que després pugui reiterar la seva petició, es pugui
posar en contacte o bé amb els responsables tècnics o amb el tinent d’alcalde, per
tal que li puguem donar resposta certa i no tan intuïtiva com acabem de fer. De
totes maneres, està vostè en el seu dret de fer el que consideri, però crec que per
partides i per temes tan concrets, perquè puguem donar resposta, estaria bé.
Dit això, quedarien vistos els punts de l’1 al 10...sí, sí Sr. García, perdón, perdón.

SR. GARCÍA VALLE (CIUTADANS)
Muchas gracias. Mire, Sr. Fran Belver, siempre he dicho que usted es una persona
con un poder potente de convocatoria y de oratoria y de relato y de contar las cosas
que parezcan muy bonitas, que por eso hay que felicitarlo y tal, pero al final, por
mucho que se cuente, el resultado final es el mismo, al final es que usted y ustedes
han perdido la oportunidad de hacer algo por un barrio, por un barrio que yo creo
que se lo merece, que es el barrio de Santa Eulàlia. Mire, en el barrio de Santa
Eulàlia, que vive la gente aglomerada y que necesita zonas abiertas y zonas
verdes, no se hace el esfuerzo que hay que hacer, cuando no nos duelen prendas
en hacer esfuerzos faraónicos en otras zonas de la ciudad, como ya le he puesto
antes, por ejemplo, el PDU de la Gran Vía, el distrito económico, etc. No vale la
pena que llevemos una zona verde, aunque dice que es más grande, bueno eso es
cuestionable, porque además, y esto dice usted que los soportales que se puede
pasar, no, hombre, no, los vecinos lo que quieren es que haya luz y diáfano el tema,
no volver a construir encima, porque al final volvemos a la cultura del pelotazo, y no
hablaré de especulación, porque seguramente ustedes ahí no llevarán nada,
alguien se aprovechará en la especulación, obviamente.
Pero mire, se lo reitero otra vez, por mucho que usted lo venda y lo pinte bonito, no
deja de hurtarle, teniendo la posibilidad, a un barrio, una zona verde para lo que
estaba previsto, y lo que hacemos es seguir construyendo en un barrio donde
necesita, por la aglomeración de gente que hay y por la cantidad de concentración,
necesita abrirse y cuando tenemos la oportunidad lo dejamos cerrado, porque no
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queremos hacer un pequeño esfuerzo, que es mínimo, y ponernos de acuerdo,
cuando nos interesa, bien que nos ponemos de acuerdo con los vecinos, aquí como
no interesa o no está en el ideario de ciudad, de gobierno, de hacer este tipo de
políticas, pues seguramente no hay ni voluntad de diálogo, simplemente se tira por
la calle del medio y no se invierte en el barrio y se deja sin una zona verde que
tiene, en teoría, adjudicada desde el año 1976, por muy bonito que lo venda, no nos
convence Sr. Fran Belver.

SRA. ALCALDESSA
No sé si hi ha alguna qüestió més per part dels grups, sí, Sr. Belver.

SR. BELVER VALLES (PSC-CP)
Mire, Sr. García, yo no voy a intentar convencerlo, pero las cosas son como son y
no son de otra manera. En este Plan, en esta aprobación o en esta modificación de
Plan que se somete a Pleno, el número de metros cuadrados destinado a zona
verde se amplía, y ya le digo, no cuente lo del tema de la permuta de la plaza
Francesc Macià, porque eso yo puedo entender que diga, oiga, eso es una plaza y
es una plaza, si estaba calificada de vial y ahora la ponen de zona verde, no lo
cuente, descontando eso, la plaza Camilo José Cela, esa plaza se amplía, la plaza
se amplía, usted dice, se podría ampliar más derribando edificios, evidentemente,
derribando edificios se podría ampliar más.
Pero, insisto, y eso ustedes desde su grupo, ustedes lo entienden bien, las
personas, las sociedades, tienen derechos, el propietario de la edificación, del
suelo, porque ahora ya no hay edificación porque está derruida a instancias del
Ayuntamiento, que le obligamos a derruirla ya hace tiempo, porque generaba
problemas, que da fachada a carretera de Santa Eulalia, el propietario de ese suelo
tiene derechos, esos derechos o se le compran o se ejercen, entonces, lo que
entendemos y ahí podemos estar de acuerdo en que no estemos de acuerdo, es
que lo que hacemos es someter esos derechos a una regulación especial, que
seguro que no es del agrado del propietario, en el que le decimos, oiga, usted la
zona de bajos comerciales y tal, debe renunciar a ella, porque nosotros lo que
queremos es hacer permeable y que la fachada de carretera de Santa Eulalia, una
calle razonablemente importante en el barrio de Santa Eulalia, tenga una fachada
continua, ahora que tenga una permeabilidad hacia la zona verde.
Usted dice, no, yo lo que querría es que ahí no se edificara nada, que ustedes le
compraran todo el precio del techo a ese propietario y que ese trozo que él va a
edificar también lo hicieran verde, perfecto, eso tiene un coste, muy bien, muy bien,
ya está, quiero decir, esa es la diferencia. Pero que quede claro, se amplía la zona
verde, se consolidan, no se consolidan, se le otorgan derechos a los vecinos de la
calle Santiago Rusiñol que hoy tienen un problema y con esta modificación se les
resuelve el problema, sin aprobar esta modificación el problema seguirá
persistiendo, cuando esos señores quieran hipotecar su vivienda para pedir un
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crédito, les pondrán todos los problemas del mundo porque su vivienda, donde está
edificada pone que es un vial y cuando esos señores quieran vender su vivienda,
porque quieren traspasarla, porque quieren irse a vivir a otro sitio, si tiene un valor
equis, tendrá menos valor, porque es un vial.

SRA. ALCALDESSA
Gracias Sr. Belver. En todo caso, este punto no ha quedado aprobado, porque
requería mayoría absoluta, por tanto, puede estar bien tranquilo Sr. García, porque
no se ejecutará el Plan que se ha aprobado…, pues me parece muy bien, pero para
información de todo el mundo que sepa, por si hay alguien que no lo sabe, que no
se ha aprobado el punto. Pasamos a la segunda parte que es: “Control i fiscalització
dels òrgans de govern, mocions, participació, precs i preguntes.”

ALCALDIA-PRESIDÈNCIA
ACORD 1.- RELATIU A DONAR COMPTE DE LA NOVA COMPOSICIÓ
NOMINAL DE LES COMISSIONS PERMANENTS DE PRESIDÈNCIA I DE DRETS
I TERRITORI.
Es dóna compte de l’acord 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:
L’Alcaldessa-Presidenta, en exercici de les facultats de control i fiscalització dels
òrgans de govern que corresponen al Ple, en aplicació de l’article 65.5 del
Reglament orgànic del Ple, es DÓNA COMPTE AL PLE del Decret de l’Alcaldia
número 8737/2016, de 27 d’octubre, que literalment diu:
“VIST que el Ple de l'Ajuntament, en sessió extraordinària de 19 de juny de 2015,
convocat com a Ple d’organització segons les previsions de l’art. 38.c) del Reial
Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament
d’Organització, Funcionament i Regim Jurídic de les Entitats locals, va acordar la
constitució i composició genèrica de les Comissions que determina l’article 122 de
la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, amb caràcter
d’òrgans complementaris de l’ajuntament.
ATÈS que mitjançant Decret de l’Alcaldia número 5542/2015 de 25 de juny, es va
acordar la delegació de les presidències i vicepresidències de les comissions
permanents, de la comissió de competències delegades del Ple, de la comissió
especial de comptes i de la comissió especial de suggeriments i reclamacions, així
com es va determinar la seva composició nominal.
ATÈS que el Ple de l’Ajuntament en sessió ordinària de 24 de novembre de 2015 va
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acordar modificar la composició genèrica de les comissions permanents de
presidència i de drets i territori, de la comissió de competències delegades del Ple,
de la comissió especial de comptes i de la comissió especial de suggeriments i
reclamacions com a conseqüència de la dissolució del grup polític municipal
Guanyem L’Hospitalet i la condició de no adscrits dels regidors que l’integraven.
ATESES les modificacions en la composició de les diferents comissions del Ple, per
incorporació dels regidors no adscrits, per Decret de l’Alcaldia núm. 9800/2015, de
9 de desembre; per canvi de la representació del Grup Municipal del Partit Popular,
per Decret de l’Alcaldia núm. 6114/2016, de 18 de juliol i per canvi de la
representació del Grup Municipal del PSC i posterior esmena segons Decrets de
l’Alcaldia núm. 6412/2016, de 2 d’agost i 6881/2016, de 14 de setembre.
VIST l’escrit de 18 d’octubre de 2016, Registre general d’entrada 57874, mitjançant
el qual es comunica, per part del portaveu del grup polític municipal del Partit
Popular, el canvi dels representants d’aquest grup polític en les comissions
permanents de presidència i de drets i territori.
ATÈS que l’article 65.5 del Reglament orgànic del Ple vigent (BOP 12/01/2012)
estableix que l’Alcaldia per mitjà de Decret recollirà la composició nominal de les
diferents comissions creades pel Ple i d’aquest es donarà compte al Ple en la
primera sessió que tingui lloc.
Aquesta Alcaldia-Presidència, fent ús de les facultats que em confereix l’article
124.4.k) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim local,
DISPOSO:
PRIMER.- DECLARAR la modificació en la composició de la Comissió Permanent
de Presidència, per incorporar la modificació dels representants del grup polític
municipal del PP, de conformitat amb el detall següent:
COMISSIÓ PERMANENT DE PRESIDÈNCIA
Presidenta: L’Alcaldessa, Sra. Núria Marín Martínez
Vocals:
a) Per part del Grup Polític Municipal del PSC-CP:
1. Sr. Francesc Josep Belver Vallés (vicepresident)
2. Sr. Manuel Brinquis Pérez
3. Sr. José Maria Garcia Mompel
4. Sra. Rocio Ramírez Pérez
5. Sr. Jaume Graells Veguin
6. Sra. M. Angeles Sariñena Hidalgo
b) Per part del Grup Polític Municipal de Ciutadans:
1. Sr. Miguel Manuel Garcia Valle
2. Sr. Rainaldo Ruiz Narvaez
c) Per part del Grup Polític Municipal de ICV-EUiA-Piratas-E:
1. Sra. Ana González Montes
2. Sra. Juliana Carballeira Pascual
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d) Per part del Grup Polític Municipal del PP:
1. Sr. Pedro Alonso Navarro
2. Sr. Francisco Javier Martín Hermosin
e) Per part del Grup Polític Municipal d’ERC:
1. Sr. Antoni Garcia i Acero
f) Per part del Grup Polític Municipal de CiU:
1. Sr. Jordi Monrós i Ibáñez
g) Per part del Grup Polític Municipal de la CUP-Poble Actiu:
1. Sr. Christian Giménez Márquez
h) Regidor no adscrit:
1. Sr. Rafael Jiménez Ariza
Secretari/a: El Secretari General del Ple o funcionari en qui delegui
SEGON.- DECLARAR la modificació en la composició de la Comissió Permanent
de Drets i Territori, per incorporar la modificació dels representants del grup polític
municipal del PP, de conformitat amb el detall següent:
COMISSIÓ PERMANENT DE DRETS I TERRITORI
President: Sr. Francesc Josep Belver Vallés
Vocals:
a) Per part del Grup Polític Municipal del PSC-CP:
1. Sr. Cristian Alcazar Esteban (vicepresident)
2. Sr. José Castro Borrallo
3. Sr. Jaume Graells Veguin
4. Sr. Jesús Husillos Gutiérrez
5. Sra. Maria Angeles Sariñena Hidalgo
6. Sr. David Quirós Brito
b) Per part del Grup Polític Municipal de Ciutadans:
1. Sr. Jesús Amadeo Martín González
2. Sra. Maria Carmen Esteban Fernández
c) Per part del Grup Polític Municipal de ICV-EUiA-Piratas-E:
1. Sra. Ana González Montes
2. Sr. Iván Nieto Martínez
d) Per part del Grup Polític Municipal del PP:
1. Sra. Sonia Esplugas González
2. Sr. Pedro Alonso Navarro
e) Per part del Grup Polític Municipal d’ERC:
1. Sr. Antoni Garcia i Acero
f) Per part del Grup Polític Municipal de CiU:
1. Sr. Jordi Monrós i Ibáñez
g) Per part del Grup Polític Municipal de la CUP-Poble Actiu:
1. Sr. Christian Giménez Márquez
h) Regidor no adscrit:
1. Sra. Cristina Santon Ramiro
Secretari/a: El Secretari General del Ple o funcionari en qui delegui
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TERCER.- DECLARAR la vigència de la composició de la resta de comissions del
Ple establerta als Decrets 9800/2015, de 9 de desembre i 6114/2016, de 18 de
juliol.
QUART.- La nova composició nominal de la comissió permanent de Presidència i
de la comissió permanent de Drets i Territori tindrà efectes des de la data del
present Decret.
CINQUÈ.- Donar compte al Ple en la primera sessió que tingui lloc, per al seu
coneixement i als efectes adients, en compliment de l’article 65.5 del Reglament
orgànic del ple vigent.
SISÈ.- Notificar aquest Decret als/a les Portaveus dels grups polítics municipals i
als/a les Regidors/es designats/es, així com a l’Alcaldia, a la Secretaria General del
Ple, a la Intervenció General Municipal i a la Tresoreria.
SETÈ.- Posar aquest Decret en coneixement de la resta dels/ de les regidors/res i
de la resta de les àrees mitjançant la publicació en la Intranet.”

ACORD 2.- RELATIU A LA MODIFICACIÓ DE LA COMPOSICIÓ DEL
PLENARI DEL CONSELL DE CIUTAT DE L’HOSPITALET DE LLOBREGAT,
ACTUALMENT DETERMINADA PER ACORD DEL PLE DE 23 DE FEBRER DE
2016.
Es dóna compte de l’acord que es transcriu seguidament, i sotmès a votació
s'aprova amb 22 vots a favor dels representants del PSC-CP, Srs./Sres. Núria
Marín Martínez, Francesc J. Belver Valles, Cristian Alcázar Esteban, José Castro
Borrallo, Manuel Brinquis Pérez, José M. García Mompel, Jaume Graells Veguin,
Jesús Husillos Gutierrez, M. Ángeles Sariñena Hidalgo, Rocío Ramírez Pérez i
David Quirós Brito; dels representants de CIUTADANS, Srs./Sres. Miguel Manuel
García Valle, M. Carmen Esteban Fernández, Rainaldo Ruiz Narvaez i Jesús
Amadeo Martín González; dels representants d’ICV-EUiA-PIRATES-E, Srs./Sres.
Ana González Montes, Juliana Carballeira Pascual i Ivan Nieto Martínez; dels
representants d’ERC-AM, Srs./Sres. Antoni García i Acero i Jorge García i Muñoz; i
dels REGIDORS NO ADSCRITS, Srs./Sres. Rafael Jiménez Ariza i Cristina Santón
Ramiro; i amb 5 vots d’abstenció dels representants del PP, Srs/Sres. Sonia
Esplugas González, Pedro Alonso Navarro i Fco. Javier Martín Hermosín; del
representant de CiU, Sr. Jordi Monrós Ibáñez; i del representant de la CUP-PA, Sr.
Christian Giménez Marquez; assistents presents en el moment de la votació,
adoptant-se els acords que figuren en la seva part dispositiva:
ATÈS que per acord de l’Ajuntament en Ple de data 29 de gener de 2013 es va
acordar l’aprovació definitiva del Reglament orgànic de Participació Ciutadana de
L’Hospitalet de Llobregat, el qual inclou, entre d’altres, la regulació jurídica del
Consell de ciutat previst com a òrgan obligatori per als municipis de gran població a
l’article 131 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril reguladora de les bases de règim local.
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ATÈS que el 25 de febrer de 2013 es va publicar al BOP integrament el text del
Reglament definitivament aprovat, la qual cosa determina, de conformitat amb la
disposició final del Reglament, que la seva vigència s’inicia el dia següent a la seva
publicació al BOP, és a dir, el dia 26 de febrer de 2013.
ATÈS que en compliment del que disposa l’article 49 de l’esmentat reglament,
l’Alcaldia per Decret 7761/2015, de 7 d’octubre va iniciar el procediment per a la
constitució del Consell de Ciutat de L’Hospitalet de Llobregat incorporant el
calendari de les operacions de constitució del plenari del Consell.
ATÈS que per acord del Ple de l’Ajuntament, en sessió ordinària de 23 de febrer de
2016, es van nomenar els membres del Plenari del Consell de Ciutat.
VIST que l’article 48 del reglament orgànic de participació ciutadana estableix la
composició del Plenari del consell de ciutat que inclou a l’apartat b. els/les
Tinents/es d’Alcaldia, regidors/es de govern i regidors/es presidents/es de Districte i
que segons l’article 49.2.b. en formaran part per raó del seu càrrec mentre ostentin
aquesta condició.
ATÈS que el Ple en sessió de 28 de juny de 2016 va prendre raó i es va donar per
assabentat de la renúncia al càrrec de regidora formulada per la Sra. Mercè Perea i
Conillas.
ATÈS que al Ple de 26 de juliol de 2016 va prendre possessió del càrrec de regidor
el Sr. David Quirós Brito, que per Decret de l’Alcaldia 6375/2016, de 26 de juliol, va
ser designat Regidor de Govern de Cultura i d’Innovació Social i Regidor President
del Districte III (Santa Eulàlia-Gran Via).
VIST que l’article 48.a. del dit reglament estableix que formen part del plenari del
consell, com a vocals, un/a regidor/a en representació de cadascun dels grups
polítics municipals constituïts en el si de la corporació i que segons l’article 49.2.a,
la designació s’efectuarà per escrit signat pel/per la portaveu.
VIST que per escrit de 28 de juny de 2016, el portaveu del grup polític municipal del
Partit Popular, va comunicar a la Secretaria del Consell de Ciutat, la modificació del
representant del referit grup polític al Consell, designant al efecte al Sr. Francisco
Javier Martín Hermosin.
VIST el certificat emès per la Secretària del Consell Municipal de Serveis Socials,
relatiu a l’acord del Plenari de 1 de juny de 2016 pel qual, de conformitat amb
l’article 48.1 del reglament de participació ciutadana, es designa a la Sra.
Montserrat Ferrer Gómez, com a representant del Consell Municipal de Serveis
Socials al Plenari del Consell de Ciutat.
ATÈS que l’article 49.1 del reglament orgànic de participació ciutadana determina
que s’elevarà al Ple municipal la proposta de nomenament dels membres del
Consell de Ciutat.
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El Ple, a proposta de l’Alcaldia-Presidència i amb el dictamen previ de la comissió
permanent de presidència,
ACORDA:
PRIMER.- NOMENAR membre del Plenari del Consell de Ciutat, com a Regidor de
Govern i Regidor President del Districte III (Santa Eulàlia-Gran Via), al regidor Sr.
David Quirós Brito.
SEGON.- NOMENAR membre del Plenari del Consell de Ciutat, en representació
del grup polític municipal del Partit Popular al Sr. Francisco Javier Martín Hermosin.
TERCER.- NOMENAR membre del Plenari del Consell de Ciutat, en representació
del Consell Municipal de Serveis Socials, a la Sra. Montserrat Ferrer Gómez.
QUART.- DECLARAR vigent el nomenament de la resta de membres del plenari
del Consell de Ciutat, determinat pel Ple de l’Ajuntament en sessió de 23 de febrer
de 2016.
CINQUÈ.- NOTIFICAR aquest acord a les persones designades i donar trasllat a
l’Alcaldia Presidència i a la Secretaria del Consell de Ciutat.
SISÈ.- Publicar aquest acord a la pàgina web municipal.

COORDINACIÓ, PLANIFICACIÓ, DESENVOLUPAMENT
ECONÒMIC I OCUPACIÓ
ACORD 3.- PER A L’APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL
DE PGM A L’ÀMBIT DISCONTINU DE LA CANTONADA DELS CARRERS DE
SANTA EULÀLIA I DE SANTIAGO RUSIÑOL I DE LA PLAÇA FRANCESC
MACIÀ AL BARRI DE SANTA EULÀLIA, DISTRICTE III DE L’HOSPITALET.
Es dóna compte de l’acord que es transcriu seguidament, i sotmès a votació no
s'aprova per manca de majoria absoluta exigida en l’article 123.2 de la llei
7/1985 de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, essent el resultat de la
votació de 13 vots a favor dels representants del PSC-CP, Srs./Sres. Núria Marín
Martínez, Francesc J. Belver Valles, Cristian Alcázar Esteban, José Castro Borrallo,
Manuel Brinquis Pérez, José M. García Mompel, Jaume Graells Veguin, Jesús
Husillos Gutierrez, M. Ángeles Sariñena Hidalgo, Rocío Ramírez Pérez i David
Quirós Brito; i dels REGIDORS NO ADSCRITS, Srs./Sres. Rafael Jiménez Ariza i
Cristina Santón Ramiro; amb 8 vots en contra dels representants de CIUTADANS,
Srs./Sres. Miguel Manuel García Valle, M. Carmen Esteban Fernández, Rainaldo
Ruiz Narvaez i Jesús Amadeo Martín González; dels representants d’ICV-EUiAPIRATES-E, Srs./Sres. Ana González Montes, Juliana Carballeira Pascual i Ivan
Nieto Martínez; i del representant de la CUP-PA, Sr. Christian Giménez Marquez; i
amb 6 vots d’abstenció dels representants del PP, Srs/Sres. Sonia Esplugas
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González, Pedro Alonso Navarro i Fco. Javier Martín Hermosín; dels representants
d’ERC-AM, Srs./Sres. Antoni García i Acero i Jorge García i Muñoz; i del
representant de CiU, Sr. Jordi Monrós Ibáñez; assistents presents en el moment de
la votació.
HISENDA I SERVEIS CENTRALS
ACORD 4.- RELATIU A L’APROVACIÓ DE LA RECTIFICACIÓ DE
L’INVENTARI CONSOLIDAT DE BÉNS I DRETS D’AQUEST AJUNTAMENT,
AMB REFERÈNCIA A 31 DE DESEMBRE DE 2015.
Es dóna compte de l’acord que es transcriu seguidament, i sotmès a votació
s'aprova amb 15 vots a favor dels representants del PSC-CP, Srs./Sres. Núria
Marín Martínez, Francesc J. Belver Valles, Cristian Alcázar Esteban, José Castro
Borrallo, Manuel Brinquis Pérez, José M. García Mompel, Jaume Graells Veguin,
Jesús Husillos Gutierrez, M. Ángeles Sariñena Hidalgo, Rocío Ramírez Pérez i
David Quirós Brito; dels representants d’ERC-AM, Srs./Sres. Antoni García i Acero i
Jorge García i Muñoz; i dels REGIDORS NO ADSCRITS, Srs./Sres. Rafael Jiménez
Ariza i Cristina Santón Ramiro; i amb 12 vots d’abstenció dels representants de
CIUTADANS, Srs./Sres. Miguel Manuel García Valle, M. Carmen Esteban
Fernández, Rainaldo Ruiz Narvaez i Jesús Amadeo Martín González; dels
representants d’ICV-EUiA-PIRATES-E, Srs./Sres. Ana González Montes, Juliana
Carballeira Pascual i Ivan Nieto Martínez; dels representants del PP, Srs/Sres.
Sonia Esplugas González, Pedro Alonso Navarro i Fco. Javier Martín Hermosín; del
representant de CiU, Sr. Jordi Monrós Ibáñez; del representant de la CUP-PA, Sr.
Christian Giménez Marquez; assistents presents en el moment de la votació,
adoptant-se els acords que figuren en la seva part dispositiva:
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.
Durant l’any 2015 es van adquirir uns béns determinats i han estat donats de baixa
uns altres, la relació dels quals es reflecteix en el document que s’adjunta a aquest
informe.
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 també s’han produït, en el període esmentat 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:
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-

Epígraf 1r, Immobles:
Altes per import de 2.600.041,64€; baixes per import d’1.584.710,12€;
modificacions de valors per import d’1.352.331€. El valor total dels elements
d’aquest epígraf en data 31 de desembre de 2015 és de 766.170.082,28€.

-

Epígraf 2n, Drets reals:
No s’ha produït cap variació durant l’any 2015. El valor total dels elements
d’aquest epígraf en data 31 de desembre de 2015 és de 9.881.249,12€.

-

Epígraf 3r, Mobles de caràcter històrico-artístic:
Altes per import de 51.700€. El valor total dels elements d’aquest epígraf a 31
de desembre de 2015 és de 2.490.295,63€.

-

Epígraf 4t, Valors mobiliaris:
Altes per import de 5.014.827,44€. El valor total dels elements d’aquest epígraf
en data 31 de desembre de 2015 és de 17.442.028,75€.

-

Epígraf 5è, Vehicles:
Altes per import de 417.243,89. El valor total dels elements d’aquest epígraf en
data 31 de desembre de 2015 és de 4.545.793,37€.

-

Epígraf 6è, Semovents:
No hi ha cap element en aquest epígraf.

-

Epígraf 7è, Mobles:
Altes per import de 476.210,72€; baixes per import de 304.506€. El valor total
dels elements d’aquest epígraf en data 31 de desembre de 2015 és de
23.104.094,04€.

-

Epígraf 8è, Béns i drets revertibles:
Altes per import d’1.441.038,63€; modificacions de valors per import de
2.065.105,38€. El valor total dels elements d’aquest epígraf en data 31 de
desembre de 2015 és de 61.892.997,14€.

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

Epígraf 1r, Immobles:
Altes per import de 2.202.540,80€; baixes per import d’1.597.523,14€;
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modificacions de valor per import de -18.331,10€. Per tant, el valor total dels
elements d’aquest epígraf en data 31 de desembre de 2015 és de
14.630.700,32€.
-

Epígraf 4t, Valors Mobiliaris:
No s’ha produït cap variació durant l’any 2015. Per tant, el valor total dels
elements d’aquest epígraf en data 31 de desembre de 2015 és de
5.437.337,47€.

-

Epígraf 8è, Béns i drets revertibles:
No s’ha produït cap variació durant l’any 2015. Per tant, el valor total dels
elements d’aquest epígraf en data 31 de desembre de 2015 és de
14.544.843,95€.

VIST l’informe emès per la cap de la Secció de Patrimoni, Assegurances i
Responsabilitat Patrimonial en data 28 d’octubre de 2016.
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, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de
Catalunya, i de l’article 105 del decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova
el Reglament de Patrimoni dels ens locals de Catalunya.
Tanmateix aquesta llei està sense adaptar al règim especial dels municipis de gran
població. I d’acord amb la disposició addicional onzena, de la Llei 7/1985, de 2
d’abril, de bases de Règim Local, les disposicions contingudes en el títol X per als
municipis de gran població prevaldran respecte de les demés normes d’igual o
inferior rang en allò que s’oposin, contradiguin o resultin incompatibles.
L’article 123 de la Llei de bases esmentada estableix les atribucions del Ple, sense
que n’hi consti cap que correspongui a règim patrimonial. I pel que fa a que pugui
ser delegada a la junta de govern, això no és possible ja que la única delegació que
pot fer el Ple es refereix a determinades atribucions de l’article 123, que com ja s’ha
dit no n’hi ha cap que faci referència al patrimoni.
Per altra banda, no li és d’aplicació la disposició addicional segona, apartat 1 del
Text refós de la Llei de contractes del sector públic, aprovat pel Real decret
legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, donat que la rectificació de l’inventari no és
un contracte patrimonial.
Per tant, per tot l’exposat, es considera que, tot i que el Text refós de la Llei
municipal i de Règim Local de Catalunya no ha estat adaptat al règim especial dels
municipis de gran població, és d’aplicació per saber qui té la competència per
aprovar la Rectificació de l’inventari municipal.
El Ple, a proposta del Tinent d’Alcaldia, titular de l’Àrea d’Hisenda i Serveis
Centrals, i amb el dictamen previ de la Comissió Permanent de Presidència,
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ACORDA:
PRIMER.- 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
NOU-CENTS VINT MILIONS CENT TRENTA-NOU MIL QUATRE-CENTS VINT-IDOS EUROS AMB SET CÈNTIMS (920.139.422,07€), amb referència a 31 de
desembre de 2015, amb els efectes legals que corresponguin. En aquesta
rectificació s’inclouen totes les incidències produïdes durant l’exercici 2015, 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. 6374/2016, de data 26 de juliol.
TERCER.- TRASLLADAR els presents acords a la Intervenció General i a la
Secretaria General.
ACORD 5.- RELATIU A DONAR-SE PER ASSABENTAT DELS INFORMES DE
TRESORERIA I D’INTERVENCIÓ, D’ACORD AMB L’ART. 5 DE LA LLEI 15/2010,
DE 5 DE JULIOL, QUE MODIFICA LA LLEI 3/2004, DE 29 DE DESEMBRE, I
L’ARTICLE 10 DE LA LLEI 25/2013, DE 27 DE DESEMBRE, SOBRE ELS
TERMINIS DE PAGAMENT ALS PROVEÏDORS I LA GESTIÓ DE LES
FACTURES, REFERITS AL 30.09.2016 (3ER TRIMESTRE 2016).
Es dóna compte de l’acord 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 la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de
desembre, per la que s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les
operacions comercials, va entrar en vigor el 7/7/2010 i que estableix en l’article 4.3
que els Tresorers, o en el seu defecte, els Interventors de les Corporacions locals
elaboraran trimestralment un informe sobre el compliment dels terminis establerts
en la Llei pel compliment del pagament de les obligacions de cada Entitat local, que
inclourà necessàriament el nombre i quantia global de les obligacions pendents en
les que s’està incomplint el termini.
Atès que l’article 10 de la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d’impuls de la factura
electrònic i creació del registre de factures en el sector Públic preveu que l’òrgan
que tingui atribuïda la funció de comptabilitat efectuarà requeriments periòdics
d’actuació respecte de les factures pendents de reconeixement de l’obligació per les
quals hagin transcorregut més de tres mesos des de que van ser anotades al
registre de factures i no s’ha efectuat el reconeixement de l’obligació.
Atès que l’informe al què es fa esment al paràgraf anterior ja s’ha retut a la
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Intervenció General.
Atès el que disposa la Instrucció reguladora de la gestió del Registre centralitzat de
factures i demès documents emesos pels contractistes aprovada pel Ple municipal
el 22 de febrer de 2011, i que per part de la Intervenció general s’ha rebut l’informe
al qual fa referència l’article 10.2 de la Llei 25/2013, de 27 de desembre..
Vistos els informes de la Tresoreria i de la Intervenció General de l’Ajuntament.
El Ple, a proposta del Tinent d’Alcaldia de l’Àrea d’Hisenda i Serveis Centrals, i amb
el dictamen previ de la Comissió Permanent de Presidència,
ACORDA:
PRIMER. Donar-se per assabentat de l’informe elaborat pel Tresorer municipal
sobre el compliment dels terminis de pagament de les obligacions de l’Ajuntament
de l’Hospitalet de Llobregat, així com el relatiu als ens dependents, efectuat sobre la
informació facilitada pels responsables dels mateixos, d’acord amb el que disposa
l’article 4.3 de la Llei 15/2010, de 5 de juliol, així com de la incorporació al mateix de
la relació de factures o documents justificatius presentats pels contractistes,
elaborada per la Intervenció General, respecte dels quals hagi transcorregut més de
tres mesos des de l’anotació a l’esmenta registre i no s’hagin tramitat els
corresponents expedients de reconeixement de l’obligació, a 30 de setembre de
2016 (3er Trimestre 2016).
SEGON. Remetre al Departament d’Economia i Finances de la Generalitat de
Catalunya, i al Ministerio de Economía y Hacienda, d’acord amb el previst en
l’article 4.4 de la Llei 15/2010, de 5 de juliol de 2010, l’infome emès per la Tresoreria
General.
BENESTAR I DRETS SOCIALS
REGIDORIA DE GOVERN DE BENESTAR SOCIAL
ACORD 6.- RELATIU A LA IMPOSICIÓ DE SANCIÓ LA SRA. D.M.R. PER
INFRACCIÓ DE LA LLEI 10/99 SOBRE TINENÇA DE GOSSOS CONSIDERATS
POTENCIALMENT PERILLOSOS, PER UN IMPORT DE 300 EUROS – EX, 52/16
VR.
Es dóna compte de l’acord que es transcriu seguidament, i sotmès a votació
s'aprova amb 26 vots a favor dels representants del PSC-CP, Srs./Sres. Núria
Marín Martínez, Francesc J. Belver Valles, Cristian Alcázar Esteban, José Castro
Borrallo, Manuel Brinquis Pérez, José M. García Mompel, Jaume Graells Veguin,
Jesús Husillos Gutierrez, M. Ángeles Sariñena Hidalgo, Rocío Ramírez Pérez i
David Quirós Brito; dels representants de CIUTADANS, Srs./Sres. Miguel Manuel
García Valle, M. Carmen Esteban Fernández, Rainaldo Ruiz Narvaez i Jesús
Amadeo Martín González; dels representants d’ICV-EUiA-PIRATES-E, Srs./Sres.
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Ana González Montes, Juliana Carballeira Pascual i Ivan Nieto Martínez; dels
representants del PP, Srs/Sres. Sonia Esplugas González, Pedro Alonso Navarro i
Fco. Javier Martín Hermosín; dels representants d’ERC-AM, Srs./Sres. Antoni
García i Acero i Jorge García i Muñoz; del representant de CiU, Sr. Jordi Monrós
Ibáñez; i dels REGIDORS NO ADSCRITS, Srs./Sres. Rafael Jiménez Ariza i
Cristina Santón Ramiro; i amb 1 vot d’abstenció del representant de la CUP-PA,
Sr. Christian Giménez Marquez; assistents presents en el moment de la votació,
adoptant-se els acords que figuren en la seva part dispositiva:

VIST que mitjançant Resolució núm. 6258/2016, de 21 de juliol, es va incoar el
present procediment sancionador contra la Sra. D.M.R., amb DNI 46973595M i
domicili al carrer Cardenal Reig, 19 3er. 4a. de Barcelona.
VIST que l’esmentada resolució i la proposta adjunta van ser objecte de diversos
intents infructuosos de notificació entre els dies 1 i 3 d’agost de 2016; per això i als
efectes de l’art. 59.5 de la llei 30/1992, LRJ-PAC, es van notificar mitjançant
publicació al BOE del dia 8 d’octubre de 2016.
VIST que no consta la presentació de cap al·legació ni la proposició de cap mitjà de
prova per part de la imputada, en el termini de deu dies atorgat a tal efecte.
VISTA la proposta de resolució de la Sra. instructora del procediment de 18.10.2016
VIST l’informe de l’Assessoria Jurídica del Servei de Salut de 19.10.2016
El Ple, a proposta del Regidor de Govern de Benestar Social i amb el dictamen
previ de la Comissió Permanent de Drets i Territori.
ACORDA,
PRIMER.- Declarar provats els fets següents i formular la següent proposta
definitiva de qualificació de les infraccions i de sancions, mantenint en els seus
termes la Resolució d’incoació i la Proposta de resolució adjunta a la mateixa:
SEGON.- IMPOSAR a la Sra. D.M.R., amb DNI 46973595M i domicili al carrer
Cardenal Reig, 19 3er. 4a. de Barcelona, la comissió de la infracció que es descriu 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, que es
qualifica com a GREU (art. 7 llei 10/1999), i correspon una sanció de
300,00.-euros (art. 11 Llei 10/1999).
RESPONSABILITAT: Es considera responsable dels fets, la Sra. D.M.R., amb DNI
4697359-M i domicili al carrer Cardenal reig, núm. 19, 3r 4a de Barcelona, en
aplicació de l’art 130 de la llei 30/1992, LRJ-PAC.
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TERCER.- COMUNICAR la present
Instructora i a la Intervenció General.

resolució a la persona interessada, a la

ACORD 7.- RELATIU A LA IMPOSICIÓ DE SANCIÓ AL SR. O.G.C. PER
INFRACCIÓ DE LA LLEI 10/99 SOBRE TINENÇA DE GOSSOS CONSIDERATS
POTENCIALMENT PERILLOSOS, PER UN IMPORT DE 300 EUROS – EX, 169/15
VR.
Es dóna compte de l’acord que es transcriu seguidament, i sotmès a votació
s'aprova amb 26 vots a favor dels representants del PSC-CP, Srs./Sres. Núria
Marín Martínez, Francesc J. Belver Valles, Cristian Alcázar Esteban, José Castro
Borrallo, Manuel Brinquis Pérez, José M. García Mompel, Jaume Graells Veguin,
Jesús Husillos Gutierrez, M. Ángeles Sariñena Hidalgo, Rocío Ramírez Pérez i
David Quirós Brito; dels representants de CIUTADANS, Srs./Sres. Miguel Manuel
García Valle, M. Carmen Esteban Fernández, Rainaldo Ruiz Narvaez i Jesús
Amadeo Martín González; dels representants d’ICV-EUiA-PIRATES-E, Srs./Sres.
Ana González Montes, Juliana Carballeira Pascual i Ivan Nieto Martínez; dels
representants del PP, Srs/Sres. Sonia Esplugas González, Pedro Alonso Navarro i
Fco. Javier Martín Hermosín; dels representants d’ERC-AM, Srs./Sres. Antoni
García i Acero i Jorge García i Muñoz; del representant de CiU, Sr. Jordi Monrós
Ibáñez; i dels REGIDORS NO ADSCRITS, Srs./Sres. Rafael Jiménez Ariza i
Cristina Santón Ramiro; i amb 1 vot d’abstenció del representant de la CUP-PA,
Sr. Christian Giménez Marquez; assistents presents en el moment de la votació,
adoptant-se els acords que figuren en la seva part dispositiva:

VIST que mitjançant Resolució núm. 6910/2016 de 14 de setembre, es va incoar el
present procediment sancionador contra el Sr. O.G.C., amb DNI 38451218W i
domicili al carrer Galvany, 18 àtic 2a. de l’Hospitalet.
VIST que l’esmentada resolució va ser objecte de notificació a l’imputat el dia
23/09/2016.
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.
VISTA la proposta de resolució de la Sra. instructora del procediment de 17.10.2016
VIST l’informe de l’Assessoria Jurídica del Servei de Salut de 18.10.2016
El Ple, a proposta del Regidor de Govern de Benestar Social i amb el dictamen
previ de la Comissió Permanent de Drets i Territori.
ACORDA,
PRIMER.-

Declarar provats els fets següents i formular la següent proposta
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definitiva de qualificació de les infraccions i de sancions, mantenint en els seus
termes la Resolució d’incoació i la Proposta de resolució adjunta a la mateixa:
SEGON.- IMPOSAR al Sr. O.G.C., amb DNI 38451218W i domicili al carrer
Galvany, 18 àtic 2a. de l’Hospitalet, la comissió de la infracció que es descriu 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, que es
qualifica com a GREU (art. 7 llei 10/1999), i correspon una sanció de
300,00.-euros (art. 11 Llei 10/1999).
RESPONSABILITAT: Es considera responsable dels fets, O.G.C., amb domicili al
carrer Galvany, 18 àtic 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.
ACORD 8.- RELATIU A LA IMPOSICIÓ DE SANCIÓ EL SR. F.E.L.R. PER
INFRACCIÓ DE LA LLEI 10/99 SOBRE TINENÇA DE GOSSOS CONSIDERATS
POTENCIALMENT PERILLOSOS, PER UN IMPORT DE 150,25 EUROS – EX.
75/16AM.
Es dóna compte de l’acord que es transcriu seguidament, i sotmès a votació
s'aprova amb 26 vots a favor dels representants del PSC-CP, Srs./Sres. Núria
Marín Martínez, Francesc J. Belver Valles, Cristian Alcázar Esteban, José Castro
Borrallo, Manuel Brinquis Pérez, José M. García Mompel, Jaume Graells Veguin,
Jesús Husillos Gutierrez, M. Ángeles Sariñena Hidalgo, Rocío Ramírez Pérez i
David Quirós Brito; dels representants de CIUTADANS, Srs./Sres. Miguel Manuel
García Valle, M. Carmen Esteban Fernández, Rainaldo Ruiz Narvaez i Jesús
Amadeo Martín González; dels representants d’ICV-EUiA-PIRATES-E, Srs./Sres.
Ana González Montes, Juliana Carballeira Pascual i Ivan Nieto Martínez; dels
representants del PP, Srs/Sres. Sonia Esplugas González, Pedro Alonso Navarro i
Fco. Javier Martín Hermosín; dels representants d’ERC-AM, Srs./Sres. Antoni
García i Acero i Jorge García i Muñoz; del representant de CiU, Sr. Jordi Monrós
Ibáñez; i dels REGIDORS NO ADSCRITS, Srs./Sres. Rafael Jiménez Ariza i
Cristina Santón Ramiro; i amb 1 vot d’abstenció del representant de la CUP-PA,
Sr. Christian Giménez Marquez; assistents presents en el moment de la votació,
adoptant-se els acords que figuren en la seva part dispositiva:

VIST que mitjançant Resolució núm. 6367/2016, de 26 de juliol, es va incoar el
present procediment sancionador contra el Sr. F.E.L.R. amb DOI X-8504148-J i
domicili a l’Av. Severo Ochoa, núm. 112, entresòl 3a de l’Hospitalet.
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VIST que l’esmentada resolució i la proposta adjunta van ser objecte de diversos
intents infructuosos de notificació entre els dies 9 i 10 d’agost de 2016; per això i als
efectes de l’art. 59.5 de la llei 30/1992, LRJ-PAC, es van notificar mitjançant
publicació al BOE del dia 14 de setembre de 2016.
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.
VISTA la proposta de resolució de la Sra. instructora del procediment de 13.10.2016
VIST l’informe de l’Assessoria Jurídica del Servei de Salut de 19.10.2016
El Ple, a proposta del Regidor de Govern de Benestar Social i amb el dictamen
previ de la Comissió Permanent de Drets i Territori.
ACORDA,
PRIMER.- Declarar provats els fets següents i formular la següent proposta
definitiva de qualificació de les infraccions i de sancions, mantenint en els seus
termes la Resolució d’incoació i la Proposta de resolució adjunta a la mateixa:
SEGON.- IMPOSAR al Sr. F.E.L.R. amb DOI X-8504148-J i domicili a l’Av. Severo
Ochoa, núm. 112, entresòl 3a de l’Hospitalet, la comissió de la infracció que es
descriu 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, que es
qualifica com a GREU (art. 7 llei 10/1999), i correspon una sanció de
150,25.-euros (art. 11 Llei 10/1999).
RESPONSABILITAT: Es considera responsable dels fets, el Sr. F.E.L.R. amb DOI
X-8504148-J i domicili a l’Av. Severo Ochoa, núm. 112, entresòl 3a 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.
ACORD 9.- RELATIU A LA IMPOSICIÓ DE SANCIÓ EL SR. K.M.R. PER
INFRACCIÓ DE LA LLEI 10/99 SOBRE TINENÇA DE GOSSOS CONSIDERATS
POTENCIALMENT PERILLOSOS, PER UN IMPORT DE 150,25 EUROS – EX.
83/16AM.
Es dóna compte de l’acord que es transcriu seguidament, i sotmès a votació
s'aprova amb 26 vots a favor dels representants del PSC-CP, Srs./Sres. Núria
Marín Martínez, Francesc J. Belver Valles, Cristian Alcázar Esteban, José Castro
Borrallo, Manuel Brinquis Pérez, José M. García Mompel, Jaume Graells Veguin,
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Jesús Husillos Gutierrez, M. Ángeles Sariñena Hidalgo, Rocío Ramírez Pérez i
David Quirós Brito; dels representants de CIUTADANS, Srs./Sres. Miguel Manuel
García Valle, M. Carmen Esteban Fernández, Rainaldo Ruiz Narvaez i Jesús
Amadeo Martín González; dels representants d’ICV-EUiA-PIRATES-E, Srs./Sres.
Ana González Montes, Juliana Carballeira Pascual i Ivan Nieto Martínez; dels
representants del PP, Srs/Sres. Sonia Esplugas González, Pedro Alonso Navarro i
Fco. Javier Martín Hermosín; dels representants d’ERC-AM, Srs./Sres. Antoni
García i Acero i Jorge García i Muñoz; del representant de CiU, Sr. Jordi Monrós
Ibáñez; i dels REGIDORS NO ADSCRITS, Srs./Sres. Rafael Jiménez Ariza i
Cristina Santón Ramiro; i amb 1 vot d’abstenció del representant de la CUP-PA,
Sr. Christian Giménez Marquez; assistents presents en el moment de la votació,
adoptant-se els acords que figuren en la seva part dispositiva:

VIST que mitjançant Resolució núm. 6364/2016, de 26 de juliol, es va incoar el
present procediment sancionador contra el Sr. K.M.R., amb DNI 46467524-A i
domicili al carrer General Prim, núm. 50, 1r D de l’Hospitalet.
VIST que l’esmentada resolució i la proposta adjunta van ser objecte de diversos
intents infructuosos de notificació entre els dies 19 i 22 d’agost de 2016; per això i
als efectes de l’art. 59.5 de la llei 30/1992, LRJ-PAC, es van notificar mitjançant
publicació al BOE del dia 14 de setembre de 2016.
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.
VISTA la proposta de resolució de la Sra. instructora del procediment de 13.10.2016
VIST l’informe de l’Assessoria Jurídica del Servei de Salut de 19.10.2016
El Ple, a proposta del Regidor de Govern de Benestar Social i amb el dictamen
previ de la Comissió Permanent de Drets i Territori.
ACORDA,
PRIMER.- Declarar provats els fets següents i formular la següent proposta
definitiva de qualificació de les infraccions i de sancions, mantenint en els seus
termes la Resolució d’incoació i la Proposta de resolució adjunta a la mateixa:
SEGON.- IMPOSAR al Sr. K.M.R., amb DNI 46467524-A i domicili al carrer General
Prim, núm. 50, 1r D de l’Hospitalet, la comissió de la infracció que es descriu 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, que es
qualifica com a GREU (art. 7 llei 10/1999), i correspon una sanció de
150,25.-euros (art. 11 Llei 10/1999).
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RESPONSABILITAT: Es considera responsable dels fets, el Sr. K.M.R., amb DNI
46467524-A i domicili al carrer General Prim, núm. 50, 1r D 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.

ACORD 10.- RELATIU A LA IMPOSICIÓ DE SANCIÓ AL SR. L.M.R. PER
INFRACCIÓ DE LA LLEI 10/1999 SOBRE TINENÇA DE GOSSOS
CONSIDERATS POTENCIALMENT PERILLOSOS, PER UN IMPORT DE 100
EUROS. – EXP. SA 18/16 PA.
Es dóna compte de l’acord que es transcriu seguidament, i sotmès a votació
s'aprova amb 26 vots a favor dels representants del PSC-CP, Srs./Sres. Núria
Marín Martínez, Francesc J. Belver Valles, Cristian Alcázar Esteban, José Castro
Borrallo, Manuel Brinquis Pérez, José M. García Mompel, Jaume Graells Veguin,
Jesús Husillos Gutierrez, M. Ángeles Sariñena Hidalgo, Rocío Ramírez Pérez i
David Quirós Brito; dels representants de CIUTADANS, Srs./Sres. Miguel Manuel
García Valle, M. Carmen Esteban Fernández, Rainaldo Ruiz Narvaez i Jesús
Amadeo Martín González; dels representants d’ICV-EUiA-PIRATES-E, Srs./Sres.
Ana González Montes, Juliana Carballeira Pascual i Ivan Nieto Martínez; dels
representants del PP, Srs/Sres. Sonia Esplugas González, Pedro Alonso Navarro i
Fco. Javier Martín Hermosín; dels representants d’ERC-AM, Srs./Sres. Antoni
García i Acero i Jorge García i Muñoz; del representant de CiU, Sr. Jordi Monrós
Ibáñez; i dels REGIDORS NO ADSCRITS, Srs./Sres. Rafael Jiménez Ariza i
Cristina Santón Ramiro; i amb 1 vot d’abstenció del representant de la CUP-PA,
Sr. Christian Giménez Marquez; assistents presents en el moment de la votació,
adoptant-se els acords que figuren en la seva part dispositiva:
ATÈS que, mitjançant Resolució núm. 6700/2016, de 12 de setembre, es va incoar
el present procediment sancionador contra el Sr. L..M.R., amb DNI 44192881-Z i
domicili a l’Av. Amèrica, núm. 21, 6è 1a de l’Hospitalet; l’esmentada resolució i la
proposta adjunta van ser notificades a l’interessat amb data 23/9/2016, com així
consta en la corresponent diligència de notificació.
VIST que consta que, amb data 14/10/2016, l’interessat va comparèixer
personalment en les dependències del Servei de Salut per fer al·legacions,
juntament amb la Sra. M.G.Q. (DNI 46752240-W), aquesta última en qualitat de
testimoni dels fets objecte del present procediment.
En l’esmentada compareixença, la testimoni manifesta que estava present en el lloc
i moment dels fets i que el gos de l’interessat es trobava en dolentes condicions
físiques, per la qual cosa el Sr. M. el va deslligar un moment i li va treure el morrió
perquè l’animal, -que es trobava exhaust-, pogués beure aigua de la font. En aquell
moment van ser abordats per una patrulla de la Guàrdia Urbana. Que la situació va
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ser puntual i que en cap moment es va causar perill perquè no hi havia ningú als
voltants i el gos s’estava quiet.
ATÈS que, malgrat que les esmentades manifestacions no desvirtuen la
presumpció de veracitat de l’acta de denúncia del Servei de la Guàrdia Urbana de la
qual deriva el present procediment sancionador, sí que les mateixes tenen
credibilitat i posen de manifest unes circumstàncies que poden justificar una
modul·lació en l’import de la sanció definitiva a imposar, en aplicació del principi de
proporcionalitat que regeix el procediment administratiu sancionador.
VIST la proposta de Resolució de la Sra. Instructora de data 20.10.2016.
VIST l’informe de l’Assessoria Jurídica del Servei de Salut de 21.10.2016.
ATÈS el que disposen els arts. 89 i 131 de la llei 30/1992, LRJ-PAC
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 del Regidor de Govern de Benestar Social, i amb el dictamen
previ de la Comissió Permanent de Drets i Territori.
ACORDA:
PRIMER.- RATIFICAR la proposta definitiva de resolució, presentada per la Sra.
Instructora del procediment en data 20.10.2016 i en conseqüència declarar provats
els fets que s’hi relacionen.
SEGON.- ESTIMAR parcialment les al·legacions formulades per l’interessat en
data 14/10/2016 i MODULAR l’import de la sanció proposada inicialment, rebaixantlo en el sentit següent:
1. Portar uns 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, que es
qualifica com a GREU, i correspon una sanció de 100,00.-euros, en
aplicació del principi de proporcionalitat.
Responsabilitat: Es considera responsable dels fets, al Sr. L.M.R., amb DNI
44192881-Z i domicili a l’Av. Amèrica, núm. 21, 6è 1a de l’Hospitalet en aplicació de
l’art. 130 de la llei 30/1992, LRJ -PAC.
TERCER.- COMUNICAR el present acord a la persona interessada, a la Instructora
i a la Intervenció General.
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DESPATX OFICIAL DE DECRETS I RESOLUCIONS
ACORD 11.- DONAR COMPTE DELS DECRETS DE L’ALCALDIA I LES
RESOLUCIONS DICTADES PER DELEGACIÓ, CORRESPONENTS AL PERIODE
DEL 19 D’OCTUBRE DE 2016 A 15 DE NOVEMBRE DE 2016 QUE COMPRENEN
ELS NÚMEROS DEL 8388 AL 9241.
Es dóna compte de l’acord 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. 8388 de data 19 d’octubre al núm. 9241 de data 15 novembre
de 2016.
Les relacions dels decret i resolucions corresponents han estat tramesos als
diferents grups polítics municipals.

DESPATX OFICIAL JUNTA DE GOVERN LOCAL
ACORD 12.- DONAR COMPTE DELS ACORDS ADOPTATS PER LA JUNTA DE
GOVERN LOCAL A LES SESSIONS NÚMERO 39 DEL 25 D’OCTUBRE I
NÚMEROS 40, 41 I 42 DEL 2, 8 I 15 DE NOVEMBRE DE 2016,
RESPECTIVAMENT.
Es dóna compte de l’acord 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.
Les sessions són les corresponents als números 39, de 25 d’octubre i 40, 41 i 42 de
2,8, i 15 novembre de 2016, respectivament.
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PARTICIPACIÓ CIUTADANA
PUNT 13.INICIATIVA CIUTADANA POPULAR DE LA FEDERACIÓN DE
ASOCIACIONES DE VECINOS DE L’HOSPITALET, PER A L’IMPULS DE
MESURES
URGENTS
CONTRA
LA
DESOCUPACIÓ
PERMANENT
D’HABITATGES D’ENTITATS FINANCERES I GRANS PROPIETARIS.
En relació a la Iniciativa Ciutadana Popular sol·licitada per la Federación de
Asociaciones de Vecinos de l'Hospitalet, es produeixen les intervencions següents:

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, en primer lloc, faríem el punt número 13, s’ha presentat una Iniciativa
Ciutadana, per part de la Federació d’Associacions de Veïns, i té la paraula el Sr. P.
o la persona en qui la Federació hagi delegat. Un moment que li donem el micròfon,
si es pot identificar amb el seu nom perquè quedi constància.

SRA. E.A. (PAH CIUDAD HOSPITALET)
Sí, buenas tardes, mi nombre es E.A. y soy de la PAH Ciudad de Hospitalet y
represento también a la Federación de Vecinos de Hospitalet.
La actual crisis ha impactado de manera dramática en la vida de miles de personas,
que debido a dificultades económicas sobrevenidas no pueden cubrir sus
necesidades más básicas. Según el Instituto de Estadística de Cataluña, más de
2.178.000 personas viven en hogares en los que no se percibe ningún ingreso. Esta
situación ha llevado a miles de familias a la imposibilidad de hacer frente a las
cuotas hipotecarias o del alquiler de su hogar.
Esto se ha traducido socialmente en miles de desahucios en toda España y en
cientos de miles de personas que han visto vulnerado su derecho a una vivienda
digna, enfrentándose a situaciones de grave vulnerabilidad, precariedad extrema,
pobreza y exclusión social y residencial.
Es por estos motivos que desde la Federación de Vecinos de Hospitalet y PAH
ciudad de Hospitalet, se pone a consideración del Pleno la presente propuesta. De
acuerdo que lo que pretende reforzar lo que se está haciendo desde el
Ayuntamiento y buscar soluciones a una situación dramática. Se busca con ella
inversión en viviendas sociales, rehabilitación de edificios y que ninguna familia de
esta ciudad se vea en la calle sin un techo. Buscamos que se consigan más
alquileres sociales, para poder resolver el problema que estamos denunciando.
Proponemos:

A continuació la Sra. A. dóna lectura als acords.
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Esta es la moción que se presenta, pero sobretodo pedimos que si se aprueba no
quede en papel mojado y que no se haga de cara a la galería, que esta moción
sirva para que todos los vecinos de Hospitalet tengan un techo bajo el que poder
dormir y que se empiece a trabajar desde mañana mismo y que no se eche en el
olvido. Sabemos que si se quiere se puede. “Sí se puede”.

SRA. ALCALDESSA
Bien, gracias E., ahora daremos la palabra a todos los grupos políticos para que
expresen su posición respecto a esta iniciativa, empezaremos por el Sr. Rafa
Jiménez.

SR. JIMÉNEZ ARIZA (REGIDOR NO ADSCRIT)
Sí, gracias. Primero agradecer a la Federación de Asociaciones de Vecinos y a la
PAH Ciudad de Hospitalet, una vez más, su participación en este pleno y como
siempre, su implicación activa y positiva en la problemática de nuestros vecinos. La
protección al derecho de la vivienda es un tema recurrente en este Pleno, que se ha
abordado además desde muchas posiciones distintas y que lamentablemente
durante este último año ha sido realmente complicado abordar por los
Ayuntamientos, ya sea por falta de recursos en general o por las resoluciones del
Tribunal Constitucional, que han ido modificando nuestro marco legislativo a la hora
de emprender medidas legales contra los grandes tenedores que no ceden sus
viviendas en desuso.
En este sentido la lucha sigue, desde el movimiento asociativo y por supuesto
también desde la administración, por eso votaré a favor de esta Iniciativa
Ciudadana Popular. Una iniciativa Ciudadana que propone un debate amplio sobre
el tema y unas líneas de trabajo muy acertadas y adecuadas al marco legislativo
actual. Una iniciativa que insta a todos los movimientos, entidades y organismos, a
trabajar con una metodología común, que pretende impulsar la cesión de
inmuebles, la imposición de sanciones cuando sean necesarias y que se preocupa
en buscar sistemas para aumentar el parque municipal de vivienda y otras
alternativas habitacionales.
Les felicito por su iniciativa y tienen nuestro total apoyo. Muchas gracias.

SRA. SANTÓN RAMIRO (REGIDORA NO ADSCRITA)
A favor.
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SR. GIMÉNEZ MARQUEZ (CUP-PA)
Bé, bona tarda. En primer lloc, destacar sobretot l’última part de l’exposició, perquè
creiem que la part posterior dels acords ha estat molt encertada, el fet d’explicar
que acostuma a passar i que no hauria de passar amb allò que aprovem en aquest
Ple, ha estat molt encertat explicar-ho també des de l’exposició de la pròpia
iniciativa.
El nostre posicionament serà favorable respecte a aquesta Iniciativa ciutadana
Popular. Hem de dir, però, que ja al gener de 2014, dos anys, gairebé tres, es va
aprovar un contingut pràcticament idèntic al que es presenta en aquesta Iniciativa
Ciutadana, pràcticament idèntic. Es va aprovar la moció de mesures urgents contra
la desocupació permanent d'habitatges d'entitats financeres i grans propietaris, la
moció que estaven impulsant les Plataformes d'Afectats per la Hipoteca de tota
Catalunya, es va aprovar aquí, gener de 2014.
En aquella ocasió, al gener de 2014, la va presentar el PSC, el govern, igual que
avui fa gairebé tres anys, i es va aprovar al Ple, però encara que eren mesures
urgents, com ho són avui, s’han incomplert, s’han incomplert des de gener de 2014.
No es va fer absolutament res després d'aprovar el mateix text que ara es torna a
discutir en aquest Ple, gairebé tres anys després d’aquell cop.
Ara la urgència és tanta o més que fa 3 anys, què farà ara que el govern del PSC,
tornarà a votar, segurament, favorablement d’unes mesures que ells presentaven
en aquest Ple fa gairebé 3 anys. I per què no les han complert? De nou, habitatge i
qualitat democràtica, dos temes recurrents en l’actual equip de govern, i en els
anteriors amb el mateix color, aquests dos temes serien disposar d’eines per tal
d’aconseguir més habitatges destinats a finalitats socials i no fer-ho i aprovar
mocions al Ple, inclús presentant-les, per després no complir-les.
Està clar que donem suport a la Iniciativa Ciutadana i veïnal, i agraïm a la Federació
d’Associacions de Veïns que hagi pogut, que hagi permès que a través de la seva
petició la PAH Ciudad Hospitalet pogués presentar aquesta iniciativa, però no
confiem gens en que aquest govern local executi les mesures necessàries contra
les entitats financeres que mantenen buits centenars d'habitatges a la nostra ciutat.
No hi confiem gens. Gràcies.

SR. MONRÓS IBÁÑEZ (CiU)
Sí, bona tarda, donar la benvinguda a la Federació d’Associacions de Veïns i penso
que la millor solució era que ells presentessin aquesta Iniciativa Ciutadana Popular,
perquè el mes passat molts havien presentat aquesta moció i penso que d’això no
se n’ha de fer mai un ús partidista. Nosaltres, evidentment, votarem a favor
d’aquesta Iniciativa Ciutadana Popular, faltaria més, perquè nosaltres pensem que
aquí hi ha dos temes molt importants, un és intentar ajudar a solucionar els
problemes de la gent que els està patint en aquests moments, però també ser
capaços de generar les solucions pràctiques i efectives per possibles casos iguals
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que els que estan patint molta d’aquesta gent, per gent que li pugui passar d’ara
endavant. Aquestes mesures al final són per solucionar el problema dels que ho
estan patint, però sobretot per preservar els drets de gent que pugui passar per
aquests problemes.
I, per tant, celebrem que la Federació d’Associacions de Veïns hagi pres aquesta
iniciativa, Iniciativa Ciutadana que nosaltres recolzem i des de la Generalitat ja
s’estan fent moltes coses, jo en aquest aspecte sóc molt optimista sempre, perquè
si estic aquí representant a ciutadans que ens van votar com a formació política i al
final com a regidor que representa a tots els ciutadans de l'Hospitalet, és perquè
crec que les coses que s’aproven aquí són per fer-les i portar-les a terme, i des del
nostre partit, des del Partit Demòcrata, doncs positivament intentarem que l’equip
de govern, si s’aprova aquesta Iniciativa Ciutadana Popular, doncs a l’igual que
moltes altres mocions treballem conjuntament per portar-les endavant, sempre amb
l’actitud positiva que es necessita i per fer efectiu que aquelles Iniciatives
Ciutadanes Populars, com la que es presenta avui, siguin possibles. Gràcies.

SR. GARCÍA I ACERO (ERC-AM)
Sí, bona tarda, en primer lloc saludar als veïns i veïnes, al representant de la PAH i
als representants de la Federació d’Associacions de Veïns de l'Hospitalet de
Llobregat. Com deia la portaveu, la crisis econòmica ha afectat a milers de
persones i una de les seves conseqüències més dramàtiques ha estat la pèrdua de
l’habitatge.
Durant els últims anys hem vist que milers de persones han estat desnonades i
se’ls ha vulnerat el seu dret a habitatge, se’ls ha vulnerat el seu dret a habitatge
mentre se salvava amb diners públics uns bancs que han tingut gran beneficis
durant la bombolla immobiliària.
El dret a l’habitatge és un drets constitucional que mai ha estat garantit, Espanya
s’ha convertit en el país amb més desnonaments de tota Europa i Esquerra
Republicana, el nostre grup, sempre ha denunciat aquesta situació i hem demanat,
per exemple, reiteradament, doncs que es demanés la dació en pagament que
malauradament no ha sigut possible gràcies al rebuig del govern de l’Estat i,
concretament, del Partit Popular.
Però a més, hem vist com grans iniciatives que ha fet la Plataforma i grans
consensos polítics que s’han produït al Parlament del nostre país, al Parlament de
Catalunya, han acabat al Tribunal Constitucional, han acabat essent prohibits pel
govern de l’Estat Espanyol.
Per tant, des del grup d’Esquerra Republicana de Catalunya subscrivim tots els
punts de la nostra moció i l’objectiu en aquesta ciutat és garantir les diferents
propostes que vostès han presentat en aquesta moció, perquè hem de donar
sortida als més de 1.700 pisos buits que hi ha en aquesta ciutat, que són propietats
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de les entitats financeres i volem que aquests pisos siguin utilitzats per habitatge
social.
En el darrer Ple, per exemple, a proposta del nostre grup, vam crear la proposta de
crear una taxa de verificació de pisos buits per entitats financeres, una taxa que ha
d’ajudar a treure aquests pisos que són propietat dels bancs, que no estan essent
utilitzats, per destinar-los a habitatge social.
I també demanem, doncs que es posin en marxa les sancions, que es van anunciar,
als bancs, al mes de gener, per l’Alcaldessa d’aquesta ciutat i que es posin en
marxa aquestes sancions als bancs els quals no han cedit pisos buits per habitatge
social i, concretament, el Banc Popular i el Banc Santander.
Per tant, nosaltres donem recolzament a aquesta moció, donem recolzament a
aquestes iniciatives i vetllarem des d’aquest grup municipal, perquè aquestes
iniciatives, perquè aquestes propostes de la Plataforma d’Afectats per l’Hipoteca es
portin a terme. Moltes gràcies.

SR. MARTÍN HERMOSÍN (PP)
Gracias Sra. Alcaldesa. Bien, en primer lugar quiero también agradecer y dar la
bienvenida a la Federació d’Associacions de Veïns y agradecer el tono constructivo
de la propuesta y la manera de reivindicarlo, porque yo creo que esta es la manera
de reivindicar un derecho, como es el derecho a la vivienda.
Nosotros, dentro de este escrito presentado y las acciones propuestas, podemos
decir que, aunque no estamos del todo de acuerdo con la parte expositiva,
pensamos que los acuerdos que proponen aquí son asumibles por este Pleno
municipal y así lo demuestran los informes jurídicos y económicos que indican que
no impiden el desarrollo de estas acciones.
Podemos decir también que lo que se propone ya va en línea a lo que han hecho
otros ayuntamientos y es necesario poner recursos para detectar pisos vacíos de
grandes tenedores y trabajar con entidades financieras, con la SAREB, etc, para
conseguir bolsas de vivienda pública.
Nuestro grupo municipal quiere mostrar y mostramos nuestro compromiso en la
defensa, en la defensa del derecho a la vivienda y en la defensa y ayuda a
cualquier colectivo que pretenda o tenga ese objetivo. Aunque de hecho
discrepamos y discrepamos bastante en las formas en que algún colectivo ha
tenido y los culpables que buscan de estos problemas.
Entendemos que las administraciones deben buscar mecanismos para acabar con
la falta de vivienda y ayudar a las familias con graves problemas. Este es un
problema que puede suceder a cualquier vecino de la ciudad, por tanto, pensamos
que es un problema de ciudad y como tal se le debe dar una solución de ciudad.
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SRA. GONZÁLEZ MONTES (ICV-EUiA-PIRATES-E)
Sí, buenas tardes. La primera palabra que me viene a la cabeza cuando os he visto
al entrar, es sobretodo agradecimiento, agradecimiento a la PAH, agradecimiento a
la Federación de Asociaciones de Vecinos, porque vuestra lucha ha conseguido
que muchas familias hayan podido hacer una dación en pago, hayan podido tener
un techo, como bien decía la compañera E., donde dormir cada noche, es increíble
vuestro trabajo.
Nosotros, este grupo municipal se pone a vuestra disposición, estamos a vuestra
disposición tanto a nivel institucional, como a nivel personal, para hacer todo lo
posible para que todas las personas tengan lo que es el derecho a la vivienda, el
derecho a una vida digna, el derecho a la alimentación, el derecho a tener gas, a
tener luz, a tener agua, y que no sufran todas las miserias y todos los
padecimientos que esta crisis, provocada por unos cuantos, está sometiendo a la
mayoría de las personas, a muchísimas de las personas de este país, es
intolerable.
Y vosotros traéis sobretodo esperanza, vuestro grito se ha convertido en un grito de
esperanza, el “sí se puede” que todos los días estamos oyendo en diferentes
lugares, en diferentes espacios, es el que trae a muchísimas personas esa
esperanza desde lo colectivo, en la lucha colectiva se pueden conseguir grandes
cosas y es la dignidad de las personas sobre todo, defender los derechos
fundamentales de todos y de todas, que nos ampara una Constitución que se la
pasan por el sombrero cada vez que les da la gana, y eso es intolerable.
Porque la Constitución dice que las personas tienen derecho a una vivienda y ya
estamos viendo lo que está pasando, en cada Pleno es recurrente una moción, una
alusión, al tema de la vivienda y no se soluciona, ese derecho constitucional dónde
está, pues vosotros y nosotros tenemos la obligación de pelear y de defender todos
esos derechos constitucionales que nos amparan, para que realmente se pueda
cumplir la Constitución.
Y evidentemente que sí, que votamos a favor de esta Iniciativa Popular que habéis
traído hoy aquí, porque normalmente es el pueblo, es la gente la que va por delante
de las instituciones. Y volvemos a decir, votamos que sí, porque “sí se puede”.

SR. GARCÍA VALLE (CIUTADANS)
Sí, buenas tardes a todos y bienvenidos. Mirad, lamentablemente durante muchos
años, este país lleva ya demasiados años aguantando la crisis, los más débiles la
han sufrido especialmente, todos estos que se ven abocados a no tener ni donde
vivir. Todos lo lamentamos profundamente y como vemos cada día en los
telediarios como desahucian a una pobre anciana o a un matrimonio con dos o tres
hijos.

…/…

42

Miren, ustedes no van a encontrar ni un grupo parlamentario que les diga a ustedes
que hagan un ejercicio, de verdad, ni uno que diga, pues miren, no estoy de
acuerdo con lo que ustedes proponen, aquí todo el mundo viene a decir lo que
ustedes quieren oír, no les quepa la menor duda. Otra cosa es que luego después
nos hacinemos todos en trabajar para conseguir los objetivos, porque yo no he visto
a nadie que no le diga a ustedes, cuando reivindican algo con todo el derecho
legítimo del mundo, no, es que no estamos de acuerdo, por esto, por lo otro, aquí
todo son parabienes, todos les damos la bienvenida, todos les decimos que tienen
toda la razón del mundo.
Pero miren, al final los partidos en sus luchas internas, el uno por aquí, el otro por
allí, no hacen más que poner palos en las ruedas para que en definitiva no se llegue
a un acuerdo nacional, que tenemos la obligación de promulgar leyes que
garanticen, de una vez por todas, no al voluntarismo de una administración u otra,
no al voluntarismo del gobierno central, de la administración de la comunidad, del
ayuntamiento, que a veces los ayuntamientos son los que más palos se llevan y los
que menos culpa tienen, también tengo que decir eso Sra. Alcaldesa, porque a
veces se quieren hacer cosas que son imposibles, porque llegamos donde
llegamos, eso es cierto.
Per miren, un estado socialmente avanzado con conciencia social tiene la
obligación, entre todos, al margen de lo que pensemos, de ponernos de acuerdo
para tejer una red, una red entre todos, que el que se caiga del sistema por
circunstancias como las que ustedes conocen, sea capaz de recogerlo. Y para eso
tenemos que hacer un esfuerzo y entendernos, no decirles a ustedes que sí y
mañana a otra cosa mariposa, porque al final no se soluciona nada, estamos
obligados y condenados a entendernos, porque bien lo merece la causa.
Por lo tanto, yo quiero que aquí, esto no me cabe duda, que todos los partidos van
a decir que sí, pero que mañana sigamos trabajando en esto, que sigamos
trabajando y luchando para tejer esa red que decía antes, que el que se caiga del
sistema sea capaz de recogerlo, porque cada día se cae alguien del sistema y en
estos momentos hay un montón de gente excluida por el sistema.
Tenemos, y lo reitero otra vez, que en vez de decirles a ustedes que tienen toda la
razón y es verdad y solidarizarnos, hacer algo más, es intentar limar las asperezas
que podemos tener entre partidos y que al final nos una el mismo objetivo, que
podamos darles una respuesta concreta y definitiva a modo de Ley y para eso
tenemos que sumar todos en la misma dirección.
No les quepa la menor duda que desde lo que yo represento y yo a nivel personal,
vamos a hacer lo posible porque eso ocurra y lo antes posible, porque hay gente
que con una emergencia, vamos que están en la calle ya y hay que hacer lo posible
para que eso se aclare cuanto antes posible. De manera que, como no puede ser
de otra manera y después de lo que he dicho, obviamente vamos a votar a favor y
lo haremos convencidos de que hay que tirar adelante el proyecto, no decirlo aquí,
sino seguir trabajando el día de mañana también. Muchas gracias.
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SR. CASTRO BORRALLO (PSC-CP)
Sí, gracias Alcaldesa. En primer lugar creo que es justo reconocer el trabajo diario,
que de manera desinteresada y de manera constante, están realizando en esta
ciudad algunos colectivos, especialmente las Plataformas de Afectados por la
Hipoteca, la Plataforma de Afectados por la Hipoteca ciudad de l’Hospitalet y la
Federación de Asociaciones de Vecinos, que hoy nos trae esta Iniciativa Ciudadana
Popular, que en definitiva lo que pretende es luchar contra las desigualdades y
estar al lado de los que lo están pasando peor después de esta dura crisis, que ha
afectado a más de 700.000 familias en el plano de la vivienda, en el conjunto de
España. Por tanto, muchas gracias por vuestro trabajo diario, un trabajo que
intentamos llevar de forma también coordinada desde las tareas de gobierno
municipal y en el que intentamos, de alguna manera, paliar esas situaciones que ya
se han descrito anteriormente por parte de otros grupos, y buscar soluciones a
medio y largo plazo a esta crisis tan grave, como es la de la vivienda en el conjunto
de España.
No todos hacemos lo mismo, lo digo porque detrás de las palabras grandilocuentes
a veces…o de las buenas voluntades, se esconden pocos frutos, y una cosa es el
ruido y otra cosa son las nueces y nosotros estamos más por las nueces que por el
ruido, y la gente de las plataformas lo sabe bien. Aquí hay grupos que se han
manifestado a favor de esta Iniciativa y hay un grupo en particular, que es el grupo
del Partido Popular, que se manifiesta a favor, pero yo también le quiero recordar
que cada vez que ha habido en una comunidad autónoma alguna iniciativa como la
andaluza, la vasca o la propia Ley 24/2015 catalana, ustedes la han llevado al
Tribunal Constitucional y la han suspendido. De eso ya hemos hablado largo y
tendido en muchos Plenos a los largo de esta legislatura, de este mandato, y del
anterior.
Y digo esto, porque el ayuntamiento no siempre tiene los instrumentos y a veces
esa falta de instrumentos viene derivada de la falta de voluntad y, sobre todo y
ahora lo decía el Sr. García, de la falta de acuerdo, en este caso con las
comunidades autónomas, para llevar adelante instrumentos, herramientas
concretas que permitan paliar y arreglar de una vez, la situación de crisis
habitacional que tenemos. Esto ha pasado con esas leyes, ha pasado también con
el impuesto de pisos vacíos y ha pasado, una y otra vez, con todas las iniciativas
que se han puesto en funcionamiento por las comunidades o que han impulsado los
ayuntamiento y que al final, pues hemos tenido un tapón permanente.
Antes se hablaba de que desde el 2014 ha costado mucho poder cumplir una de las
mociones que aquí se ha presentado, miren, hasta hace cuatro días no teníamos
más que un instrumento que era la 24/2015, en este momento está suspendida, y
estamos trabajando en una nueva Ley, en una nueva Ley en la que este
Ayuntamiento está muy comprometido desde el inicio, una nueva Ley que nos ha
de traer nuevos instrumentos para el conjunto de la ciudadanía de Cataluña y,
especialmente, para que los ayuntamientos en las ciudades, en los municipios,
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puedan llevar a cabo políticas realistas y de alguna manera de arreglo real de las
situaciones que se dan en el día a día.
En esa nueva Ley, por ejemplo, y hoy le hemos hecho llegar a los grupos
municipales dos informes, como Ayuntamiento de l’Hospitalet hemos planteado una
serie de alegaciones para perfeccionar esa Ley, que está en el Parlament de
Cataluña ahora mismo a debate, y en la que nos han aceptado dos cuestiones que
son fundamentales, una comisión de mediación para la ciudad de Hospitalet, que
nos ha de servir necesariamente, necesariamente, para poder mediar, mediación
que ahora, y ustedes desde la Plataforma de Afectados por la Hipoteca lo saben
muy bien, porque cada día se ponen en contacto con nosotros, mediación que
hemos de hacer con las entidades financieras y con los juzgados, siempre desde la
buena voluntad, porque no tenemos instrumentos reales de presión, no tenemos
herramientas jurídicas para presionar a una entidad financiera.
Todo y así, hemos parado en un año más de 310 desahucios, gracias a las
plataformas, a la Federación de Asociaciones de Vecinos y al trabajo que mucha
gente, técnicos de este Ayuntamiento, también están realizando, y yo creo que es
de justicia reconocer ese trabajo que ustedes han hecho prácticamente sin
herramientas, insisto, la nueva Ley se está tramitando, hemos podido sacar esa
alegación delante de la comisión propia y hemos podido sacar otra alegación muy
importante que es la de la ampliación de tres a seis años del alquiler social, cuando
se consiga una vivienda para uso social. Y eso hay que decirlo, porque si no parece
que aquí no pasa nada y aquí pasan muchas más cosas de las que a priori parece.
El problema de la vivienda es muy complejo, muy poliédrico, y hay que seguir
trabajando en muchos ámbitos, ya se han dicho aquí también, uno de ellos es
seguir presionando a las entidades financieras para que nos cedan su patrimonio
inmobiliario, que ya se ha cifrado, son más de 1.700 viviendas, de las cuales hay
disponibles aproximadamente unas 400. Ustedes saben que nuestro objetivo es
conseguir 200 viviendas, porque esa es la situación de emergencia real que
tenemos en la ciudad, y hay un dato objetivo positivo, en los últimos dos meses
hemos asignado 60 viviendas en las mesas de emergencia, 60 en dos meses, yo
creo que empiezan a pasar cosas positivas y creo que eso vale la pena también
ponerlo en conocimiento.
En ese sentido, seguimos presionando a las entidades financieras, necesitamos
que el BBVA cumpla su promesa de cedernos 40 viviendas, ayer mismo volvimos
también a acordar en una comisión mixta con la Generalitat de Cataluña, que esas
viviendas que se han cedido a la Generalitat vuelvan a la ciudad, porque se han
cedido más de 3.000 viviendas a la Generalitat por parte de entidades financieras,
pero a la ciudad solamente han llegado 15 y eso es una realidad y, por tanto,
hemos de seguir presionando para que eso suceda, la solución al problema
habitacional es disponer de un parque de viviendas de cesión, por parte de las
entidades financieras, que nos permita, primero dar cobijo a esas 200 familias que
en estos momentos están en esa situación de emergencia, y después a todas las
que puedan necesitar de esa solución.
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Y, por último, el tema de las sanciones, efectivamente en el Pleno del mes pasado
se acordó tirar adelante una nueva ordenanza fiscal que nos permita, por servicios
urbanísticos, declarar de uso anómalo las viviendas que están vacías y poder
aplicarle sanciones. Pero nosotros, más allá de las sanciones, lo que queremos son
viviendas, necesitamos 200 viviendas y ese es nuestro gran objetivo y, en ese
sentido, estamos trabajando tanto con la Plataforma ciudad de l’Hospitalet, como
con el resto de plataformas y con la Federación de Asociaciones de Vecinos para
poderlo conseguir. En los próximos meses tenemos previsto un acuerdo con el
SAREB de otras 50 viviendas, que esperemos que sea antes de la Navidad, que
también nos permita complementar todo ese número, esa cantidad de viviendas
que están ya disponibles al servicio de las familias que más lo necesitan.
En cualquier caso, y seguramente en esta iniciativa hay cuestiones, y ya se han
planteado también por parte de otros grupos, que son difíciles de conseguir porque
atañen a otras administraciones o porque son de mucha complejidad, nosotros
desde el grupo municipal socialista compartimos y apoyamos los acuerdos de esta
Iniciativa Ciudadana Popular, la vamos a votar a favor y agradecemos, una vez
más, tanto a la Plataforma de Afectados por la Hipoteca ciudad de l’Hospitalet,
como a la Federación de Asociaciones de Vecinos, su colaboración y su lucha
diaria para conseguir que sea una realidad el hecho de que todas las familias
tengan un techo. Muchas gracias.

SRA. ALCALDESSA
Muy bien, tendrían la posibilidad, si como Federación quieren tomar la palabra, sí,
sí, Sr. P., es que no veo a nadie que lleve el micrófono y no sé dónde está el
micrófono, sí, pues venga si se lo acerca al Sr. P..

SR. P.L. (FEDERACIÓN ASOCIACIONES VECINOS HOSPITALET)
Con toda brevedad, primero de todo agradecer el apoyo que se ha presentado a
esta Iniciativa, que lo único que pretende, tal y como decía la compañera, es
reforzar, de alguna manera, lo que ya venimos haciendo y mejorar en lo posible la
situación de centenares de familias.
En segundo lugar, nadie se va a olvidar de que se ha aprobado esta moción,
porque aquí estaremos nosotros precisamente para recordarlo, y esto, en fin, ya
nos conocéis, somos bastante “juanicos”, somos pesados.
Y por último, decir que sí, que reconocemos el trabajo que se viene haciendo, tanto
desde las plataformas, como desde la propia institución municipal, y prueba de ello
es que, bueno, el Sr. Castro lo decía, se han parado 300 desahucios, pero es que
llevamos una temporada que en la ciudad de Hospitalet, afortunadamente, se
vienen parando. Y eso es debido a que vamos juntos, precisamente eso, tenemos
la fuerza de los afectados, de las instituciones y de los que no están afectados, y es
la única manera de ir consiguiendo cosas.
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Y por último decir que sí, hay que seguir presionando a las entidades bancarias, en
el Sabadell ya nos conocen, ya tuvimos un foco de jaleo con él, los demás estamos
esperando a ver cómo reaccionan en el tema de entrega de viviendas. En cualquier
caso, yo creo que todo esto demuestra una cosa, que si hay voluntad y esfuerzo las
cosas se consiguen, sí que se puede. Gracias.

SRA. ALCALDESSA
Bien, pues muchas gracias y felicidades, porque ha sido aprobada por unanimidad
y no tenemos ninguna duda de que vais a estar, como siempre, atentos a que eso
que hemos aprobado, lógicamente se cumpla.
Pasaríamos ya al apartado número 14, al punto número 14, que como ha leído la
Secretaria es una petición de palabra por parte de la entidad “Defensem Cuba” y en
nombre de la entidad creo que hablará Á.S.. Molt bé.

Es dóna compte de la Iniciativa Ciutadana Popular que es transcriu seguidament, i
sotmesa 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:
INICIATIVA CIUDADANA POPULAR PARA EL IMPULSO DE MEDIDAS
URGENTES CONTRA LA DESOCUPACIÓN PERMANENTE DE VIVIENDAS DE
ENTIDADES FINANCIERAS Y GRANDES PROPIETARIOS PRESENTADA POR
LA FEDERACIÓ D’ASSOCIACIONS DE VEÏNS DE L’HOSPITALET Y LA
PLATAFORMA D’AFECTATS PER LA HIPOTECA CIUTAT DE L’HOSPITALET.
INTRODUCCIÓN
La actual crisis ha impactado de manera dramática en la vida de miles de personas,
que debido a dificultades económicas sobrevenidas no pueden cubrir sus
necesidades más básicas. Según el Instituto de Estadística de Cataluña, más de
2178 000 personas viven en hogares que tienen a todos sus miembros en paro, de
las cuales 107.700 viven en hogares en que no se percibe ningún ingreso. Esta
situación ha llevado a miles de familias a la imposibilidad de hacer frente a las
cuotas hipotecarias o del alquiler de su hogar.
Esto se ha traducido socialmente en miles de desahucios en toda España y cientos
de miles de personas que han visto vulnerado su derecho a una vivienda digna,
enfrentándose a situaciones de grave vulnerabilidad, precariedad extrema, pobreza
y exclusión social, económica y residencial.
Según datos del Consejo General del Poder Judicial, desde 2007 y hasta el primer
trimestre de 2016, en España se ha alcanzado casi la cifra de 700.000 ejecuciones
hipotecarias, de ellas 96.927 en Cataluña. Según el informe presentado por el
Colegio de Registradores de la Propiedad, sólo durante el año 2012, la banca se
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quedó más de 30.034 primeras viviendas por impago de créditos hipotecarios. Esto
supone 185 desahucios de vivienda habitual por día hábil. Cataluña es la
Comunidad Autónoma que encabeza todos los rankings, tanto de ejecuciones
hipotecarias como de desahucios. Según los datos del consejo General del Poder
Judicial del primer trimestre de 2016 se ejecutan de media 41 lanzamientos diarios.
Nos encontramos pues ante una situación de emergencia habitacional que
constituye una auténtica anomalía en el contexto europeo, como denuncia el
informe “Emergencia Habitacional en el estado español”, elaborado por el
observatorio DESC y la plataforma de Afectados por la Hipoteca, esta situación se
ve agravada por el hecho de que España es el país de Europa con más vivienda
vacía, 13,7% del parque total – 3 millones y medio de pisos según el último censo
estatal de vivienda de 2011 – y con un parque social de vivienda claramente
insuficiente – menos de un 2% de la vivienda existente.
Las administraciones locales son las que reciben en primera instancia el impacto
social de esta situación, en tanto que más cercanas a la ciudadanía.
El contexto descrito y la situación de emergencia en que se encuentra gran parte de
la población se traduce también en un significativo aumento de las ocupaciones de
viviendas en los municipios. Una forma de acceso a la vivienda que aumenta el
grado de vulnerabilidad social de los que se ven abocados a recurrir a ella.
Las entidades financieras y sus inmobiliarias, actores principales y parte
responsable de la burbuja inmobiliaria, acumulan miles de pisos en desuso. Estos
inmuebles, a menudo obtenidos como consecuencia de ejecuciones hipotecarias,
se mantienen vacíos ya sea a la espera de que el precio de mercado vuelva a
elevarse, o bien porque se encuentra a la venta o en alquiler a precios inaccesibles
para parte de la población. El resultado son miles de viviendas destinadas
exclusivamente a una función especulativa, eludiendo la función social que según el
artículo 33 de la Constitución Española (CE) debe cumplir el derecho de propiedad.
Gran parte de estas entidades financieras han sido, de una manera u otra,
rescatadas con dinero público. Algunas directamente gestionadas por el gobierno
del Estado a través del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), y
del traspaso de activos al llamado “banco malo”, la Sociedad de Gestión de Activos
Procedentes de la Reestructuración Bancaria (SAREB). Paradójicamente, sin
embargo, la fuerte inversión pública no ha ido destinada a cubrir las necesidades de
la ciudadanía y las ayudas millonarias a la banca, muchas de ellas a fondo perdido,
no han implicado ninguna contrapartida social.
La situación descrita requiere actuaciones por parte de la administración que
posibiliten el acceso a la vivienda de todos aquellos ciudadanos que se ven
excluidos, cumpliendo el mandato constitucional del artículo 47 de la CE.
Encargo a los poderes públicos que reiteran el artículo 26 del Estatuto de
Autonomía de Cataluña (EAC) y el 11 del Pacto Internacional de Derechos
Económicos Sociales y Culturales (PIDESC).
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Dada la gran cantidad de población con necesidades habitacionales y la falta de
recursos públicos para hacerles frente, resulta urgente movilizar la vivienda vacía
en manos de las entidades financieras, tal y como vienen reclamando desde hace
tiempo las Plataformas de Afectados por la Hipoteca (PAH). Fomentar y garantizar
la función social de la vivienda, desincentivar su utilización anómala y penalizar su
uso antisocial se convierte en uno de los pocos mecanismos efectivos al alcance de
la administración para dar respuesta a la vulneración del derecho.
Ante los intentos del gobiernos central de vaciar de competencias las
Administraciones locales, es necesario que los ayuntamientos defiendan la
autonomía municipal satisfaciendo las necesidades habitacionales de la población,
trabajando para hacer posible la cesión de estos inmuebles a la Administración
Pública para alquiler social, que junto con la inversión en vivienda y la previsión de
ayudas a las familias afectadas haga posible la conformación de un parque público
de vivienda social.
El artículo 41 de la Ley 18/2007, del Derecho a la Vivienda de Cataluña (LDHC)
define como utilización anómala de una vivienda su desocupación permanente e
injustificada. Asimismo, en su punto tercero, dispone que en estos supuestos la
administración competente deba abrir un expediente administrativo para realizar los
actos de instrucciones necesarios para determinar, conocer y comprobar los hechos
sobre los que deberá dictar una resolución.
El artículo 42 del mismo texto legislativo enumera varias medidas que las
administraciones deben adoptar para evitar la desocupación permanente de
inmuebles. Tales como: la aprobación de programas de inspección; la facilitación de
garantías a los propietarios de inmuebles vacíos sobre el cobro de las rentas y la
reparación de desperfectos; el impulso de las políticas de fomento de la
rehabilitación de viviendas en mal estado; la posibilidad de ceder los inmuebles a la
Administración Pública para que los gestione en régimen de alquiler; y la adopción
de medidas de carácter fiscal, tanto de fomento como penalizadoras.
Asimismo, el artículo 123.1.h de la LDHC tipifica como infracción muy grave en
materia de calidad del parque inmobiliario mantener la vivienda desocupada una
vez la administración haya adoptado las medidas de fomento contempladas en el
precepto 42. Según los artículos 118.1 y 131 del mismo texto normativo, esta
actuación puede ser sancionada con multas de hasta 900.000 euros. Hay que
destacar que de acuerdo con lo establecido en el artículo 119 de la LDHC, las
cantidades obtenidas deberán destinarse a la financiación de políticas públicas
destinadas a garantizar el derecho a la vivienda.
Finalmente, el artículo 3 del Código Civil, establece que las normas deben
interpretarse de acuerdo al contexto y la realidad social en que se aplican. Un
contexto, caracterizado por una situación de emergencia habitacional.
Los antecedentes descritos recomiendan la redacción de la presente Iniciativa
Ciudadana Popular y la aprobación de los siguientes acuerdos por parte del Pleno
municipal:
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ACUERDOS:
Primero.- Manifestar el compromiso de emprender medidas municipales en base a
la legalidad y competencias existentes y los efectos que señala esta moción, con el
objetivo de garantizar el derecho a la vivienda de la población y hacer frente a la
emergencia habitacional.
Segundo.- Actualizar el Plan Municipal de Vivienda existente, que contemple y
regule debidamente las medidas de fomento para evitar la desocupación
permanente e injustificada de viviendas enumeradas en el artículo 42, de la Ley
18/2007.
Tercero.- Instar a la Diputación de Barcelona, de conformidad con los acuerdos de
fecha 25 de mayo de 2016, entre la Plataforma d’Afectats per l’Hipoteca (PAH),
l’Aliança contra la Pobressa Energètica (APE), l’Observatori DESC, los
ayuntamientos de Barcelona, Girona, Tarragona, Lleida, Badalona, Terrassa,
Sabadell, Mataró, Santa Coloma de Gramenet, Reus, Sant Cugat del Vallés,
L’Hospitalet de Llobregat, así como l’Associació Catalana de Municipis (ACM), la
Federació Catalana de Municipis (FMC) y l’Àrea Metropolitana de Barcelona, a que
presente una propuesta metodológica común que permita la elaboración de un
inventario de viviendas vacías en cada municipio.
Cuarto.- Instruir procedimientos administrativos contradictorios donde se
determinen, conozcan y comprueben los hechos, una vez detectada la
desocupación. Estos procedimientos deberán acabar con una resolución que
declare si se está produciendo una situación de desuso permanente constitutiva de
utilización anómala de la vivienda, de acuerdo con lo establecido en el artículo 41
de la LDHC. En caso afirmativo, deberá requerir al propietario para que cese en su
actuación en un plazo concreto, informándole de las actividades de fomento que
está llevando a cabo la administración para facilitarle el cese de esta situación.
Quinto.- Impulsar la cesión de inmuebles pertenecientes a grandes propietarios,
que se encuentren en situación de utilización anómala por desocupación, a que
hace referencia el apartado anterior.
Sexto.- Imponer hasta 3 multas coercitivas que pueden alcanzar los 100.000 euros,
tal y como determina el artículo 113.1 de la ley 18/2007, previa advertencia, si
transcurrido el plazo no se ha producido la ocupación del inmueble.
Séptimo.- Destinar las cantidades recaudadas, a las que se refiere el acuerdo
sexto, a la mejora y ampliación del parque municipal de vivienda, con el fin de
satisfacer las necesidades de vivienda social de la población, mediante el desarrollo
de las siguientes acciones:
Rehabilitación de viviendas cedidas por entidades financieras y grandes
propietarios en las condiciones que se establezcan en los acuerdos de cesión.
Impulsar la ampliación progresiva del parque municipal de vivienda, por
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parte del Ayuntamiento, para destinarla a familias en situación de exclusión
residencial en régimen de alquiler social, con especial atención a las zonas de
mayor demanda en la ciudad.
Estudiar las diferentes alternativas para la implantación de un segundo
equipamiento municipal destinado al realojo temporal de familias en situación de
emergencia residencial.
Octavo.- Destinar parte de las cuantías procedentes de multas coercitivas a que
hace referencia el apartado anterior, así como una partida en el presupuesto
municipal, a potenciar las actuales ayudas para las familias en situación de
emergencia habitacional por no poder hacer frente a las rentas de alquiler por
vivienda habitual. Esta medida permitirá alargar dichas ayudas en el tiempo
ampliando así los períodos de protección cuando las condiciones socioeconómicas
así lo aconsejen.
Noveno.- Iniciar un procedimiento sancionador por infracción muy grave en caso de
que se mantenga la desocupación de la vivienda una vez agotado el plazo otorgado
para corregir la situación, tal como prevé el artículo 123.1.h de la LDHC.
Décimo.- Instar al Gobierno de la Generalitat a emprender acciones en este ámbito
con la misma finalidad, dentro del marco de sus competencias.
Undécimo.- Transmitir esta Iniciativa Ciudadana Popular para su conocimiento y
adhesión a las Entidades Municipalistas, al Parlamento de Cataluña, a los
diferentes grupos parlamentarios, a las Plataformas de Afectados por la Hipoteca y
a las asociaciones vecinales del municipio.
PUNT 14.PETICIÓ DE PARAULA DE L’ENTITAT ASSOCIACIÓ DEFENSEM
CUBA DE L’HOSPITALET, SOL·LICITANT INTERVENIR AL PLE EN RELACIÓ A
L’AIXECAMENT DEL BLOQUEIG A CUBA.
En relació a la petició de paraula sol·licitada per l’entitat Associació Defensem Cuba
de l'Hospitalet, es produeixen les intervencions següents:

SRA. A.S. (DEFENSEM CUBA)
Bona tarda, soy Á.S. y soy de la asociación, la Presidenta de Defensem Cuba de
Hospitalet.
Defensem Cuba de Hospitalet ha solicitado la palabra en relación a la propuesta de
moción a favor del levantamiento del bloqueo político, económico, comercial y
financiero por parte de Estados Unidos de América contra Cuba.
Mencionar las últimas votaciones de la Asamblea General de la ONU del informe
“Necesidad de poner fin al bloqueo económico, financiero y comercial de EE.UU.
contra Cuba”, que Cuba presenta desde el año 1991. En la resolución de 2015, 191
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países votaron a favor de la resolución, 2 en contra, Estados Unidos e Israel, y
ninguna abstención. En la votación del 26 de octubre de 2016, el resultado fue de
191 países votaron a favor de la resolución, 2 abstenciones, Estados Unidos e
Israel, y ningún país en contra. Un avance importante, porque el propio país que
impone el bloqueo se abstuvo.
Parecería que el bloqueo a Cuba ha desaparecido después del restablecimiento de
las relaciones diplomáticas entre Cuba y Estados Unidos, la reapertura de sus
respectivas embajadas y la visita del Presidente de los Estados Unidos, Barack
Obama, a la Isla, como si las relaciones entre los dos países fueran absolutamente
normales. También, el hecho del mantenimiento de la ocupación por parte de
Estados Unidos de 117 kilómetros en la provincia de Guantánamo, en el Oriente
cubano, con una base naval, no beneficia unas relaciones entre los dos estados de
igual a igual y por eso no están normalizadas.
Desde nuestra entidad de solidaridad con Cuba, queremos aclarar que el bloqueo
impuesto a Cuba por Estados Unidos el 7 de febrero de 1962, se mantiene en vigor
con toda su fuerza, endurecido todavía más a lo largo del tiempo con las diferentes
leyes, Ley Torricelli y Ley Helms Burton. El bloqueo sigue intacto, se siguen
aplicando las leyes extraterritorialmente por violar el bloqueo, ejemplos de esta
aplicación son las sanciones a diferentes bancos, por ejemplo, al Banco Nacional
de París, al UBS de Suiza, los bloqueos de las transacciones a Cuba por los
bancos ingleses, etc. Otro ejemplo actual de la aplicación del bloqueo, este pasado
septiembre la embajada de Cuba de Madrid denunció como la mensajería TNT
negó sus servicios al Consulado General de Cuba en Madrid, Austria y Turquía, en
cumplimiento del bloqueo de Estados Unidos a Cuba.
El bloqueo ya dura 54 años y el daño económico ocasionado asciende a 125.873
millones de dólares, que afectan a todos los ámbitos, salud, educación,
alimentación, cultura, deportes, turismo, industria, sector hidráulico, construcción,
transporte, comunicaciones, comercio exterior. El propósito de la política del
bloqueo era hacer sufrir al pueblo cubano, causándole hambre y desesperación,
esto figura en un documento oficial que fue secreto, pero que ya no lo es. Estas
palabras corresponden literalmente con lo que la Convención de Ginebra define
como “crimen de genocidio”. La representante de Estados Unidos en la ONU,
Samantha Power, dijo en su turno de palabra en la votación de octubre de 2016:
“esta votación es un ejemplo de que la política de aislamiento -a Cuba se refería- no
ha funcionado”.
El bloqueo viola el Derecho Internacional, es contrario a los propósitos y principios
de la Carta de Naciones Unidas. Constituye una transgresión al derecho a la paz, al
desarrollo y la seguridad de un Estado soberano. Constituye una violación flagrante,
masiva y sistemática de los derechos de todo un pueblo. Viola, además los
derechos soberanos de muchos otros Estados por su carácter extraterritorial. Por
estos motivos, vemos necesario el pronunciamiento de una Declaración
Institucional a favor del levantamiento del bloqueo político, económico, comercial y
financiero de los Estados Unidos contra Cuba, que se sumará a los muchos
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pronunciamientos de otros consistorios a lo largo de toda Cataluña. Muchas
gracias.

SRA. ALCALDESSA
Muy bien A., como justo ahora empezamos el grupo de mociones y precisamente la
que hace referencia a Cuba es la primera, bueno, pues daremos la oportunidad
entonces, en ese momento, a que todos los grupos políticos se puedan manifestar
sobre esta cuestión. Escuchada la palabra de la representante de “Defensem
Cuba”, pasaríamos ya al apartado de “Mocions dels grups polítics municipals”.

MOCIONS DELS GRUPS POLÍTICS

MOCIONS CONJUNTES GRUPS POLÍTICS
En relació amb la moció número 15 presentada pels grups polítics
municipals del PSC-CP i ICV-EUiA-PIRATES; amb la moció número 16 presentada
pels grups polítics municipals del PSC-CP i ICV-EUiA-PIRATES, amb l’adhesió
d’ERC, CiU i CUP-PA; amb la moció número 17 presentada pels grups polítics
municipals d’ICV-EUiA-PIRATES, ERC i CUP-PA; i amb la moció número 18
presentada pels grups polítics municipals d’ICV-EUiA-PIRATES, CiU i CUP-PA; es
produeixen les intervencions següents:

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, doncs donaríem la paraula a la Sra. Ana González, al Sr. Fran Belver i
l’última la presenta el Sr. Nieto, entre els tres s’hauran de repartir el temps per a la
presentació de les tres mocions conjuntes. Comença la Sra. González.

SRA. GONZÁLEZ MONTES (ICV-EUiA-PIRATES-E)
Muy bien. Moció a favor d’aixecar el bloqueig polític, econòmic, comercial i financer
per part dels Estats Units d’Amèrica contra Cuba.
En aquest moment la Sra. González dóna lectura als aspectes essencials de la part
expositiva, així com de la part dispositiva de la moció.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, Sra. González ha anat ràpidament. Sr. Belver.
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Essent les 18.50 hores, abandona la sessió la Sra. M. Angeles Sariñena Hidalgo,
regidor del grup polític municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya.

SR. BELVER VALLES (PSC-CP)
Gràcies Sra. Alcaldessa. Per presentar una moció de rebuig als actes de difusió
d’idees feixistes i/o totalitàries que malauradament han tornat a tenir lloc a la
parròquia del barri de Sanfeliu. És una parròquia que malauradament el seu
mossèn ens té acostumats a utilitzar-la o a equivocar el que és el púlpit amb una
tribuna de caire polític i, a més a més, és una tribuna de caire polític feixista,
totalitària i contrària a qualsevol idea democràtica.
L’última a la que ens ha sotmès, a la que ens ha avergonyit com a ciutat, va tenir
lloc el dia 5 de novembre, on la Hermandad de Combatientes de la División Azul va
celebrar una diada commemorativa del 75è aniversari de la seva creació.
Estem cansats, no volem que aquesta parròquia, que aquest barri de Sanfeliu, que
aquesta ciutat de l'Hospitalet tingui res a veure amb l’exaltació d’aquestes idees
totalitàries, d’aquestes idees, ideologia feixista i molt menys que s’utilitzi un lloc com
és una església, on el culte és l’objectiu fonamental i mai la política i encara menys
quan és de caràcter antidemocràtic.
Per tant, demanem, els grups del Partit dels Socialistes, Iniciativa-Esquerra UnidaPirates, Esquerra Republicana, Convergència i CUP-Poble Actiu, demanem, si us
plau, que cessi en les seves activitats i li demanem, entre d’altres qüestions, a
l’Arquebisbat de Barcelona que, com a mínim, agafi a aquest mossèn i se l’emporti
d’aquesta parròquia i d’aquesta ciutat.

Essent les 18.52 hores, abandona la sessió la Sra. Juliana Carballeira Pascual,
regidora del grup polític municipal d‟Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra Unida i
Alternativa-Pirates. Així mateix, s‟incorpora a la sessió la Sra. M. Angeles Sariñena
Hidalgo, regidora del grup polític municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya.

SRA. ALCALDESSA
Sr. Nieto, té una estona també.

SR. NIETO MARTÍNEZ (ICV-EUiA-PIRATES-E)
Moció per garantir l’accés a la informació i les millors condicions dels serveis
funeraris a l'Hospitalet de Llobregat. Agrair primer a la resta de grups proposants
que puguem presentar aquesta moció conjunta i especialment a l’Associació Contra
els Abusos en els Serveis Funeraris per la defensa dels drets dels usuaris, uns
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usuaris que, bé, malauradament han de fer ús d’aquest servei, però que és
fonamental que el veiem per aquesta qüestió.
Portem al Ple la denuncia de la mala praxis de l’empresa concessionària Àltima,
però alhora volem posar sobre la taula la necessària revisió del canvi de paradigma
del neoliberalisme que va impulsar al món des dels anys 70, on l’Estat millor és el
que és més petit i on s’ha de privatitzar i externalitzar els màxims serveis públics.
Els fets ens demostren que els serveis essencials, aquells que garanteixen la
igualtat d’oportunitats i la cohesió social, han de ser i poden ser impulsats i
gestionats directament per l’Administració Pública, abaratint costos i evitant formes
de corrupció que de manera tan important han tacat ajuntament i comunitats
autònomes de diferents colors polítics.
Fa dies l’Ajuntament de Barcelona ha acordat també impulsar una empresa
municipal de serveis funeraris per abaratir el preu del servei, afavorint que les
famílies amb menys recursos i els veïns que ho desitgin, tinguin la possibilitat de
cercar aquesta solució. No té sentit que amb els diners de tots i totes es
construeixin equipaments i que després s’externalitzi el seu servei i que els
beneficis es privatitzin. És escandalós que l’actual concessionària hagi obtingut, al
2012, 4 i mig d’euros de benefici, al 2013 4.075.000 euros, 3.400.000 euros al 2014
o 3.600.000 euros al 2015. En 4 anys fiscals més de 15 milions d’euros de benefici,
segons les auditories pròpies fetes per l’Ajuntament.
I avui ens aixequem amb una notícia que tant Badalona com Barcelona també,
revisen les contractes de la neteja, de Foment de Construccions i Contractes, que
entre d’altres coses, denuncien l’increment i sobrecost de serveis, valorats en
centenars de milers d’euros. Tot això fa que haguem de revisar aquests serveis
públics, d’aquí hem de recordar en el Ple de preus i pressupostos, els canvis
irregulars, força irregulars, que ja vam comentar des d’aquest grup municipal i des
d’altres, les variacions dels preus dels serveis funeraris, que tenien una motivació
que era endreçar, òbviament, les deficients pràctiques d’Àltima i reconèixer la
manca de control per part de l’Ajuntament.
D’altre banda, hem de recordar als veïns i veïnes la dura sanció que l’Autoritat
Catalana de la Competència, va emetre el 24 de novembre de 2015, contra els
Serveis Funeraris de l'Hospitalet, Àltima, amb una multa de 800.000 euros, contra el
propi Ajuntament de la nostra ciutat per mig milió d’euros, contra l’ICS, l’Institut
Català de la Salud, com a entitat gestora de l’Hospital de Bellvitge, per 300.000
euros, l’Institut Català d’Oncologia per 100.00 euros o el Consorci Socio-Sanitari de
l’Hospital General de l'Hospitalet per 25.000 euros.
Per tot això i amb l’esperit d’oferir una protecció extra per part d’aquest Ajuntament,
als drets de les famílies i persones que afronten una mort, com a titular del servei
funerari, els grups proposants demanem a aquest Ple:
En aquest moment el Sr. Nieto fa lectura dels acords inclosos a la part dispositiva
de la moció.
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SRA. ALCALDESSA
Molt bé, doncs s’han presentat les tres mocions, ara farem un torn per al
posicionament de totes o de les que no s’han presentat.

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

SR. JIMÉNEZ ARIZA (REGIDOR NO ADSCRIT)
Sí, gràcies. Sobre la moció a favor de l’aixecament del bloqueig a Cuba, agrair
també la participació en aquest Ple de Defensem Cuba, esperem que també els
nostres governs, tant el català com l’estatal o com l’Europeu, també s’impliquin en
la solució del conflicte i que s’aixequi d’hora el bloqueig contra Cuba. O sigui, votaré
a favor de la moció.
Sobre la moció de rebuig als actes de difusió d’idees feixistes, com no podia ser
d’una altra forma, ha quedat molt bé explicada, votaré a favor també.
I sobre la moció per garantir l’accés a la informació i les millors condicions dels
serveis funeraris, comparteixo totalment l’ànima de la moció, malauradament tots en
un moment o un altre hem fet ús d’aquest servei, tant a l’Hospitalet com a d’altres
municipis, i hem sentit aquest desconeixement o inclús indefensió a l’hora de
contractar aquest servei d’una forma diguem justa, i dic justa a l’hora de la relació
preu-servei i la seva necessitat bàsica, diguem.
Dit això, hi ha punts d’aquesta moció amb els quals no estic totalment d’acord. Com
per exemple que en tot moment es parla d’una única empresa quan hi ha més d’una
que presta el servei al nostre municipi. També hi ha un parell d’acords que no
queden gaire clars i com en aquest Ple, a més a més, es presenten dues mocions
que plantegen el mateix problema i l’aborden de forma diferent, crec que en aquest
cas i sense que serveixi de precedent, la proposta del grup de Ciutadans em
sembla més encertada a l’hora de plantejar els acords, així que aquesta la votaré
en contra.

SRA. SANTÓN RAMIRO (REGIDORA NO ADSCRITA)
En contra de la 18 i a favor de les altres dues.
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SR. GIMÉNEZ MARQUEZ (CUP-PA)
Sí, nosaltres votarem a favor de la moció número 15, que és l’única de les tres que
no formem part dels grups que la presenten. Des de la CUP-Poble Actiu, creiem
que no calen raons polítiques per aixecar aquesta mesura que ha causat i continua
generant gran patiment a la població cubana, tal i com va passar també a
Nicaragua, a l’Iraq o a Iran, durant anys. Ens pronunciem totalment favorables al
desbloqueig econòmic, comercial i financer, que no només ha causat efectes
perjudicials en termes econòmics, sinó també en termes socials i humans.
Però de la mateixa manera, també ens mostren totalment favorables a l’absoluta
sobirania del poble cubà, per decidir el seu propi futur sense cap tipus d’ingerència
internacional. Des d’aquest grup municipal creiem que no cal instar, per nosaltres, a
la cooperació entre ambdós estats, com fa el primer dels acords. Si ara mateix, amb
la realitat política de l’Estat espanyol, es donés mínimament aquesta col·laboració,
molt probablement seria per implementar-hi a Cuba mesures capitalistes i
neoliberals. Gràcies.

SR. MONRÓS IBÁÑEZ (CiU)
Sí, jo votaré només a la 15, perquè en la 16 estem adherits i l’altre la presentem
conjuntament. Votem a favor de la moció número 15, perquè entenem clarament,
com ja s’ha dit aquí, que tots els pobles han de ser lliures, si jo defenso la llibertat
del meu país, Catalunya, doncs més faltaria que Cuba no tingués dret a aquesta
llibertat d’actuació i, per tant, a favor d’aquesta moció.

SR. GARCÍA I ACERO (ERC-AM)
Sí, per posicionar-nos en aquelles mocions que no hem signat conjuntament. En la
moció número 15, sobre l’aixecament del bloqueig polític, econòmic, comercial,
doncs el nostre grup municipal votarà a favor d’aquesta moció. Votarem a favor,
perquè el nostre grup municipal, Esquerra Republicana, sempre s’ha manifestat en
contra del bloqueig que està patint el poble cubà, un bloqueig que és una
criminalització i que acaba afectant als ciutadans i ciutadanes de Cuba que pateixen
amb aquest bloqueig, conseqüències com no poder obtenir, per exemple,
medicaments, productes bàsics o poder desenvolupar la seva vida digna. Per tant,
votarem a favor d’aquesta moció, perquè així també ho va fer en el seu moment
l’ONU, concretament 191 països dels 193, doncs van demanar l’aixecament
econòmic, comercial, financer, imposat pels Estat Units.
Sobre la moció per garantir la informació i les millores a les condicions del servei
funerari de l'Hospitalet, també votarem a favor, perquè no hi ha dubte que en moltes
ciutats, entre elles en la de l'Hospitalet, s’estan produint abusos en els serveis
funeraris. Uns abusos que es produeixen sense cap tipus d’escrúpols per part de
certes empreses que s’aprofiten de la pèrdua d’un ésser estimat, per obtenir el
màxim de rendiment econòmic en els enterraments. Per tant, coincidim que cal
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acabar amb aquests abusos funeraris i cal que l’Ajuntament de l'Hospitalet adopti
un paper encara més actiu per acabar amb aquests abusos i assegurar uns serveis
dignes a preus assequibles. Per tant, ens manifestem a favor d’aquesta moció,
perquè s’actualitzi de manera immediata l’ordenança municipal i es posin en marxa
les diferents iniciatives exposades a la moció, per tal d’acabar amb aquestes males
pràctiques i abusos funeraris.
Essent les 19.05 hores, s‟incorpora a la sessió la Sra. Juliana Carballeira Pascual,
regidora del grup polític municipal d‟Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra Unida i
Alternativa-Pirates.

SR. MARTÍN HERMOSÍN (PP)
Gracias. Respecto a la 15, nos posicionaremos, bueno, en primer lugar, pues
agradecer la intervención de Á.S. y de la Asociación Defensem Cuba, nosotros
creemos que ese tema es un tema que va al margen de las competencias que tiene
este Ayuntamiento, es un tema en el que este Ayuntamiento, pues creemos que no
tiene o no debe porque pronunciarse.
Sabemos que los Estados Unidos han abierto un espacio de diálogo y han llegado a
una serie de acuerdos que se traducen en una reforma normativa, en una
liberalización de viajes, de remesas a Cuba, en una autorización de exportaciones e
importaciones desde Cuba, en una mejora de las comunicaciones o incluso en una
reducción de sanciones en países terceros o del espacio marítimo.
El gobierno de España, como la Unión Europea, están en contra del bloqueo, como
no puede ser de otra manera, porque es un bloqueo que daña a los ciudadanos y
que perjudica a los más débiles, que en este caso es el pueblo cubano, pero
creemos que esta moción no procede y por ello no la podemos votar, porque
cuando están… primero porque ya se están dando pasos importantes desde
Estados Unidos y es una cuestión que no nos compete, ni al gobierno de España, ni
a este Ayuntamiento.
Pasos muy importantes para acabar con el embargo y los bloqueos, y estamos de
acuerdo que es imprescindible acabar con ese bloqueo, pero también, si pensamos
en el pueblo cubano, también se debe acabar con las medidas que impiden la
libertad de expresión y la persecución política en Cuba.
S‟escolten crits entre el públic.
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SRA. ALCALDESSA
A ver, por favor, un momento Sr. Martín, por favor les pido que respeten al Sr.
Martín, está haciendo su intervención, cuando finalice pueden hacer o decir lo que
consideren, pero dejen, respeten su intervención. Sr. Martín por favor.

SR. MARTÍN HERMOSÍN (PP)
Si miramos y pensamos en el pueblo cubano, hemos de rechazar frontalmente el
bloqueo, pero hemos de tener un compromiso con la democracia y la libertad en
Cuba. Para garantizar también los derechos humanos en la isla, algo que esta
moción no tiene en cuenta y que no figura en los puntos de acuerdo, por ello no la
podemos suscribir.
Respecto a la 16…
S‟escolten crits entre el públic.

SRA. ALCALDESSA
A ver, un poco de silencio por favor. Sr. Martín.

SR. MARTÍN HERMOSÍN (PP)
Sí. Respecto a la 16, la verdad es que el título sí que lo asumimos, el título sí, pero
en el contenido nos tenemos que abstener y nos tenemos que abstener, porque
pensamos que realmente estamos sobrepasando nuestras funciones, ya que todos
sabemos…
S‟escolten crits entre el públic.

SRA. ALCALDESSA
A ver, por favor, yo ruego, el Sr. Martín tiene un tiempo limitado, está ejerciendo su
derecho a tomar la palabra, pido por favor, ya sé que cada uno tiene su
pensamiento, pero ruego por favor que permanezcan en silencio. Sr. Martín.

SR. MARTÍN HERMOSÍN (PP)
Gracias. No estamos defendiendo ni mucho menos la actitud de fondo, pero
pensamos que esta moción va contra unos señores en particular y no contra unos
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hechos en general, que es lo que debería de ir, porque cualquiera puede asistir
libremente a un acto, sea cual sea, mientras no infrinja la Ley y si infringe la Ley hay
que actuar, pero si no infringe la Ley, en este Ayuntamiento no somos quienes para
impedirlo. Por tanto, por encima de lo que pensemos o estemos a favor o en contra,
no somos quienes para impedirlo y lo entendemos así.
Por esto, en este caso si hay un colectivo que quiere reunirse y celebrarlo, será el
propietario del local quien tenga que decir si le gusta o no le gusta que se celebre
allí un acto como ese, pero no nosotros en este Ayuntamiento calificar ese acto.
Porque no podemos limitar su derecho en función de nuestras preferencias
ideológicas, desde el Partido Popular entendemos que es celebrarlo en un espacio
privado y no en la vía pública, por tanto, no hay ninguna vulneración de normativa
municipal.
De la misma manera, lo que echamos de menos en esta moción y de los que la
proponen, es que se condenen todos los actos totalitarios, tanto de extrema
izquierda, como de extrema derecha, y se realicen en la calle o de carácter privado.
Si se generaliza de esta manera, nosotros estamos a favor de condenarlo, pero no
podemos y no debemos condenar un solo acto porque no nos guste. Gracias.
Respecto a la otra, respecto a la 18, la votaremos a favor.

SR. GARCÍA VALLE (CIUTADANS)
Vamos a ver, la moción 15 que habla del levantamiento del bloqueo político,
económico, comercial, financiero, por parte de los Estados Unidos de América
contra Cuba, estamos absolutamente a favor, esto es un…al pueblo cubano lo
llevan sometiendo a una presión, y es verdad y hay, como usted decía, informes de
que ha habido mala fe e intencionalidad de hacer daño al pueblo cubano, algo que
nosotros no podemos compartir, no hay ningún pueblo que deba sufrir las
consecuencias de un enfrentamiento de ideas.
Mire usted, las ideas son legítimas y es verdad que una nación, un pueblo, puede
pensar que allí debe de imperar un orden, como el comunismo o el liberalismo, etc,
y eso puede dar lugar, como ha dado y ahí está la historia, a confrontamientos
incluso belicosos, llega un momento en que una vez que se acaba aquel conflicto,
nadie tiene legitimidad para hacer sufrir al pueblo derrotado, evidentemente es el
que lo sufre, las consecuencias de un bloqueo económico, porque lo que hacen los
políticos, lo que hacen unas ideas no deben transmitirse luego a una población que
ha estado sufriendo durante muchísimos años ese bloqueo y que ha hecho que
Cuba, pues no se pueda obviamente desarrollar con normalidad y demás.
Por lo tanto, estaremos a favor de eso, porque como digo, nadie debería permitir, y
mucho menos la ONU, a pesar de que hubo la votación que hubo y que fue
aplastante, pues se ha seguido mirando para otro lado, eso no tenía que haber
pasado, pero ha ocurrido, desgraciadamente en el mundo ocurren estas injusticias.
Dicho esto, creemos que, oiga, ahora bienvenidos al mundo de la libertad, del libre
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comercio, a pesar de que muchas ideas dicen que el libre comercio no es bueno,
ustedes van a tener o el pueblo cubano va a tener que luchar ahora en la jungla del
liberalismo económico, que tampoco es fácil, pero en cualquier caso siempre es
mucho mejor que el bloqueo y la miseria que tiene el pueblo cubano. Por lo tanto,
estamos absolutamente a favor de esa moción, sin poner ninguna pega.
Pero al mismo tiempo también quisiera hacer un llamamiento a los dirigentes del
pueblo cubano a que intenten abrir de una vez la mano también y que lo mismo que
están reclamando algo que en derecho les pertenece hace mucho tiempo, también
el pueblo cubano se merece tener la libertad plena y todavía en ese país existe una
cierta censura y sobretodo una falta de libertades, eso hay que reconocerlo, porque
si no estaríamos haciendo un flaco favor a la democracia. Yo creo que ningún preso
puede haber por ideas políticas en ningún país y en Cuba todavía los hay. Por lo
tanto, estando absolutamente de acuerdo con esa moción que es que los
americanos han tenido al pueblo cubano sometido económicamente y haciéndole
pasar muchas calamidades, no es menos cierto que Cuba, ahora que parece que
se vislumbra que esto puede ser y que entre todos tenemos que hacer que sea
posible, parece ser que hay cierto viso de que llegue el libre comercio, que llegue,
bueno, lo que tiene que llegar, el fin de ese bloqueo, apretemos también a esos
dirigentes, que se den cuenta que el mundo ya no se sostiene con una
pseudodemocracia, según nos dicen, y que al final haya todavía presos políticos,
por lo tanto, aprovecho para decir que tendríamos que ir también en esa dirección.
Creo que ha quedado clara nuestra intención de votar a favor y además lo hacemos
muy a gusto y no tendría que haber permitido el mundo que Cuba y su población
haya estado durante tanto años sometida a una miseria, porque ha habido un cierto
“imperialismo” que no ha permitido que se desarrolle el pueblo cubano. De acuerdo.
Mirad, en cuanto a la otra moción, la 16, claro que hay que condenar las ideas
fascistas, todas, absolutamente todas, y es verdad que en nuestra ciudad se da un
fenómeno que va en contra de todo lo que yo creo que debe tener la democracia
más plena, todavía quedan por ahí reductos importantes de gente que son
nostálgicos, nostálgicos de un régimen que causó mucha desgracia en este país,
nostálgicos. Estos nostálgicos hay que condenarlos, todavía se ve por ahí una
bandera anticonstitucional que nada tiene que ver, todavía se ve gente que apoya
eso y eso hay que estar en contra, porque radicaliza unas ideas que hicieron que al
pueblo español lo sometieran durante 39 años, casi 40, a una falta de libertad y de
democracia. Cómo no lo vamos a condenar cuando se expresan esas ideas a
través de esa nostalgia.
Mire, aquí en España queda ya muy poca gente y tenemos que estar
permanentemente hablando de Franco, porque esta gente nos lo recuerdan,
posiblemente hay muy pocas, por suerte, hay 200 ahí, 200 aquí, 200 allí, que nos lo
recuerdan, y al mismo tiempo Rufián también de vez en cuando lo hace, también
nos lo recuerda, yo creo que se retroalimenta. En cualquier caso, hay que condenar
eso, porque eso no es de recibo en el tiempo que estamos, con una democracia
que creemos que tiene que ser plena, que todavía no lo es, mientras que queden
sujetos de este tipo, la democracia estará coartada.

…/…

61

Pero dicho esto, también hay que decir que también hay en otro lado, con otras
ideas, gente que también comete cosas que van en contra de la democracia y que
también pueden calificarse de fascismo, seguramente alguien no estará de
acuerdo, pero si yo tengo que decir lo que pienso, tengo el derecho y la libertad de
decirlo lo mismo que he condenado eso, echo de menos que haya todavía quien
pueda apoyar…

SRA. ALCALDESSA
Sr. García, se le ha acabado el tiempo.

SR. GARCÍA VALLE (CIUTADANS)
Se me ha acabado el tiempo, no lo había oído, estoy medio sordo.

SRA. ALCALDESSA
Perdón, tendría que posicionarse, simplemente si va a votar a la número 16 y si va
a votar la número 18.

SR. GARCÍA VALLE (CIUTADANS)
Es que como hay un turno ahora, efectivamente vamos a votar a favor, porque me
he extendido, y perdóneme Sra. Alcaldesa, lo que quería decir es que la
democracia defiende también a toda la gente, al que va a un chiringuito y le pegan,
por ejemplo, eso también es fascismo, en cualquier caso, mire, Sra. Alcaldesa,
vamos a votar a favor de ese moción, de la última, como no puede ser de otra
manera, pero no hemos querido hablar de esa moción, porque como tenemos una
parecida, ya la expondremos y ya diremos, pero esta se aprueba también, la que
han presentado la última.

SRA. ALCALDESSA
A ver, la número 18.

SR. GARCÍA VALLE (CIUTADANS)
La 18.
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SRA. ALCALDESSA
La 18 la vota a favor.

SR. GARCÍA VALLE (CIUTADANS)
Efectivamente y la otra por supuesto también, las otras dos.

SRA. ALCALDESSA
Pues muchas gracias. Ahora es el turno del grupo socialista, Sr. Castro.

SR. CASTRO BORRALLO (PSC-CP)
Sí, en primer lloc, saludar a los vecinos de Sanfeliu que llevan 15 años intentando
recuperar una cosa que era del vecindario, que era la parroquia construida con sus
propias manos, que siempre fue un punto de encuentro, de convivencia y de
participación, y que, por desgracia, desde hace 15 años se ha convertido en un
objeto de disputa y en un espacio donde las personas ultras campan a sus anchas
y se cometen actos fascistas, como los que aquí se han denunciado. Por tanto,
sigamos trabajando para recuperar la parroquia del barrio, que siempre ha sido del
barrio y fue construida con las manos de los propios vecinos y vecinas del barrio.
Yo les voy a hablar de la moción 18, de los servicios funerarios. Efectivamente, en
el Pleno se han comentado diferentes situaciones que se dan y que tienen que
afrontar las familias en un momento de dolor, complicado, y que a veces, desde un
punto de vista de prestación de servicios, pues no siempre las empresas en general
están a la altura de las circunstancias. En todo caso, como el área de Espacio
Público, Urbanismo y Sostenibilidad, es responsable del tema del cementerio y de
los servicios funerarios, voy a intentar también dar una explicación de qué se hace y
qué no se hace, porque es fácil decir que todo está mal, pero vamos a intentar
también explicar lo que se hace y sobre todo lo que vamos a hacer en la línea que
persigue la moción en el futuro.
En primer lugar, todos denunciamos los abusos, pero para denunciarlos también
hay que conocerlos y yo les quiero hacer saber que a la concesionaria se le piden
habitualmente las denuncias que hay de consumo a la Generalitat de Cataluña, las
denuncias que ponen las familias cuando no se sienten debidamente atendidas o
algunas de las cuestiones que tenían que ser resueltas no se han resuelto, y les he
de decir que hay pocas y muy pocas hacen referencia a los precios abusivos, lo
digo para común conocimiento y para que no quede ninguna duda.
Es decir, en toda esta cuestión hay como una especie de sospecha sobre el abuso
de los precios, pero después, también lo he de decir, a la hora de ver las cosas
objetivas, igual que ustedes se han referido antes a la auditoria económica de la
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empresa, pues también miramos exactamente el tipo de prestación de servicios que
hay, la prestación media, el coste medio por servicio, y miramos también una cosa
importante que es que se hayan o no producido denuncias o reclamaciones. Y en
ese sentido, he decir que hay muy pocas reclamaciones, digo esto, porque nosotros
nos hemos de basar en hechos objetivos a la hora de evaluar las cuestiones.
Eso no quiere decir, insisto, que no haya una corriente de opinión en la que muchas
familias piensen que esos precios no son adecuados o que son excesivos. En
cualquier caso, los precios están, tanto de los servicios del cementerio, como los
servicios funerarios, están regulados en la ordenanza que ustedes conocen y que
está colgada en la página web de este Ayuntamiento, es decir, no hay nada que
ocultar, está todo allí, está toda la descripción de todos los servicios, absolutamente
de todos, de todos los complementos y de todo aquello que cualquier familia quiera
disponer en un momento o un trance tan complicado como ese.
Otra discusión es si alguno de esos precios nos parece o no adecuado, nosotros
con la empresa hemos discutido el tema, y ustedes lo saben, cuando se aprobó las
ordenanzas fiscales, hemos discutido con la empresa y de hecho la empresa nos
ha manifestado su desacuerdo, el hecho de que hubiera opciones más económicas
para aquellas familias que no puedan hacer frente a esta situación.
También hay que decir que en el tanatorio de concesión municipal Gran Vía, porque
de ese es del que estamos hablando, prácticamente el 70% de las familias que
acceden, acceden con un seguro y, por tanto, los costes…, no, no, lo explico
también para que se sepa, los costes que han de afrontar están cubiertos por esa
póliza que durante toda la vida han estado pagando. Digo esto, porque en muchos
de los casos la póliza es la que acaba cubriendo los gastos de esos servicios.
Qué hemos de hacer, pues evidentemente mejorar la información, eso es una
obviedad, y en ese sentido no hay ningún problema, ustedes se han reunido o se
han visto o han recibido información por parte de la Asociación contra los Abusos
Funerarios y nosotros también, y ustedes me parece que han recibido alguna
notificación al respecto. En ese sentido, nosotros no tenemos ningún
condicionamiento a la máxima difusión, tanto de las tarifas, como de los servicios,
como de cualquier otra cuestión, y estamos trabajando en la redacción de la nueva
ordenanza. Gracias.

SRA. ALCALDESSA
Sr. Castro ¿se ha posicionado? Porque me parece que le ha pasado como al Sr.
García.

SR. CASTRO BORRALLO (PSC-CP)
A favor de los puntos 1 al 7 y en contra del 8 y del 9.
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A continuació l‟Alcaldessa obre un segon torn d‟intervencions dels grups polítics
municipals que ho desitgin.
Essent les 19.23 hores abandona la sessió la Sra. Núria Marín Martínez,
Alcaldessa-Presidenta, i a partir d‟aquest moment assumeix la presidència la Sr.
José M. García Mompel, 2on Tinent d‟Alcaldia.

SR. GIMÉNEZ MARQUEZ (CUP-PA)
Sí, en relació a la moció de rebuig als actes de difusió d’idees feixistes que
presentàvem conjuntament, bé, que ens adheríem a una presentació d’una moció
conjunta, bé, des d’aquest grup municipal creiem que caldria anar més enllà del
contingut d’aquesta moció política i sol·licitar la destitució del Mossèn C.B. i no el
seu trasllat a una altra parròquia d'un altre municipi català, als feixistes no els volem
a l'Hospitalet, ni enlloc. Per tant, per nosaltres caldria demanar la seva destitució
immediata, no volem que els veïns i les veïnes d'un altre municipi de Catalunya,
sigui proper o llunyà, pateixin els actes i les expressions feixistes d'aquest individu.
I, per últim, en relació a l’última moció, la que comentava el responsable de govern,
el motiu pel qual vam presentar aquesta moció i el motiu pel qual hem fet l’esforç de
consensuar contingut i signar un text que no encaixa del tot amb la nostra visió
ideològica, sobre l’accés a la informació i millors condicions dels serveis funeraris a
la ciutat, és que creiem que potser no hi hagi cap altra conducta tan greu com
aprofitar el moment de dol i patiment per la mort d’un ésser estimat, per lucrar-se.
Nosaltres defensem i defensarem sempre la prestació del serveis funeraris i del
cementeri, com a servei públic, pel seu caràcter de primera necessitat. Per això
mateix, l’acord relatiu a l’estudi per crear un ens de gestió propi, dins l’estructura de
l’Ajuntament, ens sembla oportú i urgent.
Conscients que molts del problemes denunciats per usuaris i usuàries del tanatori
municipal tenen molt a veure amb l’accés a la informació sobre tarifes i amb la
sobre-facturació per manca d’informació, perquè no ens enganyem, la gent no
denuncia, bàsicament perquè els preu públics bàsics, aquells que es poden pagar
que són el mínim, no són accessibles a la majoria de veïnes, sobretot i el més
important, en el moment que aquestes han de contractar els serveis.

SR. MONRÓS IBÁÑEZ (CiU)
Des de Convergència Partit Demòcrata Català, respecte a la moció de rebuig, a la
que ens adheríem, als actes de difusió d’idees feixistes, el que crec que és més
greu de tot és que estan fent servir una parròquia, una parròquia on van persones a
un culte religiós, fidels a unes creences religioses, que podríem ser qualsevol, però
mai utilitzar per part d’aquest mossèn el tema d’utilitzar tant el tema de la legió en el
seu dia, com símbols feixistes dintre de l’església, això em sembla totalment
deplorable. Ja em sembla deplorable que ho facin al carrer, però que s’atreveixin a
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entrar en un lloc en el qual pacíficament una religió exposa les seves idees, em
sembla deplorable i, per tant, jo crec que no ens fa massa bona propaganda.
Desgraciadament a l'Hospitalet a vegades tenim aquests personatges, per dir-ho
d’alguna manera, que el Sr. C.B., doncs no ens fa gran imatge ni positivisme per
l'Hospitalet. I, per tant, posem-nos mans a l’obra, perquè és molt deplorable
aquesta situació.

SR. GARCÍA I ACERO (ERC-AM)
Sí, únicament uns comentaris sobre la moció de rebuig a la difusió d’idees feixistes,
jo pensava que aquesta moció s’acabaria aprovant per unanimitat i suport de tots
els grups polítics, bàsicament perquè la parròquia de Sanfeliu ha sigut una
parròquia que al llarg dels anys s’ha manifestat a favor de la convivència, de la
cohesió social i ha estat també un referent en la construcció del barri. Però
malauradament així no ha sigut i jo innocentment pensava que el Partit Popular,
doncs votaria a favor d’aquesta moció i no entenc perquè no ha votat a favor
d’aquesta moció, possiblement és que encara li pesa el seu passat franquista, que
el Partit Popular va ser fundat per un franquista, el Sr. Fraga, i per tant, doncs estan
d’acord que en una parròquia es puguin fer actes de feixistes, com és honorar la
“División Azul”, on participen nazis, i també estiguin d’acord en que els “legionarios”
puguin desfilar pel barri de Sanfeliu, uns “legionarios” que cal dir també formen part
d’una “hermandad” franquista i en la qual hi ha nazis perillosos. Per tant, ni a
Sanfeliu, ni a Hospitalet, ni a cap lloc, cap tipus de feixisme a qualsevol lloc del
nostre món.
Essent les 19.29 hores, s‟incorpora a la sessió la Sra. Núria Marín Martínez,
Alcaldessa-Presidenta.

SR. MARTÍN HERMOSÍN (PP)
Mire, yo no iba a intervenir en este segundo turno, pero al final Esquerra
Republicana, al final quiere que intervenga, me tira el balón por algo inadmisible.
Primero, nosotros no estamos a favor de estos actos, nosotros no estamos a favor,
el problema de Esquerra Republicana es que parece ser que está en contra de
unos y a lo mejor a favor de otros. Si hablamos de historia y de partidos, el suyo,
háganselo mirar, háganselo mirar, precisamente háganselo mirar en el suyo,
porque claro, aquí ha habido actos totalitarios…
S‟escolten crits entre el públic.
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SRA. ALCALDESSA
A ver, un momento, un momento Sr. Martín, a ver, un poquito de silencio que si no,
no nos enteramos, a ver, por favor, silencio y Sr. Martín.

SR. MARTÍN HERMOSÍN (PP)
Sí, gracias. Háganselo mirar, porque su historia está plagada de actos vergonzosos
precisamente.
En cuanto a la moción, nosotros nos abstenemos…
S‟escolten crits entre el públic.

SRA. ALCALDESSA
A veure, si us plau, a veure, qui no estigui disposat a estar callat i en silenci que
surti i que torni a entrar quan estigui disposat, sinó haurem de demanar-li que surti
d’una altra forma. Sr. Martín, rápido y acabe.

SR. MARTÍN HERMOSÍN (PP)
Precisamente es eso ¿no? poder hablar y poder expresar ideas en libertad, es lo
que yo defiendo, lo que defiendo y lo que debemos defender en esta moción. Y en
esta moción lo que debemos defender es la condena de cualquier acto totalitario,
venga de la ideología que venga, no si vienen de una ideología que nos guste más
o nos guste menos, porque a mí actos totalitarios no me gusta ninguno y por eso
estamos en contra de todos y nos abstenemos porque aquí sólo están marcando
uno que ustedes creen que es totalitario.
Y respecto a la iglesia, es la iglesia la que tiene que solucionar estos problemas, si
aquí defendemos precisamente la neutralidad en este aspecto…

SRA. ALCALDESSA
Sr. Martín, se le ha acabado el tiempo. Sra. González.

SRA. GONZÁLEZ MONTES (ICV-EUiA-PIRATES-E)
A ver, al portavoz del PP, yo quiero decirle que el pueblo cubano ha escrito siempre
su historia y la ha escrito con muchísima dignidad y ahora va a volver a escribirla y
serán ellos los que decidan cómo quieren hacer esa nueva etapa de la historia. Y lo
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que no hay derecho y lo que nosotros rechazamos, es un bloqueo que ha sido
profundamente injusto y a pesar de ese bloqueo, ese país ha vivido con dignidad,
por lo tanto, respeto sobre todo a un país que han sido ellos los que han escrito su
propia historia, eso como mínimo.
Y luego después, por supuesto, si usted dice que se abstienen de rechazar un acto
con esvásticas y simbología nazi, oiga, hágaselo mirar, hágaselo mirar porque es
una cosa muy grave, fascismo nunca más, nunca más.

SR. NIETO MARTÍNEZ (ICV-EUiA-PIRATES-E)
Sr. Pepe Castro, yo habría preferido, pues haberlo dejado en la votación y demás,
pero decir que la gente, como no denuncia, conoce sus derechos, yo creo que la
gente cuando denuncia o inicia, es que no conoce sus derechos, eso pasó con las
cláusulas suelo, pasa con abusos de las eléctricas, con la telefonía o con todo lo
que hay. Por lo tanto, me parece una falta de respeto a esas familias que cada vez
salen más a la palestra que han sido, vamos a decir, engañadas, estafadas y
timadas por esta compañía, y no creo que aquí vamos a tener ese derecho, como
mínimo no es una corriente de opinión, son afectados y afectadas, son familias, hay
2.000 decesos al año, 1.000 de ellos sin cobertura de seguros, por lo tanto, conocer
los derechos es fundamental para reivindicarlos. Y la multa que hizo, que presentó
la Agencia Catalana de Consumo es por algo, y si castiga con 800.000 euros a
Áltima Funeraria no será por un único caso, supongo. Gracias.

SRA. ALCALDESSA
Por parte del grupo socialista, ¡hay, perdón! Per part de Ciutadans.

SR. GARCÍA VALLE (CIUTADANS)
No, gracias, pasamos, al final me he quedado corto, pero como se ha explicado
después otra vez y tal, tampoco vamos a darle más coba al debate, yo creo que
están bastante explicados todos los puntos.

SRA. ALCALDESSA
Muy bien, el grupo socialista.
SR. BELVER VALLES (PSC-CP)
Sí, gracias Sra. Alcaldesa, muy rápidamente. Mire, Sr. Martín, estoy dispuesto a
decir que con alguna de las cosas que ha dicho, casi con ninguna, pero con alguna
estoy de acuerdo, pero es que la moción dice: “Manifestar el rebuig de l’Ajuntament
a aquest i a qualsevol acte d’exaltació d’idees feixistes o totalitàries.” Por tanto, esa
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excusa no le sirve. Y mire, en Sanfeliu y en Hospitalet, porque ¿esto es una misa?
(En aquest moment el Sr. Belver ensenya una fotografia) ¿quién es el Cristo aquí?
¿el que va con la cruz gamada o el que lleva el penacho? Esto es el altar, es esto.
Por lo tanto, mire, no podemos tolerar que en Hospitalet pasen esas cosas en una
iglesia y por eso nosotros, como usted decía, que la Ley haga lo que tenga que
hacer, como nosotros ya entendemos que es en un recinto privado, no pedimos
nada, nosotros no somos totalitarios, le pedimos al Arzobispo que lo coja y si no
saben qué hacer con él, se lo lleven a otro sitio, que aquí ya estamos hartos.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, hem finalitzat el debat de..., perdó, Sr. Castro.

SR. CASTRO BORRALLO (PSC-CP)
Sr. Nieto, anem a veure, jo no estic defensant aquí les males pràctiques de cap
empresa, que quedi clar, ho dic perquè vostè s’ho fa venir. Jo simplement he
anunciat la realitat i la realitat és la que és. He acabat, perquè se m’ha esgotat el
temps, explicant que estem treballant en una comissió per a la redacció de la nova
ordenança i, en tot cas, aquesta redacció tindrà audiència pública, com és
preceptiu, i, a més a més, l’Associació contra els Abusos tindrà el seu espai, se li ha
ofert, ja ho sap i no hi ha cap tipus de problema.
Sobre el tema de la transparència, no ho dubti, nosaltres no tenim res a amagar i,
en aquest sentit, aquesta sentència de la que vostè parla, ve derivada d’una
concessió de 1987, quan vostè sap que les lleis i les directives europees sobre
serveis són molt posteriors i sobre això hi ha un contenciós i quan s’acabi el
contenciós, haurem d’assumir o no, les nostres responsabilitats, les que tenim entre
tots, perquè en aquest govern ha hagut govern de tota mena i també ha hagut
govern de coalició durant 16 anys, sembla que aquí hi ha un oblit, de vegades, molt
puntual.
Simplement això, sobre l’ordenança, reitero, l’estem treballant, tindrà audiència
pública i participació, i sobre la qüestió de la transparència, nosaltres posarem tots
els mitjans i donarem ajut a la ciutadania perquè vagi a l’OMIC, perquè l’OMIC sigui
també un espai de defensa dels drets dels consumidors. Però això, és evident,
nosaltres amb això no volem, d’alguna manera, això que vostè plantejava que si
estem o no estem amb l’empresa, nosaltres no estem a favor ni en contra de cap
empresa, hi ha una concessionària i unes regles, i nosaltres intentem que les regles
es compleixin.

SRA. ALCALDESSA
Finalitzem aquest torn de les tres mocions conjuntes, quedaria aprovada la número
15 que fa referència a Cuba, la número 16 que és la que fa referència a la difusió
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d’idees feixistes no totalitàries i la número 18, Sra. Secretària, tenia alguna cosa a
comentar?

SRA. SECRETÀRIA
A la número 18 falta el posicionament del Partit Socialista, del grup municipal del
Partit Socialista, sobre l’apartat 10, que són els trasllats. A favor, vale.

SRA. ALCALDESSA
10 a favor.

SRA. SECRETÀRIA
Y entonces, en relación a los apartados 8 y 9 hay un empate, por lo tanto, se ha de
repetir la votación, estaba ausente la Sra. Carballeira durante la presentación de la
moción.
La Sra. Carballeira Pascual, regidora del grup polític municipal d‟Iniciativa per
Catalunya Verds-Esquerra Unida i Alternativa-Pirates, parla sense micròfon.

SRA. SECRETÀRIA
Cuando la presentación de su grupo usted estaba ausente, por tanto, yo tengo que
tomar la referencia de la votación en el momento de la presentación.
La Sra. Carballeira Pascual, regidora del grup polític municipal d‟Iniciativa per
Catalunya Verds-Esquerra Unida i Alternativa-Pirates, torna a parlar sense
micròfon.

Se supone que la propone el grupo municipal y que en la presentación están los
tres miembros, dos o uno.
La Sra. Carballeira Pascual, regidora del grup polític municipal d‟Iniciativa per
Catalunya Verds-Esquerra Unida i Alternativa-Pirates, torna parlar sense micròfon.

Siempre que ha habido..., hombre, mírelo exhaustivamente, porque en el último
Pleno presentaba la moción el grupo de Ciudadanos, salió uno de sus miembros y
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se computó como que no estaba, no estamos haciendo otra cosa que no se haya
hecho en otra ocasión.

SR. GARCÍA VALLE (CIUTADANS)
Lo que pasa Sra. Secretaria es que hay que discutir mucho eso, porque en teoría...

SRA. ALCALDESSA
A ver, Sr. García

SR. GARCÍA VALLE (CIUTADANS)
La votación..., votar al final del todo.

SRA. ALCALDESSA
Sr. García, vamos a ver...

SRA. SECRETÀRIA
Sr. García, si ustedes deciden acabar los debates y votar en un momento, yo no
tengo ningún inconveniente y me facilitarán mucho el trabajo, eso no se hace en
este Pleno.

SRA. ALCALDESSA
Bueno, en todo caso…

SRA. SECRETÀRIA
Eso no se hace en este Pleno. Yo me siento en la obligación de dar a todos los
grupos el mismo trato.

SRA. ALCALDESSA
Sra. Secretaria, vamos a ver, aquí se ha suscitado una cuestión, que se suscitó, si
no recuerdo mal, en el anterior Pleno y que viene como consecuencia de una forma
de funcionar y de tomar nota por parte de la Secretaría, de los miembros del
Consistorio que están presentes o no en el momento de presentar las mociones y
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de las votaciones por tanto. Si no se está de acuerdo con este sistema, es una
cuestión que no hay que debatir en este Pleno, sino que hay que debatir, como
siempre se ha hecho, en Junta de Portavoces, tomar el acuerdo que se considere y
así aplicarlo y que sea por todos conocido, en el momento que se estime oportuno.
En todo caso, la Sra. Secretaria ha seguido la fórmula que siempre ha utilizado a la
hora de computar los votos en el Pleno, parece ser que en el punto 8 y 9 de la
moción número 18, hay un empate técnico o hay un empate entiendo que a 13
votos, por una ausencia, por tanto, tendríamos que repetir las votaciones de los
puntos 8 y 9 de la moción 18, teniendo en cuenta que la Sra. Carballeira no puede
votar porque estaba ausente. ¿Todos reiteran su posicionamiento? Sr. Nieto, no
hay debate, usted puede no estar de acuerdo, pero no hay debate, son así las
reglas de funcionamiento.
La Sra. Carballeira Pascual, regidora del grup polític municipal d‟Iniciativa per
Catalunya Verds-Esquerra Unida i Alternativa-Pirates, parla sense micròfon.
Sra. Carballeira no tiene la palabra y no es verdad lo que usted está diciendo, si no
le gusta la fórmula que lleva más de un año utilizándose mientras usted ha sido
concejal y ahora no le interesa, me parece perfecto, pero en todo caso son las
reglas que el Ayuntamiento lleva muchos años dotándose. Se pueden cambiar, no
hay ningún problema, se hablan en la Junta de Portavoces, pero no voy a permitir
que esto se convierta en una asamblea en este Consistorio, por tanto, se repite la
votación. ¿Hay algún voto que cambie por parte de algún concejal? ¿no? Por tanto,
se reitera la votación, entiendo que como hay empate la Presidenta tiene que
desempatar, reitero mi votación que es contraria a los puntos 8 y 9. Por tanto,
quedaría aprobada la moción a excepción del punto 8 y 9, estos dos apartados.
Pasamos ahora a las mociones individuales.

Tancat el debat se sotmeten a votació les mocions números 15, 16, 17 i 18;
adoptant-se els següents acords:

PSC-CP, ICV-EUiA-PIRATES
MOCIÓ 15.- A FAVOR DE L’AIXECAMENT DEL BLOQUEIG POLÍTIC,
ECONÒMIC, COMERCIAL I FINANCER PER PART DELS ESTATS UNITS
D’AMÈRICA CONTRA CUBA.
Es dóna compte de la moció que es transcriu seguidament, i sotmesa a votació
s'aprova amb 23 vots a favor dels representants del PSC-CP, Srs./Sres. Núria
Marín Martínez, Francesc J. Belver Valles, Cristian Alcázar Esteban, José Castro
Borrallo, Manuel Brinquis Pérez, José M. García Mompel, Jaume Graells Veguin,
Jesús Husillos Gutierrez, Rocío Ramírez Pérez i David Quirós Brito; dels
representants de CIUTADANS, Srs./Sres. Miguel Manuel García Valle, M. Carmen
Esteban Fernández, Rainaldo Ruiz Narvaez i Jesús Amadeo Martín González; dels
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representants d’ICV-EUiA-PIRATES-E, Srs./Sres. Ana González Montes, Juliana
Carballeira Pascual i Ivan Nieto Martínez; dels representants d’ERC-AM, Srs./Sres.
Antoni García i Acero i Jorge García i Muñoz; del representant de CiU, Sr. Jordi
Monrós Ibáñez; i del representant de la CUP-PA, Sr. Christian Giménez Marquez; i
dels REGIDORS NO ADSCRITS, Srs./Sres. Rafael Jiménez Ariza i Cristina Santón
Ramiro; i amb 3 vots en contra dels representants del PP, Srs/Sres. Sonia
Esplugas González, Pedro Alonso Navarro i Fco. Javier Martín Hermosín;
assistents presents en el moment de la votació, adoptant-se els acords que figuren
en la seva part dispositiva:
Atès que ja han passat 21 mesos d'ençà que el president dels Estats Units Obama
qualifiqués el bloqueig contra Cuba d'obsolet, ancorat en el passat, una peça de la
Guerra Freda, i reconegués que no ha funcionat pels objectius històrics dels Estats
Units.
Atès que malgrat els avenços de les relacions entre Cuba i els Estats Units en
aquests darrers dos anys, el bloqueig es manté inalterable perjudicant la qualitat de
vida dels cubans i les cubanes.
Atès que es calcula que el bloqueig li ha costat a l'illa una despesa per un valor de
125.873 milions de dòlars.
Atès que el passat 26 d'octubre de 2016 l'Assemblea General de Nacions Unides va
votar la "Necessitat de posar fi al bloqueig econòmic, comercial i financer imposat
pels Estats Units d'Amèrica contra Cuba", amb el resultat de 191 vots a favor, 2
abstencions i cap vot negatiu. Ja són 25 ocasions que el bloqueig ha estat
condemnat per l'Assemblea General de Nacions Unides, en els darrers anys amb
pràcticament la unanimitat de la cambra.
Per aquests motius, els Grups Polítics Municipals del PSC-CP i d'ICV-EUIAPIRATES-E proposa al Ple municipal de l'ajuntament de L'Hospitalet de Llobregat
l'adopció dels següents acords:
PRIMER.- Mostrar el suport de l'Ajuntament de L'Hospitalet de Llobregat a
l'aixecament del bloqueig comercial i financer que el Govern dels Estats Units
d'Amèrica manté contra Cuba i manifestar-se a favor d'unes relacions basades en el
respecte a la legalitat internacional, la pau, la sobirania nacional, la llibertat i la
cooperació entre ambdós estats.
SEGON.- Fer arribar al Govern de la Generalitat i al Govern de l'estat espanyol la
necessitat que, en les seves relacions amb les Institucions dels Estats Units
d'Amèrica, expressin la condemna pel manteniment del bloqueig econòmic, financer
i comercial a Cuba, així com els encoratgi a derogar, tan aviat com es pugui, les
lleis Helms Burton i Torricelli.
TERCER.- Donar trasllat d'aquests acords al Ministeri d’Assumptes Exteriors i
Cooperació, al Govern de l'estat espanyol, als consolats i ambaixades de Cuba i
Estats Units ubicades a Catalunya i a la resta de l'estat espanyol.
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PSC-CP, ICV-EUiA-PIRATES,
amb l’adhesió d’ERC, CiU i CUP-PA
MOCIÓ 16.- DE REBUIG ALS ACTES DE DIFUSIÓ D’IDEES FEIXISTES I/O
TOTALITÀRIES.
Es dóna compte de la moció que es transcriu seguidament, i sotmesa a votació
s'aprova amb 23 vots a favor dels representants del PSC-CP, Srs./Sres. Núria
Marín Martínez, Francesc J. Belver Valles, Cristian Alcázar Esteban, José Castro
Borrallo, Manuel Brinquis Pérez, José M. García Mompel, Jaume Graells Veguin,
Jesús Husillos Gutierrez, Rocío Ramírez Pérez i David Quirós Brito; dels
representants de CIUTADANS, Srs./Sres. Miguel Manuel García Valle, M. Carmen
Esteban Fernández, Rainaldo Ruiz Narvaez i Jesús Amadeo Martín González; dels
representants d’ICV-EUiA-PIRATES-E, Srs./Sres. Ana González Montes, Juliana
Carballeira Pascual i Ivan Nieto Martínez; dels representants d’ERC-AM, Srs./Sres.
Antoni García i Acero i Jorge García i Muñoz; del representant de CiU, Sr. Jordi
Monrós Ibáñez; i del representant de la CUP-PA, Sr. Christian Giménez Marquez; i
dels REGIDORS NO ADSCRITS, Srs./Sres. Rafael Jiménez Ariza i Cristina Santón
Ramiro; i amb 3 vots d’abstenció dels representants del PP, Srs/Sres. Sonia
Esplugas González, Pedro Alonso Navarro i Fco. Javier Martín Hermosín;
assistents presents en el moment de la votació, adoptant-se els acords que figuren
en la seva part dispositiva:

El passat dissabte 5 de novembre, la Hermandad de Combatientes de la División
Azul va celebrar una diada commemorativa del 75è aniversari de la creació de la
divisió d’infanteria número 250 de la Wermacht, l’exèrcit de l’Alemanya nazi.
Tot un seguit d’actes amb motiu de la commemoració es van celebrar a la parròquia
de la Immaculada Concepció de la nostra ciutat, integrada a l’arxidiòcesi de
Barcelona.
Un d’aquests actes va consistir en una missa oficiada pel mossèn C.B. a l’església
de la parròquia, l’altar de la qual va ser custodiat per quatre membres de
l’Hermandad que es quadraven contenint insígnies feixistes mentre que a la sala
d’actes de l’edifici parroquial es podien veure diverses banderes franquistes amb
l’àguila, un maniquí amb uniforme militar i gorra carlina, un escut amb les fletxes i la
creu de ferro símbol de la divisió nazi espanyola i diversa simbologia bèl·lica.
Mossèn C.B. ja ens te acostumats a ser noticia per convertir la seva parròquia en
un centre de exaltació d’idees anticonstitucionals i generar un clima de provocació i
crispació dins del barri.
Per aquests motius, els grups polítics municipals del PSC-CP i d'ICV-EUIAPIRATES-E, amb l’adhesió d’ERC, CiU i CUP-PA, proposen al Ple municipal de
l'ajuntament de L'Hospitalet de Llobregat l'adopció dels següents acords:
PRIMER.- Manifestar el rebuig de l’Ajuntament de L’Hospitalet a aquest i a
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qualsevol acte d’exaltació d’idees feixistes i/o totalitàries.
SEGON.- Sol·licitar a l’Arquebisbat de Barcelona que prengui les mesures
necessàries per evitar la reiterada utilització de la parròquia del barri de Sanfeliu
amb finalitats ideològiques i politiques i traslladi a alguna altra parròquia de fora de
la nostra ciutat i de manera immediata al mossèn C.B..
TERCER.- Expressar el ferm compromís d’aquest Ajuntament amb la memòria
històrica i els valors democràtics com arrels de la convivència i tarannà de la nostra
ciutat.
QUART.- Donar trasllat d’aquests acords a l’Arquebisbat de Barcelona i a les
parròquies de l’Hospitalet; a la Fundació per la Pau, i a les entitats del barri de
Sanfeliu.
ICV-EUiA-PIRATES, ERC, CUP-PA
MOCIÓ 17.- PER EXIGIR L’ESCLARIMENT DE L’ASSASSINAT D’EN PEDRO
ÁLVAREZ, A L’HOSPITALET DE LLOBREGAT.
Aquesta moció va ser retirada donada la Declaració Institucional acordada
unànimement en Junta de Portaveus.

ICV-EUiA-PIRATES, CiU, CUP-PA
MOCIÓ 18.- PER GARANTIR L'ACCÉS A LA INFORMACIÓ I LES MILLORS
CONDICIONS DELS SERVEIS FUNERARIS A L’HOSPITALET DE LLOBREGAT.
Atès que segons la Llei del Parlament de Catalunya 2/1997, de 3 d’abril, sobre
serveis funeraris, aquests tenen la condició de servei essencial d’interès general, i
poden ser prestats per l’Administració, per empreses públiques o per empreses
privades en règim de concurrència en tots els casos. Sigui com sigui, l’obtenció de
l’autorització municipal es concep com un requisit imprescindible per a l’exercici de
l’activitat, tal com indica l’article 7. La llei preveu així mateix que els ajuntaments
regulin el desenvolupament de la normativa mitjançant una ordenança o un
reglament.
Atès que en aplicació d’aquesta llei, l’Ajuntament de L’Hospitalet de Llobregat va
aprovar l’ordenança municipal reguladora del lliure accés a les activitats de serveis i
el seu exercici del municipi de L’Hospitalet de Llobregat, publicada al Butlletí Oficial
de la Província de Barcelona (BOPB) del 06/07/2010.
Atès que aquesta ordenança, encara en vigor, estableix a la disposició addicional
sisena que “En matèria de serveis funeraris, es manté vigent l‟Ordenança
específica fins que es produeixi la necessària adaptació del règim legal i
reglamentari en la matèria.”
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Atès que l’ordenança específica a la que fa referència la disposició addicional
sisena de l’ordenança municipal reguladora del lliure accés a les activitats de
serveis i el seu exercici del municipi de L’Hospitalet de Llobregat és el Reglament
del cementiri municipal, publicada al BOPB del 02/03/2002 amb una modificació de
l’article 29 i de la disposició transitòria del reglament del cementiri municipal
publicada al BOPB del 29/06/2005 indica que “La concessió d‟ús del dret funerari
sobre sepultures serà de caràcter temporal per un període màxim de vint-i-cinc
anys, prorrogable una única vegada per vint-i-cinc anys més La pròrroga s‟efectuarà
prèvia sol·licitud del titular de la concessió o, en el seu defecte, dels hereus o
drethavents, o parents del titular en línia directa i col·lateral fins el quart grau de
consanguinitat o segon d‟afinitat.”, que “Les concessions atorgades a partir de
l‟entrada en vigor d‟aquest Reglament es regularan pel que disposa l‟article 29.1 del
mateix, en referència al període màxim de 25 anys amb possibilitat de pròrroga
previst en el mateix.” I que “Les concessions atorgades amb anterioritat, es regiran
per la legislació vigent en el moment de la seva concessió. No obstant, els titulars
de les concessions sobre drets funeraris que tinguin atorgada la mateixa, en quant
al període màxim fixat al Reglament anterior, podran sol·licitar a l‟Ajuntament acollirse al nou règim establert a l‟article 29.1 de la present modificació, a partir de l‟1 de
gener de 2006, per la qual cosa, ho hauran de sol·licitar per escrit a l‟Ajuntament i
aportar el documents escaients.”
Atès que posteriorment, com a conseqüència de la Directiva europea 2006/123/CE,
del Parlament i del Consell, de 12 de desembre de 2006, relativa als Serveis en el
Mercat Interior, l’anteriorment citada Llei 2/1197 va ser modificada pel Decret
legislatiu 3/2010, de 5 d’octubre (en endavant, DL 3/2010).
Atès que l’esmentada modificació de la Llei 2/1997, va entrar en vigència el 7
d’octubre de 2010; especificant en la disposició transitòria segona que els
ajuntaments que disposin de les ordenances o reglaments de regulació dels serveis
funeraris tenen l’obligació d’adaptar-los al contingut d’aquesta mateixa llei, en un
termini de sis mesos a comptar des de l’entrada en vigor.
Atès que en la nova redacció de la Llei 2/1197 motivada pel DL 3/2010, es destaca
el dret dels usuaris dels serveis funeraris a obtenir informació sobre els serveis als
quals tenen accés i sobre condicions econòmiques d’aquests serveis. A més, amb
la finalitat de facilitar l’accés a la prestació de serveis funeraris, es preveu que
qualsevol prestador de serveis funeraris amb habilitació pugui prestar el servei de
transport de cadàvers i les activitats associades a tot el territori de Catalunya.
Atès que el nou redactat de l’apartat 2 de l’article 3 de la Llei 2/1997 sobre serveis
funeraris també estableix que “les entitats que presten serveis funeraris han de
facilitar a l’ajuntament del municipi on estan establertes la informació actualitzada
sobre prestacions i preus, per tal que la puguin consultar les persones interessades.
Amb aquest objecte, els ajuntaments han d’establir mecanismes de publicitat
actualitzada perquè les persones que vulguin accedir als serveis puguin disposar
d’aquesta informació”.
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Atès que al mateix temps, el nou redactat de l’apartat 3 de l’article 6, estableix que
“les ordenances o els reglaments municipals poden fixar els requisits mínims de
disponibilitat de mitjans a què es refereix l‟apartat 1 (relatiu als vehicles de transport
funerari), els quals han de tenir per finalitat garantir la qualitat del servei, han de ser
proporcionats i han de respectar la lliure competència”.
Atesa la resistència del sector, acompanyada de pràctiques contraries a la lliure
competència, han estat reconegudes pel Tribunal Català de la Defensa de la
Competència de l’Autoritat Catalana de la Competència, així com de sentències
jurídiques en el sector dels operadors dels serveis funeraris.
Atès que l’Associació contra els Abusos en els Serveis Funeraris realitza diverses
queixes sobre l’actuació dels serveis funeraris en l’àmbit municipal de L’Hospitalet
de Llobregat:
En relació a la informació rebuda dels encarregats del cementiri, del trasllat
intramurs i extramurs del trasllat de restes:



No es troben els preus fàcilment, sinó que cal buscar-los amb deteniment i
evitant informar anticipadament dels preus a través de correu electrònic o
del seu web.
A més, com denuncia l’Associació contra els Abusos en els Serveis
Funeraris, Àltima no deixa operar a altres empreses autoritzades a nivell
nacional al Tanatori de L'Hospitalet de Llobregat i d'altres localitats
catalanes.

Vista l’obsolescència de l’ordenança dels serveis funeraris de L’Hospitalet de
Llobregat, la total manca de competència en la prestació d’un servei essencial per a
la ciutadania, fet que provoca uns preus excessius, i donat que aquestes queixes
que traslladem poden derivar en noves denúncies davant l’Autoritat Catalana de la
Competència o els tribunals.
Atesa la darrera proposta de modificacions de preus públics, que van demostrar un
descontrol en quant a la valoració de preus de béns i serveis ofertats a les tarifes
dels serveis funeraris.
Atès que a la pròpia web de l'empresa prestadora del servei funerari i surten dos
preus diferents pels béns i serveis ofertats.
Per tot això, i amb l’esperit d’oferir una protecció extra per part d’aquest Ajuntament,
als drets de les famílies i persones que afronten una mort, com a titular del servei
funerari, els grups municipals d’ICV-EUIA-PIRATES-E, CiU i CUP-PA proposem al
ple de l’Ajuntament de L’Hospitalet de Llobregat l’adopció dels següents acords:
Havent estat sotmesa la proposta d‟acord a votació per separat de cadascun dels
punts de la seva part dispositiva, els resultats són els següents:
a) Ha estat aprovat l’acord PRIMER amb 24 vots a favor dels representants del
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PSC-CP, Srs./Sres. Núria Marín Martínez, Francesc J. Belver Valles, Cristian
Alcázar Esteban, José Castro Borrallo, Manuel Brinquis Pérez, José M. García
Mompel, Jaume Graells Veguin, Jesús Husillos Gutierrez, M. Ángeles Sariñena
Hidalgo, Rocío Ramírez Pérez i David Quirós Brito; dels representants de
CIUTADANS, Srs./Sres. Miguel Manuel García Valle, M. Carmen Esteban
Fernández, Rainaldo Ruiz Narvaez i Jesús Amadeo Martín González; dels
representants d’ICV-EUiA-PIRATES-E, Srs./Sres. Ana González Montes i Ivan
Nieto Martínez; dels representants del PP, Srs/Sres. Sonia Esplugas González,
Pedro Alonso Navarro i Fco. Javier Martín Hermosín; dels representants d’ERCAM, Srs./Sres. Antoni García i Acero i Jorge García i Muñoz; del representant
de CiU, Sr. Jordi Monrós Ibáñez; i del representant de la CUP-PA, Sr. Christian
Giménez Marquez; i amb 2 vots en contra dels REGIDORS NO ADSCRITS,
Srs./Sres. Rafael Jiménez Ariza i Cristina Santón Ramiro; assistents presents
en el moment de la votació i que literalment diu:
PRIMER.- El Govern municipal INICIARA el procediment per modificar i
actualitzar l’actual ordenança que regula els serveis funeraris de L’Hospitalet de
Llobregat, així com el reglament regulador del servei públic del cementiri
municipal, per adequar-los a la legalitat existent, tot tenint en compte les
següents condicions:





Que en el tràmit d’aquesta actualització es doni audiència, per tal que
pugui assessorar-ne la redacció, a l’Associació contra els Abusos en els
Serveis Funeraris així com altres que demostrin la seva vinculació amb
el tema a tractar.
Promoure i facilitar la lliure competència a les empreses amb habilitació
legal.
Que abans de les seves aprovacions definitives siguin enviades a
l’Agència Catalana de la Competència per demanar un dictamen sobre
les mateixes.

b) Ha estat aprovat l’acord SEGON amb 24 vots a favor dels representants del
PSC-CP, Srs./Sres. Núria Marín Martínez, Francesc J. Belver Valles, Cristian
Alcázar Esteban, José Castro Borrallo, Manuel Brinquis Pérez, José M. García
Mompel, Jaume Graells Veguin, Jesús Husillos Gutierrez, M. Ángeles Sariñena
Hidalgo, Rocío Ramírez Pérez i David Quirós Brito; dels representants de
CIUTADANS, Srs./Sres. Miguel Manuel García Valle, M. Carmen Esteban
Fernández, Rainaldo Ruiz Narvaez i Jesús Amadeo Martín González; dels
representants d’ICV-EUiA-PIRATES-E, Srs./Sres. Ana González Montes i Ivan
Nieto Martínez; dels representants del PP, Srs/Sres. Sonia Esplugas González,
Pedro Alonso Navarro i Fco. Javier Martín Hermosín; dels representants d’ERCAM, Srs./Sres. Antoni García i Acero i Jorge García i Muñoz; del representant
de CiU, Sr. Jordi Monrós Ibáñez; i del representant de la CUP-PA, Sr. Christian
Giménez Marquez; i amb 2 vots en contra dels REGIDORS NO ADSCRITS,
Srs./Sres. Rafael Jiménez Ariza i Cristina Santón Ramiro; assistents presents
en el moment de la votació i que literalment diu:
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SEGON.- L’Ajuntament de L’Hospitalet de Llobregat VETLLARÀ, mitjançant un
protocol intern, per a que es faciliti una complerta i veraç informació a les
persones que s’adrecin al consistori per a informar-se del servei de cementiri
municipal.
c) Ha estat aprovat l’acord TERCER amb 24 vots a favor dels representants del
PSC-CP, Srs./Sres. Núria Marín Martínez, Francesc J. Belver Valles, Cristian
Alcázar Esteban, José Castro Borrallo, Manuel Brinquis Pérez, José M. García
Mompel, Jaume Graells Veguin, Jesús Husillos Gutierrez, M. Ángeles Sariñena
Hidalgo, Rocío Ramírez Pérez i David Quirós Brito; dels representants de
CIUTADANS, Srs./Sres. Miguel Manuel García Valle, M. Carmen Esteban
Fernández, Rainaldo Ruiz Narvaez i Jesús Amadeo Martín González; dels
representants d’ICV-EUiA-PIRATES-E, Srs./Sres. Ana González Montes i Ivan
Nieto Martínez; dels representants del PP, Srs/Sres. Sonia Esplugas González,
Pedro Alonso Navarro i Fco. Javier Martín Hermosín; dels representants d’ERCAM, Srs./Sres. Antoni García i Acero i Jorge García i Muñoz; del representant
de CiU, Sr. Jordi Monrós Ibáñez; i del representant de la CUP-PA, Sr. Christian
Giménez Marquez; i amb 2 vots en contra dels REGIDORS NO ADSCRITS,
Srs./Sres. Rafael Jiménez Ariza i Cristina Santón Ramiro; assistents presents
en el moment de la votació i que literalment diu:
TERCER.- INSTAR a ÀLTIMA a donar la completa i veraç informació a les
persones que s’adrecin als serveis funeraris ofertats a la nostra ciutat.
d) Ha estat aprovat l’acord QUART amb 24 vots a favor dels representants del
PSC-CP, Srs./Sres. Núria Marín Martínez, Francesc J. Belver Valles, Cristian
Alcázar Esteban, José Castro Borrallo, Manuel Brinquis Pérez, José M. García
Mompel, Jaume Graells Veguin, Jesús Husillos Gutierrez, M. Ángeles Sariñena
Hidalgo, Rocío Ramírez Pérez i David Quirós Brito; dels representants de
CIUTADANS, Srs./Sres. Miguel Manuel García Valle, M. Carmen Esteban
Fernández, Rainaldo Ruiz Narvaez i Jesús Amadeo Martín González; dels
representants d’ICV-EUiA-PIRATES-E, Srs./Sres. Ana González Montes i Ivan
Nieto Martínez; dels representants del PP, Srs/Sres. Sonia Esplugas González,
Pedro Alonso Navarro i Fco. Javier Martín Hermosín; dels representants d’ERCAM, Srs./Sres. Antoni García i Acero i Jorge García i Muñoz; del representant
de CiU, Sr. Jordi Monrós Ibáñez; i del representant de la CUP-PA, Sr. Christian
Giménez Marquez; i amb 2 vots en contra dels REGIDORS NO ADSCRITS,
Srs./Sres. Rafael Jiménez Ariza i Cristina Santón Ramiro; assistents presents
en el moment de la votació i que literalment diu:
QUART.- L’Ajuntament de L’Hospitalet de Llobregat INCORPORARÀ a la seva
web municipal, la informació fàcil i entenedora del servei municipal de cementiri.
A més, es realitzarà una campanya informativa des de tots els instruments
comunicatius de l'Ajuntament, per donar a conèixer tota la informació d’interès
tant del serveis funeraris com del cementiri, amb el conjunt de preus i
bonificacions.
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e) Ha estat aprovat l’acord CINQUÈ amb 24 vots a favor dels representants del
PSC-CP, Srs./Sres. Núria Marín Martínez, Francesc J. Belver Valles, Cristian
Alcázar Esteban, José Castro Borrallo, Manuel Brinquis Pérez, José M. García
Mompel, Jaume Graells Veguin, Jesús Husillos Gutierrez, M. Ángeles Sariñena
Hidalgo, Rocío Ramírez Pérez i David Quirós Brito; dels representants de
CIUTADANS, Srs./Sres. Miguel Manuel García Valle, M. Carmen Esteban
Fernández, Rainaldo Ruiz Narvaez i Jesús Amadeo Martín González; dels
representants d’ICV-EUiA-PIRATES-E, Srs./Sres. Ana González Montes i Ivan
Nieto Martínez; dels representants del PP, Srs/Sres. Sonia Esplugas González,
Pedro Alonso Navarro i Fco. Javier Martín Hermosín; dels representants d’ERCAM, Srs./Sres. Antoni García i Acero i Jorge García i Muñoz; del representant
de CiU, Sr. Jordi Monrós Ibáñez; i del representant de la CUP-PA, Sr. Christian
Giménez Marquez; i amb 2 vots en contra dels REGIDORS NO ADSCRITS,
Srs./Sres. Rafael Jiménez Ariza i Cristina Santón Ramiro; assistents presents
en el moment de la votació i que literalment diu:
CINQUÈ.- L’Ajuntament VETLLARÀ per a què en centres de titularitat pública
on es produeixen decessos, el personal que atengui a les famílies disposi de
tota la informació que pugui ser d’interès i la faciliti en el cas de ser requerida.
f)

Ha estat aprovat l’acord SISÈ amb 24 vots a favor dels representants del
PSC-CP, Srs./Sres. Núria Marín Martínez, Francesc J. Belver Valles, Cristian
Alcázar Esteban, José Castro Borrallo, Manuel Brinquis Pérez, José M. García
Mompel, Jaume Graells Veguin, Jesús Husillos Gutierrez, M. Ángeles Sariñena
Hidalgo, Rocío Ramírez Pérez i David Quirós Brito; dels representants de
CIUTADANS, Srs./Sres. Miguel Manuel García Valle, M. Carmen Esteban
Fernández, Rainaldo Ruiz Narvaez i Jesús Amadeo Martín González; dels
representants d’ICV-EUiA-PIRATES-E, Srs./Sres. Ana González Montes i Ivan
Nieto Martínez; dels representants del PP, Srs/Sres. Sonia Esplugas González,
Pedro Alonso Navarro i Fco. Javier Martín Hermosín; dels representants d’ERCAM, Srs./Sres. Antoni García i Acero i Jorge García i Muñoz; del representant
de CiU, Sr. Jordi Monrós Ibáñez; i del representant de la CUP-PA, Sr. Christian
Giménez Marquez; i amb 2 vots en contra dels REGIDORS NO ADSCRITS,
Srs./Sres. Rafael Jiménez Ariza i Cristina Santón Ramiro; assistents presents
en el moment de la votació i que literalment diu:
SISÈ.- L’Ajuntament de L’Hospitalet de Llobregat, VETLLARÀ des de l’OMIC
per GARANTIR els drets de la ciutadania com a consumidors, en relació als
serveis funeraris.

g) Ha estat aprovat l’acord SETÈ amb 24 vots a favor dels representants del
PSC-CP, Srs./Sres. Núria Marín Martínez, Francesc J. Belver Valles, Cristian
Alcázar Esteban, José Castro Borrallo, Manuel Brinquis Pérez, José M. García
Mompel, Jaume Graells Veguin, Jesús Husillos Gutierrez, M. Ángeles Sariñena
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Hidalgo, Rocío Ramírez Pérez i David Quirós Brito; dels representants de
CIUTADANS, Srs./Sres. Miguel Manuel García Valle, M. Carmen Esteban
Fernández, Rainaldo Ruiz Narvaez i Jesús Amadeo Martín González; dels
representants d’ICV-EUiA-PIRATES-E, Srs./Sres. Ana González Montes i Ivan
Nieto Martínez; dels representants del PP, Srs/Sres. Sonia Esplugas González,
Pedro Alonso Navarro i Fco. Javier Martín Hermosín; dels representants d’ERCAM, Srs./Sres. Antoni García i Acero i Jorge García i Muñoz; del representant
de CiU, Sr. Jordi Monrós Ibáñez; i del representant de la CUP-PA, Sr. Christian
Giménez Marquez; i amb 2 vots en contra dels REGIDORS NO ADSCRITS,
Srs./Sres. Rafael Jiménez Ariza i Cristina Santón Ramiro; assistents presents
en el moment de la votació i que literalment diu:
SETÈ.- L’Ajuntament de L’Hospitalet de Llobregat VETLLARÀ pel compliment
de la Llei 2/1997 sobre Serveis Funeraris per part de totes les empreses
funeràries que operin en el municipi, en especial de l’article 3.3, segons els
criteris que estableixi l’Agència Catalana de la Competència.
h) Sotmetent-se a votació l’acord VUITÈ es produeix un empat de 13 vots a favor
dels representants de CIUTADANS, Srs./Sres. Miguel Manuel García Valle, M.
Carmen Esteban Fernández, Rainaldo Ruiz Narvaez i Jesús Amadeo Martín
González; dels representants d’ICV-EUiA-PIRATES-E, Srs./Sres. Ana
González Montes i Ivan Nieto Martínez; dels representants del PP, Srs/Sres.
Sonia Esplugas González, Pedro Alonso Navarro i Fco. Javier Martín Hermosín;
dels representants d’ERC-AM, Srs./Sres. Antoni García i Acero i Jorge García i
Muñoz; del representant de CiU, Sr. Jordi Monrós Ibáñez; del representant de la
CUP-PA, Sr. Christian Giménez Marquez; i amb 13 vots en contra dels
representants del PSC-CP, Srs./Sres. Núria Marín Martínez, Francesc J. Belver
Valles, Cristian Alcázar Esteban, José Castro Borrallo, Manuel Brinquis Pérez,
José M. García Mompel, Jaume Graells Veguin, Jesús Husillos Gutierrez, M.
Ángeles Sariñena Hidalgo, Rocío Ramírez Pérez i David Quirós Brito; i dels
REGIDORS NO ADSCRITS, Srs./Sres. Rafael Jiménez Ariza i Cristina Santón
Ramiro. De conformitat amb l’article 48.7 del Reglament Orgànic del Ple,
repetida la votació persisteix l’empat amb el mateix resultat i aquest es dirimeix
amb el vot de qualitat de l’Alcaldessa EN CONTRA de l’aprovació d’aquest
acord VUITÈ.
VUITÈ.- REQUERIR a l’empresa ÀLTIMA que revisi tots els serveis funeraris
prestats durant la seva licitació a L’Hospitalet de Llobregat, i que en cas d’haver
aplicat la tarifa estàndard pel concepte “Sala de vetlla”a ciutadans empadronats
a L’Hospitalet de Llobregat, reemborsi immediatament la diferència entre aquest
import i el que es va pactar en la licitació. Així com d'altres serveis facturats de
manera errònia.
i)

Sotmetent-se a votació l’acord NOVÈ es produeix un empat de 13 vots a favor
dels representants de CIUTADANS, Srs./Sres. Miguel Manuel García Valle, M.
Carmen Esteban Fernández, Rainaldo Ruiz Narvaez i Jesús Amadeo Martín
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González; dels representants d’ICV-EUiA-PIRATES-E, Srs./Sres. Ana
González Montes i Ivan Nieto Martínez; dels representants del PP, Srs/Sres.
Sonia Esplugas González, Pedro Alonso Navarro i Fco. Javier Martín Hermosín;
dels representants d’ERC-AM, Srs./Sres. Antoni García i Acero i Jorge García i
Muñoz; del representant de CiU, Sr. Jordi Monrós Ibáñez; del representant de la
CUP-PA, Sr. Christian Giménez Marquez; i amb 13 vots en contra dels
representants del PSC-CP, Srs./Sres. Núria Marín Martínez, Francesc J. Belver
Valles, Cristian Alcázar Esteban, José Castro Borrallo, Manuel Brinquis Pérez,
José M. García Mompel, Jaume Graells Veguin, Jesús Husillos Gutierrez, M.
Ángeles Sariñena Hidalgo, Rocío Ramírez Pérez i David Quirós Brito; i dels
REGIDORS NO ADSCRITS, Srs./Sres. Rafael Jiménez Ariza i Cristina Santón
Ramiro. De conformitat amb l’article 48.7 del Reglament Orgànic del Ple,
repetida la votació persisteix l’empat amb el mateix resultat i aquest es dirimeix
amb el vot de qualitat de l’Alcaldessa EN CONTRA de l’aprovació d’aquest
acord VUITÈ.
NOVÈ.- L'Ajuntament de l'Hospitalet estudiarà la possibilitat d'operar mitjançant
un operador municipal propi.

j)

Ha estat aprovat l’acord DESÈ amb 24 vots a favor dels representants del
PSC-CP, Srs./Sres. Núria Marín Martínez, Francesc J. Belver Valles, Cristian
Alcázar Esteban, José Castro Borrallo, Manuel Brinquis Pérez, José M. García
Mompel, Jaume Graells Veguin, Jesús Husillos Gutierrez, M. Ángeles Sariñena
Hidalgo, Rocío Ramírez Pérez i David Quirós Brito; dels representants de
CIUTADANS, Srs./Sres. Miguel Manuel García Valle, M. Carmen Esteban
Fernández, Rainaldo Ruiz Narvaez i Jesús Amadeo Martín González; dels
representants d’ICV-EUiA-PIRATES-E, Srs./Sres. Ana González Montes i Ivan
Nieto Martínez; dels representants del PP, Srs/Sres. Sonia Esplugas González,
Pedro Alonso Navarro i Fco. Javier Martín Hermosín; dels representants d’ERCAM, Srs./Sres. Antoni García i Acero i Jorge García i Muñoz; del representant
de CiU, Sr. Jordi Monrós Ibáñez; i del representant de la CUP-PA, Sr. Christian
Giménez Marquez; i amb 2 vots en contra dels REGIDORS NO ADSCRITS,
Srs./Sres. Rafael Jiménez Ariza i Cristina Santón Ramiro; assistents presents
en el moment de la votació i que literalment diu:
DESÈ.- Donar trasllat d’aquests acords a l’empresa Àltima, l’empresa Mèmora,
a les associacions de veïns i veïnes de la ciutat, a la Federació d’Associacions
de Veïns i Veïnes de la ciutat, als Consells de Districte, al Consell de Ciutat, als
hospitals, ambulatoris, residències per a gent gran i centres de dia de la ciutat,
així com també a l’entitat “Asociación contra Abusos Funerarios”.

Donada la votació per separat dels acords, aquesta moció ha estat aprovada pel
Ple de l‟Ajuntament, amb el següent text literal.
Atès que segons la Llei del Parlament de Catalunya 2/1997, de 3 d’abril, sobre
serveis funeraris, aquests tenen la condició de servei essencial d’interès general, i
poden ser prestats per l’Administració, per empreses públiques o per empreses
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privades en règim de concurrència en tots els casos. Sigui com sigui, l’obtenció de
l’autorització municipal es concep com un requisit imprescindible per a l’exercici de
l’activitat, tal com indica l’article 7. La llei preveu així mateix que els ajuntaments
regulin el desenvolupament de la normativa mitjançant una ordenança o un
reglament.
Atès que en aplicació d’aquesta llei, l’Ajuntament de L’Hospitalet de Llobregat va
aprovar l’ordenança municipal reguladora del lliure accés a les activitats de serveis i
el seu exercici del municipi de L’Hospitalet de Llobregat, publicada al Butlletí Oficial
de la Província de Barcelona (BOPB) del 06/07/2010.
Atès que aquesta ordenança, encara en vigor, estableix a la disposició addicional
sisena que “En matèria de serveis funeraris, es manté vigent l’Ordenança
específica fins que es produeixi la necessària adaptació del règim legal i
reglamentari en la matèria.”
Atès que l’ordenança específica a la que fa referència la disposició addicional
sisena de l’ordenança municipal reguladora del lliure accés a les activitats de
serveis i el seu exercici del municipi de L’Hospitalet de Llobregat és el Reglament
del cementiri municipal, publicada al BOPB del 02/03/2002 amb una modificació de
l’article 29 i de la disposició transitòria del reglament del cementiri municipal
publicada al BOPB del 29/06/2005 indica que “La concessió d’ús del dret funerari
sobre sepultures serà de caràcter temporal per un període màxim de vint-i-cinc
anys, prorrogable una única vegada per vint-i-cinc anys més La pròrroga s’efectuarà
prèvia sol•licitud del titular de la concessió o, en el seu defecte, dels hereus o
drethavents, o parents del titular en línia directa i col•lateral fins el quart grau de
consanguinitat o segon d’afinitat.”, que “Les concessions atorgades a partir de
l’entrada en vigor d’aquest Reglament es regularan pel que disposa l’article 29.1 del
mateix, en referència al període màxim de 25 anys amb possibilitat de pròrroga
previst en el mateix.” I que “Les concessions atorgades amb anterioritat, es regiran
per la legislació vigent en el moment de la seva concessió. No obstant, els titulars
de les concessions sobre drets funeraris que tinguin atorgada la mateixa, en quant
al període màxim fixat al Reglament anterior, podran sol•licitar a l’Ajuntament
acollir-se al nou règim establert a l’article 29.1 de la present modificació, a partir de
l’1 de gener de 2006, per la qual cosa, ho hauran de sol•licitar per escrit a
l’Ajuntament i aportar el documents escaients.”
Atès que posteriorment, com a conseqüència de la Directiva europea 2006/123/CE,
del Parlament i del Consell, de 12 de desembre de 2006, relativa als Serveis en el
Mercat Interior, l’anteriorment citada Llei 2/1197 va ser modificada pel Decret
legislatiu 3/2010, de 5 d’octubre (en endavant, DL 3/2010).
Atès que l’esmentada modificació de la Llei 2/1997, va entrar en vigència el 7
d’octubre de 2010; especificant en la disposició transitòria segona que els
ajuntaments que disposin de les ordenances o reglaments de regulació dels serveis
funeraris tenen l’obligació d’adaptar-los al contingut d’aquesta mateixa llei, en un
termini de sis mesos a comptar des de l’entrada en vigor.
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Atès que en la nova redacció de la Llei 2/1197 motivada pel DL 3/2010, es destaca
el dret dels usuaris dels serveis funeraris a obtenir informació sobre els serveis als
quals tenen accés i sobre condicions econòmiques d’aquests serveis. A més, amb
la finalitat de facilitar l’accés a la prestació de serveis funeraris, es preveu que
qualsevol prestador de serveis funeraris amb habilitació pugui prestar el servei de
transport de cadàvers i les activitats associades a tot el territori de Catalunya.
Atès que el nou redactat de l’apartat 2 de l’article 3 de la Llei 2/1997 sobre serveis
funeraris també estableix que “les entitats que presten serveis funeraris han de
facilitar a l’ajuntament del municipi on estan establertes la informació actualitzada
sobre prestacions i preus, per tal que la puguin consultar les persones interessades.
Amb aquest objecte, els ajuntaments han d’establir mecanismes de publicitat
actualitzada perquè les persones que vulguin accedir als serveis puguin disposar
d’aquesta informació”.
Atès que al mateix temps, el nou redactat de l’apartat 3 de l’article 6, estableix que
“les ordenances o els reglaments municipals poden fixar els requisits mínims de
disponibilitat de mitjans a què es refereix l’apartat 1 (relatiu als vehicles de transport
funerari), els quals han de tenir per finalitat garantir la qualitat del servei, han de ser
proporcionats i han de respectar la lliure competència”.
Atesa la resistència del sector, acompanyada de pràctiques contraries a la lliure
competència, han estat reconegudes pel Tribunal Català de la Defensa de la
Competència de l’Autoritat Catalana de la Competència, així com de sentències
jurídiques en el sector dels operadors dels serveis funeraris.
Atès que l’Associació contra els Abusos en els Serveis Funeraris realitza diverses
queixes sobre l’actuació dels serveis funeraris en l’àmbit municipal de L’Hospitalet
de Llobregat:
En relació a la informació rebuda dels encarregats del cementiri, del trasllat
intramurs i extramurs del trasllat de restes:
•
No es troben els preus fàcilment, sinó que cal buscar-los amb deteniment i
evitant informar anticipadament dels preus a través de correu electrònic o del seu
web.
•
A més, com denuncia l’Associació contra els Abusos en els Serveis
Funeraris, Àltima no deixa operar a altres empreses autoritzades a nivell nacional al
Tanatori de L'Hospitalet de Llobregat i d'altres localitats catalanes.
Vista l’obsolescència de l’ordenança dels serveis funeraris de L’Hospitalet de
Llobregat, la total manca de competència en la prestació d’un servei essencial per a
la ciutadania, fet que provoca uns preus excessius, i donat que aquestes queixes
que traslladem poden derivar en noves denúncies davant l’Autoritat Catalana de la
Competència o els tribunals.
Atesa la darrera proposta de modificacions de preus públics, que van demostrar un
descontrol en quant a la valoració de preus de béns i serveis ofertats a les tarifes
dels serveis funeraris.
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Atès que a la pròpia web de l'empresa prestadora del servei funerari i surten dos
preus diferents pels béns i serveis ofertats.
Per tot això, i amb l’esperit d’oferir una protecció extra per part d’aquest Ajuntament,
als drets de les famílies i persones que afronten una mort, com a titular del servei
funerari, els grups municipals d’ICV-EUIA-PIRATES-E, CiU i CUP-PA proposem al
ple de l’Ajuntament de L’Hospitalet de Llobregat l’adopció dels següents acords:
PRIMER.- El Govern municipal INICIARA el procediment per modificar i actualitzar
l’actual ordenança que regula els serveis funeraris de L’Hospitalet de Llobregat, així
com el reglament regulador del servei públic del cementiri municipal, per adequarlos a la legalitat existent, tot tenint en compte les següents condicions:
•
Que en el tràmit d’aquesta actualització es doni audiència, per tal que pugui
assessorar-ne la redacció, a l’Associació contra els Abusos en els Serveis Funeraris
així com altres que demostrin la seva vinculació amb el tema a tractar.
•
Promoure i facilitar la lliure competència a les empreses amb habilitació
legal.
•
Que abans de les seves aprovacions definitives siguin enviades a l’Agència
Catalana de la Competència per demanar un dictamen sobre les mateixes.
SEGON.- L’Ajuntament de L’Hospitalet de Llobregat VETLLARÀ, mitjançant un
protocol intern, per a que es faciliti una complerta i veraç informació a les persones
que s’adrecin al consistori per a informar-se del servei de cementiri municipal.
TERCER.- INSTAR a ÀLTIMA a donar la completa i veraç informació a les persones
que s’adrecin als serveis funeraris ofertats a la nostra ciutat.
QUART.- L’Ajuntament de L’Hospitalet de Llobregat INCORPORARÀ a la seva web
municipal, la informació fàcil i entenedora del servei municipal de cementiri. A més,
es realitzarà una campanya informativa des de tots els instruments comunicatius de
l'Ajuntament, per donar a conèixer tota la informació d’interès tant del serveis
funeraris com del cementiri, amb el conjunt de preus i bonificacions.
CINQUÈ.- L’Ajuntament VETLLARÀ per a què en centres de titularitat pública on es
produeixen decessos, el personal que atengui a les famílies disposi de tota la
informació que pugui ser d’interès i la faciliti en el cas de ser requerida.
SISÈ.- L’Ajuntament de L’Hospitalet de Llobregat, VETLLARÀ des de l’OMIC per
GARANTIR els drets de la ciutadania com a consumidors, en relació als serveis
funeraris.
SETÈ.- L’Ajuntament de L’Hospitalet de Llobregat VETLLARÀ pel compliment de la
Llei 2/1997 sobre Serveis Funeraris per part de totes les empreses funeràries que
operin en el municipi, en especial de l’article 3.3, segons els criteris que estableixi
l’Agència Catalana de la Competència.
VUITÈ.- Donar trasllat d’aquests acords a l’empresa Àltima, l’empresa Mèmora, a
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les associacions de veïns i veïnes de la ciutat, a la Federació d’Associacions de
Veïns i Veïnes de la ciutat, als Consells de Districte, al Consell de Ciutat, als
hospitals, ambulatoris, residències per a gent gran i centres de dia de la ciutat, així
com també a l’entitat “Asociación contra Abusos Funerarios”.
MOCIONS INDIVIDUALS GRUPS POLÍTICS
PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA
En relació amb la moció número 19 presentada pel grup polític municipal del
Partit dels Socialistes de Catalunya, es produeixen les intervencions següents:

SRA. ALCALDESSA
Sí, té la paraula el Sr. Castro.

SR. CASTRO BORRALLO (PSC-CP)
Gràcies Alcaldessa. Avui portem una moció, diguem-ne, ja plou sobre mullat en el
tema de l’habitatge, a cada Ple diferents grups es posicionen sobre aspectes
concrets i avui portem aquesta moció de justícia, que és la supressió dels
interessos abusius en les hipoteques que estan referenciades a l’IRPH.
Ocho años después, antes lo comentábamos en la Iniciativa Ciudadana Popular,
ocho años después de esta crisis inmobiliaria hay prácticas abusivas por parte del
mercado financiero, la aplicación de las cláusulas vinculadas a los intereses del
índice de préstamos hipotecarios que históricamente habían utilizado bancos, cajas,
y de cuya media aritmética se aplicaba también un tipo de interés llamado IRPH
entidades, es claramente, en estos momentos, abusivo, como todo el mundo sabe,
la cláusula y el índice de referencia en Europa más utilizado es el Euribor, es el más
transparente, se publica cada día, se sabe como desde el Banco Central Europeo,
de alguna manera se determina ese tipo de interés y en cambio el índice vinculado
al IRPH es un índice absolutamente opaco, es un índice que no responde más que
a medias aritméticas que entre los propios bancos y entidades financieras trabajan,
y que de cara al consumidor, en este caso, de cara a la ciudadanía que ha de tener
una hipoteca referenciada, tiene dos problemas. Por un lado, insisto, la falta de
transparencia y, por otro lado, un cobro muchas veces abusivo, que está
normalmente un punto por encima del Euribor.
Aquí ha habido muchas sentencias y pronunciamientos, ha habido sentencias de
tribunales europeos, ha habido posicionamientos de la propia Unión Europea que
ya en el año 2009 instaba al sistema financiero español a cambiar este índice de
referencia. Ha habido posicionamiento en 2015, por parte del Parlament de
Cataluña, contra la aplicación por parte de la entidades financieras, de este índice
de referencia en los préstamos hipotecarios, porque se consideraba abusivo y que
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fue aprobado por todas las fuerzas políticas catalanas. En el Pleno de este
Ayuntamiento, en marzo de 2014, se aprobó también una moción de apoyo a los
afectados por hipotecas vinculadas a este índice de referencia y desde el servicio
de intermediación que tenemos en la Oficina Municipal de Vivienda, hemos
trabajado en 194 expedientes, constatando que había la utilización de este índice,
que nos parece abusivo y a todas luces fuera de lo normal.
Por ello, desde el grupo del Partido Socialista, instamos al gobierno del Estado a
que modifique de una vez este índice de referencia, ya hubo una modificación
dentro de la Ley de apoyo a emprendedores y su internacionalización que formuló
el gobierno del Partido Popular en septiembre de 2013, una Ley de apoyo a
emprendedores que retiró el índice de referencia de bancos y de cajas, pero no
retiró el de entidades, al cual todavía siguen sujetas miles de hipotecas en el
conjunto de España y también, lógicamente, en nuestra ciudad. Por tanto, el
objetivo de esta moción es que el gobierno del Estado, de una vez, modifique la
legislación, elimine este índice de referencia y esas hipotecas se referencien al
Euribor más un punto, que es lo que la Unión Europea y todas las instancias
políticas y también judiciales han venido diciendo. Muchas gracias.

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

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

SRA. SANTÓN RAMIRO (REGIDORA NO ADSCRITA)
A favor.

SR. GIMÉNEZ MARQUEZ (CUP-PA)
Sí, simplement dir, com hem explicat abans a les mocions conjuntes també, perdó,
a la proposta ciutadana, que votarem a favor, un altre cop votarem a favor d’una
moció que ens porta el Partit Socialista sobre aquest tema, votarem a favor, que
l'IRPH ha estat una altra pràctica enganyosa, emprada des de les entitats
financeres i que de nou han patit i continuen pagant centenars de milers de
persones. Aquesta explotació abusiva que ha fet engreixar els comptes de beneficis
de bancs i que ha escanyat la població, ha comptat amb la manca de mecanismes
de control i engranatges eficients, per part de totes les administracions, de totes,
que ho impedissin.
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Ens sorprèn però, que sigui precisament el Partit Socialista qui no executi les
accions de govern en matèria d'habitatge que podrien alleugerir el patiment de la
gent i millorar les alternatives habitacionals, que sigui aquest Partit qui presenti
mocions al Ple de cara a la galeria, que després no tenen l'aplicació pràctica de
millorar la vida del veïnat i que llencen pilotes fora cap a d'altres administracions, tot
i que estem d’acord amb modificar el que ens proposa, en fer aquesta petició a una
altra administració, perquè modifiqui la qüestió, mentre el propi govern local, com ja
hem vist i com hem explicat a la Iniciativa Popular, no desenvolupa les eines que té
al seu abast, eines municipals, eines que existeixen, normatives que existeixen, lleis
que existeixen i que estan a l’abast d’aquest govern municipal en matèria
d’habitatge, des de fa més d’un i de dos anys. Gràcies.

SR. MONRÓS IBÁÑEZ (CiU)
Sí, votarem a favor d’aquesta moció, però volem fer unes consideracions. A l’any
2009 la Unió Europea va ordenar la desaparició definitiva dels índex IRPH, per la
necessitat d’adaptar-los a una major integració dels mercats, incrementant les
alternatives d’elecció dels tipus i ajustant-se al cost real. Però el govern espanyol en
una actitud de clara connivència amb les entitats financeres, no va dur a terme la
mesura fins quatre anys després i val a dir que d’una forma ben estranya, a través
d’una disposició addicional quinzena de la Llei 214/2013, de 27 de setembre, “de
apoyo a los emprendedores y su internacionalización”. Hem d’entendre que aquest
índex és un índex manipulable i un índex que pateix una manca de transparència.
Tot i que votem a favor, perquè entenem que el que es demana és de calaix i és de
justícia, també hem de fer ressaltar que diferents governs de l’Estat Espanyol han
donat sempre cobertura política als bancs rescatant-los i segurament la crisi, per
més dura que fos, en aquest rescat hi van intervenir governs, tant del Partit
Socialista, com del Partit Popular i, per tant, a vegades ens asombren certes coses
que només volem entendre que com, des d’aquí l’Ajuntament de l'Hospitalet, com la
millora de les situacions i corregir situacions anòmales que en el seu moment s’han
produït.

SR. GARCÍA I ACERO (ERC-AM)
Sí, moltes gràcies, el nostre grup votarà a favor d’aquesta moció. Tal i com
expressava el portaveu socialista, a nivell de l’Estat Espanyol estan afectats més
d’un milió de persones, 300.000 persones al nostres país, Catalunya, per aquests
interessos abusius d’hipoteques referenciades a l’índex de referència de préstecs
hipotecaris.
Al nostre entendre, des d’aquest grup municipal, aquesta situació és una autèntica
estafa, a molts ciutadans se’ls va vendre aquest índex com la possibilitat de tenir un
índex que seria molt estable i que havia de situar-se molt per sota de l’Euribor. Però
no ha estat així i aquest índex ha sigut un índex opac i negociat per les mateixes
entitats financeres, que sempre l’han situat per sobre de l’Euribor.
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I des del nostre grup municipal no ens cansarem de denunciar estafes com
aquestes, estafes que en el moment dels bancs i caixes, durant la bombolla
immobiliària, van guanyar 169.000.000 d’euros i que han estat rescatats amb diners
públics en període de crisi.
Per tant, el nostre grup municipal donarà suport a aquesta moció i també esperem,
doncs que aquesta moció serveixi perquè, d’una vegada per totes, el govern del
Partit Popular es posi al costat de les persones per solucionar problemes com
aquests.

SR. MARTÍN HERMOSÍN (PP)
Gracias. Es evidente que muchas familias han sufrido las consecuencias, las
consecuencias de una crisis muy profunda y que no ha ayudado, ni mucho menos,
a hacer frente a las obligaciones contraídas con las entidades financieras. El
sistema financiero español está regulado por el Banco de España y este a su vez
por el Banco Central Europeo, y los estados tienen, pues la obligación de hacer
seguimiento del sistema financiero, pero sin adoptar medidas intervencionistas. Con
este índice, el IRPH, fue el gobierno del Partido Popular quien lo revisó y no el
anterior gobierno del Partido Socialista, y adoptó las medidas que se consideraron
más adecuadas para la supresión de este tipo. Y recordar que las entidades
financieras siempre tienen la obligación de explicar a sus clientes las condiciones
de los préstamos e hipotecas que comercializan.
Por tanto, de ninguna manera se puede consentir el abuso y si alguna entidad ha
llevado a cabo alguna práctica abusiva, pues esta entidad tendrá que afrontar las
consecuencias. Por todo ello, creemos que los afectados están en su pleno derecho
de reclamar si han sido víctimas de cláusulas abusivas en sus hipotecas y la justicia
es la que deberá decidir sobre todo ello. Nuestro grupo municipal no es partidario
de regulaciones restrictivas, ni de intervencionismos, como he dicho antes, del
mercado financiero. Por tanto, votaremos a favor del segundo, tercero y cuarto
punto del acuerdo.

SRA. GONZÁLEZ MONTES (ICV-EUiA-PIRATES-E)
Sí, bueno, este es uno más de los abusos de la banca, verdaderos responsables
del desastre humanitario que han provocado. Algunas plataformas de afectados
hablan de 1.300.000 personas afectadas por esta cláusula, se calcula que han
pagado entre 18.000 y 21.000 euros más por hipoteca, lo cual son sumas realmente
importantes. Los afectados por el IRPH afirman que las entidades bancarias tenían
la capacidad de manipular las tasas, ya que no se controlaban los datos enviados
desde el Banco de España.
Desde el Colectivo Ronda se están impulsando una serie de demandas colectivas
contra determinados bancos. Las demandas plantean la nulidad del tipo de interés
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aplicado, lo que quiere decir que en el caso de una sentencia favorable, los clientes
afectados recuperarían todos los intereses pagados como consecuencia de la
aplicación de este tipo hipotecario. Porque en este caso defienden que la
retroactividad ha de ser total.
Y nosotros, evidentemente, votaremos a favor de esta moción y sobretodo
animamos a las personas que puedan estar afectadas a que presenten todas estas
demandas para evitar que la banca pueda seguir haciendo este tipo de mala praxis
que, como he dicho antes, nos ha llevado a este desastre que tiene a las personas
absolutamente abocadas a la pobreza.

SR. GARCÍA VALLE (CIUTADANS)
Sí, vamos a ver, bueno, mirad, nosotros…, quiero empezar diciendo que vamos a
votar a favor, porque nosotros normalmente votamos siempre con un criterio de
favorecer a los vecinos y a la ciudadanía, no en función de quien presente y las
siglas que tenga. Y de hecho, lo venimos haciendo en este Pleno durante todo el
tiempo desde que estamos aquí, a veces Esquerra, y saben que tenemos unas
diferencias de criterio importantes en algunas cuestiones, presenta mociones que
creemos que son buenas y nosotros las apoyamos, porque no nos mueven las
siglas, sino que nos mueven los ciudadanos. Por eso la vamos a apoyar y porque
nos creemos que esto es algo bueno para los ciudadanos, pero no queremos dejar
de hacer unas consideraciones.
La presenta el Partido Socialista y fíjense que tenemos la sensación de que padece
de cierta memoria selectiva ¿no? Queremos recordarles que en el 2009, cuando la
Unión Europea dio las directivas que dio, estaba gobernando el Partido Socialista,
Zapatero, que no era el PP, y tampoco hizo nada, o sea que, por lo tanto, estoy
encantado de que hayan presentado esto ahora, pero que tuvieron su tiempo para
hacerlo y también miraron para otro sitio. Por lo tanto, asumamos una parte de
responsabilidad todos, no toda la responsabilidad la tienen otros, sino que uno
mismo, cuando tenemos unos hechos como estos y se constatan, pues también
tiene que saber que en su momento no hizo lo que tenía que hacer, a pesar de que
el gobierno del PP luego tuvo cuatro años para rectificar y tampoco lo hizo,
obviamente también tenía que haberlo hecho.
Por tanto, tanto monta, monta tanto, aquí al final es verdad que todos nos afanamos
en presentar mociones y proyectos con una cierta hipocresía muchas veces, porque
cuando hemos tenido la posibilidad de hacer algo a favor de lo que se propone hoy,
pues no lo hemos hecho. Pero eso no quiere decir que nosotros, porque tengamos
diferencias con un partido u otro, no nos mueva lo que nos tiene que mover, que es
realmente, no sin hacer la crítica que estamos haciendo, en beneficio de los
ciudadanos. Mirad, es que esto lo llevamos haciendo desde hace mucho tiempo,
nuestro partido esto lo lleva dentro de su programa y lo ha pactado en las 150
condiciones, tanto cuando habló con el Partido Socialista, como cuando ha hablado
con el PP, porque creemos que es algo capital. Y es más, ya hemos presentado
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esta moción nosotros en otros ayuntamientos, que por cierto han tenido la
sensibilidad todos los grupos de apoyarla.
Bueno, hecha esta crítica, porque creo que se deben asumir ciertas
responsabilidades y no pasar siempre la pelota de uno a otro, y tú más, y tú has
hecho, y yo he dejado de hacer, creo que el Partido Socialista, que ha hecho muy
bien y que yo le voy a apoyar con mucho gusto en esta moción, debería tener
memoria y acordarse de que en su momento pudo hacer mucho más que lo que
hizo y bienvenido al club y si lo hace, más vale tarde que nunca. Por lo tanto,
vamos a votar a favor de esta moción.

SR. CASTRO BORRALLO (PSC-CP)
Sí, gràcies Alcaldessa. Bueno, en primer lugar agradecer el voto favorable de los
diferentes grupos, y yo simplemente comentar varias cuestiones, efectivamente, Sr.
García, las cosas claras, mire, en el cuarto párrafo de la moción y lo tiene usted
delante, dice que en el año 2009 la Unión Europea, o sea, no lo ha tenido que
buscar, ya lo decimos nosotros, lo digo de forma transparente, no tenemos ningún
problema, ningún problema, en entonar el “mea culpa” si en ese momento desde el
gobierno central no hubo ni la posibilidad o la voluntad, no lo sé, de suprimir este
índice.
Lo que sí sabemos es que a través del servicio de intermediación de la Oficina
Municipal de Vivienda, que por cierto hace un excelente trabajo, hemos detectado
200 casos en la ciudad, en los que esas familias tienen esa cláusula abusiva y lo
que nos mueve a presentar la moción no es ningún postureo, Sr. Christian Giménez
de CUP-Poble Actiu, si vostè pensa que nosaltres no tenim legitimitat per presentar
això, perquè no, doncs miri, presenti-la vostè, perquè temps ha tingut, porta aquí un
any i escaig, podria haver presentat la moció tranquil·lament.
En tot cas, des d’un punt de vista de moció, el que demanem, Sr. Martín, y es muy
transparente la cosa, ustedes en el gobierno central suprimieron dos índices, el de
bancos y el de cajas, y dejaron el de entidades, les hubiera costado muy poco, al
Sr. Montoro le hubiera costado muy poquito quitar también el de entidades y se
hubiera acabado el problema, pero ustedes persisten en el error y en estas
estamos. Por tanto, lo único que estamos pidiendo es que igual que se derogó o se
eliminaron esos dos índices de referencia y se referenciaron las hipotecas al
Euribor más un punto, se podía haber hecho con el IRPH de entidades que, como
he dicho antes, es una media que, como ya se ha dicho en este Pleno por parte de
algunos grupos, sale de no se sabe qué negociación, porque la media bien, bien, no
es transparente y no está explicitada, ni publicada, más que cuando te la aplican a
la hora de firmar la hipoteca.
Reitero el agradecimiento a todos los grupos y en todo caso esperemos que no
tengamos que volver a traer una moción sobre IRPH a este Pleno. Gracias.
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A continuació l‟Alcaldessa obre un segon torn d‟intervencions dels grups polítics
municipals que ho desitgin.

SR. GIMÉNEZ MARQUEZ (CUP-PA)
Sí, simplement per..., en cap moment no els hem dit que no la presentin, els hem
demanat que compleixin les que presenten i les que aproven.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, si no hi ha cap qüestió, passaríem a les mocions presentades per
Ciutadans.

Tancat el debat se sotmet a votació la moció números 19; adoptant-se els següents
acords:

MOCIÓ 19.- PER A LA SUPRESSIÓ DELS
D’HIPOTEQUES REFERENCIADES A L’IRPH.

INTERESSOS

ABUSSIUS

Vuit anys després de l’enfonsament de Lehman Brothers i les seves hipoteques
“subprime”, que va constituir l’inici de la gran recessió econòmica, avui, els efectes
d’aquesta profunda crisi econòmica encara son ben visibles.
Encara son moltes les famílies afectades que no tenen una solució residencial
estable.
Encara son moltes les famílies que després d’haver estat expulsades de les seves
llars per no poder fer front al pagament de les seves hipoteques o a les rendes de
lloguer, arrosseguen importants deutes que entorpeixen la seva recuperació.
És evident que el manteniment, vuit anys després, d’aquest escenari és producte
d’una gestió del govern del Partit Popular que, d’una banda ha permès
determinades pràctiques abusives per part de les entitats financeres en la
concessió de les hipoteques i d’altra, ha legislat, fins i tot, quan ha estat requerit en
sentit contrari per la Unió Europea, de manera clarament favorable al sector
financer.
Cal recordar que ja a l’any 2009 la Unió Europea va instar al Govern d’Espanya a
suprimir els tipus de referència hipotecària IRPH de Bancs, Caixes, CECA i Entitats
per considerar-los poc transparents i fàcilment manipulables, i precisament d’aquí
se’n derivà l’Ordre EHA/2899/2011 de 28 d’octubre que establia aquesta supressió i
la implantació d’un règim transitori per a les hipoteques afectades.
Tot i així, el Govern del Partit Popular va trigar 4 anys en reaccionar, allargant el
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càstig per a moltes famílies, i no va ser fins a l’aprovació de la Llei 14/2013 de 27 de
setembre, “Ley de apoyo a los emprendedores y su internacionalización”, que
introdueix la supressió de l’IRPH en la seva Disposició Addicional Quinzena.
Aquesta disposició addicional però no resolt el problema tal i com s’havia d’esperar
atès que suprimeix l’IRPH de Bancs i Caixes però no s’introdueix cap referència a
l’IRPH d’Entitats, de manera que les famílies afectades (cal fer constar que l’IRPH
ha estat l’índex utilitzat per a referenciar més d’1 milió i mig d’hipoteques) no es van
poder beneficiar d’un índex substitutori (l’EURIBOR en constant tendència a la
baixa) sinó que van continuar veient com les seves hipoteques seguien pujant a
l’empara d’un índex que continuava essent abusiu i que s’aplicava fonamentat en
els buits legals de la nova regulació que el Govern del Partit Popular havia aprovat.
Així doncs,
ATÈS que l’IRPH Entitats continua essent un tipus abusiu, opac en la seva definició
i completament manipulable perquè es defineix a partir de les dades que les pròpies
entitats trameten al Banc d’Espanya sense que prèviament les dades hagin estat
auditades ni sotmeses a cap control independent.
ATÈS que el Ple de L’Hospitalet de Llobregat va aprovar el març de 2014 una
moció per a la desaparició de tipus hipotecaris abusius i un règim de substitució
més just en base a la qual s’acordà:.
Primer.- Rebutjar i denunciar el manteniment d‟uns tipus de referència
abusius mitjançant la Disposició Addicional Quinzena de la “Ley de apoyo a
los emprendedores y su internacionalización”.
Segon.- Exigir al Govern de l‟Estat la retirada de la Disposició Addicional
Quinzena de la “Ley de apoyo a los emprendedores y su
internacionalización” i exigir la tramitació urgent d‟una reforma que, en la
línia del que demanen els afectats, substitueixi l‟IRPH Bancs, IRPH Caixes,
IRPH CECA i IRPH Entitats per EURIBOR+ un màxim d‟un punt.
Tercer.- Elevar a les Associacions Municipalistes (ACM, FMC, FEMP), i
traslladar al Síndic de Greuges i a la Defensora del Poble, la voluntat
d‟utilitzar totes les vies d‟impugnació disponibles per deixar sense efecte
aquesta regulació injusta.
Quart.- Traslladar a les entitats bancàries que treballen a la ciutat, la voluntat
del Ple de l‟Ajuntament de L‟Hospitalet de defensar els interessos de la
ciutadania en aquest tema, i reclamar un canvi a índex Euribor+1 a totes
aquelles hipoteques afectades per l‟IRPH.
Cinquè.- Impulsar des de l‟Oficina Municipal d‟Habitatge l‟assessorament a
les famílies afectades per l‟índex IRPH, i negociar amb les entitats bancàries
un canvi en l‟índex de referència.
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Sisè.- Donar trasllat dels acords anteriors a l‟Associació Catalana de
Municipis i Comarques, la federació de municipis de Catalunya, la
Federación Española de Municipios y Provincias, el Síndic de Greuges, la
Defensora del Poble, la Mesa del Parlament de Catalunya, la Mesa del
Congrés dels Diputats, l‟Agrupació d‟Afectats per l‟IRPH i la Plataforma
d‟Afectats per les Hipoteques (PAH).
ATÈS que durants els anys 2014, 2015 i 2016, des del Servei d’Intermediació del
Deute Hipotecari que ofereix l’Oficina Municipal d’Habitatge s’ha intervingut en 194
expedients havent-se constatat a través d’aquest servei d’assessorament jurídic
que, tot i haver desaparegut l’IRPH de Bancs i Caixes, es mantenen les situacions
abusives en un gran nombre d’hipoteques a l’empara de l’IRPH Entitats que no va
ser suprimit en la Disposició Addicional Quinzena de la “Ley de apoyo a los
emprendedores y su internacionalización”.
ATÈS que el 2015 el Parlament de Catalunya va aprovar una moció en favor dels
afectats pel IRPH, per la qual s’insta al Govern per a que negociï amb els bancs per
a que ofereixin als seus clients afectats per l’ídex de l’IRPH un tipus substitutori
equivalent a l’Euríbor més 1 punt com a màxim i per a què retornin les quantitats
cobrades indegudament.
ATÈS que tal i com va fer constar el Parlament Europeu en resolució de 8 d’octubre
de 2015, tant els Tribunals espanyols com els europeus han identificat pràctiques
deslleials en els préstecs hipotecaris a Espanya que s’haurien d’haver evitat amb la
transposició de les Directives europees 93/13/CEE, 2004/39/CE i 2005/29/CE.
ATÈS ja han estat dictades diverses sentències judicials de nul·litat de l’IRPH tant
de les Caixes com també d’Entitats.
ATÈS que durant el 2016 s’han dictat sentències que avalen la supressió de l’IRPH
com la del Jutjat Mercantil núm.1 de Cádiz contra el BBVA o la de l’Audiència
Provincial d’Àlava del 10 de març que anul·la l’IRPH imposat per Kutxabank i
condemna l’entitat a retornar amb retroactivitat tots els interessos cobrats
indegudament.
El Grup Municipal del PSC proposa al Ple de l’Ajuntament els següents acords:
Havent estat sotmesa la proposta d‟acord a votació per separat de cadascun dels
punts de la seva part dispositiva, els resultats són els següents:
a) Ha estat aprovat l’acord PRIMER amb 24 vots a favor dels representants del
PSC-CP, Srs./Sres. Núria Marín Martínez, Francesc J. Belver Valles, Cristian
Alcázar Esteban, José Castro Borrallo, Manuel Brinquis Pérez, José M. García
Mompel, Jaume Graells Veguin, Jesús Husillos Gutierrez, M. Ángeles Sariñena
Hidalgo, Rocío Ramírez Pérez i David Quirós Brito; dels representants de
CIUTADANS, Srs./Sres. Miguel Manuel García Valle, M. Carmen Esteban
Fernández, Rainaldo Ruiz Narvaez i Jesús Amadeo Martín González; dels
representants d’ICV-EUiA-PIRATES-E, Srs./Sres. Ana González Montes,
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Juliana Carballeira Pascual i Ivan Nieto Martínez; els representants d’ERC-AM,
Srs./Sres. Antoni García i Acero i Jorge García i Muñoz; del representant de
CiU, Sr. Jordi Monrós Ibáñez; del representant de la CUP-PA, Sr. Christian
Giménez Marquez; i dels REGIDORS NO ADSCRITS, Srs./Sres. Rafael
Jiménez Ariza i Cristina Santón Ramiro; i amb 3 vots en contra dels
representants del PP, Srs/Sres. Sonia Esplugas González, Pedro Alonso
Navarro i Fco. Javier Martín Hermosín; dassistents presents en el moment de la
votació i que literalment diu:
PRIMER.- Instar al Govern de l’Estat a la modificació, amb caràcter urgent, de la
Disposició Addicional Quinzena de la “Ley de apoyo a los emprendedores y su
internacionalización” en el sentit de suprimir l’IRPH Entitats, així com a incoar
els procediments administratius i judicials, si s’escau, per tal de garantir la
restitució, a favor de les famílies i persones afectades, de les quantitats
injustament cobrades amb els interessos que corresponguin, així com la
reposició de la realitat alterada i rescabalament de danys i perjudicis, des de
l’entrada en vigor de Llei 14/2013 de 27 de setembre, “Ley de apoyo a los
emprendedores y su internacionalización”.
b) S’aprova per unanimitat l’acord SEGON, que literalment diu:
SEGON.- Instar a la Generalitat de Catalunya per tal que a través de l’Agència
Catalana de Consum, posi a disposició dels afectats per interessos abusius
d’hipoteques referenciades a l’IRPH, la informació necessària per tal que
aquests puguin instar la seva revisió a través de la mediació i/o arbitratge o
iniciar les accions legals que s’escaiguin.
c) S’aprova per unanimitat l’acord TERCER, que literalment diu:
TERCER.- Impulsar i reforçar el Servei d’Intermediació del Deute Hipotecari
(SIDH) que ofereix l’Oficina Municipal de l’Habitatge, incorporant un servei
específic d’atenció i assessorament a les famílies afectades per l’IRPH, així com
la mediació amb les entitats financeres per a la seva supressió.
d) S’aprova per unanimitat l’acord QUART, que literalment diu:
QUART.- Traslladar aquests acords a les Entitats Municipalistes, a la Mesa
Parlament de Catalunya, a la Mesa del congrés dels Diputats, al Síndic
Greuges, a l’Agrupació d’Afectats per l’IRPH, a la Plataforma d’Afectats per
Hipoteques i a la Federació d’Associacions de Veïns de L’Hospitalet
Llobregat.

del
de
les
de

No obstant la votació per separat dels acords, aquesta moció ha estat aprovada
pel Ple de l’Ajuntament, tota vegada que el quòrum d‟aprovació legalment exigit
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és la majoria simple del nombre legal de membres de la Corporació.

CIUTADANS
En relació amb la moció número 20 presentada pel grup polític municipal de
Ciutadans, es produeixen les intervencions següents:

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, sí, Sr. Ruiz.

SR. RUIZ NARVAEZ (CIUTADANS)
Presidenta, como apunta Michel Foucault: “en la época contemporánea, la muerte
se ha convertido en una especie de tabú. La muerte ha quedado recluida dentro de
los muros de la intimidad, de lo privado, de lo poco visible –como si la muerte
contuviera algo de vergonzoso que debiera esconderse o, al menos, no prodigarse”.
Ese tabú convierte a la muerte en esa cuestión que todos postergamos y rehuimos,
ese suceso que cuando acontece sólo se refiere a los otros, pero como dijo
Hemingway:“Lo único que nos separa de la muerte es el tiempo”.
Y la muerte llega y el dolor inunda, como los heraldos negros de Cesar Vallejo,
nuestras vidas. El dolor en el momento de la pérdida de un ser querido, nos priva a
la mayoría del discernimiento y la capacidad de valoración adecuada para afrontar
cualquier trámite relacionado con el hecho que acaba de producirse.
Es un momento de debilidad, de debilidad anímica, como en otros muchos
momentos de nuestras vidas en los que la necesidad se impone sobre cualquier
otra eventualidad, los ciudadanos son susceptibles de la peor de las ruindades, la
que prima y exprime el interés económico valiéndose de la vulnerabilidad de las
personas.
No debería ser necesario acudir a la actualidad de los medios de comunicación,
que se han hecho eco de una realidad que, directa o indirectamente, hemos vivido
todos, que por los Servicios funerarios estamos pagando unas cantidades
desorbitadas. Hemos de recordar que los servicios funerarios tienen la condición de
servicio esencial de interés general. Es cierto que los servicios funerarios pueden
ser prestados por la Administración, por las empresas públicas o por las empresas
privadas, siempre en régimen de concurrencia.
Pero da la casualidad de que en L’Hospitalet tenemos un tanatorio de titularidad
pública, que en su momento el Gobierno municipal consideró que la forma más
idónea de prestar el servicio fuera mediante una gestión del servicio por una
empresa privada, se estableció un canon que debía pagar la empresa y unas
condiciones para la prestación del servicio que incluía el establecimiento de unos

…/…

96

precios públicos para la totalidad, o casi totalidad, de los servicios funerarios. El
acuerdo conteniendo la adjudicación de la prestación de este servicio y sus
condiciones, debería estar publicado en la web municipal, no lo está.
Los municipios, en el marco de la legalidad vigente, tienen la potestad para regular
los servicios funerarios. Nuestra Corporación se dotó de esta norma, el Reglamento
Municipal de los Servicios Funerarios del Ayuntamiento de L’Hospitalet, esta
información, la existencia de un Reglamento que regula los servicios funerarios,
debería constar publicada en la web municipal, no lo está.
Estoy convencido de que ninguno de ustedes está interesado en ocultar
información a la ciudadanía sobre una cuestión tan sensible como esta, pero por
desgracia, por lo que hemos relatado y por lo que pondremos de manifiesto más
adelante, existen determinados elementos que inducen a pensar que este
Ayuntamiento tiene escaso o nulo interés en que desaparezca la opacidad
informativa, que invita a que se puedan producir prácticas abusivas en relación a
los servicios funerarios que se ofrecen y contratan, en unos momentos en que los
familiares del fallecido, en muchos casos, difícilmente pueden adoptar la decisión
más adecuada y ponderada a su situación personal, familiar y económica.
De lo que hemos relatado llama la atención que la única fuente de información de la
que hemos obtenido datos, haya sido la resolución del expediente 40/2011, de la
Autoridad Catalana de la Competencia. A través de esta resolución hemos tenido
conocimiento de la concesión de los servicios funerarios a Funerària de l’Hospitalet,
S.A., que forma parte de Serveis Funeraris Integrats, conocido actualmente como
ÀLTIMA. Como ya hemos comentado la adjudicación del servicio y sus condiciones
no obran publicadas en la web municipal, ni tan siquiera una pequeña referencia o
reseña que permita la solicitud de información al respecto.
De acuerdo con la Resolución de la Autoridad Catalana de la Competencia, la
concesión se establece por un periodo de 35 años, renovable por 5 años hasta un
máximo de 50. En ejecución de este contrato de concesión, por una parte, el
Ayuntamiento aprueba anualmente los precios públicos en materia de servicios
funerarios y por otra parte, la empresa tiene que satisfacer al Ayuntamiento, en
concepto de canon, el 12 % del importe de diversos servicios funerarios.
No deja de ser sorprendente, y no habla bien precisamente de la transparencia del
Ayuntamiento en esta cuestión, que como consecuencia de dicho expediente, la
Autoridad Catalana de la Competencia haya sancionado a este Ayuntamiento con
una multa de 500.000 euros, por prácticas contrarias a la competencia, que se
tradujeron en impedir u obstaculizar que otras empresas funerarias pudieran prestar
servicios de traslado de fallecidos, favoreciendo expresamente a Áltima Serveis
Funeraris, que fue sancionada con 800.000 euros.
De lo dicho constatamos que este Ayuntamiento ha venido incumpliendo, de forma
reiterada, obligaciones impuestas por la Ley y que ese incumplimiento ha podido
ocasionar una grave desinformación a los ciudadanos en relación con los Servicios
funerarios que están sujetos a precio público y que, como a nadie se le puede
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escapar, son muchísimo más económicos que los que realmente satisfacen los
familiares de los fallecidos.
Las obligaciones que este Ayuntamiento ha incumplido son:
Primero, el Ayuntamiento de L’Hospitalet ha desoído la obligación impuesta por la
Ley para que los ciudadanos de L’Hospitalet puedan tener conocimiento de los
diferentes servicios funerarios y de sus costes, en particular, publicitando los
servicios funerarios integrales más económicos sujetos a precio público.
Por ceñirme a un solo ejemplo, los ciudadanos que hubieran buscado información
en la página web de este Ayuntamiento, no encontrarían en ningún caso, a menos
que fueran espeleólogos expertos, que para el año 2016 este Ayuntamiento aprobó
el precio público del Servicio Integral Epsilon, por un coste de 1.742,45 euros. Ese
servicio cubre: el féretro, el furgón de recogida del local, el personal de recogida, el
sudario, el enferetramiento, la preparación del fallecido, los materiales, el
vestimento, certificados e impresos, la sala velatorio, oratorio, agenciado de
sepultura, recordatorios, tanatoestética y el furgón de traslado al cementerio local.
Recordemos que el coste medio de los servicios funerarios integrales prestados en
L’Hospitalet, según diversas fuentes de información, ronda los 5.000 euros, más del
triple del precio público aprobado por el Ayuntamiento.
En segundo lugar, el Ayuntamiento ha incumplido la obligación que impone la Ley
de Transparencia y Buen Gobierno al no tener publicada en la página web de la
Corporación el Reglamento Municipal de los Servicios Funerarios del Ayuntamiento
de L’Hospitalet.
En tercer lugar, el Ayuntamiento ha incumplido la Ley de Transparencia y Buen
Gobierno al no tener publicada en la pàgina web de la Corporación, la concesión de
los servicios funerarios en favor de la empresa: Funerària de l’Hospitalet, S.A., en la
actualidad Áltima Serveis Funeraris, S.L., y en particular que aparezcan publicadas:
las condiciones y obligaciones asumidas por los gestores en relación a la calidad,
los derechos y deberes de los usuarios; las facultades de inspección, control y, en
su caso, sanción, por parte de la administración; y el procedimiento para formular
quejas o reclamaciones.
Atendido el flagrante incumplimiento por parte del Ayuntamiento de las obligaciones
de información derivadas tanto de la Ley sobre Servicios Funerarios, como de la
Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, es por lo
que nuestro grupo presenta la presente moción y en la que se pide:

En aquest moment el Sr. Ruiz fa lectura dels acords inclosos a la part dispositiva de
la moció.
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La propuestas son medidas que lo único que persiguen es la transparencia
informativa en relación con los servicios funerarios de nuestra ciudad, por lo que les
pedimos su apoyo.
Y para terminar, siendo absolutamente respetuosos con las decisiones personales
que cada cual pueda tomar en relación con los servicios funerarios que quiera
contratar en un momento tan duro, permítanme concluir con una cita de Eurípides,
uno de los padres de la tragedia griega, y cito: “A los muertos no les importa cómo
son sus funerales. Las exequias suntuosas sirven para satisfacer la vanidad de los
vivos.” Muchas gracias.

SRA. ALCALDESSA
Sí, Sra. González.

SRA. GONZÁLEZ MONTES (ICV-EUiA-PIRATES-E)
Sí, antes de que se posicionen el resto de grupos, quería hacer una enmienda “in
voce”.

SRA. ALCALDESSA
Una enmienda, pues muy bien.

SRA. GONZÁLEZ MONTES (ICV-EUiA-PIRATES-E)
Sí, queremos aportar un nuevo acuerdo que es que el Ayuntamiento de Hospitalet
estudiará la posibilidad de operar mediante un operador municipal propio. Si
Ciudadanos lo acepta.

SR. GARCÍA VALLE (CIUTADANS)
Léala por favor otra vez.

SRA. GONZÁLEZ MONTES (ICV-EUiA-PIRATES-E)
Que el Ayuntamiento, un nuevo acuerdo, que el Ayuntamiento de Hospitalet
estudiará la posibilidad de operar mediante un operador municipal propio.
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SR. GARCÍA VALLE (CIUTADANS)
¿Esto es lo que estaba puesto en la moción anterior? Hemos votado a favor y por
coherencia estoy de acuerdo con la enmienda, porque estaba puesto en la moción
anterior, por lo tanto.

SRA. ALCALDESSA
Sra. Secretaria ¿es posible que se acepte una enmienda en el mismo sentido que
se acaba de votar en sentido contrario?

SRA. SECRETÀRIA
Si lo acepta el grupo proponente sí.

SRA. ALCALDESSA
¿Lo acepta el grupo proponente?

SR. GARCÍA VALLE (CIUTADANS)
Sí, nosotros no tenemos “cap problema”.

SRA. SECRETÀRIA
Lo introducimos como apartado Sexto y convertimos el Sexto en Séptimo.

SRA. ALCALDESSA
¿Qué punto sería?

SRA. SECRETÀRIA
El Sexto.

SRA. ALCALDESSA
Sexto, muy bien, pues procederíamos a la votación.
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La Sra. Alcaldessa, pel posicionament dels regidors no adscrits i dels grups polítics
municipals, de menor a major representació, dóna la paraula al Sr. Rafael Jiménez
Ariza i a la Sra. Cristina Santón Ramiro i a continuació a la resta de representants
dels grups.

SR. JIMÉNEZ ARIZA (REGIDOR NO ADSCRIT)
Sí, como he comentado antes, los acuerdos de la moción de Ciudadanos me
parecían más coherentes, en la propuesta inicial los acuerdos que había los votaré
a favor y la incorporación, la voto en contra.

SR. GARCÍA VALLE (CIUTADANS)
Discúlpeme es que no he oído la votación, es que estoy más sordo que una tapia.

SR. JIMÉNEZ ARIZA (REGIDOR NO ADSCRIT)
Los puntos que llevaba vuestra moción inicialmente, a favor de los seis puntos y la
incorporación en contra, porque antes lo he votado en contra, no voy a votar ahora
a favor.

SRA. SANTÓN RAMIRO (REGIDORA NO ADSCRITA)
Vale, de este acuerdo añadido en contra y el resto a favor.

SR. GIMÉNEZ MARQUEZ (CUP-PA)
A favor.

SR. MONRÓS IBÁÑEZ (CiU)
Sí, pels mateixos motius que hem votat la moció que nosaltres érem proponents, a
favor.

SR. GARCÍA I MUÑOZ (ERC-AM)
Sí, des d’Esquerra Republicana votarem a favor, no em reiteraré tampoc en el que
ja s’ha parlat, simplement creiem que és positiu que s’actualitzin els reglaments i
que es faci accessible la informació a tots els ciutadans a través de la web
municipal i a través també del Diari de l'Hospitalet, llavors, estem totalment a favor.
Moltes gràcies.
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SR. MARTÍN HERMOSÍN (PP)
Estamos a favor, también creemos que debemos exigir que en el tanatorio se
ponga a disposición de todos los usuarios los precios de los servicios sujetos,
evitando así también la ocultación de estos servicios y precios en el momento de
las contrataciones, por tanto, a favor.

SR. NIETO MARTÍNEZ (ICV-EUiA-PIRATES-E)
A favor.

SR. CASTRO BORRALLO (PSC-CP)
A favor de la moción inicial de Ciudadanos y en contra del último punto que se ha
añadido. Gracias.

SRA. ALCALDESSA
Volen dir alguna cosa?

SR. GARCÍA VALLE (CIUTADANS)
No, no, perfecto, agradecer la votación de todos los grupos, por lo que entiendo que
probablemente el punto último que se ha adherido queda también aprobado ¿no?
porque ahora no hay el voto de calidad de la Sra. Alcaldesa.

SRA. ALCALDESSA
Sí, sí, queda aprobado, no, más que el voto de calidad es que están presentes los
miembros del Consistorio.

SR. GARCÍA VALLE (CIUTADANS)
Claro, efectivamente, no del voto de calidad, así se dice ¿no? En cualquier caso,
mire Sra. Alcaldesa, donde las dan las toman.

SRA. ALCALDESSA
Sra. Secretaria, quedaría aprobada la moción y, por tanto, pasaríamos al apartado
de Iniciativa per Catalunya.
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Tancat el debat se sotmet a votació la moció número 20; adoptant-se els següents
acords:
MOCIÓ 20.- MOCIÓN PARA LA TRANSPARÈNCIA DE LOS SERVICIOS
FUNERARIOS MUNICIPALES.
ATENDIDO que recientemente los medios de comunicación se han hecho eco de
las reiteradas denuncias formuladas por asociaciones que han denunciado los
elevados precios que han de desembolsar los familiares de personas fallecidas que
solicitan la prestación de los pertinentes servicios funerarios.
ATENDIDO que, por desgracia, en relación con esta cuestión los proponentes de
esta moción han constatado determinados elementos que inducen a pensar que
este Ayuntamiento tiene escaso o nulo interés en que desaparezca la opacidad
informativa que invita a que se puedan producir prácticas abusivas, en relación a
los servicios funerarios que se ofrecen y contratan, en unos momentos en que los
familiares del fallecido, en muchos casos, difícilmente pueden adoptar la decisión
más adecuada y ponderada a su situación personal, familiar y económica.
ATENDIDO que de conformidad con la Resolución del expediente nº 40/2011, de la
Autoridad Catalana de la Competencia, tuvimos conocimiento de la concesión, en
fecha 16 de noviembre de 1987, de los servicios funerarios a, Funerària de
l‟Hospitalet, SA (parte del grupo Serveis Funeraris Integrats, conocido actualmente
como ÀLTIMA). La adjudicación del servicio y sus condiciones no obran publicadas
en la web municipal, ni tan siquiera una pequeña referencia o reseña que permita la
solicitud de información al respecto. De acuerdo a la información recogida en la
referida Resolución de la (ACCO) La concesión establece una duración de 35 años,
renovables cada 5 años hasta un máximo de 50. En ejecución de este contrato de
concesión, por una parte, el Ayuntamiento aprueba anualmente los precios públicos
en materia de servicios funerarios que aplicará la empresa concesionaria y por otra
parte, Serveis Funeraris Integrats, tiene que satisfacer al Ayuntamiento, en
concepto de canon, el 12 % del importe de diversos servicios. En concreto, los
servicios de pompas fúnebres y conducción de cadáveres, los servicios de capillas
de velatorio y los servicios complementarios.
VISTO que como consecuencia de prácticas contrarias a la competencia, que se
tradujeron en impedir u obstaculizar que otras empresas funerarias pudieran prestar
servicios de traslado de fallecidos, como expresamente posibilita el artículo 5 de la
Ley 2/1997, de 3 de abril, sobre Servicios Funerarios; la Autoridad Catalana de la
Competencia sancionó1 a este Ayuntamiento con una multa de 500.000 euros.
1

Por infringir el artículo 1.1.a) de Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la
Competencia: “art. 1 Conductas colusorias. 1. Se prohíbe todo acuerdo, decisión o
recomendación colectiva, o práctica concertada o conscientemente paralela, que
tenga por objeto, produzca o pueda producir el efecto de impedir, restringir o falsear
la competencia en todo o parte del mercado nacional y, en particular, los que
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consistan en: a) La fijación, de forma directa o indirecta, de precios o de otras
condiciones comerciales o de servicio.
VISTO que, de acuerdo con la información vertida en la Resolución del expediente
n.º 40/2011, de la ACCO (y que no hemos podido contrastar por falta de publicidad
de dicha información en la web municipal), a día de hoy la concesión de servicio
público se encuentra vigente, de manera que el Ayuntamiento, por una parte,
mediante ordenanza municipal, aprueba los precios públicos de los servicios
funerarios ofrecidos por esta empresa en el municipio y, de la otra, de conformidad
con la concesión de referencia, percibe un canon del 12 % del importe de los
servicios funerarios mencionados en el contrato de concesión.
VISTO que la Ley 2/1997, de 3 de abril, sobre Servicios Funerarios; establece en
sus artículos 1 y 2:
Artículo 1:
1. Los servicios funerarios tienen la condición de servicio esencial de interés
general, que puede ser prestado por la Administración, por empresas públicas
o por empresas privadas, en régimen de concurrencia en todos los casos.
2. La prestación de los servicios funerarios está sometida a las medidas de control,
policía y autorización establecidas en la presente Ley, la normativa de policía
sanitaria mortuoria y los reglamentos u ordenanzas locales.
Artículo 2:
1. Los municipios son la administración competente en materia de servicios
funerarios y son los responsables de garantizar su existencia y prestación a
toda la colectividad local.
2. Los municipios, en el marco de la presente Ley, la legislación sanitaria y la de
régimen local, gozan de potestad para la regulación de los servicios funerarios,
a fin de asegurar la efectividad de los principios de universalidad,
accesibilidad, continuidad y respeto de los derechos de las personas
usuarias.
ATENDIDO que en la Resolución del expediente nº 40/2011, de la ACCO: en el
punto 16.3 de los Fundamentos de hecho, se especifica que: “En fecha de 7 de
julio de 1998 se publicó en el BOPB el Reglamento Municipal de los Servicios
Funerarios del Ayuntamiento de L’Hospitalet. El Ayuntamiento considera que este
reglamento está vigente en su integridad”. Que consultada la Web del
Ayuntamiento, no aparece publicada esta norma municipal.
ATENDIDO que, como se pone de manifiesto en el artículo 3 de la Ley 2/1997, de 3
de abril (por adecuación de las normas con rango de Ley a la Directiva
2006/123/CE, del Parlamento y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, relativa a
los servicios en el mercado interior), se establece que:
“2. Las entidades que prestan servicios funerarios tienen que facilitar al
ayuntamiento del municipio donde están establecidas la información actualizada
sobre prestaciones y precios, a fin de que la puedan consultar las personas
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interesadas. Con este objeto, los ayuntamientos tienen que establecer
mecanismos de publicidad actualizada a fin de que las personas que quieran
acceder a los servicios puedan disponer de esta información”.
El Ayuntamiento de L’Hospitalet ha desoído la obligación impuesta por esta Ley
para que los ciudadanos de L’Hospitalet puedan tener conocimiento de los
diferentes servicios funerarios y de sus costes; en particular, publicitando los
servicios funerarios integrales más económicos (para el año 2017, se ha aprobado
inicialmente el Servicio Integral Epsilon, por un coste de 1.800,00 euros) que se
pueden contratar con la empresa concesionaria del servicio municipal y cuyos
precios públicos aprueba este Ayuntamiento. Esta falta de transparencia puede
conducir a situaciones en que el interés empresarial se pervierta y, ante la primacía
exclusiva del interés económico, se prive a los ciudadanos de una información que
les facilitaría la planificación y la toma de la decisión que crean más oportuna en
unos momentos tan difíciles.
ATENDIDO que, como recoge el Preámbulo de la Ley 19/2014, de 29 de diciembre,
de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno: “La regulación
de la transparencia en la actividad pública es uno de los pilares básicos de la Ley”.
El artículo 2 de la citada Ley establece que se entiende por: “a) Transparencia: la
acción proactiva de la Administración de dar a conocer la información relativa a sus
ámbitos de actuación y sus obligaciones, con carácter permanente y actualizado, de
la forma que resulte más comprensible para las personas y mediante los
instrumentos de difusión que les permitan un amplio y fácil acceso a los
datos y faciliten su participación en los asuntos públicos”.
Como se describe en el Preámbulo citado: “Requiere una mención especial la
creación del Portal de la Transparencia, que es el instrumento básico y general
para facilitar a la ciudadanía la información de forma integrada de todas las
administraciones públicas. Este portal se configura como una plataforma
electrónica de publicidad en internet, que permite el acceso a toda la información
disponible y que contiene los enlaces con las sedes electrónicas de las
administraciones y entidades que se integran en él”.
ATENDIDO que de conformidad con el artículo 3 de la Ley 19/2014, de 29 de
diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, la
misma es de aplicación:
a) A la Administración de la Generalidad y los entes que integran la
Administración local en Cataluña”.
ATENDIDO que los Concejales proponentes de esta moción no han conseguido
encontrar publicado en (WEB) municipal, ninguna información relativa a:
a) El Reglamento Municipal de los Servicios Funerarios del Ayuntamiento
de L’Hospitalet.
b) La concesión, en fecha 16 de noviembre de 1987, de los servicios
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funerarios a, Funerària de l‟Hospitalet, SA (parte del grupo Serveis
Funeraris Integrats, conocido actualmente como ÀLTIMA)
ATENDIDO que el artículo 10 de la Ley 19/2014, de 29 de diciembre, establece
que:
1. La información relativa a las decisiones y actuaciones con relevancia jurídica
que la Administración debe hacer pública en aplicación del principio de
transparencia debe incluir:
a) Las normas aprobadas por la Administración pública –de las cuales
tienen que estar disponibles las versiones en el formato originario y, en el
caso de las normas que hayan sido modificadas, las versiones
consolidadas– y los datos relativos a la evaluación de la aplicación de las
normas.
ATENDIDO que el artículo 13.4, de la reiterada Ley 19/2014, establece en relación
a la Transparencia en la contratación pública:
4. En los contratos de gestión de servicios públicos y de concesión de obras
públicas, deben hacerse públicos los siguientes datos para facilitar su conocimiento
a los usuarios:
a) Las condiciones y obligaciones asumidas por los gestores con relación a la
calidad, el acceso al servicio y los requisitos de prestación del servicio.
b) Los derechos y deberes de los usuarios.
c) Las facultades de inspección, control y sanción que puede ejercer la
Administración con relación a la prestación del servicio.
d) El procedimiento para formular quejas o reclamaciones
ATENDIDO que el artículo 4, establece los Responsables de la aplicación de la
referida Ley 19/2014, de 29 de diciembre:
“1. Los responsables del cumplimiento de los deberes y obligaciones
establecidos por la presente ley son los altos cargos al servicio de la Generalidad
y de la Administración local de Cataluña...
2. A los efectos de la presente ley, tienen la condición de altos cargos:
a)...
b) Al servicio de la Administración local, los representantes locales y los
titulares de los órganos superiores y directivos, de acuerdo con lo establecido
por la legislación de régimen local”.
ATENDIDO el flagrante incumplimiento por parte de este Ayuntamiento de las
obligaciones de información derivadas de la Ley 2/1997, de 3 de abril, sobre
Servicios Funerarios y, en particular, de la Ley 19/2014, de 29 de diciembre, de
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno.
Por todo ello, es por lo que el Grupo municipal de Ciutadans, Partido de la
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Ciudadanía propone al pleno del Ayuntamiento la adopción de los siguientes
ACUERDOS en los cuales se ha hecho una enmienda “in voce” ja incorporada, a
proposta de la portavoz del grupo de Inciativa per Catalunya Verds-Esquerra Unida
i Alternativa-Pirates, Sra. González Montes, en el sentido de añadir un nuevo
acuerdo SEXTO con el siguiente tenor literal: “El Ayuntamiento de l'Hospitalet
estudiará la posibilidad de operar mediante un operador municipal propio.” Así
mismo, el anterior acuerdo SEXTO pasa a SÉPTIMO.
Havent estat sotmesa la proposta d‟acord a votació per separat de cadascun dels
punts de la seva part dispositiva, els resultats són els següents:
a) S’aprova per unanimitat l’acord PRIMERO, que literalment diu:
PRIMERO: INSTAR al Gobierno Municipal a proceder a la publicación en la
Web municipal del Reglamento Municipal de los Servicios Funerarios del
Ayuntamiento de L’Hospitalet (BOPB de 7 de julio de 1998).
b) S’aprova per unanimitat l’acord SEGUNDO, que literalment diu:
SEGUNDO: INSTAR al Gobierno Municipal a que inicie el procedimiento de
modificación del vigente Reglamento Municipal de los Servicios Funerarios del
Ayuntamiento de L’Hospitalet, para su adaptación a la Ley 2/1997, de 3 de abril,
para que, en su caso, incorpore las modificaciones introducidas en dicha Ley
por el Decreto Legislativo 3/2010, de 5 octubre, para la adecuación de normas
con rango de ley a la Directiva 2006/123/CE, del Parlamento y del Consejo, de
12 de diciembre de 2006, relativa a los servicios en el mercado interior.
c) S’aprova per unanimitat l’acord TERCERO, que literalment diu:
TERCERO: INSTAR al Gobierno municipal a asegurar el cumplimiento del
artículo 3.2 de la Ley 2/1997 sobre Servicios Funerarios, exigiendo a las
entidades que prestan servicios funerarios que le faciliten la información
actualizada sobre prestaciones y precios y que sean publicitados en la página
Web del Ayuntamiento en un espacio de fácil acceso para el ciudadano;
resaltando, en particular, los servicios funerarios integrales sujetos a precio
público más económicos, a fin de que las personas que quieran acceder a los
citados servicios puedan disponer de esta información.
d) S’aprova per unanimitat l’acord CUARTO, que literalment diu:
CUARTO: INSTAR al Gobierno municipal a publicar en la Web municipal, de
conformidad con lo estipulado en el artículo 13.4, de la reiterada Ley 19/2014, la
concesión ( de fecha 16 de noviembre de 1987), de los servicios funerarios en
favor de la empresa: Funerària de l‟Hospitalet, SA (en la actualidad: Áltima
Serveis Funeraris, S.L.); y en particular: a) Las condiciones y obligaciones
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asumidas por los gestores con relación a la calidad, el acceso al servicio y los
requisitos de prestación del servicio; b) Los derechos y deberes de los usuarios
y c) Las facultades de inspección, control y sanción que puede ejercer la
Administración con relación a la prestación del servicio.

e) S’aprova per unanimitat l’acord QUINTO, que literalment diu:
QUINTO: INSTAR al Gobierno municipal a que publicite en el Diari de
l’Hospitalet (tanto en formato papel como digital), como mínimo trimestralmente,
los servicios funerarios integrales más económicos sujetos a precio público. La
información ha de ser clara y comprensible y ha de detallar la totalidad de
servicios que se incorporan (Feretro, furgón de recogida local, personal de
recogida, sudario, enferetramiento, preparación del fallecido, materiales y
vestimiento, certificados e impresos, sala velatorio, uso oratorio, agenciado
sepultura, número recordatorios, tanatoestética y furgón de traslado al
cementerio local). Se hará mención en el anuncio de que los ciudadanos
disponen de la información detallada del resto de servicios funerarios y sus
precios en la Web municipal.
f)

Ha estat aprovat l’acord SEXTO, que s’ha afegit com a esmena “in voce” a
proposta de la portaveu del grup polític municipal d’Iniciativa per Catalunya
Verds-Esquerra Unida i Alternativa-Pirates, Sra.González Montes, amb 14 vots
a favor dels representants de CIUTADANS, Srs./Sres. Miguel Manuel García
Valle, M. Carmen Esteban Fernández, Rainaldo Ruiz Narvaez i Jesús Amadeo
Martín González; dels representants d’ICV-EUiA-PIRATES-E, Srs./Sres. Ana
González Montes, Juliana Carballeira Pascual i Ivan Nieto Martínez; dels
representants del PP, Srs/Sres. Sonia Esplugas González, Pedro Alonso
Navarro i Fco. Javier Martín Hermosín; dels representants d’ERC-AM,
Srs./Sres. Antoni García i Acero i Jorge García i Muñoz; del representant de
CiU, Sr. Jordi Monrós Ibáñez; i del representant de la CUP-PA, Sr. Christian
Giménez Marquez; i amb 13 vots en contra dels representants del PSC-CP,
Srs./Sres. Núria Marín Martínez, Francesc J. Belver Valles, Cristian Alcázar
Esteban, José Castro Borrallo, Manuel Brinquis Pérez, José M. García Mompel,
Jaume Graells Veguin, Jesús Husillos Gutierrez, M. Ángeles Sariñena Hidalgo,
Rocío Ramírez Pérez i David Quirós Brito; i dels REGIDORS NO ADSCRITS,
Srs./Sres. Rafael Jiménez Ariza i Cristina Santón Ramiro; assistents presents
en el moment de la votació i que literalment diu:
SEXTO: El Ayuntamiento de l’Hospitalet estudiará la posibilidad de operar
mediante un operador municipal propio.

g) S’aprova per unanimitat l’acord SÉPTIMO, que donat que s’ha afegit un acord
SEXTO ha passat a ser SÉPTIMO i que literalment diu:
SÉPTIMO: TRASLADAR la presente moción a la Alcaldía-Presidencia, a los
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Grupos Municipales del Consistorio, a la Asociación de Abusos Funerarios y a
las empresas que presten servicios funerarios en nuestro municipio: Áltima
Serveis Funeraris S.L, Tanatori Mèmora l‟Hospitalet .
INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS-ESQUERRA UNIDA
I ALTERNATIVA-PIRATES
En relació amb les mocions números 21, 22 i 23 presentades pel grup polític
municipal d'Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra Unida i Alternativa-Pirates, es
produeixen les intervencions següents:

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, per a la seva explicació, té la paraula el grup.

SRA. GONZÁLEZ MONTES (ICV-EUiA-PIRATES-E)
Sí, iniciem amb la 23, la moció per a l’ampliació de la xarxa d’habitatge públic de
lloguer social de l'Hospitalet.
Partim de la base que el dret a l’habitatge digne i adequat està recollit tant a la
Constitució espanyola, com a l’Estatut de Catalunya i a la Declaració Universal dels
Drets Humans. Tot i així, cada dia a la nostra ciutat es produeixen desnonaments,
la majoria per impagament del lloguer o precaris de vivendes ocupades.
La manca d’habitatge digne i els desnonaments, estigmatitzen i tenen
repercussions negatives en la vida de les persones afectades, especialment en els
infants de famílies desnonades.
Malauradament, a pesar de les accions de la PAH i de la seva lluita pel dret a
l’habitatge digne, que en molts casos atura els llançaments, les entitats bancàries
continuen desnonant famílies i acumulant habitatges que queden buits o ocupats de
manera irregular i sense voluntat, per part d’aquestes entitats, de regularitzar
aquestes situacions, incrementant, dia a dia, el desastre del qual són directament
responsables per la mala praxis de la gestió hipotecaria. La situació d’ocupació
irregular és tal, que ja es tornen a ocupar pisos buits de particulars.
Moltes de les famílies desnonades acaben vivint en habitacions rellogades,
reubicades en pensions o hotels per part de les administracions que no compten
amb un parc d’habitatge social suficient o senzillament ocupant una vivenda buida.
A L’Hospitalet de Llobregat hi ha una greu situació d’emergència habitacional i la
xarxa d’habitatge social existent no és suficient per acollir a persones de gran
vulnerabilitat social i econòmica, i les complexes negociacions amb les entitats
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bancàries i les seves immobiliàries per la cessió d’habitatge buit, es dilaten en el
temps amb resultats molt precaris pel que fa al nombre de pisos cedits.
El fet que l’Ajuntament ampliï la xarxa d’habitatge públic de lloguer social sense
dependència de la cessió de pisos per part de les entitats bancàries, comporta
avantatges múltiples com poden ser: reducció de la despesa i cost del reallotjament
d’urgència de les famílies que ho necessitin, en el alberg o pensions privades; ajuda
en la regulació del preu de mercat de l’habitatge; ampliació de la capacitat del
consistori, per regenerar el teixit urbà consolidat de la ciutat; reversió de la
gentrificació que pateixen alguns barris de la nostra ciutat.
La creació d’aquest parc públic propi de lloguer de gestió municipal ajudarà a
assolir els objectius de garantir el dret d’habitatge més enllà de les urgències
habitacionals.
Per això demanem:
En aquest moment la Sra. González fa lectura dels acords inclosos a la part
dispositiva de la moció.

Essent les 20.20 hores abandona la sessió la Sra. Núria Marín Martínez,
Alcaldessa-Presidenta, i a partir d‟aquest moment assumeix la presidència la Sr.
José M. García Mompel, 2on Tinent d‟Alcaldia.

SR. NIETO MARTÍNEZ (ICV-EUiA-PIRATES-E)
Sobre la moció 21, l’altre dia va ser a Reus, fa unes setmanes a d’altres indrets de
Catalunya, a Mallorca, Madrid, etc, la pobresa colpeja els nostres barris, i avui
portem un tema que de manera col·lateral parla de nou dels abusos, de la
desinformació, de la opacitat d’un sector estratègic, que aboca a milions de
persones i empreses a patir cada dia comportaments il·legals o abusius de
companyies distribuïdores i comercialitzadores d’energia, que abusen del
desconeixement i la falta d’instruments per defensar els nostres drets com a
consumidors i usuaris d’un dret bàsic.
Seguidament el Sr. Nieto dóna lectura dels aspectes essencials de la moció.
Passaré a la següent moció per la gestió directa de serveis d’atenció a les persones
i millora del PIM. És una moció que el que vol situar és un debat polític sobre les
noves necessitats que té la nostra ciutat, ho sabem, hi ha coses que no depenen
exclusivament d’aquest Ajuntament, però també sabem que quan hi ha voluntat
política s’impulsen projectes més enllà de les competències d’una administració.
Però a més volem demostrar que és possible i desitjable trencar el consens, el
“mantra” permanent que tot allò privatitzat es gestiona millor. La realitat ens
demostra aquí i allà, que una gran part dels serveis públics externalitzats o
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privatitzats no són més barats, ni són més flexibles, ni es gestionen de manera més
eficaç o eficient.
Ens fixarem en una de les propostes que porta la nostra candidatura i m’aturaré en
particular en elements que situen els propis indicadors de la ciutat, els elements
socio-demogràfics que diuen que més del 20% de la nostra ciutat ja el conformen
persones de població majors de 65 anys, amb increments any rere any, cosa que
és una bona notícia. També que hi ha 23.000 llars unipersonals a la nostra ciutat i
que 13.000 usuaris dels centres d’atenció de serveis socials primaris, utilitzen
aquests serveis per manca d’autonomia personal. La pobresa cada vegada més té
nom de dona gran que viu sola, fonamentalment a la zona nord.
Per tot això, per diverses qüestions, des de Canviem l'Hospitalet suggerim al govern
municipal que incorpori una sèrie d’elements als pressupostos pel 2017 i pel
mandat 2016-2019, respecte a les següents inversions.
En aquest moment el Sr. Nieto fa lectura d‟alguns dels acords inclosos a la part
dispositiva de la moció.

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

SR. JIMÉNEZ ARIZA (REGIDOR NO ADSCRIT)
Gràcies. Sobre la moció 21, moció sobre els comptadors telegestionables, aquesta
moció és una moció necessària que neix de la CONFAVC i que ja s’està proposant
també a d’altres municipis. He de dir que m’agrada més el redactat previ a l’última
modificació, que era una còpia literal del de la CONFAVC. L’acord tercer que heu
modificat, crec que s’excedeix en la mesura, ja que proposeu l’obligació per a les
companyies de traslladar els comptadors a zones comunes, quan crec que
l’obligació de la innocuïtat d’aquests comptadors seria més que suficient.
Un cop dit això, el que passa... no, era sobre el tema del tercer acord, que proposeu
l’obligació que canviïn els comptadors i passin a zones comunes de les comunitats,
i jo crec que assegurant la innocuïtat del comptador ja seria prou, que és més o
menys pel que treballava la CONFAVC.
Un cop dit això, el que passa en aquest país amb les companyies subministradores
és de traca, tenen un marc legislatiu que els protegeix gairebé sempre i els obliga
gairebé mai. En aquest cas, que pot semblar molt tècnic, més enllà del tema de la
protecció de dades que donaria per un Ple sencer, per allò de Sr. Google, Gran
Hermano i totes aquestes coses que ja ens controlen per tot arreu, hi ha un tema de
salut, en aquest cas, que sí que crec que és prioritari.
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A nivell català, els comptadors que ens obliguen a posar són comptadors PLC, és a
dir, són uns comptadors que utilitzen la mateixa xarxa elèctrica com a canal de
comunicació emetent senyals de baixa freqüència, tot això sense saber del cert si
poden ser perjudicials o no per a la salut i sense tenir en compte que hi ha gent
especialment sensible amb les baixes radiacions.
Però a la resta del país, perquè aquí parlem d’ENDESA i parlem de Catalunya, a la
resta del país podem parlar també d’Iberdrola, Iberdrola proposa un altre
telecomptador que va per antena de telefonia, amb la qual cosa també tenim un
emissor de radiacions que no podem parar i que estan constantment encesos i que
tampoc la solució que es proposa l’altre meitat de la població estatal que són els
usuaris d’Iberdrola, en aquest cas tampoc seria innòcua.
A d’altres països com Alemanya, sí que han trobat la solució, la solució són uns
comptadors que funcionen per fibra òptica, aquesta fibra òptica està protegida, no
emet cap tipus de radiació i és segura per a tothom.
Llavors, com la moció proposa acords en aquest sentit, mesures de prevenció i de
control per tal de garantir que els sistemes que s’instal·len a les nostres llars són
totalment innocus, votaré a favor.
Respecte a la moció per a la gestió directa de serveis d’atenció a les persones i el
tema del PIM, és una moció que barreja moltíssimes coses i planteja algunes coses
que no són tampoc assumibles des de l’Ajuntament. Al primer acord parla de la
gestió directa de les escoles bressol, al tercer de la construcció d’una residència,
quan no tenim ni competències, al cinquè demana que s’inscrigui a l’Ajuntament
com empresa constructora, després també parla de pressupostos de rescat social,
la creació d’un viver d’empreses que ja tenim, o la inscripció...
Bé, és que al final no sé que està dintre de rescat social de totes aquestes mesures
que proposeu dintre de la moció. Amb tots els respectes, de veritat que crec que la
moció té molt bona intenció, però crec que si l’haguéssiu separat una mica o li
haguéssiu donat una volta més, doncs potser sí que s’hauria pogut aprovat, però...
No puc votar a favor d’aquesta moció.
I sobre la de l’ampliació de la xarxa d’habitatge públic, passa una mica també el
mateix que a l’altre moció, bé, inclús no sé si podríeu haver-la inclòs també dintre
del mateix pack de mides pel PIM i el PAM. Els acords tercer i quart que proposeu a
la moció, són acords que ja es duen a terme, ja s’estan portant a terme actualment.
L’acord segon que parla també d’establir una partida per rehabilitar o adequar els
habitatges de lloguer social, és un acord que vam prendre en aquest Ple fa
escassos mesos, una partida de 300.000€ per adequar també vivendes de
protecció oficial. I després tampoc, en el primer acord, que proposeu 800.000 euros
l’any per comprar habitatges pel parc municipal, tampoc entenc d’on surt aquesta
xifra, per què són 800.000 o 9.500.000 o 200.000 o 150, és que no entenc d’on surt
aquesta xifra.
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Per la qual cosa, també crec que està molt bé la moció i que té molt bona voluntat,
però crec que a l’hora de fer una proposta s’hauria una mica, no sé si acordar o
arribar a un punt on tots estiguem d’acord en aquest tipus de mides, pel qual també
votaré en contra d’aquesta moció.

SRA. SANTÓN RAMIRO (REGIDORA NO ADSCRITA)
Gràcies. A favor de la moció 21 i en contra de la 22 i de la 23.

SR. GIMÉNEZ MARQUEZ (CUP-PA)
Sí, començarem per la 21, sobre els comptadors telegestionables, votarem a favor, i
per abordar aquest tema, aquest grup municipal us proposem fer un petit exercici
d’imaginació per entendre de què estem parlant, nosaltres mateixes quan
intentàvem explicar-nos o argumentar sobre aquests comptadors.
Imaginem-nos que se substitueixen els taxímetres, per exemple, de tota la flota de
taxis de Barcelona i l'àrea metropolitana, imaginem-nos que es fa obligant els
taxistes a fer servir un model de taxímetre concret, comercialitzat per una empresa
concreta en posició de monopoli, en règim de lloguer de per vida i sense opció
perquè cada conductor adquireixi qualsevol altre model homologat al mercat lliure.
Imaginem-nos que a través del nou dispositiu l'empresa comercialitzadora pogués
obtenir estadístiques de consum, hàbits, horaris i dades privades dels clients i que
aquestes dades fossin enviades telemàticament per l'aparell, fent possible, a més a
més, que lladres o hackers informàtics poguessin interceptar aquesta informació.
Imaginem-nos que es publiquen estudis que asseguren que aquests nous
taxímetres presenten poca fiabilitat en els mesuraments amb errors de fins a un
488% i que possibiliten l'alteració de la facturació de forma remota a través d'un
software, facilitant l'estafa sistemàtica continuada als clients i fent molt difícil que
aquests puguin demostrar-la i reclamar.
Imaginem-nos que hi ha també altres estudis que plantegen possibles perjudicis per
a la salut, com mals de cap, caiguda de cabells, afectacions del sistema
neuroendocrí, efectes sobre la reproducció i, fins i tot, càncer, alzheimer o
Parkinson produïts pel tipus d'ona electromagnètica emesa pels nous dispositius.
És a dir, cada cop que pugéssim a un taxi equipat amb el nou taxímetre estaríem
posant en risc la nostra salut, les nostres dades privades, la nostra seguretat i, a
més a més, no tindríem cap garantía de no ser estafades amb la factura final
mensual del servei. ¿Quin tipus d'institucions permetrien que prosperés la
implantació d'un dispositiu que generés tants inconvenients en un servei que
utilitzen milers de persones i que afectaria treballadores i usuàries?

…/…

113

Doncs bé, una situació equiparable a la descrita s'està donant al voltant d'un servei
que afecta, no ja a un percentatge relativament reduït de la ciutadania, com serien
usuàries i treballadores del taxi, per posar algun exemple, sinó a gairebé la totalitat
de la població per tractar-se d'un bé fonamental com és l'accés a l'energia elèctrica.
Els nous comptadors elèctrics "intel·ligents", presenten errors de mesura, sempre a
l'alça, com no, augmenten el risc d'incendis elèctrics, representen una pèrdua de
privacitat per als consumidors i consumidores. El seu funcionament va en contra del
foment d'energies renovables en comptar l'energia auto produïda i bolcada a la
xarxa, com energia consumida. La seva implantació afavoreix les posicions de
centralització oligopolística, deixant als consumidors a mercè dels interessos de les
grans empreses elèctriques i de la seva connivència amb els governs.
Pel que fa als efectes sobre la salut, tot i que els estudis publicats no hagin pogut
demostrar de manera irrefutable la relació directa entre certs problemes de salut i
l'exposició als camps electromagnètics que produeixen aquests nous comptadors
amb tecnologia PLC, els resultats sí que aporten indicis suficients com per aplicar el
principi de precaució.
Per tant, les administracions haurien de considerar exigir que la càrrega de la prova
que demostri que la nova tecnologia és innòcua per a la salut i que no hi ha cap
altra menys perjudicial per a la mateixa, corregués a càrrec de qui aplica aquesta
tecnologia de risc, és a dir, de la indústria. La població no ha de demostrar que és
perjudicial a costa de la seva salut.
Finalment, recordar que aquests temors no són només cosa de conspiranòics
ecologistes anti-progrès i anti-corporacions i que ja existeixen regions a Europa i
Nord América on s’ha aturat, i fins i tot prohibit, la instal·lació de comptadors amb
tecnologia PLC.
Al dictamen del Comitè Econòmic i Social Europeu del 8 de desembre de 2011, per
exemple, Proposta de Directiva del Parlament Europeu i del Consell sobre les
disposicions mínimes de salut i seguretat pel que fa a l'exposició dels treballadors
als riscos derivats d'agents físics, camps electromagnètics, s'exposa el següent:
“El Comitè sosté, que es doni impuls sense demora a l'adopció d'un principi de
precaució que tingui en compte els riscos d'efectes biològics no tèrmics, de les
emissions de camps electromagnètics. I, per altra banda, entre els suposats riscos
es troben els següents: afeccions del sistema neuroendocrí, hormones, melatonina;
afeccions neurodegeneratives, com el Parkinson, l’Alzheimer, i l’esclerosi; efectes
sobre la reproducció i el desenvolupament humà i animal, com el risc d'avortaments
i de malformacions; i augment del risc de càncer, tumors cerebrals, leucèmia
infantil.”
Per altra banda, la resolució del Parlament Europeu del 2 d'abril de 2009, sobre les
consideracions sanitàries relacionades amb els camps electromagnètics, CEM,
manifesta la seva profunda preocupació pel fet que les companyies d'assegurances
tendeixin a excloure la cobertura dels riscos vinculats a aquests camps
electromagnètics de les pòlisses de responsabilitat civil, el que significa clarament
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que les asseguradores europees ja estan aplicant la seva pròpia versió del principi
de cautela. És a dir, les asseguradores, poc sospitoses d’ecologisme, sí consideren
una amenaça real l’exposició directa i continuada a aquest tipus de camps
electromagnètics, és significatiu.
En relació a la 22, serveis a les persones per la gestió directa, estem d’acord amb el
contingut de la moció i ens agradaria tornar a incidir ara, un cop finalitzat el Pacte
Local per l’Educació, que nosaltres com a grup municipal no hem signat, en el tema
de la municipalització de les escoles bressol de la ciutat, creiem que segurament
ara és el moment. Creiem que seria molt important incloure-hi en la moció i en tot el
que proposa, l’estudi dels costos d'aquestes accions proposades i la calendaritzarho tot plegat, per tal que sigui molt més clara i inequívoca l’aposta pels serveis
públics a la nostra ciutat.
Per últim, també voldríem que totes aquestes inversions es veiessin reflectides a
partides concretes dels pressupostos del 2017 i posteriors, tornant a remarcar, en
aquest punt, que els pressupostos d’aquest any tornen a no ser participatius, el que
vol dir que no inclouen cap proposta de despesa sorgida de cap procés de
participació real amb les veïnes de l’Hospitalet, cap.
Per últim i en relació a la xarxa d’habitatge pública de lloguer social de l'Hospitalet,
a l'Estat espanyol està clar que l'estratègia de les elits econòmiques i polítiques
respecte a la modalitat de tinença dels habitatges, ha estat privilegiar la propietat
privada per sobre del lloguer, això des de temps del franquisme i no ha variat des
d'aleshores. Des de les polítiques públiques es pot apuntar en una direcció o en
una altra, en funció dels interessos de classe que vulguis defensar i privilegiar.
El cas del lloguer social és vergonyós, les següents dades podrien exemplificar-ho:
a França tenen 4.300.000 habitatges de lloguer social, al Regne Unit, 5.300.000 o a
Holanda en tenen 2.500.000 habitatges de lloguer social, un total de 147, més o
menys de mitjana, habitatges per cada 1.000 habitants de lloguer social.
Mentrestant, a l'Estat espanyol estem a la cua d'aquesta Unió Europea que ens
escanya i parlem únicament de 140.000 habitatges en règim de lloguer social, és a
dir, 3 habitatges socials per cada 1.000 habitants, 3. Aquesta realitat, a més a més,
la trobem a l'Estat dels desnonaments massius, que coneixem totes, dels
habitatges sense gent i a mans dels bancs.
Capgirar aquesta situació és urgent i necessari, la clau de volta passa per polítiques
que aconsegueixin que l'Estat de la Unió Europea amb més habitatge construït per
habitant, posi fre a les entitats financeres i obri les portes dels milers d'habitatges
buits existents, oferint la possibilitat d'un habitatge digne, amb preus de lloguer
social, als milers de persones sense possibilitat d’accés a l’habitatge.
Essent les 20.30 hores, s‟incorpora a la sessió la Sra. Núria Marín Martínez,
Alcaldessa-Presidenta.
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SR. MONRÓS IBÁÑEZ (CiU)
Sí, respecte de la moció número 21, la moció sobre els comptadors
telegestionables, volem fer algunes consideracions. Estem d’acord amb el fons de
la manera d’instal·lació de comptadors telegestionables, l’objectiu d’aquesta mesura
és l’eficiència energètica i la disminució de la despesa. La moció el que demana al
final és una moratòria en l’autorització, per tal que es compleixi el lliure mercat en la
implementació. No estem d’acord en la forma cóm s’està fent, el monopoli d’una
empresa que és la que ha d’instal·lar el comptador em sembla que va contra la
lliure concurrència i tenint en compte les indicacions que es realitzen en tema de
salut i molt important, perquè el Parlament de Catalunya justament està preparant
una proposta de resolució entre tots els grups parlamentaris, que el pretén al final
és posicionar-se en aquest sentit. Dit això, ens abstenim en el punt quart i setè i la
resta a favor.
Quant a la moció per a la gestió directa dels serveis d’atenció a les persones i
millora del PIM i PAM 2017-2019, votarem punt per punt. El primer el votarem a
favor, tot entenent que prèviament es durà a terme un estudi per analitzar si
l’Ajuntament de l'Hospitalet disposa de recursos suficients per poder gestionar
aquest servei, sense que els usuaris finals en surtin perjudicats i si realment és
viable fer-ho. Votarem a favor del punt segon, del punt tercer, del punt quart,
votarem en contra del cinquè, a favor del sisè i a favor del setè.
Quant a la moció per a l’ampliació de la xarxa d’habitatge pública de lloguer social a
l'Hospitalet, volíem fer una proposta d’esmena en el punt primer que seria treure la
quantitat de 800.000 euros, perquè no entenem quin és el càlcul pel qual s’ha
arribat a això i posar en funció de la capacitat econòmica de l’Ajuntament. No sé
si...no, en el punt primer, a l’acord parleu d’un import de...fixeu un import, vull dir,
abans ho han comentat, pot ser 500.000, 800.000, 1.500.000 d’euros, vull dir...

SRA. GONZÁLEZ MONTES (ICV-EUiA-PIRATES-E)
És que ja posa que és un mínim de 800.000, després es pot fer de més...

SR. MONRÓS IBÁÑEZ (CiU)
Sí, però amb quins barems és aquest mínim. Bé, la votarem a favor, però torno a
repetir, creiem que la quantitat ha de ser una quantitat que sigui assumible per
l’Ajuntament i, per tant, hauria de ser objecte d’estudi, per això no estic dient que el
mínim siguin 800.000, el mínim haurà de ser allò que sigui possible, clar, no sé...

SRA. GONZÁLEZ MONTES (ICV-EUiA-PIRATES-E)
Contesto ahora.
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SR. MONRÓS IBÁÑEZ (CiU)
Sí, home, perquè si m’accepteu l’esmena o no...

SRA. GONZÁLEZ MONTES (ICV-EUiA-PIRATES-E)
No, tiene que ver con otras partidas que hay de benestar social.

SRA. ALCALDESSA
A veure, Sra. González, a mi me parece muy bien, pero esto no es una..., en fin,
esto es un Pleno, usted tiene la palabra Sr. Monrós, faci us de la paraula, si fa una
proposta...

SR. MONRÓS IBÁÑEZ (CiU)
Sí, sí, ja sé que és un Ple i estic tractant un tema que és important per fer el
posicionament de vot.

SRA. ALCALDESSA
A veure, anem a veure, aquí qui està dirigint el debat sóc jo, si vostè fa una
proposta, en el moment que cregui convenient li demanarem al grup que es
posicioni, però això no és un debat..., per tant, té vostè la paraula.

SR. MONRÓS IBÁÑEZ (CiU)
Doncs si proposo una esmena i no em poden contestar si accepten l’esmena, em
sembla ridícul, però...bé, continuaré perquè veig que avui no és el dia. Aquesta
mesura va en línea de complementar la feina que ja s’està fent des de la Generalitat
de Catalunya, concretament des del departament de Governació, i que sí que
entenem que la gestió d’aquest fons d’habitatge s’ha de fer de manera coordinada
amb la Generalitat, per tal de poder incrementar l’eficiència i l’eficàcia en un àmbit
tan important i prioritari com és el fet de garantir el dret a l’habitatge.
Votarem a favor d’aquesta moció, però torno a repetir, estem proposant una
esmena en el punt primer que és substituir la quantitat de 800.000 euros i posar en
funció de la capacitat econòmica de l’Ajuntament o alguna esmena que vagi en
aquest sentit, perquè no entenem quin és aquest... perquè el paràmetre de 800.000
euros.
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SRA. ALCALDESSA
Molt bé. Accepten l’esmena? No? No està acceptada l’esmena Sr. Monrós.

SR. MONRÓS IBÁÑEZ (CiU)
No, no, voto a favor igualment, però l’únic que estava fent la proposta de
modificació, perquè entenia que s’havia d’estudiar...

SRA. ALCALDESSA
Val, val, no, no, si queda clar Sr. Monrós.

SR. MONRÓS IBÁÑEZ (CiU)
Tot i així, com que crec que prioritza el contingut...

SRA. ALCALDESSA
Si no cal que expliqui res més, si s’ha entès. Vostè ha fet una proposta...

SR. MONRÓS IBÁÑEZ (CiU)
Ja està, ja està.

SRA. ALCALDESSA
No, a veure, si pot parlar si vol.

SR. MONRÓS IBÁÑEZ (CiU)
No, no, no, ja està, ja està.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé Sr. Monrós, ha acabat o no?
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SR. MONRÓS IBÁÑEZ (CiU)
És que no em ve de gust parlar.

SRA. ALCALDESSA
Doncs molt bé, doncs si no li ve de gust, ho sento molt. Sr. García.

SR. GARCÍA I MUÑOZ (ERC-AM)
Bé, sobre la moció dels comptadors telegestionables, des d’Esquerra votarem a
favor, estem d’acord en millorar l’eficiència energètica i si aquests comptadors són
millors des del punt de vista d’eficiència, pot ser positiva la seva implantació.
Malgrat tot, la manera com s’està fent aquesta substitució és força qüestionable, és
evident, bé, hi ha un monopoli, com ja s’ha comentat abans, en la instal·lació
massiva d’aquests comptadors, s’imposa una marca determinada i no es dóna
opció als usuaris d’escollir o no que se’ls hi faci la instal·lació del nou sistema. En el
procés d’instal·lació tampoc es dóna suficient informació als usuaris, ni l’opció de
poder llogar o comprar l’aparell i en quines condicions, més aviat sembla que hi
hagin interessos econòmics per a la implantació d’aquest tipus d’aparell. Cal
garantir que es doni la informació suficient i que es garanteixi la capacitat d’elecció
a les persones usuàries. Respecte a la possible incidència en la salut, creiem que
encara cal continuar fent recerca sobre el possible impacte, fan falta més estudis
per conèixer de manera concloent quins efectes produeixen les emissions d’ones
en la salut.
Respecte a la moció sobre l’ampliació de la xarxa d’habitatge pública de lloguer
social a l'Hospitalet de Llobregat, votarem a favor, perquè estem a favor d’impulsar
totes les mesures necessàries per garantir el dret de l’habitatge i fer front a
l’emergència habitacional que pateixen molts veïns i veïnes de la nostra ciutat. Des
d’Esquerra, doncs hem impulsat diferents mesures en aquesta línea, com
incorporar la taxa de pisos buits a bancs i grans tenidors immobiliaris i incentivar
així la dació de pisos, seria interessant impulsar mesures d’estímul i d’avals a
propietaris per facilitar la incorporació al mercat de lloguer de part d’aquests pisos
buits que tenim a l'Hospitalet i atenuar així la falta d’habitatge assequible i això
també pressionaria la baixa al mercat de lloguer. Creiem que es complementari el
tema de la cessió dels bancs amb aquesta línea que s’apunta, no entenem gairebé
el tema de l’import que s’especifica i de modificació de pressupostos que es fa a
través de mocions, però creiem que és una mesura que va en la línea del que
creiem necessari per resoldre aquest greu problema.
I sobre la moció de la gestió directa del servei d’atenció a les persones i la millora
del PIM i el PAM al període 2017-2019, ens abstindrem perquè, bé, els punts són
una mica..., no tenen gaire a veure uns amb els altres, es fan propostes que creiem
que valdria la pena primer fer un estudi per saber cóm és l’estat actual de la gestió
del servei i també tenir en compte, de manera objectiva, costos, avantatges,
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inconvenients, de la gestió directa d’aquests serveis, no es contempla tampoc la
prestació de serveis per part de possibles empreses cooperatives de l’economia
social, del tercer sector, creiem que valdria més la pena intentar incloure criteris
socials en la concessió d’aquests serveis. Llavors, el tema de residència, per
exemple, és un tema que ja va sortir en el Ple passat, creiem que és a través de la
comissió mixta on s’ha de debatre, és una moció que no acabem d’entendre i, per
això, tampoc s’especifiquen quin tipus de servei i per quin motiu, perquè si no tenim
un estudi primer per saber quins són aquells que s’estan gestionant o que es
podrien gestionar millor de manera directa, tampoc podem posicionar-nos en aquest
aspecte. Així que ens abstindrem d’aquesta. Moltes gràcies.

SR. MARTÍN HERMOSÍN (PP)
Gracias. Respecto a los contadores. Sobre este tema sí que compartimos gran
parte de la moción en su exposición y los acuerdos pero nos abstendremos porqué
pensamos que no, que esta administración no tiene competencias y es sin duda la
Generalitat de Cataluña y el Estado los que deben decidir sobre su paralización
preventiva, si incumplen o no la normativa vigente y sobre la protección de datos.
También de la misma forma creemos que son muchos los sistemas que funcionan a
través de ondas y realmente se tendría que impulsar un estudio a nivel europeo
para garantizar el bienestar de las personas porqué es un tema que preocupa no
solo por los contadores, sino por otros muchos instrumentos que tenemos en
nuestros domicilios y en cualquier parte de la ciudad.
Respecto a la moción de la gestión directa de los servicios de atención a las
personas. Sobre esta moción no compartimos, realmente no compartimos gran
parte de la exposición de motivos pero sí alguno de los acuerdos.
Creemos que volver a municipalizar alguno de los servicios como son las escuelas
bressol o los servicios sociales, primero debería de contar con un estudio sobre si la
gestión supone una mejora o no y una optimización de costes o no, porqué en caso
contrario, si esta modificación supone empeorar servicio o incrementar costes,
estaríamos en contra.
Sí, por supuesto estamos a favor de la construcción de una residencia pero no
compartimos que el Ayuntamiento sea inscrito como una empresa constructora ya
que creemos que este tipo de actividad tampoco tiene sentido que la realice la
administración pública. Los municipios y las administraciones públicas deben de
realizar u ofrecer otros servicios pero no el de la gestión inmobiliaria.
Por ello nos abstendremos en el 1, 3, 4 y el 6. Votaremos a favor del 2 y en contra
del 5.
La 23 también la votaremos a favor porqué es evidente que las necesidades
sociales de nuestro municipio son una prioridad y entendemos que desde el
Ayuntamiento debemos buscar mecanismos para garantizar el acceso a la vivienda,
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como otras administraciones también. Y vemos con buenos ojos que se cree este
banco de pisos municipales.
También estamos conformes con la voluntad de impulsar incentivos para los
propietarios de pisos vacíos y que así se incorporen a la bolsa de pisos de alquiler y
a la oficina d’habitatge de l’Hospitalet.
Y abandonar así sanciones, involucrar a los propietarios para ampliar la oferta de
vivienda en alquiler.

SR. GARCÍA VALLE (CIUTADANS)
Sí. Bueno. En cuanto a la primera moción sobre los contadores tele-gestionables.
Bueno nosotros tenemos que valorar positivamente los principios en los que se
asienta la moción: cumplimiento de la normativa europea, promoción de la libre
competencia, mercado libre y lucha contra los monopolios, protección de datos,
principio de precaución para la salud de las personas. Todo eso está muy bien sin
embargo nos hemos encontrado en la exposición con unos argumentos que no son
muy concluyentes. Cuando lees la moción los argumentos por los que dicen y
piden… y dicen hacen referencia a todo lo que he leído anteriormente pues no
concluyen lo que ellos dicen con que esto se está haciendo así. Se detallan
distintos aspectos de la normativa, de la IET, 290, 2012 y 2012/17. Pero no se
explica en qué medida se incumplen. Se explica ahí, vas leyendo y al final no
acabas de entenderlo. En la propia orden, a qué hacía referencia antes, la IET 290
establece que el sistema de telegestión sea desarrollado por cada empresa
distribuidora. Por tanto, eso es una orden que viene ya de avanzada incluso por la
propia ley, por lo que yo he podido leer ahí.
A ver, luego en cuanto a lo de la salud: en la propia moción se reconoce que no hay
una evidencia científica sobre su afección a la salud. Yo es que creo sinceramente
que ir en contra del progreso por supuestos y por cuestiones que no están
demostradas, nos parece que no es una forma de avanzar. Yo creo que se están
planteando medidas sinceramente desproporcionadas en cuanto a lo que hay en la
exposición. Se puede hacer toda la literatura y todo el relato que se quiera, como ha
habido aquí uno, el señor de la CUP-PA, que ha dicho un relato importante y que él
tiene esas inquietudes pero nosotros entendemos que no son para tanta alarma
como para parar iniciativas que son el futuro y el desarrollo y que eso seguramente,
con las prevenciones que haya que tener, es el progreso y el futuro y no lo vamos a
poder parar.
En cualquier caso, mire cuando se dice también de los datos que estamos
controlados y tal, hombre, todos tenemos un teléfono móvil en el bolsillo, estamos
geolocalizados, nuestras conversaciones, cedemos nuestros datos a las
operadoras, cedemos todo. Por tanto, si estamos en contra de eso, habría que
estar también en contra del teléfono móvil y no veo aquí ninguno que no lo lleve,
por lo tanto cuando tenemos reticencias hacia un lado tiene que haberlas hacia
otro.
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Pero como de verdad tampoco estamos seguros al 100 % de que no haya alguna
incidencia en cuanto a lo que ha explicado los ponientes de la moción y el propio
señor de la CUP-PA, por eso nos vamos a abstener porqué no estamos
absolutamente seguros pero creemos que si somos consecuentes diciendo que no,
estamos abundando en querer un poco ponerle puertas al campo. Yo creo que no
podemos sin tener argumentos suficientes dejar de hacer algo que hay que hacer
porqué el progreso es el progreso. Si hubiera un argumento contundente en que
esto daña la salud, nuestro voto sería en contra seguro pero es que no lo es. Como
no lo son otras cuestiones como he dicho. Y en cuanto a la privacidad, como
también he dicho el tema de la telefonía móvil. En cualquier caso nos
abstendremos.
En la otra, la 22, moción para la gestión directa del servicio de atención a las
personas, PIM y PAM. Estamos a favor salvo en el punto 5 porqué no le falta a este
Ayuntamiento más que meterse también a construir o sea porqué ya tenemos
bastante con llevar adelante lo que llevamos, como tener que también ser
constructores y registrarnos como constructora. Bueno para eso está el mercado, lo
que sí es verdad que cuando necesitamos hacer algo podemos ser operadores o
sea podemos contratar y demás. Nadie nos dice que no podamos hacer eso.
Podemos ser promotores pero en cualquier caso ser constructores ya no nos
faltaba más que meternos también a tener empresas de construcción. Fíjense con
los líos que tiene la administración y los chanchullos que pueden haber, ya las
constructoras tienen mucho imagínate dar otra posibilidad de que alguien desde la
construcción pueda hacer el tocho y tal y toda esa historia. Mejor no. Mejor no
hacerlo eso. Yo creo que el Ayuntamiento no tiene que hacer eso. Por lo tanto en
ese punto vamos a votar en contra. Perdón, en toda a favor salvo en el punto 5 en
contra.
Y en cuanto a la otra moción 23 obviamente votaremos a favor pero me gustaría
recordar aquí que nosotros presentamos una moción, no tenía nada que ver con
esta, de otro sesgo, otro tipo de moción, y alguien, algún grupo se salió porqué
decía que no sabía por qué habíamos puesto aleatoriamente 1.200.000 €. Que era
una ocurrencia. Aquí se ponen 800.000 € y yo creo que quien lo pone seguramente
tendrá un criterio y si yo quiero de verdad votar la moción, no me tiene que servir
como excusa como a otros, y eso es una crítica, les sirvió en su momento cuando
estaban de acuerdo y decían que estaban de acuerdo con el texto de la moción
véase los señores que hoy son socios del Gobierno y es que hay que decirlo por
qué es así, porqué salirse de una moción por mire usted allá esas pajitas y esta
coma, me parece lamentable. Nosotros la vamos a apoyar aunque también
estamos, no sabemos a qué obedece esa cifra pero ustedes tendrán un
razonamiento para hacerlo. Seguramente habrán hecho un cálculo y consideran
que con eso puede ser suficiente. No nos salimos de la moción porqué, como
excusa para votarla en contra, como han hecho aquí otros grupos. Creo que eso
tiene que tenerse muy en cuenta. Eso dice de la voluntad de la gente y cuando
alguien está de acuerdo con una moción, como aquí se dijo en su momento: “estoy
de acuerdo con la moción y tal” “pero claro eso es una ocurrencia y ¿porqué dice
usted 1.200.000 €?” Pues mire porqué entendíamos que era que había que
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empezar por ahí. Recuérdese que había que empezar por ahí en el tema de la
participación en los presupuestos de los señores vecinos y vecinas de nuestra
ciudad. Y se pusieron a decir eso como excusa para no votarla. Pues vayan
tomando nota que nosotros no hacemos eso. Cuando queremos que una moción
deber ser votada, una coma o un punto no nos hacen salir, no por qué es la excusa
para votar en contra. Por tanto, votaremos a favor y que vayan tomando nota
algunos que hacen estos ejercicios que para mí son sinceramente de hipocresía.

SR. CASTRO BORRALLO (PSC-CP)
Gràcies alcaldessa. Serem molt breus. Estem d’acord amb les prevencions sobre el
tema dels comptadors telegestionables, en qualsevol cas ens abstindrem.
I la moció per a l’ampliació de la xarxa d’habitatge públic i de lloguer, compartint el
fons de la moció, votarem en contra. Hem votat a favor d’una iniciativa ciutadana
popular que contemplava aquest punt i que estava bastant millor estructurada. Aquí
es diuen coses que nosaltres no entenem com a Govern i a més a més hi ha alguns
aspectes, sobretot l’aspecte de la gestió d’aquests habitatges, que vostès deleguen
en la oficina d’habitatge com si fos una novetat i ja s’està fent. Per tant ens
assembla que no aporta gaire cosa més i per tant votarem en contra d’aquesta
moció 23. Gràcies.

SR. BELVER VALLES (PSC-CP)
Bé. Pel posicionament de la moció número 22. Anunciar que nosaltres votarem
contràriament en aquesta moció.
Votarem contràriament en aquesta moció per diversos motius i podríem fer un
desgranament de tot el conjunt dels acords però d’entrada algunes coses que hem
dit en els Plens en d’altres ocasions.
Porten una moció en que es pretén o el què es proposa, més enllà de qüestions i no
de petit calat, modificar el pressupost, modificar el pressupost d’inversions i això
perquè sí, a través d’una moció. Doncs no, aquest no és el mecanisme, això no
funciona així. Hem aprovat inicialment els pressupostos fa un mes. Hem aprovat,
aquí aprovem coses i el què no podem fer després a base de mocions, anar
modificant-les en funció de cadascuna de les coses que se’ns vinguin al cap.
Després hi ha algunes de les qüestions en concret que vostès plantegen que no
estem d’acord i per entrar en el fons de la qüestió di’ls-hi: miri cada Ple poden portar
un o dos temes de municipalitzacions de serveis. Jo sé que això està de moda. A mi
digui’m clàssic, seré la vella política aquesta que diuen o tal, però jo això de cada
mes portar una municipalització de serveis... És cert que estan aconseguint una
cosa: i és que els grups de Convergència, de Ciutadans i del Partit Popular estiguin
per la municipalització dels serveis. Els hi he de reconèixer el seu èxit en aquesta
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reconversió. Escolti: felicitats. Amb el PSC per molt que insisteixin no ho
aconseguiran. No ho aconseguiran.
Per tant portar aquí la municipalització de les escoles bressol, portar aquí, poca
conya, que l’Ajuntament es constitueixi com a empresa constructora, en aquests
moments. Portem no sé quantes mocions i no sé quants Plens dient que la cultura
del totxo, que no podem construir, que això està fatal. I vostès proposen que
l’Ajuntament es constitueixi en empresa constructora. Suposo que la idea de ser per
a fer-lo fer fallida, com tantes constructores. Llavors quan ja estem en fallida el què
no sé és què farem amb tot el què haguem internalitzat per municipalitzar tots els
serveis. Amb la qual cosa em sembla que ens volen portar a un “lio” descomunal.
I mirin després plantegen una altra qüestió que diu “assumim per la via de gestió
directa”, tornem a municipalitzar, “el conjunt de serveis que presta serveis socials
en atenció a les persones”. Això suposo que inclou tots els serveis que prestem a
través d’empreses del tercer sector o d’entitats cooperatives i d’inserció. Suposo
que també inclou tots aquests serveis que prestem uns quants a través d’aquests
tipus de serveis però vostès el què volen és que aquests serveis els acabem amb
aquesta tipologia de persones, de veïns i de veïnes d’aquesta ciutat, que estan
prestant aquests serveis amb aquest model. Vostès volen que els deixem de
prestar per prestar-los directament des de l’Ajuntament.
Després diu: “garantir als pressupostos, fer uns pressupostos de rescat social”.
Escolti, en aquest Ajuntament, en aquesta ciutat ja fa molts anys que els
pressupostos no deixen a ningú de banda. O algú té cap dubte? Vostès tenen
dubtes? Nosaltres no i crec que vostès tampoc tenen dubtes per tant no entenc a
què ve aquesta proposta.
I miri quan ens plantegen, i a més a més dintre de tot el conjunt de coses, farem
una residència en el barri que més calgui. Per a no equivocar-nos. Les
competències són on són i vostès ho saben. En el Ple anterior, els companys del
Partit Popular portaven una moció on es deien de fer un centre de dia en el barri del
Gornal. Que primer era una residència i centre de dia i després la van transformar
en un centre de dia. Van dir escolti la Generalitat que és qui té les competències, no
està per aquesta feina, no està per concertar les places.
Però miri, sembla que ens van sentir. Fa una setmana ha sortit la Consellera dient:
la Conselleria de Benestar Social en tema de residències de gent gran i centres de
dia no gastarà ni un euro en totxo. En construir. Ni un euro. Si hem de posar diners,
i ho va dir, serà mirant de concertar mes places en poder créixer cap aquí.
Fantàstic. És un avenç. És un avenç i nosaltres ho celebrem i estem treballant amb
la Conselleria, amb la Generalitat per a poder avançar en aquesta direcció. Però
ells ja diuen, que són qui tenen la competència, que no posaran un euro. I vostès
diuen que els posem nosaltres. Escolti, que no, que això no va per aquí. Que això
no va per aquí.
Per tant, pel conjunt de totes aquestes qüestions votarem en contra de la moció.

…/…

124

SRA. ALCALDESSA
Molt bé. Sra. Secretària, ens pot dir el resultat de les mocions? Sí. Un moment.
Perquè jo crec que tothom ha votat. Si ens pot dir, si pot posar-se el micròfon.

SRA. SECRETÀRIA
La moció número 21 ha estat aprovada con diferentes suertes. Los puntos 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9 por 9 votos a favor y 18 abstenciones. Y el punto 10 con 12 a favor y
15 abstenciones. Y los puntos 12, 13, 14,15 y 16, 9 votos a favor y 18 abstenciones.
Pero hay más votos a favor, entonces está aprobado.
El punto 22 está rechazado en su totalidad con diferentes votaciones

SRA. ALCALDESSA
O sea la moción queda rechazada.

SRA. SECRETÀRIA
La moción queda rechazada íntegramente.
Y el punto 23 queda aprobado por 14 votos a favor y 13 en contra.

SRA. ALCALDESSA
D’acord. Sí.
A continuació l‟Alcaldessa obre un segon torn d‟intervencions dels grups polítics
municipals que ho desitgin.

SRA. GONZÁLEZ MONTES (ICV-EUiA-PIRATES-E)
Yo quería explicar un poco. Nosotros hemos partido de 800.000 € como podíamos
haber partido de otra cosa. Sí que tiene que ver un poco digamos con partidas que
se están de la pobreza energética. Son 800.000 € las partidas económicas.
Entonces por ahí hemos ido pero hemos a partir de 800.000 €. Luego si el
Consistorio, si el Ayuntamiento o el equipo de Gobierno tiene a bien ampliar esa
cantidad, nosotros encantados porqué el objetivo de esta moción era justamente ir
creando anualmente esa xarxa de vivienda pública de alquiler social para poder
evitar digamos toda la situación de emergencia social que estamos viviendo en
estos momentos y que lo hemos visto antes.
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Antes estaba la PAH aquí y hemos visto la situación. Han traído una moción muy
concreta digamos que estaba hablando también de todo eso. Por lo tanto estamos
respondiendo a una necesidad real que tiene la gente. Y yo creo que nosotros
como Ayuntamiento tenemos la obligación de ir poniendo fil a l’agulla y poder
avanzar en ese sentido.

SR. NIETO MARTÍNEZ (ICV-EUiA-PIRATES-E)
Sí. Respecto a la moción del PIM y el PAM. Yo lo fundamental sobre esta moción,
varios elementos. Por un lado, nosotros hemos buscado la posibilidad de llegar a un
acuerdo con el Gobierno municipal. No hemos hecho la discusión sobre qué
propuesta lanzamos a los presupuestos de este Ayuntamiento. Hemos hecho una
serie de propuestas y el Gobierno municipal no acaba de concretar si sí o si no, si
poco o mucho o nada. Había voluntad trasladar propuestas concretas para
discusión para el presupuesto.
Pero además también hemos tenido voluntad sobre esta moción de llegar a
acuerdos de discutir, qué podía ser, qué se podía modificar y no, tampoco hemos
obtenido una respuesta satisfactoria. Pero a pesar de ello lo que queríamos hablar
era sobre elementos de poderse incluir, debatir, porqué la verdad es que en cada
Pleno traemos modificaciones de crédito o han habido durante mucho tiempo
cuestiones que no se discuten en el presupuesto. Nos aprueban el presupuesto y
vamos aprobando durante el año y no pasa absolutamente nada. Es una forma de
hacer. Puede ser en función del debate estratégico que es lo que puede ir mejor o
no para la ciudad.
Pero fundamentalmente a la respuesta de algún concejal de sí era o no posible,
pues sí efectivamente es posible todo lo qué hablamos. Porqué los servicios, por
ejemplo, de las escoles bressol son servicios que se dan ya. No hay que hacer, no
hay un coste excesivo, no hay que inventar nada. No. Es un coste que ya damos y
que el Ayuntamiento sufraga una parte directa de los presupuestos de este
Ayuntamiento.
Sobre la cuestión de los serveis socials. Insisto, nosotros hemos situado como
elemento de debate y de reflexión para ir en esa línea desde este Ayuntamiento
para hacer un debate valiente sobre las necesidades que tiene este Ayuntamiento.
Sobre la cuestión de la empresa constructora. Pues es muy sencillo. Hay
ayuntamientos como el de Santa Perpetua de la Mogoda y otros que lo están
haciendo. ¿Por qué? No estamos hablando de tocho Sr. Belver. Estamos hablando
de que a veces hay que hacer pequeñas obras, obras menores y estamos licitando
por importes de 5.000, 6.000, 10.000 €. Y quizá tener una empresa, tener la brigada
municipal con capacidad instrumental para hacer obras menores, nos iría a todos
mucho mejor, incluso abarataríamos costes. Por tanto, no estamos hablando de
pedir cosas imposibles. Estamos hablando de eficiencia y de eficacia.
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Sobre la construcción de la residencia, pues sí, también es posible. Sant Just
Desvern, gobierno socialista, lo ha hecho. ¿Y depende de quién? De la voluntad
política. ¿Qué es lo que pedimos? Que este Ayuntamiento se siente con la
Generalitat, esas reuniones bilaterales que tienen muy a menudo sobre temas
diversos. Ya podrá ser para tema de escoles bressol, de las beques menjador, ya
sigui del PDU de la Gran Vía, por lo que sea, este Ayuntamiento se reúna con la
Generalitat cuando lo crea conveniente. Porqué nosotros creemos, porqué nuestra
ciudadanía está reclamando que hayan residencias para gent gran. Que hay un
déficit muy importante en esta ciudad. Que la gente no tiene entre 2.800 y 3.500 €.
No los tiene. No los tiene. Pero hay familias que tienen esa necesidad. O personas
solas que tienen esa necesidad. Y este Ayuntamiento está pagando plazas que
cuestan mucho más de lo que podría costar una plaza de una residencia de la gent
gran, obviamente con una responsabilidad compartida junto con la Generalitat.
Pero obviamente estamos hablando de voluntades políticas y este grupo ha tenido
voluntad política de llegar a un tipo de acuerdo al respecto de esta moción y no
hemos tenido la correspondiente réplica o voluntad de llegar a algún tipo de
acuerdo. Simplemente queremos situar estos elementos. Gracias.

SR. MONRÓS IBÁÑEZ (CiU)
Sí. Sra. Secretària li puc fer una pregunta? Què he votat en la moció, en el punt 5è
de la moció número 22?

SRA. ALCALDESSA
Ha quedat rebutjada sencera.

SR. MONRÓS IBÁÑEZ (CiU)
Jo he votat per punts. He votat en contra no? Sí. No. Gràcies.
Sr. Fran Belver, m’ha dit... bé ha posat en el sac una sèrie de partits i ha dit que
nosaltres estàvem sistemàticament a favor de la municipalització de les coses. Sí,
sí. Ho ha dit, ho ha dit. Ho ha dit. Home, no em digui que no ho ha dit perquè és que
avui tinc un dia estrany però crec que... no intentin confondre’m tant. Sí. Però no
intentin confondre’m tant. O sigui jo he votat en contra de lo de l’empresa
constructora que crec que queda clar, claríssim, súper clar que és en contra de
qualsevol municipalització del tema i vostè ha dit lo contrari. Suposo que ens hem
equivocat.
Després, moltes vegades votem estudis sobre municipalització de coses perquè
quan tu demanes un estudi, és per comparar, per a tenir elements de judici per
valorar quan fas coses i jo, com que dec ser bastant ignorant, demano estudis de
les coses per a poder-les comparar. Que no vol dir que decideixi això.
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Després. Miri jo vaig votar en contra, tot i que es va aprovar inicialment el
pressupost d’aquí del Ajuntament, d’aquesta història. Sap perquè? Perquè moltes
vegades quan intentes aportar coses en el pressupost, negociar-les, no te les
accepten. I clar, si no m’accepten certes propostes pels pressupostos, pels preus
públics i tal, si no me’ls accepten en el moment que ja he deixat de... o sigui
s’aprova un pressupost, representa que la meva acció política per opinar s’ha
acabat. Perquè clar no puc fer mocions per demanar coses o els altres grups, ja no
podem fer mocions. O sigui, s’aprova un pressupost, ja està el pressupost aprovat,
no se’n parli més de sobre el què hem de fer o sobre el què no hem de fer.
Home, miri, jo personalment des del Partit Demòcrata continuaré sempre fent
mocions en benefici de certes coses, sabent sempre que evidentment les coses
costen diners i sempre veuran en el fons de les meves mocions que sempre
procuro poder-me adaptar al que s’aprovi.

SR. BELVER VALLES (PSC-CP)
Sí. Gràcies. Molt ràpid Sra. Alcaldessa. Jo no vull polemitzar Sr. Monrós. No vull
polemitzar i menys amb vostè. Però miri, jo li he dit el què ha votat. Vostè
preguntava a la Sra. Secretària: què he votat en el punt 5? En contra. Té raó. Però
vostè ha votat incloure al pressupost 2017 com a element estratègic d’aquest
mandat la gestió directa del servei d’escoles bressol. Això vostè ho ha votat. Una
altra cosa que ha votat: assumir, per via de la gestió directa, el conjunt de serveis
que presta Serveis Socials per atenció a les persones. Això també ho ha votat. Això
també ho ha votat. I que a mi no em sembla malament, ni bé. Jo a mi no em sembla
bé i per això voto en contra. Però quan jo dic que vostès plantegen i defensen la
municipalització de serveis i també els incloc a vostès, senyors de Convergència,
Sr. Monrós, és perquè voten coses d’aquestes. No perquè m’ho inventi. Lo de la
constructora no ho ha votat en contra però això altre sí. I això és municipalitzar
serveis. És internalitzar els serveis. Escolti que no passa res. Que no és res estrany
però jo dic que des del punt de vista suposadament ideològic, de posicionament
polític de la seva força política, és estrany. Ja està. No dic res més.

SRA. ALCALDESSA
Hi ha alguna paraula més? Sinó passem a les mocions del Partit Popular.

Tancat el debat se sotmeten a votació les mocions números 21, 22 i 23; adoptantse els següents acords:
MOCIÓ 21.-

SOBRE ELS COMPTADORS TELEGESTIONABLES.

Atès l‟ incompliment de la normativa Europea:
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L’Ordre IET/290/2012, de 16 de febrer, per la qual es modifica l’Ordre
ITC/3860/2007, de 28 de desembre, per la qual es revisen las tarifes elèctriques a
partir de l’1 de gener de 2008 relativa al pla de substitució de comptadors,
rectificava l’agenda de desplegament dels comptadors de mesura en
subministraments d'energia elèctrica amb una potència contractada de fins a 15
kW, tot i que mantenia el termini final per a la implantació el 31 de desembre de
2018.
L’esmentada Ordre de 2012 marcava el calendari següent: abans del 31 desembre
2014 s’havia de substituir un 35 per cent del total del parc de comptadors de fins a
15 kW de potència contractada de cada empresa distribuïdora; entre l'1 de gener de
2015 i el 31 desembre 2016 s’hauria de substituir un 35 per cent del total del parc
de comptadors de fins a 15 kW de potència contractada de cada empresa
distribuïdora i entre l'1 de gener de 2017 i el 31 desembre 2018 s’haurà de substituir
un 30 per cent del total del parc de comptadors de fins a 15 kW de potència
contractada de cada empresa distribuïdora. A més, l’ordre 2012/27/UE consideració
30 i art. Nº 9 indica les condicions o exempcions per a instal·lar els comptadors.
La mateixa Ordre instava les empreses distribuïdores a comunicar directament els
clients la data prevista per a la substitució dels seus comptadors tres mesos abans
de dita data. Aquesta comunicació s'ha d'estendre a les corresponents empreses
comercialitzadores perquè tinguin constància de la substitució de comptador dels
seus clients. És a dir, que el Ministeri d'Indústria, Energia i Turisme ordenava les
empreses una comunicació directa amb els usuaris i usuàries sense cap tipus de
notificació o autorització dels ens locals i amb una simple comunicació a les
comunitats autònomes mitjançant un informe d'evolució de l'execució dels plans
aprovats que contingui una descripció detallada de les accions realitzades des de
l’inici dels mateixos.
La mateixa ordre 2012/27/UE (2) art. nº1 té com a objectiu i consideració una
eficiència energètica del 20% per 2020, existint països com Alemanya que ja han
postulat que aquests objectius en una llar mitjana, el consum de la qual és de
3500Kw/any, mai no podrà assolir-se. I per això han decidit no aplicar el Decret
Europeu sobre els comptadors. 2012/27/UE(56).
Atesa les restriccions d´ENDESA a la lliure competència:
Atès que la companyia distribuïdora Endesa imposa restriccions a la lliure
competència, ja que impedeix que en la seva xarxa de distribució siguin instal·lats
comptadors telegestionables no fabricats per Enel, empresa pública italiana
propietària d' Endesa.
Atès que les esmentades restriccions estan expressament prohibides en els articles
101 i 102 del Tractat de Funcionament de la Unió Europea (TFUE) i li donen a
Endesa el monopoli sobre el 43% del mercat de comptadors telegestionables.
Atès que les restriccions afecten a 13 milions d'usuaris de Catalunya, Andalusia,
Aragó, Extremadura, Balears i Canàries, els que no poden exercir el seu dret a
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comprar o llogar el comptador en un mercat de lliure competència.
Atès que aquests usuaris, entre els quals hi ha els veïns de L’Hospitalet de
Llobregat, són obligats a més a acceptar que la substitució del comptador
electromecànic pel comptador telegestionable sigui realitzada sense que els siguin
comunicats prèviament el dia i l'hora de l'operació, la qual cosa els impedeix estar
presents en aquesta i, per tant, comprovar si els kWh indicats per Endesa a la
factura posterior coincideixen amb els kWh marcats per tots dos comptadors en el
moment de la substitució.
Atès que les companyies apliquen restriccions a la lliure competència, amb l’omissió
de la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC), ja que s’impedeix
l’exercici al dret de llogar o comprar el nou comptador en el mercat lliure. Les
elèctriques amenacen els veïns si no volen canviar el comptador, quan no és
obligatori i es pot fer fins el 31 de desembre de 2018. Atès que els comptadors
telegestionables d' Endesa incompleixen el Mandat 441/2009 de la Comissió
Europea, ja que no són interoperables, és a dir, no són intercanviables amb
comptadors 3 d'altres fabricants.
Atesa la manca de protecció de dades personals:
Atès que la posada en funcionament dels comptadors intel·ligents per mesurar els
consums -i la futura implantació de xarxes intel·ligents -, obren la possibilitat
d'obtenir i processar volums cada vegada majors de dades personals dels
consumidors i consumidores i posar-los a disposició de diferents destinataris, amb
el consegüent risc per a la privacitat d'aquests. Una qüestió aquesta que preocupa i
ha donat lloc a què des de diferents instàncies de la Unió Europea s'estiguin duent
a terme actuacions tendents a conciliar el necessari desplegament dels sistemes de
comptador intel·ligent i de les xarxes intel·ligents amb la protecció de la privacitat
dels consumidors i consumidores.
Atès que el Grup d'Autoritats de Protecció de Dades creat per l'article 29 de la
Directiva 95 / 46 / CE, en el seu dictamen 12/2011 sobre el mesurament intel·ligent i
després de sol·licitar una consulta prèvia al supervisor europeu de Protecció de
Dades en les conclusions el supervisor manifesta que "El desplegament a escala
europea dels sistemes de comptador intel·ligent pot oferir avantatges significatius
encara que també pot comportar riscos considerables per a la protecció de les
dades personals. Permet l'obtenció massiva de dades personals de les famílies i
pot portar al seguiment del que fan els membres d'una família en la intimitat de les
seves llars".
Atès que l'Agència Espanyola de Protecció de Dades, en el seu informe de data 22
de juny de 2015, recull un dictamen del Grup d'Autoritats de Protecció de Dades pel
que aquest "considera que el tractament de les dades referides a la corba de
càrrega horària resulta especialment sensible en tant que implica l'accés a altres
informacions alienes al mer dada del consum energètic, mostrant els hàbits de
comportament del consumidor i permetent l'elaboració de perfils relacionats amb la
seva conducta, que excedeixen del mer coneixement dels seus consums per
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afectar la seva esfera més privada", alhora que considera " que l'accés a la
informació hauria de fundar-se en el consentiment inequívoc de l' afectat ".
Atesa que l'AEPD entén que les dades del consum horari estan considerats dades
personals als efectes de la Llei Orgànica 15/1999 , de 13 de desembre, de protecció
de dades de caràcter personal. Alhora que considera que el tractament d'aquestes
dades representa 4 una ingerència en l'esfera privada del consumidor, ara que a
través dels mateixos es proporciona informació rellevant sobre els seus hàbits
personals, però incomprensiblement la pròpia AEPD en aquest informe no els
considera a protegir aquesta ingerència quan, tot seguit , els dóna legitimitat al
distribuïdor perquè pugui accedir-hi incloent-los en l'article 6.2 de la Llei Orgànica
15/1999.
Atès que el Consell d'Estat ha emès un dictamen de data 2015.11.19, amb
referència 936/2015, sobre el projecte de reial decret pel qual es modifiquen
diferents disposicions en el sector elèctric, entre les quals el Consell considera, que
perquè la regulació sigui efectiva i garanteixi l'adequada protecció de dades
personals, es garanteixi que l'afectat té coneixement "ple" de l'accés i tractament de
les seves dades de consum i que consent de manera "inequívoca" i "efectiva" a
l'accés i al tractament mitjançant el consentiment del titular "previ" i exprés ".
Atès que l'article 7.2 de la Llei Orgànica 1/1982, de 5 de maig, assenyala com un
dels supòsits d'intromissió il·legítima en l'àmbit de protecció d'aquesta Llei el de "La
utilització d'aparells d'escolta, dispositius òptics, o de qualsevol altre mitjà per al
coneixement de la vida íntima de les persones o de manifestacions o cartes
privades no destinades a qui faci ús d'aquests mitjans, així com la seva gravació,
registre o reproducció ". Pel que es considera que d'aquest comptador, que
utilitzarà senyals en la banda de freqüència d'entre 3KHz i 148,5KHz (3000Hz i
148.500Hz), per obtenir informació dels hàbits de consum de les vivendes.
Atès que la nova directiva obliga a la instal·lació del comptador en una zona comú,
lluny de les vivendes dels consumidors.
Atès que la problemàtica que en aquests moments està presentant la instal·lació
dels nous comptadors d’electricitat, es veu multiplicada per la implantació dels nous
comptadors telegestionables de gas i d’aigua, que ja s’estan instal·lant, i que també
presenten les mateixes problemàtiques tecnològiques en relació a la protecció de
dades.
Atès que la substitució d'aquests comptadors s'està fent a esquenes dels
consumidors i sense importar la protecció de les seves dades.
Atès que el 8 d’octubre de 2014 es va aprovar la Resolució 799/X del Parlament de
Catalunya, sobre els comptadors intel·ligents en la qual s’instava al Govern a
demanar al Govern de l’estat que:


Compleixi la Directiva 2012/27 UE, del 25 d’octubre de 2012, relativa a
l’eficiència energètica, en tots els aspectes relatius a les dades obtingudes
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amb els anomenats “comptadors intel·ligents”.
Assegurar que els sistemes de mesura facilitessin informació sobre l’hora
exacta d’utilització i que es tinguin plenament en compte els objectius
d’eficiència energètica i els beneficis per als clients finals; i, alhora, garantir
la seguretat dels comptadors intel·ligents pel que fa a la transmissió de
dades i a la privadesa dels clients finals.
Permetre que aquests aparells siguin emprats com a complement
imprescindible per a l’autoconsum i assegurar que puguin donar compte de
l’electricitat abocada a la xarxa des de les instal·lacions del client final.
Sobre la base del principi de precaució faci els estudis científics necessaris
per a avaluar si la utilització d’aquests aparells comporta cap risc per a la
salut de les persones, inclosos també col·lectius sensibles com la població
infantil i juvenil i les dones embarassades, i apliqui el principi ALARA (as
low as reasonably achievable), segons el qual el nivell d’exposició ha
d’ésser tan baix com sigui raonablement possible tenint en compte els
efectes tèrmics i els atèrmics o biològics.
Doti econòmicament les comunitats autònomes perquè impulsin un pla de
formació ocupacional que faciliti el reciclatge laboral dels treballadors
d’empreses de lectura de comptadors per a poder optar a un nou lloc de
treball.
Inclogui en el programa d’instal·lació de comptadors una campanya
d’informació i sensibilització sobre el funcionament d’aquests aparells amb
relació als camps electromagnètics que poden generar i l’efecte sobre el
medi ambient i la salut humana, campanya que ha d’ésser dotada
econòmicament per l’Administració de l’Estat perquè sigui executada per les
comunitats autònomes que ho sol·licitin.

Per totes aquestes raons, el grup municipal d’ICV-EUIA-PIRATES-E proposa al Ple
de l’Ajuntament de L’Hospitalet de Llobregat, l’adopció dels següents acords:
Havent estat sotmesa la proposta d‟acord a votació per separat de cadascun dels
punts de la seva part dispositiva, els resultats són els següents:
a) Ha estat aprovat l’acord PRIMER amb 9 vots a favor dels representants
d’ICV-EUiA-PIRATES-E, Srs./Sres. Ana González Montes, Juliana Carballeira
Pascual i Ivan Nieto Martínez; dels representants d’ERC-AM, Srs./Sres. Antoni
García i Acero i Jorge García i Muñoz; del representant de CiU, Sr. Jordi
Monrós Ibáñez; del representant de la CUP-PA, Sr. Christian Giménez
Marquez; i dels REGIDORS NO ADSCRITS, Srs./Sres. Rafael Jiménez Ariza i
Cristina Santón Ramiro; i amb 18 vots d’abstenció dels representants del PSCCP, Srs./Sres. Núria Marín Martínez, Francesc J. Belver Valles, Cristian Alcázar
Esteban, José Castro Borrallo, Manuel Brinquis Pérez, José M. García Mompel,
Jaume Graells Veguin, Jesús Husillos Gutierrez, M. Ángeles Sariñena Hidalgo,
Rocío Ramírez Pérez i David Quirós Brito; dels representants de CIUTADANS,
Srs./Sres. Miguel Manuel García Valle, M. Carmen Esteban Fernández,
Rainaldo Ruiz Narvaez i Jesús Amadeo Martín González; i dels representants
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del PP, Srs/Sres. Sonia Esplugas González, Pedro Alonso Navarro i Fco. Javier
Martín Hermosín; assistents presents en el moment de la votació i que
literalment diu:
PRIMER.- Instar al Govern de la Generalitat i de l’Estat a una paralització
preventiva de la instal·lació dels nous comptadors telegestionables a causa dels
incompliments del mateix Govern de l’Estat de la Directiva 2012/27/UE, del 25
d’octubre de 2012, relativa a l'objectiu del 20 % per al 2020 d’eficiència
energètica, en tots els aspectes relatius a les dades obtingudes amb els
anomenats “comptadors intel·ligents”, i amb l’aplicació de les recomanacions del
Parlament Europeu sobre el principi de precaució sobre la salut en la instal·lació
dels nous comptadors.
b) Ha estat aprovat l’acord SEGON amb 9 vots a favor dels representants
d’ICV-EUiA-PIRATES-E, Srs./Sres. Ana González Montes, Juliana Carballeira
Pascual i Ivan Nieto Martínez; dels representants d’ERC-AM, Srs./Sres. Antoni
García i Acero i Jorge García i Muñoz; del representant de CiU, Sr. Jordi
Monrós Ibáñez; del representant de la CUP-PA, Sr. Christian Giménez
Marquez; i dels REGIDORS NO ADSCRITS, Srs./Sres. Rafael Jiménez Ariza i
Cristina Santón Ramiro; i amb 18 vots d’abstenció dels representants del PSCCP, Srs./Sres. Núria Marín Martínez, Francesc J. Belver Valles, Cristian Alcázar
Esteban, José Castro Borrallo, Manuel Brinquis Pérez, José M. García Mompel,
Jaume Graells Veguin, Jesús Husillos Gutierrez, M. Ángeles Sariñena Hidalgo,
Rocío Ramírez Pérez i David Quirós Brito; dels representants de CIUTADANS,
Srs./Sres. Miguel Manuel García Valle, M. Carmen Esteban Fernández,
Rainaldo Ruiz Narvaez i Jesús Amadeo Martín González; i dels representants
del PP, Srs/Sres. Sonia Esplugas González, Pedro Alonso Navarro i Fco. Javier
Martín Hermosín; assistents presents en el moment de la votació i que
literalment diu:
SEGON.- Instar el Govern de la Generalitat a que acordi una suspensió
temporal en el desplegament de la instal·lació dels nous comptadors
telegestionables degut a que el Govern central no ha donat cap resposta
satisfactòria a les peticions de la Resolució del Parlament del 8 d’octubre de
2014 sobre els nous comptadors en relació a la protecció de dades dels
consumidors, ni a la protecció sobre la salut dels ciutadans, i fins que no es
realitzin estudis concloents sobre la no repercussió per a la salut, i la seguretat
en la protecció de dades.
c) Ha estat aprovat l’acord TERCER amb 9 vots a favor dels representants
d’ICV-EUiA-PIRATES-E, Srs./Sres. Ana González Montes, Juliana Carballeira
Pascual i Ivan Nieto Martínez; dels representants d’ERC-AM, Srs./Sres. Antoni
García i Acero i Jorge García i Muñoz; del representant de CiU, Sr. Jordi
Monrós Ibáñez; del representant de la CUP-PA, Sr. Christian Giménez
Marquez; i dels REGIDORS NO ADSCRITS, Srs./Sres. Rafael Jiménez Ariza i
Cristina Santón Ramiro; i amb 18 vots d’abstenció dels representants del PSC-
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CP, Srs./Sres. Núria Marín Martínez, Francesc J. Belver Valles, Cristian Alcázar
Esteban, José Castro Borrallo, Manuel Brinquis Pérez, José M. García Mompel,
Jaume Graells Veguin, Jesús Husillos Gutierrez, M. Ángeles Sariñena Hidalgo,
Rocío Ramírez Pérez i David Quirós Brito; dels representants de CIUTADANS,
Srs./Sres. Miguel Manuel García Valle, M. Carmen Esteban Fernández,
Rainaldo Ruiz Narvaez i Jesús Amadeo Martín González; i dels representants
del PP, Srs/Sres. Sonia Esplugas González, Pedro Alonso Navarro i Fco. Javier
Martín Hermosín; assistents presents en el moment de la votació i que
literalment diu:
TERCER.- Instar al Govern del a Generalitat que obligui a les companyies
elèctriques a que, de la mateixa manera que han instal·lat el nou comptador a
les vivendes, traslladin aquests comptadors de dins de les vivendes a les zones
comunes, sobre la base del principi de precaució, tot i no poder provar que
aquest dispositius tinguin cap efecte nociu per la salut de les persones, plantes
i/o animals.
d) Ha estat aprovat l’acord QUART amb 8 vots a favor dels representants
d’ICV-EUiA-PIRATES-E, Srs./Sres. Ana González Montes, Juliana Carballeira
Pascual i Ivan Nieto Martínez; dels representants d’ERC-AM, Srs./Sres. Antoni
García i Acero i Jorge García i Muñoz; del representant de la CUP-PA, Sr.
Christian Giménez Marquez; i dels REGIDORS NO ADSCRITS, Srs./Sres.
Rafael Jiménez Ariza i Cristina Santón Ramiro; i amb 19 vots d’abstenció dels
representants del PSC-CP, Srs./Sres. Núria Marín Martínez, Francesc J. Belver
Valles, Cristian Alcázar Esteban, José Castro Borrallo, Manuel Brinquis Pérez,
José M. García Mompel, Jaume Graells Veguin, Jesús Husillos Gutierrez, M.
Ángeles Sariñena Hidalgo, Rocío Ramírez Pérez i David Quirós Brito; dels
representants de CIUTADANS, Srs./Sres. Miguel Manuel García Valle, M.
Carmen Esteban Fernández, Rainaldo Ruiz Narvaez i Jesús Amadeo Martín
González; dels representants del PP, Srs/Sres. Sonia Esplugas González,
Pedro Alonso Navarro i Fco. Javier Martín Hermosín; i del representant de CiU,
Sr. Jordi Monrós Ibáñez; assistents presents en el moment de la votació i que
literalment diu:
QUART.- Instar al Govern de la Generalitat a que informi a través dels mitjans
de comunicació a la població sobre els acords d’aquest Ple, destacant la petició
a la Generalitat i al govern Central de paralitzar la instal·lació dels comptadors
intel·ligents, i del dret dels ciutadans a oposar-se a la seva instal·lació, i del seu
dret a sol·licitar a les empreses la seva restitució en el cas que s’hagi fet sense
el seu consentiment i per no haver estat informats adequadament. Així mateix,
informar els veïns i veïnes de L’Hospitalet de Llobregat a través dels mitjans de
comunicació locals i del diari de L’Hospitalet, que s’embustiarà a totes les llars
de L’Hospitalet de Llobregat sobre aquests acords del Ple.
e) Ha estat aprovat l’acord CINQUÈ amb 9 vots a favor dels representants
d’ICV-EUiA-PIRATES-E, Srs./Sres. Ana González Montes, Juliana Carballeira
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Pascual i Ivan Nieto Martínez; dels representants d’ERC-AM, Srs./Sres. Antoni
García i Acero i Jorge García i Muñoz; del representant de CiU, Sr. Jordi
Monrós Ibáñez; del representant de la CUP-PA, Sr. Christian Giménez
Marquez; i dels REGIDORS NO ADSCRITS, Srs./Sres. Rafael Jiménez Ariza i
Cristina Santón Ramiro; i amb 18 vots d’abstenció dels representants del PSCCP, Srs./Sres. Núria Marín Martínez, Francesc J. Belver Valles, Cristian Alcázar
Esteban, José Castro Borrallo, Manuel Brinquis Pérez, José M. García Mompel,
Jaume Graells Veguin, Jesús Husillos Gutierrez, M. Ángeles Sariñena Hidalgo,
Rocío Ramírez Pérez i David Quirós Brito; dels representants de CIUTADANS,
Srs./Sres. Miguel Manuel García Valle, M. Carmen Esteban Fernández,
Rainaldo Ruiz Narvaez i Jesús Amadeo Martín González; i dels representants
del PP, Srs/Sres. Sonia Esplugas González, Pedro Alonso Navarro i Fco. Javier
Martín Hermosín; assistents presents en el moment de la votació i que
literalment diu:
CINQUÈ.- Instar al Govern de la Generalitat a donar suport a la decisió de la
ciutadania de Catalunya, sol·licitant la paralització immediata de la instal·lació
dels nous comptadors telegestionables fins que Endesa compleixi la llei en un
mercat a la lliure competència, que els ciutadans puguin triar si compren o
lloguen el comptador, i exigir la compatibilitat dels comptadors instal·lats en tota
la xarxa elèctrica de la Comunitat de Catalunya.

f)

Ha estat aprovat l’acord SISÈ amb 9 vots a favor dels representants d’ICVEUiA-PIRATES-E, Srs./Sres. Ana González Montes, Juliana Carballeira
Pascual i Ivan Nieto Martínez; dels representants d’ERC-AM, Srs./Sres. Antoni
García i Acero i Jorge García i Muñoz; del representant de CiU, Sr. Jordi
Monrós Ibáñez; del representant de la CUP-PA, Sr. Christian Giménez
Marquez; i dels REGIDORS NO ADSCRITS, Srs./Sres. Rafael Jiménez Ariza i
Cristina Santón Ramiro; i amb 18 vots d’abstenció dels representants del PSCCP, Srs./Sres. Núria Marín Martínez, Francesc J. Belver Valles, Cristian Alcázar
Esteban, José Castro Borrallo, Manuel Brinquis Pérez, José M. García Mompel,
Jaume Graells Veguin, Jesús Husillos Gutierrez, M. Ángeles Sariñena Hidalgo,
Rocío Ramírez Pérez i David Quirós Brito; dels representants de CIUTADANS,
Srs./Sres. Miguel Manuel García Valle, M. Carmen Esteban Fernández,
Rainaldo Ruiz Narvaez i Jesús Amadeo Martín González; i dels representants
del PP, Srs/Sres. Sonia Esplugas González, Pedro Alonso Navarro i Fco. Javier
Martín Hermosín; assistents presents en el moment de la votació i que
literalment diu:
SISÈ.- Instar al Govern de la Generalitat a que, per mitjà de l’Agència Catalana
del Consum, i per mitjà de les Oficines Municipals d’informació al Consumidor,
s’atenguin les reclamacions dels ciutadans en relació al seu dret a expressar la
seva negativa a la instal·lació de comptadors intel·ligents, es a dir: l’opcionalitat.
I la seva demanda de restitució del comptador antic en el cas de que s’hagi fet
sense el seu consentiment per no estar informats. L’Agència Catalana de
Consum i les Oficines Municipals d’Informació donaran suport a la decisió de la
ciutadania que desitja mantenir el seu comptador antic i als ciutadans als quals
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se'ls ha canviat el comptador i vulguin tornar a tenir el seu antic, i se'ls restitueixi
immediatament.
g) Ha estat aprovat l’acord SETÈ amb 8 vots a favor dels representants d’ICVEUiA-PIRATES-E, Srs./Sres. Ana González Montes, Juliana Carballeira
Pascual i Ivan Nieto Martínez; dels representants d’ERC-AM, Srs./Sres. Antoni
García i Acero i Jorge García i Muñoz; del representant de la CUP-PA, Sr.
Christian Giménez Marquez; i dels REGIDORS NO ADSCRITS, Srs./Sres.
Rafael Jiménez Ariza i Cristina Santón Ramiro; i amb 19 vots d’abstenció dels
representants del PSC-CP, Srs./Sres. Núria Marín Martínez, Francesc J. Belver
Valles, Cristian Alcázar Esteban, José Castro Borrallo, Manuel Brinquis Pérez,
José M. García Mompel, Jaume Graells Veguin, Jesús Husillos Gutierrez, M.
Ángeles Sariñena Hidalgo, Rocío Ramírez Pérez i David Quirós Brito; dels
representants de CIUTADANS, Srs./Sres. Miguel Manuel García Valle, M.
Carmen Esteban Fernández, Rainaldo Ruiz Narvaez i Jesús Amadeo Martín
González; dels representants del PP, Srs/Sres. Sonia Esplugas González,
Pedro Alonso Navarro i Fco. Javier Martín Hermosín; i del representant de CiU,
Sr. Jordi Monrós Ibáñez;assistents presents en el moment de la votació i que
literalment diu:
SETÈ.- Instar al Govern de la Generalitat a que ordeni a la policia autonòmica i
a les policies locals a que atenguin les demandes ciutadanes relacionades amb
la instal·lació dels nous comptadors, i donin suport als ciutadans, impedint que
les empreses instal·lin els comptadors. I ordenar que aixequin un acta de la
denúncia.
h) Ha estat aprovat l’acord VUITÈ amb 9 vots a favor dels representants d’ICVEUiA-PIRATES-E, Srs./Sres. Ana González Montes, Juliana Carballeira
Pascual i Ivan Nieto Martínez; dels representants d’ERC-AM, Srs./Sres. Antoni
García i Acero i Jorge García i Muñoz; del representant de CiU, Sr. Jordi
Monrós Ibáñez; del representant de la CUP-PA, Sr. Christian Giménez
Marquez; i dels REGIDORS NO ADSCRITS, Srs./Sres. Rafael Jiménez Ariza i
Cristina Santón Ramiro; i amb 18 vots d’abstenció dels representants del PSCCP, Srs./Sres. Núria Marín Martínez, Francesc J. Belver Valles, Cristian Alcázar
Esteban, José Castro Borrallo, Manuel Brinquis Pérez, José M. García Mompel,
Jaume Graells Veguin, Jesús Husillos Gutierrez, M. Ángeles Sariñena Hidalgo,
Rocío Ramírez Pérez i David Quirós Brito; dels representants de CIUTADANS,
Srs./Sres. Miguel Manuel García Valle, M. Carmen Esteban Fernández,
Rainaldo Ruiz Narvaez i Jesús Amadeo Martín González; i dels representants
del PP, Srs/Sres. Sonia Esplugas González, Pedro Alonso Navarro i Fco. Javier
Martín Hermosín; assistents presents en el moment de la votació i que
literalment diu:
VUITÈ.- Instar al Govern de la Generalitat a que coordini les actuacions
derivades d’aquests acords a la CONFAVC, als Grups Parlamentaris del
Congrés dels Diputats i del Parlament de Catalunya, al Govern d´Espanya, al
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Govern de la Generalitat de Catalunya, a les associacions municipalistas FMC i
ACM, a les Associacions de veïns i veïnes de L’Hospitalet de Llobregat i a la
ciutadania de la ciutat.
i)

Ha estat aprovat l’acord NOVÈ amb 9 vots a favor dels representants d’ICVEUiA-PIRATES-E, Srs./Sres. Ana González Montes, Juliana Carballeira
Pascual i Ivan Nieto Martínez; dels representants d’ERC-AM, Srs./Sres. Antoni
García i Acero i Jorge García i Muñoz; del representant de CiU, Sr. Jordi
Monrós Ibáñez; del representant de la CUP-PA, Sr. Christian Giménez
Marquez; i dels REGIDORS NO ADSCRITS, Srs./Sres. Rafael Jiménez Ariza i
Cristina Santón Ramiro; i amb 18 vots d’abstenció dels representants del PSCCP, Srs./Sres. Núria Marín Martínez, Francesc J. Belver Valles, Cristian Alcázar
Esteban, José Castro Borrallo, Manuel Brinquis Pérez, José M. García Mompel,
Jaume Graells Veguin, Jesús Husillos Gutierrez, M. Ángeles Sariñena Hidalgo,
Rocío Ramírez Pérez i David Quirós Brito; dels representants de CIUTADANS,
Srs./Sres. Miguel Manuel García Valle, M. Carmen Esteban Fernández,
Rainaldo Ruiz Narvaez i Jesús Amadeo Martín González; i dels representants
del PP, Srs/Sres. Sonia Esplugas González, Pedro Alonso Navarro i Fco. Javier
Martín Hermosín; assistents presents en el moment de la votació i que
literalment diu:
NOVÈ.- Instar al Govern de la Generalitat a que exigeixi a les empreses de llum,
aigua i gas, que presentin en un termini de sis mesos, un estudi, amb anàlisi i
verificació dels requisits imprescindibles que garanteixin la innocuïtat de tot el
necessari per al seu desplegament i posada en marxa d'aquests aparells en
relació a la salut de les persones. Havent-se demostrat la innocuïtat del sistema
PLC, la protecció de dades, la compatibilitat en tota la xarxa elèctrica i el dret a
decidir en un mercat a la lliure competència.

j)

Ha estat aprovat l’acord DESÈ amb 9 vots a favor dels representants d’ICVEUiA-PIRATES-E, Srs./Sres. Ana González Montes, Juliana Carballeira
Pascual i Ivan Nieto Martínez; dels representants d’ERC-AM, Srs./Sres. Antoni
García i Acero i Jorge García i Muñoz; del representant de CiU, Sr. Jordi
Monrós Ibáñez; del representant de la CUP-PA, Sr. Christian Giménez
Marquez; i dels REGIDORS NO ADSCRITS, Srs./Sres. Rafael Jiménez Ariza i
Cristina Santón Ramiro; i amb 18 vots d’abstenció dels representants del PSCCP, Srs./Sres. Núria Marín Martínez, Francesc J. Belver Valles, Cristian Alcázar
Esteban, José Castro Borrallo, Manuel Brinquis Pérez, José M. García Mompel,
Jaume Graells Veguin, Jesús Husillos Gutierrez, M. Ángeles Sariñena Hidalgo,
Rocío Ramírez Pérez i David Quirós Brito; dels representants de CIUTADANS,
Srs./Sres. Miguel Manuel García Valle, M. Carmen Esteban Fernández,
Rainaldo Ruiz Narvaez i Jesús Amadeo Martín González; i dels representants
del PP, Srs/Sres. Sonia Esplugas González, Pedro Alonso Navarro i Fco. Javier
Martín Hermosín; assistents presents en el moment de la votació i que
literalment diu:
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DESÈ.- Instar al Govern de la Generalitat a que exigeixi a les empreses de llum,
aigua i gas, que presentin en un termini de sis mesos, per a una implementació
real i consensuada amb els diferents agent socials un estudi que d'acord amb la
lliure elecció de la instal·lació del comptador per part del client final:
a) Garanteixi el compliment de la Directiva 2012/27 UE, del 25 d’octubre de
2012, relativa a l’eficiència energètica, en tots els aspectes relatius a les
dades obtingudes amb els anomenats “comptadors intel·ligents”.
b) Asseguri que els sistemes de mesura facilitin informació sobre l’hora
exacta d’utilització i que es tinguin plenament en compte els objectius
d’eficiència energètica i els beneficis per als clients finals.
c) Garantir la seguretat dels comptadors intel·ligents pel que fa a la
transmissió de dades i a la privadesa dels clients finals.
d) Que permetin que aquests aparells siguin emprats com a complement
imprescindible per a l’autoconsum i assegurar que puguin donar compte
de l’electricitat abocada a la xarxa des de les instal·lacions del client
final.
e) Que es tingui accés a informacions dels llocs i totes les seves antenes i
concentradors així com mesuraments trimestrals de nivells de CEM fruit
de la implementació d'aquests dispositius.
f) Garanteixi la seva INNOCUÏTAT, que no emanaran immissions
electromagnètiques o interferències per a tota la xarxa elèctrica dels
habitatges posant en perill la salut de les persones.
k) Ha estat aprovat l’acord ONZÈ amb 9 vots a favor dels representants d’ICVEUiA-PIRATES-E, Srs./Sres. Ana González Montes, Juliana Carballeira
Pascual i Ivan Nieto Martínez; dels representants d’ERC-AM, Srs./Sres. Antoni
García i Acero i Jorge García i Muñoz; del representant de CiU, Sr. Jordi
Monrós Ibáñez; del representant de la CUP-PA, Sr. Christian Giménez
Marquez; i dels REGIDORS NO ADSCRITS, Srs./Sres. Rafael Jiménez Ariza i
Cristina Santón Ramiro; i amb 18 vots d’abstenció dels representants del PSCCP, Srs./Sres. Núria Marín Martínez, Francesc J. Belver Valles, Cristian Alcázar
Esteban, José Castro Borrallo, Manuel Brinquis Pérez, José M. García Mompel,
Jaume Graells Veguin, Jesús Husillos Gutierrez, M. Ángeles Sariñena Hidalgo,
Rocío Ramírez Pérez i David Quirós Brito; dels representants de CIUTADANS,
Srs./Sres. Miguel Manuel García Valle, M. Carmen Esteban Fernández,
Rainaldo Ruiz Narvaez i Jesús Amadeo Martín González; i dels representants
del PP, Srs/Sres. Sonia Esplugas González, Pedro Alonso Navarro i Fco. Javier
Martín Hermosín; assistents presents en el moment de la votació i que
literalment diu:
ONZÈ.- Instar al Govern de la Generalitat a que, sobre la base del principi de
precaució,faci els estudis científics necessaris, amb professionals independents,
per a avaluar si la utilització d’aquests aparells comporta cap risc per a la salut
de les persones –inclosos també col·lectius sensibles com la població infantil i
juvenil i les dones embarassades– i apliqui el principi ALARA (as low as
reasonably achievable), segons el qual el nivell d’exposició ha d’ésser tan baix
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com sigui raonablement possible tenint en compte els efectes tèrmics i els
atèrmics o biològics.
l)

Ha estat aprovat l’acord DOTZÈ amb 9 vots a favor dels representants d’ICVEUiA-PIRATES-E, Srs./Sres. Ana González Montes, Juliana Carballeira
Pascual i Ivan Nieto Martínez; dels representants d’ERC-AM, Srs./Sres. Antoni
García i Acero i Jorge García i Muñoz; del representant de CiU, Sr. Jordi
Monrós Ibáñez; del representant de la CUP-PA, Sr. Christian Giménez
Marquez; i dels REGIDORS NO ADSCRITS, Srs./Sres. Rafael Jiménez Ariza i
Cristina Santón Ramiro; i amb 18 vots d’abstenció dels representants del PSCCP, Srs./Sres. Núria Marín Martínez, Francesc J. Belver Valles, Cristian Alcázar
Esteban, José Castro Borrallo, Manuel Brinquis Pérez, José M. García Mompel,
Jaume Graells Veguin, Jesús Husillos Gutierrez, M. Ángeles Sariñena Hidalgo,
Rocío Ramírez Pérez i David Quirós Brito; dels representants de CIUTADANS,
Srs./Sres. Miguel Manuel García Valle, M. Carmen Esteban Fernández,
Rainaldo Ruiz Narvaez i Jesús Amadeo Martín González; i dels representants
del PP, Srs/Sres. Sonia Esplugas González, Pedro Alonso Navarro i Fco. Javier
Martín Hermosín; assistents presents en el moment de la votació i que
literalment diu:
DOTZÈ.- Crear la Taula de seguiment i estudi dels impactes que pugui tenir
sobre la salut i la privacitat el desplegament dels anomenats comptadors
intel·ligents, formada pels grups polítics del Parlament de Catalunya, els
departaments de Territori i Sostenibilitat, Salut, Empresa i Coneixement, l’Institut
Català d’Energia, entitats veïnals, entitats municipalistes i universitats catalanes.

m) Ha estat aprovat l’acord TRETZÈ amb 9 vots a favor dels representants
d’ICV-EUiA-PIRATES-E, Srs./Sres. Ana González Montes, Juliana Carballeira
Pascual i Ivan Nieto Martínez; dels representants d’ERC-AM, Srs./Sres. Antoni
García i Acero i Jorge García i Muñoz; del representant de CiU, Sr. Jordi
Monrós Ibáñez; del representant de la CUP-PA, Sr. Christian Giménez
Marquez; i dels REGIDORS NO ADSCRITS, Srs./Sres. Rafael Jiménez Ariza i
Cristina Santón Ramiro; i amb 18 vots d’abstenció dels representants del PSCCP, Srs./Sres. Núria Marín Martínez, Francesc J. Belver Valles, Cristian Alcázar
Esteban, José Castro Borrallo, Manuel Brinquis Pérez, José M. García Mompel,
Jaume Graells Veguin, Jesús Husillos Gutierrez, M. Ángeles Sariñena Hidalgo,
Rocío Ramírez Pérez i David Quirós Brito; dels representants de CIUTADANS,
Srs./Sres. Miguel Manuel García Valle, M. Carmen Esteban Fernández,
Rainaldo Ruiz Narvaez i Jesús Amadeo Martín González; i dels representants
del PP, Srs/Sres. Sonia Esplugas González, Pedro Alonso Navarro i Fco. Javier
Martín Hermosín; assistents presents en el moment de la votació i que
literalment diu:
TRETZÈ.- Instar al Govern de la Generalitat a propiciar els canvis legislatius
necessaris i urgents, que ofereixin la possibilitat de tenir un entorn saludable,
compatible amb el desenvolupament de les tecnologies i aconseguir l'aplicació
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del Principi ALARA (nivells tan baixos com sigui possibles) i el Principi de
Precaució recollit en la Llei, 33/2011, general de Salut Pública.
n) Ha estat aprovat l’acord CATORZÈ amb 9 vots a favor dels representants
d’ICV-EUiA-PIRATES-E, Srs./Sres. Ana González Montes, Juliana Carballeira
Pascual i Ivan Nieto Martínez; dels representants d’ERC-AM, Srs./Sres. Antoni
García i Acero i Jorge García i Muñoz; del representant de CiU, Sr. Jordi
Monrós Ibáñez; del representant de la CUP-PA, Sr. Christian Giménez
Marquez; i dels REGIDORS NO ADSCRITS, Srs./Sres. Rafael Jiménez Ariza i
Cristina Santón Ramiro; i amb 18 vots d’abstenció dels representants del PSCCP, Srs./Sres. Núria Marín Martínez, Francesc J. Belver Valles, Cristian Alcázar
Esteban, José Castro Borrallo, Manuel Brinquis Pérez, José M. García Mompel,
Jaume Graells Veguin, Jesús Husillos Gutierrez, M. Ángeles Sariñena Hidalgo,
Rocío Ramírez Pérez i David Quirós Brito; dels representants de CIUTADANS,
Srs./Sres. Miguel Manuel García Valle, M. Carmen Esteban Fernández,
Rainaldo Ruiz Narvaez i Jesús Amadeo Martín González; i dels representants
del PP, Srs/Sres. Sonia Esplugas González, Pedro Alonso Navarro i Fco. Javier
Martín Hermosín; assistents presents en el moment de la votació i que
literalment diu:
CATORZÈ.- Instar al Govern de la Generalitat a promoure els canvis legislatius
necessaris i urgents que facin operativa la Resolució 1815 (27 maig 2011) de
l'Assemblea Parlamentària del Consell d'Europa sobre perills potencials dels
camps electromagnètics i els seus efectes sobre el Medi Ambient i la Salut de
les persones. Així mateix, instar a la revisió d'aquesta resolució de gairebé 5
anys i analitzar estudis posteriors i proposar nous valors per protegir i defensar
la salut dels ciutadans.
o) Ha estat aprovat l’acord QUINZÈ amb 9 vots a favor dels representants
d’ICV-EUiA-PIRATES-E, Srs./Sres. Ana González Montes, Juliana Carballeira
Pascual i Ivan Nieto Martínez; dels representants d’ERC-AM, Srs./Sres. Antoni
García i Acero i Jorge García i Muñoz; del representant de CiU, Sr. Jordi
Monrós Ibáñez; del representant de la CUP-PA, Sr. Christian Giménez
Marquez; i dels REGIDORS NO ADSCRITS, Srs./Sres. Rafael Jiménez Ariza i
Cristina Santón Ramiro; i amb 18 vots d’abstenció dels representants del PSCCP, Srs./Sres. Núria Marín Martínez, Francesc J. Belver Valles, Cristian Alcázar
Esteban, José Castro Borrallo, Manuel Brinquis Pérez, José M. García Mompel,
Jaume Graells Veguin, Jesús Husillos Gutierrez, M. Ángeles Sariñena Hidalgo,
Rocío Ramírez Pérez i David Quirós Brito; dels representants de CIUTADANS,
Srs./Sres. Miguel Manuel García Valle, M. Carmen Esteban Fernández,
Rainaldo Ruiz Narvaez i Jesús Amadeo Martín González; i dels representants
del PP, Srs/Sres. Sonia Esplugas González, Pedro Alonso Navarro i Fco. Javier
Martín Hermosín; assistents presents en el moment de la votació i que
literalment diu:
QUINZÈ.- Establir canals de comunicació entre l’Ajuntament i les organitzacions

…/…

140

socials promotores de la proposta: Plataforma Stop comptadors, les
associacions de veïns i veïnes i particulars adherits a la Plataforma.
p) Ha estat aprovat l’acord SETZÈ amb 9 vots a favor dels representants d’ICVEUiA-PIRATES-E, Srs./Sres. Ana González Montes, Juliana Carballeira
Pascual i Ivan Nieto Martínez; dels representants d’ERC-AM, Srs./Sres. Antoni
García i Acero i Jorge García i Muñoz; del representant de CiU, Sr. Jordi
Monrós Ibáñez; del representant de la CUP-PA, Sr. Christian Giménez
Marquez; i dels REGIDORS NO ADSCRITS, Srs./Sres. Rafael Jiménez Ariza i
Cristina Santón Ramiro; i amb 18 vots d’abstenció dels representants del PSCCP, Srs./Sres. Núria Marín Martínez, Francesc J. Belver Valles, Cristian Alcázar
Esteban, José Castro Borrallo, Manuel Brinquis Pérez, José M. García Mompel,
Jaume Graells Veguin, Jesús Husillos Gutierrez, M. Ángeles Sariñena Hidalgo,
Rocío Ramírez Pérez i David Quirós Brito; dels representants de CIUTADANS,
Srs./Sres. Miguel Manuel García Valle, M. Carmen Esteban Fernández,
Rainaldo Ruiz Narvaez i Jesús Amadeo Martín González; i dels representants
del PP, Srs/Sres. Sonia Esplugas González, Pedro Alonso Navarro i Fco. Javier
Martín Hermosín; assistents presents en el moment de la votació i que
literalment diu:
SETZÈ.- Donar trasllat dels presents acords als governs de la Generalitat de
Catalunya i de l’Estat, als grups parlamentaris del Parlament de Catalunya i del
Congrés dels Diputats, a les entitats municipalistes (Federació Catalana de
municipis i Associació Catalana de Municipis), a les entitats ambientalistes de la
ciutat, a la federació d’AAVV de L’Hospitalet i a les associacions de veïns i
veïnes de la ciutat, a la confederació d’Associacions veïnals de Catalunya i a la
plataforma Stop comptadors telegestionats, promotora de la proposta.

No obstant la votació per separat dels acords, aquesta moció ha estat aprovada
pel Ple de l’Ajuntament, tota vegada que el quòrum d‟aprovació legalment exigit
és la majoria simple del nombre legal de membres de la Corporació.

MOCIÓ 22.- PER A LA GESTIÓ DIRECTA DE SERVEIS D'ATENCIÓ A LES
PERSONES I MILLORA DEL PIM I PAM, 2017-2019.
Atès que el pressupost d'aquest ajuntament pujarà entorn els 237 milions d'euros
pel 2017.
Atès que aquest Ajuntament aprovarà una sèrie d'inversions estratègiques per
aquest mandat, definides en gran part en el Pla d'Inversions Municipal (PIM) i el Pla
d'Actuació Municipal (PAM), que pujaran a prop de 121 milions d'euros.
Atès que fa més de 5 anys que l’Ajuntament de L’Hospitalet de Llobregat fa
contenció de la despesa i un control exhaustiu de la mateixa per part del conjunt de
lleis estatals, fonamentades en la modificació de l'article 135 de la Constitució
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Espanyola, l'agost del 2011, acordada pel PP i el PSOE.
Atès que la major part del dèficit públic espanyol, es deu al dèficit de l'Administració
Central (-2,76%) i a l'Autonòmic (-1,66%), sent els ajuntaments les administracions
que més han reduït el dèficit, fins i tot entrant en superàvit els darrers 4 anys,
arribant aquest 2015 al 0,44% del PIB; i coneixent la dada que la meitat del dèficit
municipal d'Espanya el va generar el govern municipal de Madrid, de Ruiz
Gallardón i d’Ana Botella (5.900€ milions d'euros).
Atesa la nova capacitat d’endeutament de l'Ajuntament de L’Hospitalet de Llobregat
per haver controlat el dèficit aquests anys, situant-se a unes ràtios positives.
Atès que la generació d'ocupació, de qualitat i estable, és la millor política per reduir
el dèficit públic, ja que impulsa el consum intern i garanteix uns mínims vitals per les
persones.
Atès que un dels principis de la gestió pública ha de ser la de la gestió més eficient i
eficaç possible.
Atès que diversos estudis independents demostren elements favorables a recuperar
la gestió directa de serveis actualment externalitzats, ja que aconseguiríem
estalviar-nos l'IVA finalista, els marges industrials i beneficis, el sosteniment
d'estructures de direcció paral·leles, entre altres elements.
Atès que l'objectiu d'un ajuntament ha de ser la d'oferir el millor servei possible a la
seva ciutadania, des de les premisses de l'eficàcia, la justícia i donant cobertura a
les emergències socials.
Atès que un element de sosteniment i alhora de proposta de solidaritat i
progressivitat és el desenvolupament de la tarifació social als preus públics d'aquest
ajuntament.
Atès que l’Ajuntament de L’Hospitalet de Llobregat, compromès amb el sosteniment
del maltret estat de benestar, cobreix moltes vegades els incompliments d'altres
administracions respecte a les seves obligacions competencials.
Atès el compromís i alhora la voluntat de gestionar els recursos de la manera més
eficient i eficaç possible.
Atès que les necessitats de la ciutadania més vulnerables han de ser la prioritat de
qualsevol govern democràtic i progressista, que cerqui la igualtat d'oportunitats i
vetlli per la cohesió social.
Atès que la construcció d'una residència d'avis de 180 places està valorada al
voltant de 10 milions d'euros.
Atès que el PIM es projecta per un total de més de 60 milions d'euros d'inversions
pel període 2016-2019.
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Per tot això, el Grup Municipal d'ICV-EUiA-PIRATES proposa l'adopció dels
següents acords al Ple de l'Ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat:
Havent estat sotmesa la proposta d‟acord a votació per separat de cadascun dels
punts de la seva part dispositiva, els resultats són els següents:
a) Ha estat REBUTJAT l’acord PRIMER amb 13 vots en contra dels
representants del PSC-CP, Srs./Sres. Núria Marín Martínez, Francesc J. Belver
Valles, Cristian Alcázar Esteban, José Castro Borrallo, Manuel Brinquis Pérez,
José M. García Mompel, Jaume Graells Veguin, Jesús Husillos Gutierrez, M.
Ángeles Sariñena Hidalgo, Rocío Ramírez Pérez i David Quirós Brito; i dels
REGIDORS NO ADSCRITS, Srs./Sres. Rafael Jiménez Ariza i Cristina Santón
Ramiro; amb 9 vots a favor dels representants de CIUTADANS, Srs./Sres.
Miguel Manuel García Valle, M. Carmen Esteban Fernández, Rainaldo Ruiz
Narvaez i Jesús Amadeo Martín González; dels representants d’ICV-EUiAPIRATES-E, Srs./Sres. Ana González Montes, Juliana Carballeira Pascual i
Ivan Nieto Martínez; del representant de CiU, Sr. Jordi Monrós Ibáñez; i del
representant de la CUP-PA, Sr. Christian Giménez Marquez; i amb 5 vots
d’abstenció dels representants del PP, Srs/Sres. Sonia Esplugas González,
Pedro Alonso Navarro i Fco. Javier Martín Hermosín; i dels representants
d’ERC-AM, Srs./Sres. Antoni García i Acero i Jorge García i Muñoz; assistents
presents en el moment de la votació i que literalment diu:
PRIMER.- Incloure al pressupost municipal de 2017 i com element estratègic
d'aquest mandat, la gestió directa del servei d'Escoles Bressol d'aquest
Ajuntament; estudiant d'igual manera el millor calendari, respectant aquelles
concessions en vigor, a no ser, que les empreses concessionàries volguessin
cancel·lar la concessió i retornar la gestió directe a l'Ajuntament. D'igual
manera, l'Ajuntament faria tempteig a totes les escoles bressol per saber l'estat
del compliment dels contractes.
b) Ha estat REBUTJAT l’acord SEGON amb 13 vots en contra dels
representants del PSC-CP, Srs./Sres. Núria Marín Martínez, Francesc J. Belver
Valles, Cristian Alcázar Esteban, José Castro Borrallo, Manuel Brinquis Pérez,
José M. García Mompel, Jaume Graells Veguin, Jesús Husillos Gutierrez, M.
Ángeles Sariñena Hidalgo, Rocío Ramírez Pérez i David Quirós Brito; i dels
REGIDORS NO ADSCRITS, Srs./Sres. Rafael Jiménez Ariza i Cristina Santón
Ramiro; amb 12 vots a favor dels representants de CIUTADANS, Srs./Sres.
Miguel Manuel García Valle, M. Carmen Esteban Fernández, Rainaldo Ruiz
Narvaez i Jesús Amadeo Martín González; dels representants d’ICV-EUiAPIRATES-E, Srs./Sres. Ana González Montes, Juliana Carballeira Pascual i
Ivan Nieto Martínez; dels representants del PP, Srs/Sres. Sonia Esplugas
González, Pedro Alonso Navarro i Fco. Javier Martín Hermosín; del
representant de CiU, Sr. Jordi Monrós Ibáñez; i del representant de la CUP-PA,
Sr. Christian Giménez Marquez; i amb 2 vots d’abstenció i dels representants
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d’ERC-AM, Srs./Sres. Antoni García i Acero i Jorge García i Muñoz; assistents
presents en el moment de la votació i que literalment diu:
SEGON.- Que s'inclogui, durant les inversions del PIM, la construcció d'una
residència de Gent Gran al barri que per elements tècnics, sigui el més
necessitat.
c) Ha estat REBUTJAT l’acord TERCER amb 13 vots en contra dels
representants del PSC-CP, Srs./Sres. Núria Marín Martínez, Francesc J. Belver
Valles, Cristian Alcázar Esteban, José Castro Borrallo, Manuel Brinquis Pérez,
José M. García Mompel, Jaume Graells Veguin, Jesús Husillos Gutierrez, M.
Ángeles Sariñena Hidalgo, Rocío Ramírez Pérez i David Quirós Brito; i dels
REGIDORS NO ADSCRITS, Srs./Sres. Rafael Jiménez Ariza i Cristina Santón
Ramiro; amb 9 vots a favor dels representants de CIUTADANS, Srs./Sres.
Miguel Manuel García Valle, M. Carmen Esteban Fernández, Rainaldo Ruiz
Narvaez i Jesús Amadeo Martín González; dels representants d’ICV-EUiAPIRATES-E, Srs./Sres. Ana González Montes, Juliana Carballeira Pascual i
Ivan Nieto Martínez; del representant de CiU, Sr. Jordi Monrós Ibáñez; i del
representant de la CUP-PA, Sr. Christian Giménez Marquez; i amb 5 vots
d’abstenció dels representants del PP, Srs/Sres. Sonia Esplugas González,
Pedro Alonso Navarro i Fco. Javier Martín Hermosín; i dels representants
d’ERC-AM, Srs./Sres. Antoni García i Acero i Jorge García i Muñoz; assistents
presents en el moment de la votació i que literalment diu:
TERCER.- Assumir per via de la gestió directa, el conjunt de serveis que presta
Serveis Socials per atenció a persones.
d) Ha estat REBUTJAT l’acord QUART amb 13 vots en contra dels
representants del PSC-CP, Srs./Sres. Núria Marín Martínez, Francesc J. Belver
Valles, Cristian Alcázar Esteban, José Castro Borrallo, Manuel Brinquis Pérez,
José M. García Mompel, Jaume Graells Veguin, Jesús Husillos Gutierrez, M.
Ángeles Sariñena Hidalgo, Rocío Ramírez Pérez i David Quirós Brito; i dels
REGIDORS NO ADSCRITS, Srs./Sres. Rafael Jiménez Ariza i Cristina Santón
Ramiro; amb 9 vots a favor dels representants de CIUTADANS, Srs./Sres.
Miguel Manuel García Valle, M. Carmen Esteban Fernández, Rainaldo Ruiz
Narvaez i Jesús Amadeo Martín González; dels representants d’ICV-EUiAPIRATES-E, Srs./Sres. Ana González Montes, Juliana Carballeira Pascual i
Ivan Nieto Martínez; del representant de CiU, Sr. Jordi Monrós Ibáñez; i del
representant de la CUP-PA, Sr. Christian Giménez Marquez; i amb 5 vots
d’abstenció dels representants del PP, Srs/Sres. Sonia Esplugas González,
Pedro Alonso Navarro i Fco. Javier Martín Hermosín; i dels representants
d’ERC-AM, Srs./Sres. Antoni García i Acero i Jorge García i Muñoz; assistents
presents en el moment de la votació i que literalment diu:
QUART.- Garantir els fons necessaris per dissenyar uns pressupostos de
Rescat Social per les persones més necessitades.
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e) Ha estat REBUTJAT l’acord CINQUÈ amb 21 vots en contra dels
representants del PSC-CP, Srs./Sres. Núria Marín Martínez, Francesc J. Belver
Valles, Cristian Alcázar Esteban, José Castro Borrallo, Manuel Brinquis Pérez,
José M. García Mompel, Jaume Graells Veguin, Jesús Husillos Gutierrez, M.
Ángeles Sariñena Hidalgo, Rocío Ramírez Pérez i David Quirós Brito; dels
representants de CIUTADANS, Srs./Sres. Miguel Manuel García Valle, M.
Carmen Esteban Fernández, Rainaldo Ruiz Narvaez i Jesús Amadeo Martín
González; dels representants del PP, Srs/Sres. Sonia Esplugas González,
Pedro Alonso Navarro i Fco. Javier Martín Hermosín; del representant de CiU,
Sr. Jordi Monrós Ibáñez; i dels REGIDORS NO ADSCRITS, Srs./Sres. Rafael
Jiménez Ariza i Cristina Santón Ramiro; amb 4 vots a favor dels representants
d’ICV-EUiA-PIRATES-E, Srs./Sres. Ana González Montes, Juliana Carballeira
Pascual i Ivan Nieto Martínez; i del representant de la CUP-PA, Sr. Christian
Giménez Marquez; i amb 2 vots d’abstenció i dels representants d’ERC-AM,
Srs./Sres. Antoni García i Acero i Jorge García i Muñoz; assistents presents en
el moment de la votació i que literalment diu:
CINQUÈ.- Inscriure a l'Ajuntament de l'Hospitalet com empresa constructora.

f)

Ha estat REBUTJAT l’acord SISÈ amb 13 vots en contra dels representants
del PSC-CP, Srs./Sres. Núria Marín Martínez, Francesc J. Belver Valles,
Cristian Alcázar Esteban, José Castro Borrallo, Manuel Brinquis Pérez, José M.
García Mompel, Jaume Graells Veguin, Jesús Husillos Gutierrez, M. Ángeles
Sariñena Hidalgo, Rocío Ramírez Pérez i David Quirós Brito; i dels REGIDORS
NO ADSCRITS, Srs./Sres. Rafael Jiménez Ariza i Cristina Santón Ramiro; amb
9 vots a favor dels representants de CIUTADANS, Srs./Sres. Miguel Manuel
García Valle, M. Carmen Esteban Fernández, Rainaldo Ruiz Narvaez i Jesús
Amadeo Martín González; dels representants d’ICV-EUiA-PIRATES-E,
Srs./Sres. Ana González Montes, Juliana Carballeira Pascual i Ivan Nieto
Martínez; del representant de CiU, Sr. Jordi Monrós Ibáñez; i del representant
de la CUP-PA, Sr. Christian Giménez Marquez; i amb 5 vots d’abstenció dels
representants del PP, Srs/Sres. Sonia Esplugas González, Pedro Alonso
Navarro i Fco. Javier Martín Hermosín; i dels representants d’ERC-AM,
Srs./Sres. Antoni García i Acero i Jorge García i Muñoz; assistents presents en
el moment de la votació i que literalment diu:
SISÈ.- La creació d'un viver d'empreses, pel foment de noves empreses
impulsades per veïns i veïnes de la ciutat o que vulguin generar riquesa i
ocupació a la nostra ciutat.

g) Ha estat REBUTJAT l’acord SETÈ amb 13 vots en contra dels representants
del PSC-CP, Srs./Sres. Núria Marín Martínez, Francesc J. Belver Valles,
Cristian Alcázar Esteban, José Castro Borrallo, Manuel Brinquis Pérez, José M.
García Mompel, Jaume Graells Veguin, Jesús Husillos Gutierrez, M. Ángeles
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Sariñena Hidalgo, Rocío Ramírez Pérez i David Quirós Brito; i dels REGIDORS
NO ADSCRITS, Srs./Sres. Rafael Jiménez Ariza i Cristina Santón Ramiro; amb
12 vots a favor dels representants de CIUTADANS, Srs./Sres. Miguel Manuel
García Valle, M. Carmen Esteban Fernández, Rainaldo Ruiz Narvaez i Jesús
Amadeo Martín González; dels representants d’ICV-EUiA-PIRATES-E,
Srs./Sres. Ana González Montes, Juliana Carballeira Pascual i Ivan Nieto
Martínez; dels representants del PP, Srs/Sres. Sonia Esplugas González, Pedro
Alonso Navarro i Fco. Javier Martín Hermosín;del representant de CiU, Sr. Jordi
Monrós Ibáñez; i del representant de la CUP-PA, Sr. Christian Giménez
Marquez; i amb 2 vots d’abstenció i dels representants d’ERC-AM, Srs./Sres.
Antoni García i Acero i Jorge García i Muñoz; assistents presents en el moment
de la votació i que literalment diu:
SETÈ.- Donar trasllat al conjunt d'AMPAS de les Escoles Bressol de la ciutat, a
la Xarxa Groga, a les entitats i col·lectius signants del pacte local per a
l’educació, a la Marea de Pensionistes, a les seccions sindicals de l'Ajuntament
de la ciutat, a les associacions de comerciants i empresaris de la ciutat, a les
associacions de veïns i veïnes de la ciutat i a la federació d’Associacions de
veïns i veïnes de la ciutat.
No obstant la votació per separat dels acords, aquesta moció ha estat rebutjada
pel Ple de l’Ajuntament, tota vegada que el quòrum d‟aprovació legalment exigit
és la majoria simple del nombre legal de membres de la Corporació.
MOCIÓ 23.- PER A L’AMPLIACIÓ DE LA XARXA D’HABITATGE PÚBLIC DE
LLOGUER SOCIAL DE L’HOSPITALET DE LLOBREGAT.
Es dóna compte de la moció que es transcriu seguidament, i sotmesa a votació
s'aprova amb 14 vots a favor dels representants de CIUTADANS, Srs./Sres.
Miguel Manuel García Valle, M. Carmen Esteban Fernández, Rainaldo Ruiz
Narvaez i Jesús Amadeo Martín González; dels representants d’ICV-EUiAPIRATES-E, Srs./Sres. Ana González Montes, Juliana Carballeira Pascual i Ivan
Nieto Martínez; dels representants del PP, Srs/Sres. Sonia Esplugas González,
Pedro Alonso Navarro i Fco. Javier Martín Hermosín; dels representants d’ERC-AM,
Srs./Sres. Antoni García i Acero i Jorge García i Muñoz; del representant de CiU,
Sr. Jordi Monrós Ibáñez; i del representant de la CUP-PA, Sr. Christian Giménez
Marquez; i amb 13 vots en contra dels representants del PSC-CP, Srs./Sres. Núria
Marín Martínez, Francesc J. Belver Valles, Cristian Alcázar Esteban, José Castro
Borrallo, Manuel Brinquis Pérez, José M. García Mompel, Jaume Graells Veguin,
Jesús Husillos Gutierrez, M. Ángeles Sariñena Hidalgo, Rocío Ramírez Pérez i
David Quirós Brito; i dels REGIDORS NO ADSCRITS, Srs./Sres. Rafael Jiménez
Ariza i Cristina Santón Ramiro; assistents presents en el moment de la votació,
adoptant-se els acords que figuren en la seva part dispositiva:
Atès que L’article 25.1 de la Declaració Universal dels Drets Humans diu: “Tota
persona té dret a un nivell de vida que asseguri, [...], la salut i el benestar,
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especialment quant a alimentació, vestir, habitatge, assistència mèdica i als serveis
socials necessaris...”. Considerant l’habitatge com una primera necessitat de tot
ésser humà en societat, la violació del dret a l’habitatge nega la possibilitat d’una
vida digna.
Atès que l’article 47 de la Constitució espanyola diu textualment que: “Tots els
espanyols tenen dret a gaudir d‟un habitatge digne i adequat. Els poders públics
promouran les condicions necessàries i establiran les normes pertinents per tal de
fer efectiu aquest dret, i regularan la utilització del sòl d‟acord amb l‟interès general
per tal d‟impedir l‟especulació.” Declarant així el dret i la legitimitat de tota persona a
l’accés a un habitatge digne i adequat, sense fer cap referència al seu règim de
tinença, ja que no preveu cap dret a ser el propietari d’aquest habitatge. I continua
dient que les institucions públiques s’han d’implicar i han de legislar per fer efectiu
aquest dret i evitar, al mateix temps, l’ús inadequat del sòl i el seu mal mercadeig i
especulació.
Atès que l’article 26 de l’Estatut de Catalunya referent al dret a l’habitatge
contempla que “Les persones que no disposen dels recursos suficients tenen dret a
accedir a un habitatge digne, per a la qual cosa els poders públics han d‟establir per
llei un sistema de mesures que garanteixi aquest dret[...]”.
Atès que cada dia a la nostra ciutat es produeixen una mitjana de 7 o 8
desnonaments, la majoria per impagament del lloguer o precaris de vivendes
ocupades.
Atès que el concepte de llar està estretament vinculat a la identitat personal i la
pèrdua d'aquesta suposa nefastes conseqüències per a la pròpia personalitat i la
forma de relació amb la societat.
Atès que la manca d’habitatge digne i els desnonaments estigmatitzen mentalment i
socialment i fa que les persones afectades presentin quadres de trastorn per estrès
posttraumàtic, caracteritzat per rememoracions de la situació amenaçadora,
ansietat, por, impotència, problemes de son, sentiments de trencament en les seves
relacions personals i d'altres repercussions negatives en la seva vida personal,
social o professional.
Atès que són especialment afectats els infants de famílies desnonades que
pateixen desorientació, angoixa, risc de fracàs escolar, conductes agressives i un
greu sentiment de desemparament.
Atès que l’Informe d’Emergència Habitacional a Catalunya de l’Observatori DESC i
la PAH, diu textualment “el 88% dels adults que han de fer front a un procés
d‟execució hipotecària presenten algun problema de salut mental, davant del 13%
en el cas de la població en general. La probabilitat de patir un problema de salut
física també és més gran en el cas dels afectats. Un 40% dels homes entrevistats
per l‟estudi declaren tenir mala salut, davant del 15% del global dels homes
catalans. En el cas de les dones afectades, un 57% pateixen problemes de salut,
xifra molt superior al 19% de la resta de catalanes. Els fills hereten el patiment dels
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pares que viuen execucions hipotecàries. Si en general el 3,8% dels infants pateix
problemes de salut mental, en el cas dels infants de famílies que han de fer front a
aquesta situació, el percentatge es dispara i és gairebé cinc vegades superior:
15,2%.“
“Per cada 10 adults afectats per execucions hipotecàries hi ha 9 menors d‟edat que
també en reben les conseqüències i hereten el patiment dels pares. Si en general el
3,8% dels nens pateixen problemes de salut, en el cas dels infants de famílies que
han de fer front a aquesta realitat el percentatge es dispara i és gairebé cinc
vegades superior: 15,2%. Aquesta situació té un impacte directe en el seu
rendiment acadèmic. Si el 48% dels infants tenen bons resultats, tan sols el 17%
dels menors d‟edat de famílies desnonades se‟n surten en l‟àmbit escolar. Quan
l‟execució culmina en desnonament les conseqüències són encara més evidents. El
70% dels infants desnonats presenten símptomes de tristesa, xifra que es redueix
fins al 10% en els menors d‟edat que no pateixen aquesta situació.”
Atès que malauradament, a pesar de les accions de la PAH i de la seva lluita pel
dret a l’habitatge digne, que en molts casos atura els llançaments, les entitats
bancàries continuen desnonant famílies i acumulant habitatges que queden buits o
ocupats de manera irregular i sense voluntat per part d’aquestes entitats a
regularitzar aquestes situacions ni de destinar aquests habitatges a lloguer social,
incrementant dia a dia el desastre humanitari i social del qual són directament
responsables per la mala praxi de la gestió hipotecaria. La situació d’ocupació
irregular és tal que ja es tornen a ocupar pisos buits de particulars.
Atès que moltes de les famílies desnonades acaben vivint en habitacions
rellogades, reubicats en pensions o hotels per part de les administracions que no
compten amb un parc d’habitatge social suficient o senzillament ocupant una
vivenda buida. Malauradament, aquestes pràctiques desesperades han generat
picaresca i aprofitament per part de bandes mafioses sense escrúpols que ocupen
pisos per llogar-los de manera fraudulenta, generant gran tensió de convivència en
les comunitats de veïns i veïnes.
Atès que l’emergència habitacional i social és més que evident i les conseqüències
directes es pateixen als barris. Són les administracions locals, com institucions més
properes a la ciutadania, les que han d’invertir recursos per contenir les situacions
d’incertesa , inseguretat i indefensió a la qual es veuen sotmeses les persones
afectades.
Atès que per pal·liar aquesta greu situació els Ajuntaments tenen eines al seu
abast. Una d’elles és la compra d’habitatges buits existents per ampliar la xarxa
d’habitatge social.
Atès que a L’Hospitalet de Llobregat hi ha una greu situació d’emergència
habitacional i la xarxa d’habitatge social existent no és suficient per acollir a
persones de gran vulnerabilitat social i econòmica.
Atès que les complexes negociacions amb les entitats bancàries i les seves
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immobiliàries per la cessió d’habitatge buit, es dilaten en el temps amb resultats
molt precaris pel que fa al nombre de pisos cedits.
Atès que el fet que l’Ajuntament de L’Hospitalet de Llobregat ampliï la xarxa
d’habitatge públic de lloguer social per atendre l’emergència habitacional sense
dependència de la cessió de pisos per part de les entitats bancàries comporta
avantatges múltiples com poden ser:





Reducció de la despesa i cost del reallotjament d’urgència de les famílies
que ho necessitin en el alberg o pensions privades.
Ajuda en la regulació del preu de mercat de l’habitatge.
Ampliació de la capacitat del consistori per regenerar el teixit urbà consolidat
de la ciutat.
Reversió de la gentrificació que pateixen alguns barris de la nostra ciutat.

Atès que la compra en bloc d’habitatges pot suposar una reducció per lots en el
preu de compra i suposa l’increment directe del parc públic de lloguer sense
suposar despeses d’urbanització i sense depredació de terrenys ni recursos
naturals. Aprofitem els recursos ja existents i avancem exponencialment en assolir
l’objectiu de garantir el dret a l’habitatge més enllà de les urgències habitacionals.
Atesa la necessitat que l’Ajuntament ampliï la xarxa d’habitatges propis, permanents
més enllà de la cessió temporal dels bancs, per garantir cobrir l’emergència
habitacional com a primera prioritat i per facilitar l’accés a l’habitatge digne de la
població de L’Hospitalet de Llobregat com a objectiu final. La creació d’aquest parc
públic propi de lloguer de gestió municipal ajudarà a frenar l’especulació amb el
preu del lloguer.
Per tot això, el grup Municipal ICV-EUIA-PIRATES-E proposa al Ple de l’Ajuntament
els següents acords:
PRIMER.- Destinar una partida econòmica anual de, mínim, 800.000 € en els
pressupostos d’ aquest mandat per la adquisició de pisos que siguin destinats a
ampliar la xarxa d’habitatge públic de lloguer social de la ciutat i estudiar de quina
manera l’ajuntament pot exercir el seu dret de preempció sobre les vivendes i
subrogació d’hipoteques de casos concrets de dació en pagament.
SEGON.- Estudiar i incorporar una partida econòmica anual suficient per
l’adequació, rehabilitació i manteniment dels estàndards mínims d’habitabilitat digne
dels pisos comprats que així ho necessitin.
TERCER.- Que les noves adquisicions de pisos destinats a la xarxa d’habitatge
social sigui gestionat per l’Oficina d’Habitatge de l’Ajuntament amb criteris d’inclusió
social i transparència per a l’adjudicació dels habitatges.
QUART.- Estudiar la possibilitat d’Impulsar incentius als propietaris de pisos buits
(excepte entitats bancàries i grans tenedors) per incorporar-los a la borsa de pisos
de lloguer gestionat per l’Oficina d’Habitatge de L’Hospitalet de Llobregat.
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CINQUÈ.- Donar trasllat d’aquests acords a la Federació d’Associacions de Veïns
de L’Hospitalet, a les associacions de veïns i veïnes, a la PAH, a l’associació
d’estudiants de L’Hospitalet, a les entitats de joves de la ciutat i a les entitats socials
que lluiten contra la pobresa de la ciutat.
PARTIT POPULAR
En relació amb les mocions números 24 i 25 presentades pel grup polític
municipal del Partit Popular, es produeixen les intervencions següents:

SRA. ALCALDESSA
Molt bé. Sí. Per a la seva presentació.

SR. MARTÍN HERMOSÍN (PP)
Gracias. Respecto a la 24, nosotros creemos que los parques infantiles en nuestra
ciudad son espacios que usan muchas familias y que deben contar con las medidas
de seguridad máximas. Hace unos meses otro grupo municipal hizo hincapié en ello
pero en el transcurso del tiempo creemos que se tiene que seguir trabajando para
lograr que los parques de la ciudad estén plenamente adaptados, adaptados para
que aquellos niños y adolescentes con diversidad funcional puedan usarlo con
seguridad. Esta moción es una moción en positivo y creemos que plenamente
asumible por todos los grupos que estamos representados en este Pleno.
Porqué entre los objetivos, principalmente destacamos la necesidad de crear una
ordenanza, dónde se establezca los criterios básicos que han de tener los parques
infantiles en nuestra ciudad. Que se planifiquen los trabajos de los parques que no
estén plenamente adaptados. Y la confección de un catálogo con los servicios y
equipamientos de los diferentes parques infantiles de nuestra ciudad. Entendemos
que adecuar todos los parques es un trabajo laborioso y requiere también de mucha
inversión y se debe hacer de manera progresiva. Por ello no hemos puesto plazos
en esta moción. Sino un compromiso de este pleno para lograr que nuestra ciudad
sea una ciudad plenamente accesible y amable con las personas con diversidad
funcional.
Respecto a la 25: como todos sabemos, los últimos años han sido especialmente
difíciles para el comercio de la ciudad, debido a la grave crisis económica y a la
apertura también de grandes superficies alrededor de nuestra ciudad. El
Ayuntamiento creemos que debe ofrecer apoyo a los comerciantes desde diferentes
ámbitos. Desde promocionar el económico o el acompañamiento y el
asesoramiento y debe destinar para ello recursos suficientes para gestionar y
realizar actividades que apoyen al comercio y estimulen las compras de proximidad.
La construcción de una ciudad atractiva tiene que ir de la mano de un comercio
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fuerte y dinámico. Que pueda competir con grandes marcas y los servicios que
ofrecen algunos centros comerciales. Acciones como la subida del IBI a comercios
no ayudan en absoluto a conseguir este objetivo. Y desde el grupo municipal del
Partido Popular no podemos obviar que se está convirtiendo en una tónica habitual
de este Gobierno, ir subiendo poco a poco los impuestos a empresas y comercios.
Por ello creemos necesario presentar esta moción en pro del comercio, potenciando
una mesa de trabajo para el comercio local y creemos fundamental trabajar en un
programa de dinamización comercial. Todo ello con más esfuerzo también en la
educación generando una cultura de compra en el comercio de proximidad. Ello
seguramente, estamos convencidos, podrá ayudar y estimular a la red comercial de
nuestra ciudad. Muchas gracias.

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

SR. JIMÉNEZ ARIZA (REGIDOR NO ADSCRIT)
Sí. Respecto a la moción para la mejora de los parques infantiles, como ha
comentado el Sr. Hermosín, hace un tiempo presentamos también una moción al
respecto y hemos también traído también propuestas como META 2017. Yo creo
que cuando habla uno de una ciudad sensible con el tema, yo creo que cada vez la
ciudad es más sensible con el tema. O sea lleva un tiempo trabajando en este
sentido. De hecho hay una mesa de discapacidad donde hay asociaciones que
precisamente lo primero que están trabajando en esa mesa es el tema de los
parques infantiles porqué así me consta y porqué hablo con…aquí tenemos al
presidente de la Asociación SUMEM por aquí, que lo puede corroborar y yo creo
que es una cuestión que se está trabajando y que hay una sensibilidad que ya se
ha hablado varias veces en este Pleno. Más allá de eso, cuando hablamos de
ordenanza, en este aspecto, sí que hay una cosa por encima de las ordenanzas,
que hay un código técnico, hay una normativa europea. Hay una serie de
normativas ya que son muy superiores a una ordenanza. Porqué estamos hablando
de elementos técnicos que ya regulan esto. Lo único que quizá hace falta es ese
cambio de sensibilidad que yo creo que en este sentido ya se está haciendo. Por
eso votaré en contra del primer acuerdo que es el tema de la ordenanza y el resto
de acuerdos los votaremos a favor.
Respecto a la moción para impulsar la promoción del comercio local. Votaremos el
1, el 2, el 3 y el 4 a favor y el 5 y el 6 en contra.

Essent les 21:17 hores abandona la sessió la Sra. Núria Marín Martínez,
Alcaldessa-Presidenta, i a partir d‟aquest moment assumeix la presidència la Sr.
José M. García Mompel, 2on Tinent d‟Alcaldia.
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SRA. SANTÓN RAMIRO (REGIDORA NO ADSCRITA)
De la moción 24, el primer acuerdo en contra y a favor del resto y de la 25 a favor
del 1 al 4 y en contra del 5 y 6.

SR. GIMÉNEZ MARQUEZ (CUP-PA)
Sí. Sobre la millora de parcs infantils a l’Hospitalet, votarem a favor d’aquesta
moció. Els parcs infantils són molt importants. No hi ha cap dubte. I l'accessibilitat i
la integració de tots els nens i nenes amb tot tipus de diversitats funcionals i
necessitats especials en aquest espai lúdic, hauria de ser una prioritat.
Però ens agradaria aprofitar aquesta moció i la sensibilitat que sembla transmetre la
mateixa, per recordar a la resta de grups del Ple, i als proposants també, que és
important adaptar els parcs infantils i garantir que els infants amb necessitats
especials trobin el seu espai lúdic, és imprescindible. No és el primer cop a la
present legislatura que aquest Ple aprova mocions en aquesta línia.
Destaquem de la moció l'acord tercer. Volem conèixer, ens agradaria conèixer les
ràtios de menors i barris, respecte a les seves zones lúdiques. No voldríem
descobrir que també en aquest aspecte, a l’Hospitalet existeixen barris de primera i
de segona categories. Apel·lem al fet que les conclusions d'aquest catàleg tinguin
en compte la densitat de població als diferents barris de la ciutat, per tal de prioritzar
les actuacions i les inversions d’aquestes zones infantils, als barris amb més
necessitats d’espais lúdics adaptats, per als infants.
I en relació a la 25, per impulsar la promoció i l’estímul del comerç local votarem per
separat també. Votarem a favor dels acords 1, 2, 3 i 7. I en contra del 4, 5 i 6.
Creiem que cal una aposta ferma i clara, a la nostra ciutat, pel desenvolupament del
comerç de proximitat.
Altrament, també creiem que les escoles, com proposen algun dels acords de la
moció, no són el lloc més adient per promoure el consumisme i/o el mercantilisme.
De la mateixa manera que ens vam oposar fermament al desenvolupament del
programa d’Educació Financera a les Escoles de Catalunya (EFEC), als centres
educatius públics de la nostra ciutat, també ens oposem a la promoció del consum
dins de les nostres escoles i instituts. Gràcies.

SR. MONRÓS IBÁÑEZ (CiU)
No sé si parlar. Sí. Respecte a la moció dels parcs infantils, vam presentar
precisament, nosaltres i al final va ser una moció conjunta aprovada per tothom, just
fa un any, a l’octubre del 2015, una moció en la qual es va aprovar per unanimitat.
Diem això perquè ens sobta que ara un altre grup polític, en aquest cas el Partit
Popular, torni a presentar una moció idèntica a la que es va donar suport i, dit d’una
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altra manera, copresentar-la tot just un any. Esperem que el motiu sigui per insistir i
per accelerar aquest tema i no per jugar políticament amb un tema tan sensible com
aquest. Tot i així nosaltres votarem a favor.
Després, la moció per impulsar la promoció i l’estímul de comerç local a la ciutat.
Doncs nosaltres som uns defensors ferms de potenciar el comerç local. Creiem que
és el motor econòmic de la ciutat, generador de llocs de treball i generadors de la
vida als barris de la ciutat i per tant votarem a favor.

SR. GARCÍA I ACERO (ERC-AM)
Sí. Moltes gràcies. Sobre la moció 24, doncs el nostre grup municipal sempre s’ha
manifestat que cal millorar doncs els parcs infantils de la nostra ciutat. És per
aquest motiu que el nostre grup municipal donarà suport a aquesta moció.
Sobre la moció número 25, Esquerra Republicana de Catalunya sempre ha
defensat el petit comerç, el petit comerç envers les grans superfícies i a mi m’ha fet
doncs gràcia sentir el portaveu del Partit Popular doncs criticar les grans superfícies
que estan afectant el petit comerç quan ha estat el Partit Popular que ha aprovat la
llei de grans superfícies comercials.
Tot i així, el nostre grup municipal com és ple defensor del comerç, el petit comerç
no les grans superfícies, ni els grans comerços de multinacionals, votarà a favor del
punt número 1, del 2, del 3 i del 4 i s’abstindrà del número 5 i 6 i votarà a favor
també del 7.

SRA. CARBALLEIRA PASCUAL (ICV-EUiA-PIRATES-E)
Sobre la moció 24, moció sobre la millora dels parcs infantils a l’Hospitalet, votarem
a favor d’aquesta moció. Sí que és un tema recurrent al Ple. Se n’ha parlat més
d’un cop. Se n’ha presentat més d’una moció. Però si es continuen presentant
segurament és perquè el tema no està solucionat encara i hi ha moltes queixes per
part dels ciutadans que han de fer servir aquests serveis.
Per a nosaltres, per a garantir la igualtat en l’accés als serveis i equipaments i, per
tant, la igualtat d’oportunitats, és imprescindible que es treballi sobre la inclusió de
totes les persones amb les seves diversitats. És una tasca molt important i molt més
quan parlem de nens.
És un factor indispensable per fomentar i treballar l’educació en la diversitat i el
respecte. Les pròpies institucions han de ser sempre garants de que no existeixi
cap discriminació i, per això, ens dotem de normatives que garanteixen aquests
drets. El problema és que s’han de complir també.
Avui dia ens trobem amb molts nens de la nostra ciutat que no poden gaudir de l’oci
i la socialització amb els seus veïns, companys de classe i amb la resta de nens de
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la ciutat. Per tant, és molt urgent adaptar aquests parcs a la normativa ja establerta,
com ja han comentat alguns companys, i que tots els nens puguin gaudir en igualtat
de condicions. No crear parc nous, com bé especifica la moció, que això no seria
inclusiu, sinó adaptar els que ja tenim a la nostra ciutat per tal que puguin fer ús tots
els ciutadans, en aquest cas els nens, sense excepcions.
Ara mateix tenim nens a la ciutat que són espectadors davant d’un parc. No poden
accedir a ells i no poden jugar ni gaudir com la resta dels nens. Per això hem de fer
un esforç important en aquest tema.
Qualsevol intervenció a la via pública, qualsevol equipament que es projecti, ha de
tenir molts clars aquests criteris bàsics d’accessibilitat i de supressió de barreres i
obstacles, tant físics com sensorials, que de vegades se’ns oblida. Per això ens
sembla molt bé com està redactada la moció perquè fa èmfasi en la diversitat
funcional sensorial, no només la física, que és la més visible en aquest cas.
En tot cas, també a part dels parcs, que sí que considerem que s’han d’arreglar, la
nostra ciutat té molts problemes d’accessibilitat, no només pels nens. Hi ha barris
amb una accessibilitat difícil. És un tema molt recurrent amb els veïns i que molts
veïns de la nostra ciutat pateixen i considerem que el Govern de la nostra ciutat
hauria de reflexionar sobre aquest tema i posar les mesures necessàries per tal que
cap ciutadà de L’Hospitalet vegi limitada la seva llibertat individual per no poder
moure´s o accedir a tots els indrets de la ciutat on viu sense dependre d’alguna altra
persona. Per això votarem a favor d’aquesta moció.
Essent les 21:24 hores, s‟incorpora a la sessió la Sra. Núria Marín Martínez,
Alcaldessa-Presidenta.

SR. NIETO MARTÍNEZ (ICV-EUiA-PIRATES-E)
Sobre la moció número 25, votarem a favor.
Entenem que la idea o la intenció fonamentalment és promocionar el comerç petit i
mitjà de barri. Però ho dèiem a la moció de l’any passat, jo crec que la campanya
que més ajuda al comerç de barri és que la gent tingui feina, feina digna, feina
estable. O que no s’obrin més hipermercats o cadenes que depreden el comerç de
la zona. Necessitem en aquest cas que totes les administracions passin a la
concreció de fets i les bones paraules doncs les podem deixar per a altres
elements. Som conscients que el comerç és un element factor fonamental de
cohesió social als nostres barris.

SR. GARCÍA VALLE (CIUTADANS)
Sí. Nosotros votaremos a favor de las dos. Quien va a votar sobre algo que propone
mejoras de los parques e impulsar la promoción y el estímulo del comercio en la
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ciudad. Pues obviamente, solamente por el título y habiendo leído también la
exposición, nos parecen correctas. Por lo tanto votaremos a favor de las dos sin
más preámbulos.

SR. CASTRO BORRALLO (PSC-CP)
Gràcies alcaldessa. Nosaltres votarem a favor de tots els punts excepte del punt
primer que parla de l’elaboració d’una ordenança i m’explicaré.
A la ciutat tenim 140 zones de jocs infantils. Aproximadament tenim 32.000 m2 de
parcs infantils. La gran majoria d’aquests parcs infantils avui són accessibles. Quan
parlem d’accessibilitat, parlem de poder arribar a l’espai físic sense gaires
limitacions. Això és una qüestió que aquesta ciutat ja té treballada.
I sobre els aspectes que ja s’han comentat aquí i que en altres ocasions han sortit
en diferents mocions, també di’ls-hi que efectivament des de l’any 2009 nosaltres
estem treballant amb el codi tècnic i la normativa comunitària UNE-EN que d’alguna
manera marca unes normes molt exigents en aquest sentit. A tots els parcs nous
que es van fent doncs s’instal·len elements accessibles i elements inclusius, com
motlles, com gronxadors, balancins; estructures adaptades a les diversitats
funcionals de les que abans aquí s’ha parlat: físiques, sensorials o psíquiques.
En qualsevol cas, sempre cal millorar i tenim molta feina a fer. Val a dir que a la
majoria de parcs hi ha almenys un element inclusiu, també s’ha de dir. Ho dic
perquè podem posar-ho tot en qüestió i dir que no hi ha res i que... hi ha molt marge
de millora però hi ha moltes coses que ja existeixen. Ho dic també perquè s’han de
tenir en consideració. De tot això hi ha, no un catàleg públic, però sí hi ha un estudi
que no tinc cap problema en compartir amb la resta de grups polítics, com hem fet
amb altres qüestions i per tant estem a la vostra disposició per allò que determineu.
Si voleu aquesta informació detallada, us la podem oferir, una per una: cadascuna
de les zones infantils que tenim doncs en quin estat estan, quines tenen aquests
jocs inclusius, com funcionen. En fi no tenim cap problema en explicar-vos l’estat
actual de la situació.
Dir-vos que tenim alguns models ja establerts. Per exemple, tot el muntatge que
s’ha fet en el nou parc infantil del carrer Rodés, doncs tots els jocs, tots, són
inclusius. Això ho heu de saber i fins i tot el terra està pensat també com a element
de joc.
I en aquest sentit insisteixo: estem treballant, segurament tenim encara molta feina
per fer, perquè hi ha aquests 30.000 m2 de zona de parc infantil però tenim feina
feta, la volem compartir i en aquest sentit la voluntat del Govern és continuar
treballant per aquesta adaptació progressiva dels parcs infantils a les diversitats
funcionals dels nostres infants. Moltes gràcies.
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SRA. SARIÑENA HIDALGO (PSC-CP)
Con respecto a la moción número 25. La verdad, también así se lo hice saber al Sr.
Hermosín, por parte del grupo del Partido Popular, que esta moción me sorprendió
cuando la presentó. Más que nada incluso el título de la moción que dice: impulsar
la promoción y el estímulo del comercio local a la ciudad. ¿Por qué me sorprendió a
mí y a todo mi grupo? Porqué evidentemente estos últimos años si algo ha hecho
este Gobierno ha sido un esfuerzo importantísimo en todo lo que son las políticas
de ámbito comercial, tanto a nivel de comercio como de mercado.
Por eso, y usted deja entrever en su parte expositiva la falta de predisposición del
Ayuntamiento para trabajar en la promoción de la ciudad, con lo cual si en estos
últimos años tienen que tener en cuenta la inauguración del mercado de La Florida
que recientemente estuvimos todos presentes allí, la gran inversión que ha hecho
este Ayuntamiento por el mercado de La Florida cuando también hemos hecho un
censo de establecimientos comerciales de nuestra ciudad para saber realmente las
necesidades que tenemos a nivel del sector comercial en los diferentes barrios.
Tantas actuaciones hemos llevado a cabo aparte en estos últimos años, y esto
también se lo he dicho en algún otro Pleno, hemos pasado de hacer 4 acciones de
dinamización comercial a 8. Hemos ampliado todas las acciones comerciales que
se están haciendo en los barrios. Y siempre de las manos de los comerciantes y de
los mercados.
Y hemos comentado en alguna ocasión que no todos los barrios tienen asociación
de comerciantes. Tengo que hacer siempre la referencia a un barrio, el barrio de La
Florida, que a día de hoy aún no tiene esa asociación de comerciantes. Y el
Ayuntamiento está impulsando las políticas comerciales que se llevan a cabo en
ese barrio, con lo cual es difícil un poco poder entender la presentación de esta
moción y los acuerdos a los que usted hace referencia en esta moción.
Sí que es verdad que no le votaremos en contra de todos los acuerdos porqué
algunos los estamos llevando a cabo, con lo cual me parece correcto pues votarles
a favor siendo que lo estamos llevando a cabo, y otros sí que nos limitaremos a
votarlos en contra. ¿Por qué? Usted me está hablando de una taula de comerç. Le
tengo que decir que a día de hoy hace un mes se constituyó la taula sectorial
d’economia, formación y ocupación en la cual también se trabajan temas de
comercio, y de esa taula sectorial se llegó al compromiso que se hará un grupo de
trabajo del ámbito de comercio en la cual participarán todas las asociaciones y
gente implicada en el ámbito comercial. Con lo cual son cosas que usted está
planteando que ya se está llevando a cabo.
¿Cómo puede pensar usted que no hay un plan de dinamización desde el
Ayuntamiento para llevar a cabo en la ciudad, cuando año tras año estamos
haciendo y estamos innovando y estamos mejorando esos planes de dinamización
en nuestra ciudad y en los diferentes territorios y distritos de nuestra ciudad? Con lo
cual después de un poco de esta reflexión que le he querido llevar, que en su
momento ya hablé personalmente de ellas con usted, votaríamos a favor, porqué
reiterar que lo estamos llevando ya a cabo, del primer punto, el segundo punto, el
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tercer punto, también el cuarto, porqué cuando dice un poco de implicar a las
escuelas primarias en diferentes acciones, tengo que decirle que por parte del
Ayuntamiento también se hacen encuentros por parte de los institutos y colegios a
los mercados de la ciudad, a los 8 mercados para darles a conocer. Yo creo que es
una buena iniciativa y también por otra parte se están haciendo por parte de
educación y por parte de economía también, talleres de cooperación para que los
diferentes institutos hagan pues como una propuesta de cooperativas que sepan un
poco cómo se trabaja en el mundo comercial, cómo tienen que hacer todos los
pasos burocráticos, con lo cual le votaremos porqué también lo estamos haciendo.
Pero sí que le votaríamos en contra el punto 5 y 6 y del 7 como es normal es pasar
los acuerdos a las diferentes entidades comerciales.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé. Sí. No sé si per part del Partit Popular vol fer algun comentari, no? Molt bé.
Doncs passaríem a les mocions d’Esquerra Republicana de Catalunya.

Tancat el debat se sotmeten a votació les mocions números 24 i 25; adoptant-se els
següents acords:

MOCIÓ 24.- SOBRE
L’HOSPITALET.

LA

MILLORA

DELS

PARCS

INFANTILS

A

Atès que els parcs infantils són llocs per que els nens i les nenes puguin gaudir i
que aquests espais haurien de ser accessibles per a tots. I quan es diu tots, ha
d'incloure aquells nens i nenes amb diferents tipus de diversitat funcional.
Atès que hem d'adaptar aquestes zones a la nova normativa comunitària vigent
(UNE-EN 1176 i 1177) en matèria de parcs infantils, que entre les seves novetats
estableix que es garanteixi l'accessibilitat de nens i nenes amb diversitat funcional.
Atès que aquests espais han de complir amb les condicions d'accessibilitat. Entre
elles, accessos i jocs infantils adaptats, com per exemple: jocs pintats amb colors
cridaners perquè resulti més fàcil el seu ús per a nens i nenes amb problemes
visuals, amb gronxadors per a usuaris de cadires de rodes o jocs arran de terra.
Atès que els parcs de la ciutat haurien de disposar d’espais de sorra més amplis i
sense graons perquè es puguin col·locar en ells, nens i nenes o familiars, que van
en cadira de rodes.
Atès que en aquests espais podria haver-hi estructures de joc amb diferents
textures perquè els petits cecs o amb problemes de visió siguin capaces de distingir
unes zones d'unes altres, així com gronxadors en els quals caben dues persones
perquè els nens i nenes puguin muntar acompanyats i se sentin més segurs.
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Atès que aquestes línies de joc es caracteritzen per l'estabilitat i l'horitzontalitat de
les instal·lacions (sense desnivells), o les plataformes i passarel·les amb diferents
textures i colors.
Atès que no es tracta de dissenyar parcs específics per a nenes i nens amb
diversitats funcionals, sinó de crear, en els ja existents, llocs i estructures en les
quals tinguin cabuda i se sentin còmodes i integrats tots els petits.
Atès que l’objectiu és que nens i nenes amb diversitat funcional l i sense elles,
puguin jugar en el mateix lloc. I per tant, s’hauran d'aplicar nous criteris de disseny
en parcs infantils accessibles sense exclusió, no reflectits en els dissenys actuals.
Atès que els parc infantils també han d’oferir avantatges als adults, sobretot als avis
i àvies, que acompanyant a les seves famílies i tenint en compte que en general els
parcs actuals de la ciutat no tenen les condicions adequades (falta d'accessibilitat
en el joc i en l'entorn (vorades, paviments, graons) i jocs poc adaptats).
Atès que el 27 d’octubre de 2015, es va presentar una moció tractant la
accessibilitat als parcs infantils i s’ha de seguir treballant per tal d’aconseguir les
millors instal·lacions possibles.
Per tots aquests motius, el Grup Municipal del Partit Popular de L’Hospitalet
proposa per a la seva aprovació el següents acords:
Havent estat sotmesa la proposta d‟acord a votació per separat de cadascun dels
punts de la seva part dispositiva, els resultats són els següents:
a) Ha estat aprovat l’acord Primer amb 14 vots a favor dels representants de
CIUTADANS, Srs./Sres. Miguel Manuel García Valle, M. Carmen Esteban
Fernández, Rainaldo Ruiz Narvaez i Jesús Amadeo Martín González; dels
representants d’ICV-EUiA-PIRATES-E, Srs./Sres. Ana González Montes,
Juliana Carballeira Pascual i Ivan Nieto Martínez; dels representants del PP,
Srs/Sres. Sonia Esplugas González, Pedro Alonso Navarro i Fco. Javier Martín
Hermosín; dels representants d’ERC-AM, Srs./Sres. Antoni García i Acero i
Jorge García i Muñoz; del representant de CiU, Sr. Jordi Monrós Ibáñez; i del
representant de la CUP-PA, Sr. Christian Giménez Marquez; i amb 13 vots en
contra dels representants del PSC-CP, Srs./Sres. Núria Marín Martínez,
Francesc J. Belver Valles, Cristian Alcázar Esteban, José Castro Borrallo,
Manuel Brinquis Pérez, José M. García Mompel, Jaume Graells Veguin, Jesús
Husillos Gutierrez, M. Ángeles Sariñena Hidalgo, Rocío Ramírez Pérez i David
Quirós Brito;i dels REGIDORS NO ADSCRITS, Srs./Sres. Rafael Jiménez Ariza
i Cristina Santón Ramiro; assistents presents en el moment de la votació i que
literalment diu:
Primer.- Que s’elabori una ordenança on s'estableixin els criteris bàsics
d'accessibilitat i supressió de les barreres i obstacles físics o sensorials en les
àrees de joc infantil, i es recullin els requisits mínims obligatoris de seguretat
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sobre la instal·lació, conservació i manteniment de l'equipament recreatiu.
b) S’aprova per unanimitat l’acord Segon, que literalment diu:
Segon.- Que es dugui a terme una planificació de millora de les àrees de joc
infantil de L’Hospitalet que persegueixi, entre d'altres objectius, una adequada
integració i participació dels nens amb diversitat funcional al costat dels altres
nens.
c) S’aprova per unanimitat l’acord Tercer, que literalment diu:
Tercer.- Que es realitzi un catàleg de totes les àrees de joc infantil existents, on
es detallin les característiques generals, així com les dades d'accessibilitat, tant
pel que fa als itineraris i rampes d'accés, com als propis equipaments recreatius
de totes i cadascuna d'elles; perquè es posi a disposició de la ciutadania.
d) S’aprova per unanimitat l’acord Quart, que literalment diu:
Quart.- Que s'adaptin progressivament els parcs infantils existents, aprofitant les
tasques de manteniment i reposició, per incorporar jocs que compleixin les
condicions d'accessibilitat marcades en la normativa existent i les lleis
aprovades per tal efecte.
e) S’aprova per unanimitat l’acord Cinquè, que literalment diu:
Cinquè.-Que es doti les àrees de joc infantils més concorregudes de la ciutat,
tant en els barris del centre de la ciutat com en els dels altres barris, d'alguna
instal·lació (gronxador individual o joc múltiple) adaptada per a nens amb un alt
nivell de diversitat funcional, per a nens que necessitin d'una cadira de rodes
per desplaçar-se i així possibilitar la integració de tots els nens, amb i sense
discapacitat.

f)

S’aprova per unanimitat l’acord Sisè, que literalment diu:
Sisè.- Traslladar els següents acords a totes les AMPAS de la ciutat de
L’Hospitalet, a la Asociación Padres de niños Disminuidos del Centro Escorça,
al C.E.E. Asociación de Ayuda al Disminuido Psiquico (Can Serra), al Centre dia
i residència disminuïts psíquics Can Serra i a la Associació de Disminuïts Físics
de L´Hospitalet.
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No obstant la votació per separat dels acords, aquesta moció ha estat aprovada
pel Ple de l’Ajuntament, tota vegada que el quòrum d‟aprovació legalment exigit
és la majoria simple del nombre legal de membres de la Corporació.
MOCIÓ 25.- PER IMPULSAR LA PROMOCIÓ I L'ESTÍMUL DEL COMERÇ
LOCAL A LA CIUTAT.
Atès que L’Hospitalet és un municipi urbà i que el seu motor econòmic és el sector
serveis, i en el que la restauració i el comerç tenen un pes molt important.
Atès que les microempreses (de 0 a 9 empleats) suposen més del 95% del total de
tota Espanya i que són les veritables generadores de llocs de treball, donant feina a
més del 60% de treballadors del país.
Atès que són cada cop més habituals les queixes dels comerciants de la ciutat
envers la predisposició de l’Ajuntament a treballar per la promoció de la ciutat com a
motor econòmic de la ciutat.
Atès que en el Pressupost Municipal per l’any 2017, l’Ajuntament ha previst una
retallada de 1.205.847,27 i que les partides que patiran una disminució de recursos
més acusada són: -395.938,97€ en fires, -725.406,62€ en mercats, places i
llotges, -11.665,11€ en desenvolupament empresarial, -106.036,87€ en
dinamització del comercio.
Atès que l’Ajuntament ha previst en les Ordenances Fiscals una pujada del IBI per
usos comercials que passarà del 0,9637% al 0,9926% i una rebaixa dels valors
cadastrals per el càlcul del IBI, fet que comportarà, que comerciants amb
locals grans que estaven exempts de pagar ara tinguin que tributar. I que
aquesta tendència va començar en els pressupostos de l’any 2016 i que cada any
s’està incrementant la pressió fiscal al municipi per els comerços i les empreses i
això pot suposar una disminució de la inversió enfront d’altres municipis amb
condicions més favorables.
Atès que cada cop hi ha més establiments tancats i que el teixit comercial cada cop
esta més debilitat i ha de competir amb iniciatives comercials com les de Barcelona
o el nou Outlet a Viladecans.
Atès que la Campanya de Nadal és una de les més importants de l’any i que s’ha
de treballar per intentar reforçar el comerç local i de proximitat enfront de les grans
superfícies i que el paper de l’Ajuntament pot ser determinants si es posen en
marxa les campanyes adequades.
Atès que altres iniciatives proposades pel sector comercial de la ciutat no han rebut
el suport, l'assessorament i l'acompanyament adequat per part del govern de la
ciutat.
Per tot l’ anteriorment exposat, el Grup Municipal Popular proposa els següents
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acords al Ple de l'Ajuntament de L’Hospitalet:
Havent estat sotmesa la proposta d‟acord a votació per separat de cadascun dels
punts de la seva part dispositiva, els resultats són els següents:
a) S’aprova per unanimitat l’acord Primer, que literalment diu:
Primer.- Crear la Taula del Comerç Local, on representants del comerciants, de
l'Ajuntament i de les forces polítiques de la ciutat, treballin per tal d'estimular i
promocionar el comerç i dinamitzar la ciutat mitjançant un Pla de Foment del
Comerç Local.
b) S’aprova per unanimitat l’acord Segon, que literalment diu:
Segon.- Que s'elabori un Programa de Dinamització Comercial, abans d'acabar
l'any, per tal de planificar les iniciatives comercials per l'any 2017.
c) S’aprova per unanimitat l’acord Tercer, que literalment diu:
Tercer.- Donar suport al comerç local mitjançant el finançament i la difusió de
campanyes publicitàries invitant a les compres de proximitat.
d) Ha estat aprovat l’acord Quart amb 26 vots a favor dels representants del
PSC-CP, Srs./Sres. Núria Marín Martínez, Francesc J. Belver Valles, Cristian
Alcázar Esteban, José Castro Borrallo, Manuel Brinquis Pérez, José M. García
Mompel, Jaume Graells Veguin, Jesús Husillos Gutierrez, M. Ángeles Sariñena
Hidalgo, Rocío Ramírez Pérez i David Quirós Brito; dels representants de
CIUTADANS, Srs./Sres. Miguel Manuel García Valle, M. Carmen Esteban
Fernández, Rainaldo Ruiz Narvaez i Jesús Amadeo Martín González; dels
representants d’ICV-EUiA-PIRATES-E, Srs./Sres. Ana González Montes,
Juliana Carballeira Pascual i Ivan Nieto Martínez; dels representants del PP,
Srs/Sres. Sonia Esplugas González, Pedro Alonso Navarro i Fco. Javier Martín
Hermosín; dels representants d’ERC-AM, Srs./Sres. Antoni García i Acero i
Jorge García i Muñoz; del representant de CiU, Sr. Jordi Monrós Ibáñez; i dels
REGIDORS NO ADSCRITS, Srs./Sres. Rafael Jiménez Ariza i Cristina Santón
Ramiro; i 1 vot en contra del representant de la CUP-PA, Sr. Christian
Giménez Marquez;assistents presents en el moment de la votació i que
literalment diu:
Quart.- Iniciar una campanya de sensibilització en les escoles de primària i
secundaria sobre el valor del comerç local, proposant visites a establiments de
la ciutat i a les zones comercials més importants de L’Hospitalet.
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e) Ha estat REBUTJAT l’acord Cinquè amb 14 vots en contra dels
representants del PSC-CP, Srs./Sres. Núria Marín Martínez, Francesc J. Belver
Valles, Cristian Alcázar Esteban, José Castro Borrallo, Manuel Brinquis Pérez,
José M. García Mompel, Jaume Graells Veguin, Jesús Husillos Gutierrez, M.
Ángeles Sariñena Hidalgo, Rocío Ramírez Pérez i David Quirós Brito; del
representant de la CUP-PA, Sr. Christian Giménez Marquez; i dels REGIDORS
NO ADSCRITS, Srs./Sres. Rafael Jiménez Ariza i Cristina Santón Ramiro; amb
11 vots a favor dels representants de CIUTADANS, Srs./Sres. Miguel Manuel
García Valle, M. Carmen Esteban Fernández, Rainaldo Ruiz Narvaez i Jesús
Amadeo Martín González; dels representants d’ICV-EUiA-PIRATES-E,
Srs./Sres. Ana González Montes, Juliana Carballeira Pascual i Ivan Nieto
Martínez; dels representants del PP, Srs/Sres. Sonia Esplugas González, Pedro
Alonso Navarro i Fco. Javier Martín Hermosín; i del representant de CiU, Sr.
Jordi Monrós Ibáñez; i amb 2 vots d’abstenció dels representants d’ERC-AM,
Srs./Sres. Antoni García i Acero i Jorge García i Muñoz; assistents presents en
el moment de la votació i que literalment diu:
Cinquè.- Introduir modificacions abans de l’aprovació definitiva de les
Ordenances Fiscal per tal de bonificar l’obertura de nous comerços o d'aquells
que realitzin millores en els seus establiments.

f)

Ha estat REBUTJAT l’acord Sisè amb 14 vots en contra dels representants
del PSC-CP, Srs./Sres. Núria Marín Martínez, Francesc J. Belver Valles,
Cristian Alcázar Esteban, José Castro Borrallo, Manuel Brinquis Pérez, José M.
García Mompel, Jaume Graells Veguin, Jesús Husillos Gutierrez, M. Ángeles
Sariñena Hidalgo, Rocío Ramírez Pérez i David Quirós Brito; del representant
de la CUP-PA, Sr. Christian Giménez Marquez; i dels REGIDORS NO
ADSCRITS, Srs./Sres. Rafael Jiménez Ariza i Cristina Santón Ramiro; amb 11
vots a favor dels representants de CIUTADANS, Srs./Sres. Miguel Manuel
García Valle, M. Carmen Esteban Fernández, Rainaldo Ruiz Narvaez i Jesús
Amadeo Martín González; dels representants d’ICV-EUiA-PIRATES-E,
Srs./Sres. Ana González Montes, Juliana Carballeira Pascual i Ivan Nieto
Martínez; dels representants del PP, Srs/Sres. Sonia Esplugas González, Pedro
Alonso Navarro i Fco. Javier Martín Hermosín; i del representant de CiU, Sr.
Jordi Monrós Ibáñez; i amb 2 vots d’abstenció dels representants d’ERC-AM,
Srs./Sres. Antoni García i Acero i Jorge García i Muñoz; assistents presents en
el moment de la votació i que literalment diu:
Sisè.- Incloure abans de l’aprovació definitiva del pressupost de l'any 2017 una
partida especial d'ajudes al comerç local.

g) S’aprova per unanimitat l’acord Setè, que literalment diu:
Setè.-Comunicar els anteriors acords a totes les entitats comercials de la ciutat.
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Donada la votació per separat dels acords, aquesta moció ha estat aprovada pel
Ple de l‟Ajuntament, amb el següent text literal.
Atès que L’Hospitalet és un municipi urbà i que el seu motor econòmic és el sector
serveis, i en el que la restauració i el comerç tenen un pes molt important.
Atès que les microempreses (de 0 a 9 empleats) suposen més del 95% del total de
tota Espanya i que són les veritables generadores de llocs de treball, donant feina a
més del 60% de treballadors del país.
Atès que són cada cop més habituals les queixes dels comerciants de la ciutat
envers la predisposició de l’Ajuntament a treballar per la promoció de la ciutat com a
motor econòmic de la ciutat.
Atès que en el Pressupost Municipal per l’any 2017, l’Ajuntament ha previst una
retallada de 1.205.847,27 i que les partides que patiran una disminució de recursos
més acusada són: -395.938,97€ en fires, -725.406,62€ en mercats, places i
llotges, -11.665,11€ en desenvolupament empresarial, -106.036,87€ en
dinamització del comercio.
Atès que l’Ajuntament ha previst en les Ordenances Fiscals una pujada del IBI per
usos comercials que passarà del 0,9637% al 0,9926% i una rebaixa dels valors
cadastrals per el càlcul del IBI, fet que comportarà, que comerciants amb
locals grans que estaven exempts de pagar ara tinguin que tributar. I que
aquesta tendència va començar en els pressupostos de l’any 2016 i que cada any
s’està incrementant la pressió fiscal al municipi per els comerços i les empreses i
això pot suposar una disminució de la inversió enfront d’altres municipis amb
condicions més favorables.
Atès que cada cop hi ha més establiments tancats i que el teixit comercial cada cop
esta més debilitat i ha de competir amb iniciatives comercials com les de Barcelona
o el nou Outlet a Viladecans.
Atès que la Campanya de Nadal és una de les més importants de l’any i que s’ha
de treballar per intentar reforçar el comerç local i de proximitat enfront de les grans
superfícies i que el paper de l’Ajuntament pot ser determinants si es posen en
marxa les campanyes adequades.
Atès que altres iniciatives proposades pel sector comercial de la ciutat no han rebut
el suport, l'assessorament i l'acompanyament adequat per part del govern de la
ciutat.
Per tot l’ anteriorment exposat, el Grup Municipal Popular proposa els següents
acords al Ple de l'Ajuntament de L’Hospitalet:
Primer.- Crear la Taula del Comerç Local, on representants del comerciants, de
l'Ajuntament i de les forces polítiques de la ciutat, treballin per tal d'estimular i
promocionar el comerç i dinamitzar la ciutat mitjançant un Pla de Foment del
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Comerç Local.
Segon.- Que s'elabori un Programa de Dinamització Comercial, abans d'acabar
l'any, per tal de planificar les iniciatives comercials per l'any 2017.
Tercer.- Donar suport al comerç local mitjançant el finançament i la difusió de
campanyes publicitàries invitant a les compres de proximitat.
Quart.- Iniciar una campanya de sensibilització en les escoles de primària i
secundaria sobre el valor del comerç local, proposant visites a establiments de la
ciutat i a les zones comercials més importants de L’Hospitalet.
Cinquè.-Comunicar els anteriors acords a totes les entitats comercials de la ciutat.

ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA
En relació amb les mocions números 26, 27 i 28 presentades pel grup polític
municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya, es produeixen les intervencions
següents:

SRA. ALCALDESSA
Molt bé. Sr. Garcia.

SR. GARCÍA I ACERO (ERC-AM)
Sí. Moltes gràcies. Jo presentaré les mocions 27 i 28 i en Coque presentarà la
moció número 26.
En primer lloc voldria saludar als membres de l’ANC, d’Òmnium Cultural i els
diferents representants de formacions polítiques i socials que són defensores del
dret a decidir. També vagin les meves primeres paraules de solidaritat amb totes
aquelles persones que són processades únicament per posar les urnes el 9 de
novembre, com és el cas del diputat del Congrés dels Diputats, Francesc Homs.
Mirin, Catalunya és un país amb una història mil·lenària. Catalunya és una nació, i
com tota nació té el dret a decidir el seu futur. A Catalunya hi ha una majoria social i
política que reclama que els catalans i les catalanes puguin exercir el seu dret a
decidir. El nostre país, en diferents enquestes de diferents mitjans de comunicació,
es manifesta que el 80 % dels ciutadans són partidaris del dret a decidir i de
celebrar un referèndum sobre la independència i gairebé el 90 % dels ciutadans de
Catalunya, com a bons demòcrates que són, acceptarien el resultat que sortís de
les urnes.
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Un dret a decidir que, independentment del seu posicionament a favor o en contra,
també el defensen milers d’entitats, entitats socials, sindicals, culturals i esportives,
el Parlament de Catalunya, les quatre Diputacions i la majoria de municipis del
Principat. Un dret a decidir i la voluntat de ser república catalana que ha
protagonitzat les majors manifestacions de la història de Catalunya durant els
darrers anys. Perquè nosaltres, abans que independentistes, som demòcrates. Per
això volem votar, volem decidir el nostre futur. Perquè votar és democràcia.
I ho volem fer com ho ha fet Escòcia fa un any, o com ho han fet altres països que
avui formen part de les Nacions Unides o de la Unió Europea. I és en aquest sentit,
que avui presentem aquesta moció perquè l’Hospitalet es posicioni al costat de la
democràcia. Perquè l’Hospitalet es posicioni al costat del dret a decidir i perquè els
catalans puguin decidir lliurement amb el seu vot, si volen continuar estant en una
monarquia parlamentària o construir la república catalana.
És per aquest motiu que demanem al Ple de l’Ajuntament en primer lloc, que
manifesti el recolzament a la democràcia i a l’exercici del dret a decidir del poble de
Catalunya mitjançant un referèndum. I en segon lloc, que l’Ajuntament de
l’Hospitalet faciliti totes les eines necessàries perquè el conjunt de la població tingui
tota la informació i el coneixement precís per a l’exercici del dret a decidir i es
promogui la seva participació en el procés del referèndum acordat pel Parlament del
nostre país, el Parlament de Catalunya.
Sobre la moció número 28, per a la democràcia i la sobirania local. Com vostès
saben el novembre del 2015, l’Ajuntament de Badalona i totes les seccions sindicals
van arribar a un calendari laboral. Un calendari que va incloure que qualsevol
treballador o treballadora del Consistori, de manera voluntària, podia intercanviar el
dia festiu del 12 d’octubre per l’1 d’abril o el 9 de setembre.
Una decisió que no havia estat objecte de cap impugnació, fins el punt que, durant
molts anys, més de 40 municipis del nostre país han obert les portes el 12 d’octubre
per atendre els seus veïns i veïnes. Aquest fet és una prova que el Govern del Partit
Popular vol resoldre per via judicial, el què no sap resoldre democràticament. Amb
aquesta moció el què volem des de l’Ajuntament de l’Hospitalet, és donar suport a
l’Ajuntament de Badalona, tal com han fet altres ajuntaments del nostre país,
càrrecs electes i organitzacions socials i polítiques.
Per aquest motiu presentem aquesta moció i demanem el suport al Govern de
Badalona, com a representant democràtic de la ciutadania, i també demanem que
es defensi la capacitat de les administracions locals per tal d’organitzar el calendari
laboral dels seus treballadors per garantir un millor servei a la ciutadania.

SR. GARCÍA I MUÑOZ (ERC-AM)
Sí. A continuació passaré a presentar la següent moció que és sobre la
transparència en les titulitzacions hipotecàries. És una moció que traslladem, que
ha estat treballada amb el “Movimiento ni dación ni pago”.
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Les titulitzacions hipotecàries són processos pels quals els bancs que tenen
hipoteques les traslladen, hi ha una sortida de patrimoni d’aquests crèdits a tercers,
principalment fons d’inversió, que són realment els que són titulars d’aquests crèdits
mentre que les famílies actualment, que tenen una hipoteca, no són conscients ni
són coneixedores de qui és realment el titular, a qui li estan pagant aquest crèdit.
Ens trobem davant d’una gran estafa processal en la qual hi ha una gran opacitat. A
l’hora d’executar desnonaments, moltes famílies no saben que qui realment està
exercint aquest dret als jutjats, és un banc que no és realment el que té el títol de la
seva hipoteca. Llavors en aquesta moció el què demanem és exigir la màxima
transparència i donar tota la informació, tot el suport i tots els recursos a les famílies
que es troben en aquesta situació. Fer arribar també aquesta informació als jutjats
perquè des d’allà es puguin aturar els desnonaments, un cop es comprovi qui són
els titulars i qui està exercint aquest dret de desnonament.
I creiem que és important el suport a aquesta moció per seguir avançant i fer front a
aquest drama que estem vivint a Catalunya i a l’Hospitalet. Portem ja moltes
mocions parlant del tema i creiem que és un recurs més per poder ajudar a les
famílies a resoldre aquest problema. Moltes gràcies.

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

SR. JIMÉNEZ ARIZA (REGIDOR NO ADSCRIT)
Sí. Abans de començar amb el posicionament sí que m’agradaria fer una esmena a
la moció 27, la moció de suport al dret a decidir: en el primer acord incloure al final
de l’acord “legalment convocat”. És a dir, seria “manifestar el recolzament a
l’exercici de la democràcia i a l’exercici del dret a decidir del poble de Catalunya,
mitjançant un referèndum legalment convocat”. Aquesta seria l’esmena.

SR. GARCÍA I ACERO (ERC-AM)
Acceptem l’esmena perquè serà legalment convocat pel Parlament de Catalunya.

SRA. ALCALDESSA
Legalment convocat, acceptat.
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SR. JIMÉNEZ ARIZA (REGIDOR NO ADSCRIT)
Doncs a favor de la 27, a favor de la 26.
El tema de les titulitzacions és un altre punt d’abús de les entitats bancàries i d’abús
a la concessió de les hipoteques a les famílies. Llavors creiem que és una mesura
necessària de transparència i de regularització d’aquestes hipoteques.
El tema de la moció 28, la moció per a la democràcia i la sobirania local. M’agrada
el títol però no m’agraden els acords. Votarem en contra de la moció i només una
reflexió: què passaria si a un ajuntament de Catalunya governés el PP i decidís que
s’obrís el dia 11 de setembre? No tindrien cap problema?
No crec que el tema de les festes locals, autonòmiques o estatals sigui un tema tan
d’ideologia o de nacionalitat com d’acord comú, perquè les coses funcionin com han
de funcionar. Res més.

SRA. SANTÓN RAMIRO (REGIDORA NO ADSCRITA)
Gràcies. Acceptada l’esmena de la moció 27, votaré a favor de la 27, de la 26 i en
contra de la 28.

SR. GIMÉNEZ MARQUEZ (CUP-PA)
Sí. En relació a la moció per a la transparència en les titulitzacions hipotecàries. Bé,
la titularització és una tècnica financera que consisteix en la transferència cap a un
inversor d'actius financers que proporcionen drets de crèdit, com ara factures
emeses i no saldades o préstecs en vigor, transformant aquests drets de crèdit,
mitjançant el pas a través d'una societat ad hoc, en títols financers emesos en els
mercats de capitals.
Actualment la llei permet que no hi hagi publicitat registral sobre la transferència
d’aquestes inscripcions en el Registre de la Propietat. La moció demana, entre
d’altres punts, que la Comisión Nacional del Mercado de Valores exerceixi com un
veritable registre públic, organitzant els fulls, escriptures i annexos d’actius
titularitzats, a fi de poder oferir a les famílies afectades, de forma clara i accessible,
la informació i certificació de si la seva hipoteca ha estat titularitzada i en quin fons
d’inversió.
A ningú se li passaria pel cap presentar-se a cobrar un préstec o executar una
garantia per un préstec, del qual no se’n fos el creditor. Doncs per les entitats de
crèdit, el cobrador del frac o d’altres pràctiques mafioses, sí que és una pràctica
habitual.
Emparats en un sistema judicial dissenyat a mida de les entitats de crèdit, aquestes
s'han aprofitat dels procediments executius i han utilitzat el sistema judicial per
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presentar-se als jutjats a cobrar hipoteques de les quals la titularitat ja havien
alienat amb anterioritat. No són els creditors reals i per tant no tenen legitimació
activa, ni per cobrar el deute ni per executar garanties. S'han aprofitat de l'opacitat
del sistema i de l'aparença de legitimitat que dóna el registre de la propietat. Les
entitats de crèdit no compareixen als jutjats com a apoderats dels fons, sinó que es
fan passar per creditors dels préstecs.
El truc és que les entitats de crèdit treuen aquests préstecs dels seus balanços
mitjançant les titularitzacions, és a dir, agrupant les hipoteques en actius per
vendre-les, ocultant així la quantitat real d’hipoteques concedides. Traspassen el
risc de crèdit a inversors per tornar a iniciar el procés de concessió de crèdits
indefinidament.
Seria anul·lable qualsevol procediment judicial en el qual es pugui demostrar que
una entitat de crèdit ha executat una garantia hipotecària presentant-se com a titular
del préstec, sense ser-ho perquè ho ha transferit a un FTA, un Fons de
Titularització d’Actius. Ens referim a immobles que potser hagin canviat ja de mans i
en els quals hi hagi un nou/nova propietària que quedaria protegit/protegida per ser
posseïdor de "bona fe". Però en aquest cas, els responsables de les entitats de
crèdit podrien estar exposats a responsabilitats penals, i les mateixes entitats de
crèdit a demandes civils multimilionàries.
Votarem a favor d’aquesta.
També creiem que es necessària la publicitat registral d’aquests actius titularitzats,
per tal d’impedir que les entitats financeres continuïn fent de cobradors del frac, dels
seus inversors.
És per això que des de la CUP-Poble Actiu votarem a favor del acords que proposa
Esquerra Republicana per tal d’avançar cap a la fi d’aquestes males praxis que ens
condemnen a repetir i a sostenir la corrupció i la desigualtat.
En relació a la 27, de suport al dret a decidir de la nació catalana i a la convocatòria
d’un referèndum, el grup municipal de la CUP-Poble Actiu volem reiterar una
vegada més el nostre compromís amb el dret inalienable a la lliure determinació de
tots els pobles del món, inclosa la nació catalana.
Entenem que l’Ajuntament de la segona ciutat més important de Catalunya no pot
restar al marge del procés sobiranista que hores d’ara estem vivint com a catalans i
catalanes. No podem ignorar l’anhel de llibertat de tot un poble.
Per nosaltres la legitimitat de qualsevol poder polític prové del poble. El poble és
lliure i sobirà; cap Constitució, ni cap tribunal pot prohibir el dret a la lliure
determinació d’una nació.
La manca de reconeixement del dret a un referèndum per a l’autodeterminació de
Catalunya, tampoc per als bascos, ni els gallecs, és l’exemple més clar de la manca
de voluntat democràtica de l’Estat espanyol que es nega a acceptar la necessitat
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d’abordar els conflictes polítics des del diàleg i la negociació, i acaba imposant, una
vegada i una altra, el seu domini per la via de la força.
En definitiva, ens trobem davant d’un conflicte històric i de naturalesa política. En
conseqüència, la solució ha de ser també política. Reprimir per la via judicial
l’aspiració de tot un poble a ser lliure no condueix a res, només a endarrerir la
solució definitiva d’un conflicte que ja dura massa temps.
En relació a la 28, moció per a la democràcia i la sobirania local. Des d’aquest grup
també votem a favor de la moció per la democràcia i aquesta sobirania local, en
suport sobretot al Govern de l’Ajuntament de Badalona, i als seus regidors i
regidores i la seva alcaldessa. I volem encoratjar també a l’equip de Govern i al
conjunt de regidores d’aquest Ajuntament de l’Hospitalet a treballar decididament a
favor del dret a l’autodeterminació del poble de Catalunya i a defensar l’autonomia
d’aquests governs municipals enfront les imposicions del poder central de l’Estat.
Gràcies.

SR. MONRÓS IBÁÑEZ (CiU)
Sí. Bon vespre. Benvinguts els companys i amics de l’Assemblea Nacional,
d’Òmnium i de moltes altres entitats i veïns i veïnes que sou aquí presents.
Parlaré primer de les mocions 26 i 28, les quals voto les dues a favor i em centraré
en la moció que parla del dret a decidir.
Avui quan voti aquesta moció, no estic votant només a favor de la gent del Partit
Demòcrata, estic votant en favor de tota aquella gent, dels diferents partits, societat
civil, que volen exercir la democràcia. Que creuen que la democràcia és el sistema
per tirar endavant moltes coses.
I aquí, en aquest Ajuntament, en aquest Ple, per exemple avui votem temes sobre
Cuba i parlàvem de la llibertat de Cuba. Parlàvem de com creiem que no es poden
fer certes pràctiques en parròquies. Parlem d’hipoteques. Parlem de moltes coses. I
parlem de coses que creiem que són justes. I què hi ha més just que poder votar la
decisió de tot un poble, de què volem ser tots? Jo voto a favor del dret a decidir,
voto a favor d’exercir la democràcia, per fer un referèndum a Catalunya. On tothom
pugui tenir veu, tant els del sí a la independència com els del no.
Perquè jo he arribat a la conclusió, després de tot el què s’ha dit, i per això Escòcia
en el seu dia també van fer-ho, o al Canadà, que aquí hi ha un problema més enllà
d’exercir la democràcia. Hi ha alguns que tenen por a perdre aquest referèndum i
aquests no som els que estem a favor del dret a decidir. Els que estem a favor del
dret a decidir a l’únic que tenim por és de no poder exercir la democràcia, i de no
poder decidir si tots els catalans volen o no la independència. Es pot perdre?
Evidentment, però nosaltres volem jugar a aquest joc democràtic. Aquest joc
democràtic que els nostres avantpassats, i ens remuntarem tranquil·lament a la
guerra civil, no van poder fer ni utilitzar. Nosaltres en som hereus d’aquella gent, de
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tota aquesta gent que ha lluitat i de molta gent que en aquests últims 4 o 5 anys
fermament ha lluitat per aquest dret a decidir i ens han abandonat. Per tots ells, per
tota aquesta gent que ha lluitat, crec que nosaltres hem de seguir lluitant per a
poder exercir aquest dret democràtic.
Perquè nosaltres volem exercir la democràcia, i torno a repetir, hem estat votant en
aquest Ple, en aquest Ajuntament, la segona ciutat de Catalunya, mil i una coses
encaminades precisament a poder exercir la democràcia: democràcia participativa.
Doncs quina democràcia més participativa és que tot un poble pugui decidir
democràticament quin és el seu futur. I torno a repetir, per donar l’opció de votar
tant els que creuen que la solució a moltes coses és tenir un país nou com els que
no. Perquè això és democràcia. Que tothom pugui exercir quina és l’opció pel
nostre futur, el del nostre país. Gràcies.

SR. MARTÍN HERMOSÍN (PP)
Gracias. Respecto a la moción número 26, efectivamente las entidades financieras
no tienen derecho a ordenar la ejecución de una hipoteca si esta hipoteca ha sido
titulizada. Efectivamente hay sentencias que van en esta línea, incluso
comunicaciones del Banco de España que en el pasado mes de abril señalaba que
en el caso de un crédito, préstamo con cobertura hipotecada titulizada pues en este
caso la entidad originaria, o sea la que consiguió la operación, deja de ser la parte
acreedora. Eso ya lo establecía la ley 19/1992. Por tanto, entendemos que si ha
habido algún caso o si existe algún caso pues efectivamente se debe de reclamar
porqué están actuando de una manera irregular. No obstante, independientemente
de ello, esta moción va más allá en las competencias de este Pleno y por tanto, nos
abstendremos en el punto 1, 2, 3 y 5 y votaremos a favor del 4, 6 y 7.
Respecto a la 27 y la 28. Pues tampoco vamos a entrar en el debate porqué creo
que ya lo hemos debatido no sé si tres, cuatro o cinco veces ya en lo que llevamos
de legislatura. Les confirmo lo de siempre: que el grupo municipal no entra en
vulneraciones de la legalidad. El futuro político de los catalanes y del resto de
españoles se decide en todos los ámbitos y en todas las instituciones dentro de la
legalidad y acatando las normas, las cuales se pueden cambiar y tienen su
procedimiento para cambiarlas. Y de ahí, pues yo creo que entrar más en un debate
que hemos hablado tantas veces pues es redundar en los mismos argumentos.
Igual la 28, votaremos en contra. Sí que aclarar una cosa: si hay un Ayuntamiento
del Partido Popular por supuesto que se respetará el 11 de setembre y el 12 de
octubre y todas las fiestas que legalmente hayan establecidas. Y las que marque el
estatuto de los trabajadores. Porqué así debe ser y sino pues cambiemos las reglas
del juego y entonces si se puede abrir un festivo pues se puede abrir un festivo y
pueden abrir todos los que deban o permita la ley que abran. Pero porqué nos
guste un día o nos guste otro pues creo que no nos tenemos… no se puede uno
justificar eso en saltarse la ley. En este caso concreto de la 28, es una resolución
judicial y tampoco vamos a entrar más allá. Gracias.
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SRA. GONZÁLEZ MONTES (ICV-EUiA-PIRATES-E)
Respecto a la moció de la transparencia de les titulitzacions hipotecàries pues
estamos ante un truco de los trileros, de nuevo de la banca, de la mala praxis, de
esconder cosas. Bueno, ¿cómo hacemos digamos para tener suficiente liquidez?
Pues nada, nos inventamos aquí una serie de métodos y despistamos.
El tema es que ha sido muy grave porqué este tipo de mala praxis es la que nos ha
llevado, y llevamos toda la noche con el tema de los desalojos y de toda la situación
económica, que ha provocado toda esta burbuja inmobiliaria. Entonces yo espero
que todas estas personas afectadas que se están agrupando y que están pidiendo
que este tipo de titulizaciones, el banco que les está ejecutando los lanzamientos,
no tiene potestad para poder hacerlo.
Y ojalá en algún momento, si hay algún poco de decencia, digamos, en este país y
en otros, estas personas puedan declarar, puedan decir que ha sido declarado nulo
esos lanzamientos porqué esos bancos que han hecho esos lanzamientos no son
titulares de esas hipotecas. Esperemos que esa justicia llegue algún día.
Por lo tanto, votaremos a favor de esta moción.

SRA. CARBALLEIRA PASCUAL (ICV-EUiA-PIRATES-E)
Sobre la moció 27, la moció de suport al dret a decidir de la nació catalana i a la
convocatòria d’un referèndum sobre el futur polític de Catalunya. Com no pot ser
d’una altra manera, nosaltres, el nostre grup, defensa el dret a decidir de Catalunya
i votarà a favor aquesta moció.
Que sí que donem la benvinguda a Junts pel Sí un altre cop a la pantalla del
referèndum, una pantalla que semblava superada però que sembla ser que no
estava tan superada. Per a nosaltres el referèndum és l’únic mecanisme legal i
vinculant que pot exercir la ciutadania de Catalunya per tal d’expressar la seva
voluntat i sense aquest referèndum cap altra actuació té sentit.
Per a nosaltres el primordial, el primer, és que la nació catalana es pugui expressar
en aquest referèndum amb vinculació legal, judicial, amb garanties democràtiques.
Bé, el què hauria de ser un referèndum. No volem retornar a un nou 9-N sinó un
referèndum real on puguem decidir el futur del nostre país.
I per la moció 28, votarem a favor d’aquesta moció. No farem cap altre comentari.

SR. GARCÍA VALLE (CIUTADANS)
Sí. Muy bien. En cuanto a la moción que nos habla de la transparencia, de las
titulizaciones de hipotecas, obviamente sin mirar ninguna sigla porqué entendemos
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que tienen razón, la vamos a apoyar. No nos mueven las siglas para decir sí o no a
una moción, si está bien hecha y si favorece a la ciudadanía.
Salvo en el punto 5, donde dicen algo que es absolutamente absurdo porqué un
juez decano, y mucho menos decano, nada tiene que decir si no es a instancia de
parte por alguna denuncia, porqué no va a estar pendiente de todos los préstamos
hipotecarios que se vayan haciendo en todo el país, porqué es imposible. Por lo
tanto, comunicarle me parece que eso sobraría, pero en cualquier caso, como el
resto de la moción es buena y defiende a las personas de los abusos que han
hecho los bancos y otras entidades, vamos a votar a favor sin mirar en siglas.
Pero en cuanto a la 27 ya tenemos aquí un debate que ya tenemos bastante….

SRA. ALCALDESSA
Perdón Sr. García. La Sra. Secretaria…

SR. GARCÍA VALLE (CIUTADANS)
Esta la voto a favor salvo el punto…

SRA. ALCALDESSA
¿Entera?

SR. GARCÍA VALLE (CIUTADANS)
El punto 5…

SRA. ALCALDESSA
El punto 5 votaría en contra.

SR. GARCÍA VALLE (CIUTADANS)
Efectivamente salvo el voto en contra. Efectivamente.

SRA. ALCALDESSA
El punto 5 en contra. De acuerdo.
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SR. GARCÍA VALLE (CIUTADANS)
Bueno. Ya este debate lo hemos hecho aquí varias veces. Es absurdo. Es decir,
ustedes se empeñan, hacen muy bien, la legitimidad para presentarlo cada vez que
se lo permita la ley, pero es que llevan ustedes mascando el chicle, el mismo chicle,
mucho tiempo ya. Esto es una barbaridad. Pero en fin, sigan ustedes mascando.
Mire, andan ustedes pedaleando en una bicicleta estática que sinceramente yo veo
que no les va a llevar a ninguna parte. Salvo a crear frustración en aquellas
personas de buena fe, que creen en su discurso, porqué ustedes les están
vendiendo una quimera. No les quepa la menor duda.
Mire, la nave a Ítaca solo puede partir si ustedes son capaces de cambiar la
Constitución. Y la Constitución la tenemos que cambiar entre todos. Una
Constitución que, como ustedes bien saben, fue votada por todo el pueblo español
y obviamente el pueblo catalán, porqué es tan español como el de Andalucía o el
de los vascos. Mire, ya está bien. Yo les voy a leer un artículo y verá usted, y no se
puede decir que se votó poco o mucho porqué en Cataluña se votó el 90 %, más
que en el resto de España. Ya se lo he dicho otras veces: fíjense que los catalanes
eran los más constitucionalistas en aquel momento y además también había los
padres de la Constitución, había insignes catalanes. Tengo por aquí: Jordi Solé
Tura, Miquel Roca, todos estos señores, que parece que sabían lo que hacían,
apostaron por una Constitución y fue refrendada por todo el pueblo español, entre
los catalanes que fue ni más ni menos que 2 puntos y pico más que el resto de
españoles. Por tanto,, y ustedes siempre me dicen: yo no la voté, la Constitución es
vieja. Mire, no, no, no, es la más joven, una de las más jóvenes, quizá la más joven
de Europa en este momento.
Las constituciones suelen tener un largo recorrido. Eso no quiere decir que no se
puedan cambiar. Pero necesitan ustedes mayorías, mayorías contando con todos
los españoles. No con una parte de ellos, solo. Si algún día ustedes las consiguen,
yo les garantizo que nosotros como demócratas que somos, vamos a apoyar lo que
diga la Constitución. Y si dice que hay que hacer un referéndum para que Cataluña
tenga independencia, nosotros estaremos de acuerdo como demócratas que
somos. Pero mientras eso no se produzca, nosotros observaremos la ley y la
Constitución porqué no hay estado de derecho si no hay leyes.
De manera que ir por encima del estado de derecho, no conduce más que al
enfrentamiento, a la algarabía, al conflicto y a que los países retrocedan. ¿Por qué?
Porqué del conflicto, de la algarabía, del enfrentamiento, del guerra civilismo no se
vive, no se progresa. Hay que trabajar para entre todos mejorar lo que esté mal.
Mire, romper, no hay que romper nada. Es verdad que hay cosas que están mal y
hay que cambiarlas, pero entre todos creo que tenemos suficiente capacidad para
poder arreglar lo que esté mal. A eso les invito. A arreglar lo que entendamos que
esté mal.
Mire, yo soy partidario de cambiar la Constitución pero no para contentar a los
nacionalismos. Para que sea una mejor Constitución, que abunde en más
democracia y en más participación, todo lo que ustedes quieran. Pero el que yo
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piense así no quiere decir que usted piense de otra forma distinta y quiera
cambiarla para introducir en esa Constitución, esa ley de leyes, pues lo que usted
dice. Si lo consiguen, si llegan ustedes a las urnas y al Parlamento español, que es
la soberanía donde reside de verdad del pueblo español, y se lo voy a decir. Fíjese
lo que pone la Constitución, artículo 1, punto 2 de la Constitución española: “la
soberanía nacional reside en el pueblo español del que emanan los poderes del
Estado”.
Ustedes son pueblo español, ustedes son soberanía española, ustedes votaron la
Constitución, o sus padres, si alguno no ha llegado. Mire, artículo 2, la Constitución
se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación española, patria común e
indivisible de todos los españoles, y reconoce y garantiza el derecho a la autonomía
de las nacionalidades y regiones que la integran y la solidaridad entre todas ellas.
Mire, cuando ustedes están aquí con el discurso permanente para esa buena gente
que se lo cree, y que tiene un sentimiento patrio y que yo sinceramente lo respeto,
ustedes los están engañando, están falseando muchas cosas. Están diciéndoles
que van a vivir mejor, que seguramente cuando ustedes sean independientes va a
fluir el maná y no va a haber que trabajar, que van a tener incluso los mejores
helados, seguramente serán de estos, ¿cómo se llaman?, los Häagen-Dazs, estos,
los mejores. Tengan en cuenta que un pueblo se gana todas estas cosas
trabajando y ningún Gobierno y ninguna forma de gobierno garantiza si la gente…
yo sé que Cataluña, fuera o dentro de España, siempre tendrá éxito. ¿Sabe
porqué? Porqué los catalanes somos trabajadores, somos emprendedores. Eso sí
lo tienen.
Pero al mismo tiempo no podemos perder el concepto de solidarios. Por eso que
una república como la que ustedes propician y dicen, no creo que lo tenga, el
concepto solidario. Y eso quiere decir no estar siempre con España nos roba, por
qué si pagamos más es porqué producimos más y tenemos más. Mire, el discurso
este ya está muy manido, está muy explotado. Les han dado ustedes aquí en este
Ayuntamiento ya varias veces diciéndoles que por ahí no pasa que los que
representamos a la ciudadanía de esta ciudad no estamos por esa labor, estamos
por más democracia. Si hay que cambiar leyes, cámbiense. Y estamos por reparar
o arreglar lo que esté mal. No romperlo. Y la canción de España nos roba no
funciona. Porqué en la república que ustedes quieren seguramente ustedes
también serán solidarios porqué no he visto yo república que sea insolidaria.
De manera que… mire vamos a votar en contra por todo lo que le he dicho. Y
sinceramente, por qué nos sabe mal que ustedes arenguen a la gente y la saquen a
la calle cuando saben que la bicicleta estática no puede partir, salvo a ningún sitio,
porqué está ahí. Tienen que poner en marcha otro mecanismo que es el que desde
la propia Constitución se puede hacer. Cambiar la Constitución. Háganlo. Si pueden
y la soberanía del pueblo español dice que hay que hacerla, los demócratas vamos
a apoyar eso. No les quepa la menor duda. Pero mientras tanto, el estado de
derecho, la Constitución y las leyes son los que tienen que funcionar en este país.
Si ustedes no lo ven así, siento mucho tener que decirles este discurso una vez y
otra, porqué aburrimos a las ovejas. Porqué ustedes están en un sitio, nosotros en
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otro. Ustedes tendrán sus razones y nosotros las nuestras, pero el debate está
como el chicle, que le he dicho al principio, muy mascado. Sigan ustedes
mascándolo e ilusionando a gente para que luego sufran frustración. Será
responsabilidad de ustedes. No les digo nada más. Creo que ha quedado clara la
posición de Ciudadanos.
A partir de aquí la otra moción, más de lo mismo. El Ayuntamiento tiene la
soberanía que tiene, que es ninguna en ese aspecto, porqué la soberanía está
donde está, reside… ustedes retuercen el concepto soberanía. Reside en el
Parlamento español. Aquí lo que hay son transferencias para poder hacer lo que
hacemos, lo que estamos haciendo. Pero soberanía local no existe como tal, como
tal. Podemos hacer lo que estamos haciendo aquí hoy: debatir, hacer propuestas
para cambiar todo lo que hacemos cada día, día a día aquí, para poder contratar
unas cosas, otras. Tienen una autonomía que emana del propio Parlamento catalán
y el español y a partir de ahí, pues sinceramente yo creo que hablar de soberanía
en un municipio… ojalá, ojalá, haya algún día, la Constitución también amparara
una soberanía, porqué no sería malo que los municipios tuvieran un mínimo de
soberanía para poder decidir cosas directamente, para los vecinos a los que está
gobernando, porqué es una política de proximidad que creo que es bueno que
pudiera tener más competencias que las que tiene.
Dicho esto, ahí también vamos a votar que no porqué ustedes confunden y ustedes
saben perfectamente que no existe soberanía, tal y como lo expresan, local. Por lo
tanto pedir estas cosas es exponerse a que les digamos que no. Y la verdad es que
nos sabe mal. Mire, lo de Badalona ha sido un enfrentamiento directo
desobedeciendo a los jueces y si todos hacemos lo mismo, este país se convierte
en algo que a nadie creo que le apetezca, a un enfrentamiento permanente, unos
con otros, desobedeciendo unos las leyes, otros, en función de si le gusta o no le
gusta, obedeciéndolas, y la ley, cuando hay un requerimiento del juez, hay que
cumplirla. Yo no digo que ustedes no combatan las leyes desde la legalidad, desde
la Constitución, desde el convencimiento, llevando a la gente a donde está y reside
la verdadera soberanía, que es en el Parlamento español. Ojalá ustedes sacarán
180 o 200 diputados. Pues ya estaba resuelto el problema. Pero mientras que no
los tengan, tendrán que aceptar ustedes las leyes como cualquier hijo de vecino
porqué sino acabamos como no debemos acabar. Hay que acabar bien. Siempre
bien. Muchas gracias.

SR. CASTRO BORRALLO (PSC-CP)
Sí. Gràcies alcaldessa. Sobre la moció per a la transparència en les titularitzacions
hipotecàries votarem a favor de la moció, excepte el punt 5, que votarem en contra,
que és la comunicació d’aquest acord al jutge degà.
Compartim bona part dels arguments que s’han donat en aquest Ple, arran de la
proposta que ha fet Esquerra Republicana. Estem d’acord amb el plantejament de
que les titularitzacions hipotecàries són una mala pràctica bancària. Una mala
pràctica que, a més a més, genera molta incertesa a la gent que té aquesta
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hipoteca. Perquè un cop aquesta hipoteca és venuda a fons i bonistes, doncs no se
sap al final qui és el propietari de què, i en aquest sentit demanaríem, tal i com diu
la moció, instar el Govern de l’Estat que d’alguna manera reguli aquesta pràctica:
permeti una absoluta transparència per tal de que els titulars de les hipoteques
coneguin exactament qui són els propietaris d’aquests crèdits; qui ha comprat i qui
té part de responsabilitat sobre aquesta hipoteca.
Perquè al final les entitats financeres, els bancs i les caixes que titularitzen, l’únic
que fan són de cobradors de la quota de la hipoteca mensual o la que s’escaigui. I
en aquest sentit, aquí entenem, des d’un punt de vista ciutadà, que pugui haver
aquesta prevenció, aquesta alerta i aquesta manca, d’alguna manera, de control en
el mercat financer. Hi ha una conseqüència important d’aquesta mala pràctica que
és que a l’hora de reclamar l’impagament del deute, és molt difícil saber a qui
t’adreces per tal de reclamar aquests trossos de deute que s’han venut en diferents
partides, o en diferents fons d’inversió o bonistes, fons que estan globalitzats i que,
a més a més, una hipoteca de la ciutat la pot tenir el 10 % un senyor d’un fons de
Tailàndia. Amb la qual cosa entenem que això dóna molta, insisteixo, molta
inseguretat jurídica de cara als titulars d’aquestes hipoteques, i no deixa de ser, des
del nostre punt de vista, un cert abús del sector financer, donada la indefensió que
té, en aquest sentit, el titular de la hipoteca.
Per tant, per a una major transparència, estem d’acord amb el conjunt de la moció i
com he dit abans, excepte el punt cinquè, votem favorablement la resta de punts.
Gracies.

SR. BELVER VALLES (PSC-CP)
Gràcies Sra. Alcaldessa. Respecte al punt número 27, bé com ja s’ha dit són moltes
les vegades que aquesta qüestió d’una manera o una altra, amb un títol o un altre,
amb una versió o una altra, han vingut a debat d’aquest Ajuntament i crec que les
posicions del conjunt dels grups municipals, un a un, també són conegudes i no per
repetides o per insistència, crec que vagin a canviar.
Miri, nosaltres ho hem defensat i ho continuarem defensant. Nosaltres creiem que
ha d’haver-hi un moment en que el poble de Catalunya sigui consultat, això ho hem
dit sempre. I creiem que serà un moment en que es consulti al conjunt del poble
espanyol i en aquell moment nosaltres el què volem és poder debatre sobre amb
quin model continuem la relació amb l’Estat espanyol.
No volem haver de decidir com marxem, no volem marxar. I com no volem marxar,
nosaltres no estem a favor del seu dret a decidir i per tant com no estem a favor del
seu dret a decidir el què creiem que és un error és anar donant voltes i dir: iniciarem
una negociació en que plantejarem fer un referèndum. I si no arribem a un acord el
farem igualment. Un altre 9-N? Un altre? Quants 9-N? No volem generar aquestes
repeticions i per tant votarem en contra d’aquesta moció.
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I respecte de la moció per a la democràcia i la sobirania local. Miri, per mi sap quina
seria una bona notícia per a la sobirania local? Que s’aprovés la llei de finançament
de les administracions locals. Això seria una magnífica notícia per a la sobirania
local. I això és en mans del Govern de la Generalitat. Aquesta seria una magnífica
notícia.
Crec que l’Ajuntament de Badalona o de l’Hospitalet o d’allà on sigui, es reuneixi
amb els representants dels seus treballadors i preguin una decisió respecte de la
seva empresa, no de la ciutat, que l’Ajuntament qui vulgui vingui a treballar el 12
d’octubre. Això no és una qüestió laboral. Això no és una qüestió de sobirania local.
Aquesta és una qüestió de posicionament polític, de “postureo”, que es diu en
aquests moments, i que no serveix absolutament de res.
Escolti, la Generalitat de Catalunya fixa quatre festius locals, fixa el dilluns de
Pasqua, Sant Joan, la diada nacional de Catalunya, l’onze de setembre i el dia de
Sant Esteve. Si algú d’una empresa musulmana decideix que aquestes festivitats,
totes vinculades a l’església catòlica, ell tanca, aquests dies treballa, i tanca uns
altres? I cadascú tenim un calendari laboral? Escolti, aquest país s’ha de governar.
Aquest país ha de ser un país seriós si volem que ens prenguin seriosament. Per
tant, prenguem les decisions seriosament, fem el calendari que considerem que
hem de fer i després el complim tots. Perquè sinó això pot ser un guirigall de
mesures espectaculars.
Perquè l’Ajuntament de Badalona treballarà el dia, el 12 d’octubre? i l’Ajuntament de
l’Hospitalet, obrim el 15 d’agost? No, és que obrim el 12 d’octubre perquè és la
festivitat a nivell estatal. I? Aquest és el motiu? Doncs si aquest és el motiu, no facin
trampes. Estem parlant d’un calendari laboral, no estem parlant d’altres coses. Si no
tenen la valentia de parlar d’altres coses on les han de parlar, doncs callin. Però no
facin trampes amb la gent que està treballant.
A continuació l‟Alcaldessa obre un segon torn d‟intervencions dels grups polítics
municipals que ho desitgin.

SR. GARCÍA I ACERO (ERC-AM)
Sí. Per algunes apreciacions. Bàsicament comentar que no hi ha cap llei, cap llei
que prohibeixi fer un referèndum. Només depèn d’una voluntat política com és
l’exemple que va passar entre Escòcia i el Govern britànic. I a més, ja li he dit més
d’una vegada, el Sr. Francesc de Carreras, que és de Ciutadans, deia també que
era possible fer aquest tipus de referèndum.
També hi ha altres vies, cedeixin les competències per a fer referèndums i el
podrem fer. El problema de vostès és que no reconeixen el dret a decidir dels
ciutadans i ciutadanes de Catalunya. No el reconeixen. I no el reconeixen perquè
vostès tenen por a la democràcia. I com va dir la seva portaveu, no acceptarem mai
un referèndum perquè no ens agradaria que sortís un resultat positiu a la república

…/…

177

catalana. Igualment que es va fer a la transició, quan no es va preguntar si els
ciutadans i ciutadanes volien entre república o monarquia. Perquè al final vostès
tenen por a la democràcia i fan servir aquesta bíblia que interpreten, com és la
Constitució espanyola.
Per altra banda, jo pensava que el Partit del socialistes, almenys estava a favor del
dret a decidir. Hem vist últimament com el president del PSC votava el 9-N i avui el
PSOE votava a favor del suplicatori del Sr. Francesc Homs. Una contradicció,
defensar el dret a decidir, anar a votar, que això és el què han fet militants i grans
dirigents del Partit dels socialistes en aquest referèndum, en aquella consulta
ciutadana. I vostès en el debat amb el PSOE demanen el dret a decidir de
Catalunya. Que es respecti el seu posicionament, que és el què estem demanant
nosaltres. Es a dir, Catalunya és un subjecte polític i com a tal subjecte polític té el
dret a decidir. I si a l’altra banda, a l’Estat espanyol hi ha cap federalista, perquè si
hi ha federalistes únicament existeixen aquí a Catalunya, doncs el federalisme es
basa en plena igualtat. I si significa que en primer lloc si Catalunya en un
referèndum decidís ser independent, posteriorment no hi ha cap problema que si
Espanya es volgués federar amb Catalunya, doncs es consultés una altra vegada
als ciutadans i a les ciutadanes.
Perquè vostès en definitiva, des del Partit dels socialistes, no defensen el dret a
decidir, no defensen Catalunya com un subjecte polític. I diuen que Catalunya som
una nació però que no tenim el dret a decidir i en aquests moments sobre la taula
només hi ha una proposta, una proposta que és la de construir una república
catalana. En cap moment, en cap moment hi ha cap proposta del Govern de l’Estat
espanyol de fer una Espanya federal i veient els resultats de les últimes eleccions
espanyoles, doncs s’ha demostrat que Espanya no té voluntat ni de federar-se, ni
de fer res. I no tingui cap problema: els ciutadans de Catalunya votarem sí o sí. I ho
farem legalment perquè el Parlament de Catalunya és la institució i ja poden posar
querelles, poden imputar gent, poden fer el què vulguin perquè exigirem la
democràcia, i exigirem perquè som demòcrates. Som demòcrates.
I una altra qüestió, Sr. Miguel García. Una cosa molt concreta. Miri, no posi en
qüestió el treball d’aquest grup. Perquè aquest grup presenta més mocions que el
seu grup. És a dir, i només miri: hi ha una diferència molt clara, vostès no presenten
gairebé mocions. Vostès no són a la ciutat perquè la meitat del seu grup, la meitat
del seu grup no viu en aquesta ciutat. Si viu fora de la ciutat i per tant no sap quins
problemes tenen els ciutadans i ciutadanes de l’Hospitalet.

SR. MONRÓS IBÁÑEZ (CiU)
Puc parlar? Gràcies. Ja us ho fareu després home, que em toca a mi.
Anirem a pams. Sr. Fran Belver, vostè abans crec que li ha disgustat el meu vot i el
vot del Partit Demòcrata, en certes coses de municipalitzar, li ha sabut greu o tal.
Doncs a mi m’ha sabut greu una cosa que ha fet el seu grup, que és votar en contra
de la democràcia. Jo li demano perdó humilment des de la meva posició d’un sol
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regidor però jo crec que potser el Partit Socialista li tindria que demanar perdó el dia
de demà a 30.000 persones que van votar el 9-N. Sí? Sí? I a 30.000 i escaig
persones més, que van votar el 27 de setembre formacions polítiques
democràticament pel dret a decidir i per a la independència.
Aquí com veieu, un gran exercit de perilloses persones armades fins les dents que
són independentistes i que senzillament demanen democràcia. Tot el contrari dels
que volen no exercir la democràcia. Jo avui he sentit un discurs d’una persona que
quan ha acabat ho he tingut molt clar: quan tens por a perdre acabes perdent. I
aquest és el problema. Quan tens por a perdre acabes perdent i quan no tens por a
perdre i surts a guanyar, segurament acabes guanyant, democràticament.
A mi quan obro, des de la bíblia fins a la Constitució i el llibre gordo de Petete, a mi
no em diu res absolutament el que hi ha dintre. Perquè aquella constitució, que com
vostè diu, van votar molts catalans, evidentment, perquè creien, van passar una
dictadura, i creien que la millor eina, a l’any 1978, era la Constitució. Però sap què
passa: a mi cap comunitat autònoma de l’Estat espanyol em vindrà a dir què he de
votar o no he de votar o si puc votar a Catalunya.

SR. GARCÍA VALLE (CIUTADANS)
Sí. Vamos a ver. Ustedes están permanentemente, le he dicho antes, con el mismo
chicle dándole venga, y venga y venga, y de alguna forma, yo creo que en el fondo
están aburriendo ya hasta a su propio personal. Porqué cuando dice lo vamos a
hacer sí o sí, a la fuerza y tal y cual. Mire, esto ya pasó. Ya pasó. Y por la fuerza no
se puede hacer nada por qué eso lleva al enfrentamiento y nosotros… mire a veces
hay por ahí quien tiene la tentación de decir disparates. Ustedes a veces eso lo
alientan incluso con los trols que tienen por ahí. Que no tiene uno muy lejos usted,
no lo tiene muy lejos. Poniendo disparates en las redes sociales para llegar al
enfrentamiento. Hablando de que si ahora vienen los tanques, pasa un avión por
ahí aunque sea de paseo, con una pancarta, y dice cuidado que vienen los aviones.
Mire, no, nosotros no queremos aviones, ni queremos tanques.
Lo que queremos es que haya diálogo y cuando a ustedes les llaman al diálogo,
tenemos un ejemplo hace poco: ahora han llamado a su presidente y no ha ido. Se
ha saltado a la torera cuando tiene una responsabilidad por qué nos representa a
todos los catalanes, no solamente a ustedes. Y todos somos de primera, no de
segunda ni tercera. El otro día veía en las redes sociales que ponían uno de estos,
un trol, pero en cualquier caso parece ser que no. Era alguien que estaba
concienciado con la causa separatista. Hay los catalanes, catalanes, los de verdad,
los de siempre, los de siete, ocho o diez apellidos catalanes, como los vascos.
Luego están los charnegos, cuando eso me parece lamentable, y luego están los
otros que ni por asomo. Se refería a los que no somos ni charnegos ni nacidos aquí
en Cataluña.
Mire, el enfrentamiento no conduce a nada y cuando ustedes hacen la bravuconada
de decir lo que acaba de decir: va ser sí o sí; vamos a poner las urnas. Ya las han
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puesto. Mire, el diálogo es la única forma de que los pueblos lleguen a entenderse.
Vayan por ese camino y cuando parece ser que hay quien está dispuesto a
propiciar ese diálogo, como son nuestros partidos, ustedes lo rechazan porqué ya
están en el “o todo o nada”. O a morir o a vivir. Oiga, eso no es forma. Mire, el Sr.
Puigdemont hoy ha ido a Madrid a lo que no le han llamado…

SR. BELVER VALLES (PSC-CP)
Gràcies Sra. Alcaldessa. Ràpid. Diuen: només hi ha una proposta, no, no és cert. Hi
ha més d’una proposta. Nosaltres tenim una proposta que la venim defensant des
de fa molt de temps. Nosaltres tenim una proposta que és reformar la Constitució,
que l’Estat espanyol es constitueixi, sigui un Estat federal i que aquesta Constitució
amb un model federal sigui consultada al conjunt de ciutadans i ciutadanes d’aquest
Estat. Aquesta és la nostra proposta. Vostès em poden dir, que ja ho diuen, que ja
ho han dit: és que a l’altra costat de l’Ebre no hi ha federalistes, i com no hi ha
federalistes, no té sentit defensar aquesta proposta. Si fos per això, convindrà amb
mi, que encara té molt menys sentit, defensar la independència. Perquè
independentistes més enllà de l’Ebre sí que no n’hi ha ni un. Per tant aquest no pot
ser l’argument.
I miri, del PSC es pot dir el què consideri, cadascú pot defensar la posició que sigui.
Que estem en contra de la democràcia no. Nosaltres som demòcrates i ningú ens
donarà lliçons de democràcia. Però també els hi dic una cosa: miri, per a ser
demòcrates una de les coses que ha de haver-hi molt clar, i per això en els estats
democràtics es diu que són estats de dret, és que perquè siguem demòcrates i
perquè hi hagi democràcia, ha d’haver-hi llei. I quan hi ha demòcrates que es
creuen al marge o per sobre de la llei, això té un altre nom que segur que ningú vol
recordar.

SR. GARCÍA I ACERO (ERC-AM)
Per tancar. Bàsicament per a contestar. Mirin són demòcrates abans que
independentistes i votarem perquè som demòcrates i això que li quedi clar. Ni les
seves lleis, ni els seus processos aturaran la democràcia, perquè hi ha una voluntat
doncs monetària, i Sr. Belver, una cosa...

SRA. ALCALDESSA
Sr. García por favor. Por favor. Por favor. Sr. García. Por favor.

SR. GARCÍA I ACERO (ERC-AM)
És habitual que estigui interrompent, no aquí, a les comissions informatives, a les
juntes de portaveus i a qualsevol àmbit perquè no li agrada. Aquí ningú calumnia.
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L’únic que calumnia és vostè. L’únic que calumnia és vostè. Què he calumniat? Què
he calumniat? Però què he dit?

SRA. ALCALDESSA
Sr. García.

SR. GARCÍA I ACERO (ERC-AM)
Què ha dit aquest senyor? Què ha dit aquest senyor?

SRA. ALCALDESSA
Sr. García.

SR. GARCÍA I ACERO (ERC-AM)
Que vostè ha votat a favor d’una moció de la Plataforma d’Afectats de la Hipoteca el
mateix moment que votava en contra la taxa de pisos buits? Això és el què ha dit?
Doncs si és realitat.!! Aquí l’únic que provoca és vostè. L’únic que provoca és vostè.
L’únic que provoca és vostè. I no respecta la paraula.

SRA. ALCALDESSA
Sr. García. A veure, sisplau.

SR. GARCÍA I ACERO (ERC-AM)
Estic parlant jo, no?

SRA. ALCALDESSA
A veure. Entra un i contesta l’altre. Sisplau. Vostè té la paraula. Acabi sisplau.

SR. GARCÍA I ACERO (ERC-AM)
Demanaria que respectés la paraula i no interrompés com sempre està fent a
qualsevol lloc. Perquè no li agrada que parlem. Doncs si no li agrada, estem aquí
per defensar els nostres posicionaments legítims. I miri, nosaltres som xarnegos. I a
part de xarnegos, som independentistes. I això és el què a vostès els hi molesta.
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I per finalitzar, únicament al Sr. Belver. Jo no qüestiono que no siguin demòcrates.
Jo no sé si la reforma d’aquesta Espanya federal la faran amb el Partit Popular
perquè si alguna cosa ha quedat clara en aquestes eleccions, és que hi ha una gran
majoria doncs que no vol aquesta reforma doncs que vostès diuen i a més vostès li
han regalat el Govern al Partit Popular. No vostès com a PSC sinó el PSOE al
govern al Partit Popular que per exemple en cap moment vol fer aquesta reforma
que vostè estan plantejant en aquest moment.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé. Hem finalitzat les mocions d’Esquerra Republicana de Catalunya i passem
a les de Convergència i Unió.

Tancat el debat se sotmeten a votació les mocions números 26, 27 i 28; adoptantse els següents acords:
MOCIÓ 26.- PER
HIPOTECÀRIES.

LA

TRANSPARÈNCIA

EN

LES

TITULITZACIONS

El procés de titulització s’inicia a l’Estat espanyol amb la Llei 2/1981, de 25 de març,
de regulació del mercat hipotecari i es va consolidar amb la Llei 19/1992, de 7 de
juliol, sobre règim de societats i fons de titulització hipotecària, i va arribar al seu
punt màxim l’any 2007, any en què les titulitzacions van sumar al voltant de 140.000
milions d’euros.
Les titulitzacions són processos que suposen la sortida del patrimoni de l’entitat
bancària dels crèdits firmats entre ells i els seus clients, a través dels quals, els
bancs transfereixen els préstecs hipotecaris, però segueixen actuant com a titulars
dels mateixos, tant en la seva relació amb els clients com en via judicial.
Titulitzar és una forma de finançament que suposa la transmissió dels drets de
crèdit a tercers amb tots els riscos per als inversors; però són les entitats financeres
que van subscriure l’escriptura del préstec hipotecari les que inicien execucions
hipotecàries com si fossin la part creditora de la relació contractual, mancant, per
altra banda, de legitimació activa per a fer-ho.
Assumeixen una aparença de legalitat, com és la inscripció registral, encara que
aquesta està mancada de validesa quan ja s’ha transmès el crèdit. La funció dels
bancs, doncs, ha passat a ser la de simples administradors dels cobraments que
origina el préstec, tal com consta en els butlletins d’emissió; cobrar les quotes
mensuals i transferides al fons de titulització, obviant que el nou creditor és el titular
del bo.
Així mateix, la Llei permet que no hi hagi publicitat registral sobre la transferència
d’aquestes inscripcions en el Registre de la Propietat, extrem que han utilitzat les
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entitats financeres per a ocultar aquesta dada que, a pesar de ser totalment real, és
una tasca complicada de demostrar, per culpa de l’opacitat de la tramitació del citat
procediment, de manera que simulen seguint sent els legítims creditors dels
préstecs, a la vegada que inicien al seu propi nom els procediments d’execució
hipotecària.
Al març de 2015, el director del Departament de conducta de mercat i reclamacions
del Banc d’Espanya, va manifestar que “la titulització és un procés financer pel qual
es transformen uns actius líquids (crèdits/préstecs) en títols o valors negociables,
mitjançant la seva cessió a un fons de titulització, qui a la vegada emet uns bons de
titulització per a la seva col·locació entre inversors institucionals. D’aquesta manera,
les entitats venen tot o part dels seus riscos per tal d’obtenir un finançament amb la
que seguir desenvolupant el seu negoci sense necessitat de recórrer a altres vies,
com ampliacions de capital. De conformitat amb la Llei 19/1992, la titulització d’un
préstec suposa que l’entitat que va concedir el mateix, deixa de ser la creditora del
préstec, tot i que conservi per llei la titularitat registral i segueixi mantenint, salvo
pacte en contra, la seva administració...”
Atès que, com a conseqüència del procés de titulització que bancs i caixes han
aplicat a tot tipus de crèdits, especialment a hipoteques, s’ha generat una greu
confusió i, com a conseqüència, absoluta indefensió als hipotecats.
Atès que la Llei 19/1992, de 7 de juliol, sobre Règim de societats i Fons de
titulització, permet que no hi hagi publicitat registral sobre la transferència al
Registre de la Propietat.
Atès que davant d’aquesta situació, cal que les institucions públiques s’impliquin per
tal de tractar de pal·liar l’emergència habitacional d’avui en dia.
Atès que diferents entitats i plataformes contra els desnonaments i en defensa de
l'habitatge digne, com el Moviment 'Ni Dación ni Pago' han reclamat solucions per
posar fi a l'opacitat en les titulitzacions de les hipoteques i acabar amb la
desprotecció dels ciutadans envers les entitats bancàries, que executen drets sobre
bens dels quals no en són titulars.
Atès que diferents municipis catalans, com Barcelona, han donat suport a aquestes
reivindicacions i han aprovat ja mocions similars en aquest sentit.
Per tot això, el grup municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya proposa al Ple
l'adopció dels següents:
ACORDS
Havent estat sotmesa la proposta d‟acord a votació per separat de cadascun dels
punts de la seva part dispositiva, els resultats són els següents:
a) Ha estat aprovat l’acord PRIMER amb 24 vots a favor dels representants del
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PSC-CP, Srs./Sres. Núria Marín Martínez, Francesc J. Belver Valles, Cristian
Alcázar Esteban, José Castro Borrallo, Manuel Brinquis Pérez, José M. García
Mompel, Jaume Graells Veguin, Jesús Husillos Gutierrez, M. Ángeles Sariñena
Hidalgo, Rocío Ramírez Pérez i David Quirós Brito; dels representants de
CIUTADANS, Srs./Sres. Miguel Manuel García Valle, M. Carmen Esteban
Fernández, Rainaldo Ruiz Narvaez i Jesús Amadeo Martín González; dels
representants d’ICV-EUiA-PIRATES-E, Srs./Sres. Ana González Montes,
Juliana Carballeira Pascual i Ivan Nieto Martínez; dels representants d’ERC-AM,
Srs./Sres. Antoni García i Acero i Jorge García i Muñoz; del representant de
CiU, Sr. Jordi Monrós Ibáñez; del representant de la CUP-PA, Sr. Christian
Giménez Marquez; i dels REGIDORS NO ADSCRITS, Srs./Sres. Rafael
Jiménez Ariza i Cristina Santón Ramiro; i amb 3 vots d’abstenció dels
representants del PP, Srs/Sres. Sonia Esplugas González, Pedro Alonso
Navarro i Fco. Javier Martín Hermosín;assistents presents en el moment de la
votació i que literalment diu:
PRIMER.- Instar al Govern espanyol que exigeixi a la Comissión Nacional del
Mercado de Valores que exerceixi com un veritable registre públic, organitzant
els fulls, escriptures i annexos d’actius titulitzats, a fi de poder oferir a les
famílies afectades de forma clara i accessible, la informació i certificació de si la
seva hipoteca ha estat titulitzada i en quin fons d’inversió.
b) Ha estat aprovat l’acord SEGON amb 24 vots a favor dels representants del
PSC-CP, Srs./Sres. Núria Marín Martínez, Francesc J. Belver Valles, Cristian
Alcázar Esteban, José Castro Borrallo, Manuel Brinquis Pérez, José M. García
Mompel, Jaume Graells Veguin, Jesús Husillos Gutierrez, M. Ángeles Sariñena
Hidalgo, Rocío Ramírez Pérez i David Quirós Brito; dels representants de
CIUTADANS, Srs./Sres. Miguel Manuel García Valle, M. Carmen Esteban
Fernández, Rainaldo Ruiz Narvaez i Jesús Amadeo Martín González; dels
representants d’ICV-EUiA-PIRATES-E, Srs./Sres. Ana González Montes,
Juliana Carballeira Pascual i Ivan Nieto Martínez; dels representants d’ERC-AM,
Srs./Sres. Antoni García i Acero i Jorge García i Muñoz; del representant de
CiU, Sr. Jordi Monrós Ibáñez; del representant de la CUP-PA, Sr. Christian
Giménez Marquez; i dels REGIDORS NO ADSCRITS, Srs./Sres. Rafael
Jiménez Ariza i Cristina Santón Ramiro; i amb 3 vots d’abstenció dels
representants del PP, Srs/Sres. Sonia Esplugas González, Pedro Alonso
Navarro i Fco. Javier Martín Hermosín;assistents presents en el moment de la
votació i que literalment diu:
SEGON.- Instar al Govern espanyol a impulsar les modificacions legals
oportunes per tal que es garanteixi el compliment de l’obligació d’inscriure al
Registre de la Propietat la cessió de la titularitat d’un crèdit hipotecari, amb la
finalitat de dotar de major transparència i accessibilitat a la informació referent a
les titulitzacions d’hipoteques i dotar de majors garanties als deutors afectats.
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c) Ha estat aprovat l’acord TERCER amb 24 vots a favor dels representants del
PSC-CP, Srs./Sres. Núria Marín Martínez, Francesc J. Belver Valles, Cristian
Alcázar Esteban, José Castro Borrallo, Manuel Brinquis Pérez, José M. García
Mompel, Jaume Graells Veguin, Jesús Husillos Gutierrez, M. Ángeles Sariñena
Hidalgo, Rocío Ramírez Pérez i David Quirós Brito; dels representants de
CIUTADANS, Srs./Sres. Miguel Manuel García Valle, M. Carmen Esteban
Fernández, Rainaldo Ruiz Narvaez i Jesús Amadeo Martín González; dels
representants d’ICV-EUiA-PIRATES-E, Srs./Sres. Ana González Montes,
Juliana Carballeira Pascual i Ivan Nieto Martínez; dels representants d’ERC-AM,
Srs./Sres. Antoni García i Acero i Jorge García i Muñoz; del representant de
CiU, Sr. Jordi Monrós Ibáñez; del representant de la CUP-PA, Sr. Christian
Giménez Marquez; i dels REGIDORS NO ADSCRITS, Srs./Sres. Rafael
Jiménez Ariza i Cristina Santón Ramiro; i amb 3 vots d’abstenció dels
representants del PP, Srs/Sres. Sonia Esplugas González, Pedro Alonso
Navarro i Fco. Javier Martín Hermosín;assistents presents en el moment de la
votació i que literalment diu:
TERCER.- Sol·licitar a els entitats financeres que publiquin al seu web, al costat
del full i l’escriptura de constitució del fons, la relació d’actius que componen
aquest fons de titulització.
d) S’aprova per unanimitat l’acord QUART, que literalment diu:
QUART.- Incloure a la pàgina web municipal un apartat amb informació sobre el
problema de les titulitzacions, orientacions perquè el consumidor pugui saber si
el seu préstec hipotecari ha estat titularitzat o no per la seva entitat financera i
les mesures d’actuació i protecció, així com promoure des de l’Oficina
d’Habitatge de l'Hospitalet sessions informatives i d’orientació gratuïtes a tots
els districtes.
e) Ha estat REBUTJAT l’acord CINQUÈ amb 15 vots en contra dels
representants del PSC-CP, Srs./Sres. Núria Marín Martínez, Francesc J. Belver
Valles, Cristian Alcázar Esteban, José Castro Borrallo, Manuel Brinquis Pérez,
José M. García Mompel, Jaume Graells Veguin, Jesús Husillos Gutierrez, M.
Ángeles Sariñena Hidalgo, Rocío Ramírez Pérez i David Quirós Brito; dels
representants de CIUTADANS, Srs./Sres. Miguel Manuel García Valle, M.
Carmen Esteban Fernández, Rainaldo Ruiz Narvaez i Jesús Amadeo Martín
González; amb 9 vots a favor dels representants d’ICV-EUiA-PIRATES-E,
Srs./Sres. Ana González Montes, Juliana Carballeira Pascual i Ivan Nieto
Martínez; dels representants d’ERC-AM, Srs./Sres. Antoni García i Acero i
Jorge García i Muñoz; del representant de CiU, Sr. Jordi Monrós Ibáñez; del
representant de la CUP-PA, Sr. Christian Giménez Marquez; i dels REGIDORS
NO ADSCRITS, Srs./Sres. Rafael Jiménez Ariza i Cristina Santón Ramiro; i amb
3 vots d’abstenció dels representants del PP, Srs/Sres. Sonia Esplugas
González, Pedro Alonso Navarro i Fco. Javier Martín Hermosín; assistents
presents en el moment de la votació i que literalment diu:

…/…

185

CINQUÈ.- Comunicar aquests acords al Jutjat degà de l'Hospitalet per a què, si
s’escau, pugui acordar la suspensió dels procediments d’execució fins que cada
entitat financera remeti certificació de si el préstec a executar ha estat titularitzat
o no.
f)

S’aprova per unanimitat l’acord SISÈ, que literalment diu:
SISÈ.- Que l’Ajuntament de l'Hospitalet insti a la Diputació de Barcelona, en el
marc de les seves competències en matèria de consum, així com la Generalitat
de Catalunya, a través d’un servei específic d’OFIDEUTE, perquè atenguin les
sol·licituds que no s’estan atenent dels ciutadans que es trobin en una situació
de llançament hipotecari.

g) S’aprova per unanimitat l’acord SETÈ, que literalment diu:
SETÈ.- Donar trasllat d'aquests acords a les oficines centrals de les entitats
financeres amb sucursals a la nostra ciutat, al Parlament de Catalunya, a les
formacions polítiques, sindicats, associacions veïnals, de consumidors i
plataformes contra els desnonaments i per la defensa del dret a l’habitatge
digne.

Donada la votació per separat dels acords, aquesta moció ha estat aprovada pel
Ple de l‟Ajuntament, amb el següent text literal.
El procés de titulització s’inicia a l’Estat espanyol amb la Llei 2/1981, de 25 de març,
de regulació del mercat hipotecari i es va consolidar amb la Llei 19/1992, de 7 de
juliol, sobre règim de societats i fons de titulització hipotecària, i va arribar al seu
punt màxim l’any 2007, any en què les titulitzacions van sumar al voltant de 140.000
milions d’euros.
Les titulitzacions són processos que suposen la sortida del patrimoni de l’entitat
bancària dels crèdits firmats entre ells i els seus clients, a través dels quals, els
bancs transfereixen els préstecs hipotecaris, però segueixen actuant com a titulars
dels mateixos, tant en la seva relació amb els clients com en via judicial.
Titulitzar és una forma de finançament que suposa la transmissió dels drets de
crèdit a tercers amb tots els riscos per als inversors; però són les entitats financeres
que van subscriure l’escriptura del préstec hipotecari les que inicien execucions
hipotecàries com si fossin la part creditora de la relació contractual, mancant, per
altra banda, de legitimació activa per a fer-ho.
Assumeixen una aparença de legalitat, com és la inscripció registral, encara que
aquesta està mancada de validesa quan ja s’ha transmès el crèdit. La funció dels
bancs, doncs, ha passat a ser la de simples administradors dels cobraments que
origina el préstec, tal com consta en els butlletins d’emissió; cobrar les quotes
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mensuals i transferides al fons de titulització, obviant que el nou creditor és el titular
del bo.
Així mateix, la Llei permet que no hi hagi publicitat registral sobre la transferència
d’aquestes inscripcions en el Registre de la Propietat, extrem que han utilitzat les
entitats financeres per a ocultar aquesta dada que, a pesar de ser totalment real, és
una tasca complicada de demostrar, per culpa de l’opacitat de la tramitació del citat
procediment, de manera que simulen seguint sent els legítims creditors dels
préstecs, a la vegada que inicien al seu propi nom els procediments d’execució
hipotecària.
Al març de 2015, el director del Departament de conducta de mercat i reclamacions
del Banc d’Espanya, va manifestar que “la titulització és un procés financer pel qual
es transformen uns actius líquids (crèdits/préstecs) en títols o valors negociables,
mitjançant la seva cessió a un fons de titulització, qui a la vegada emet uns bons de
titulització per a la seva col·locació entre inversors institucionals. D’aquesta manera,
les entitats venen tot o part dels seus riscos per tal d’obtenir un finançament amb la
que seguir desenvolupant el seu negoci sense necessitat de recórrer a altres vies,
com ampliacions de capital. De conformitat amb la Llei 19/1992, la titulització d’un
préstec suposa que l’entitat que va concedir el mateix, deixa de ser la creditora del
préstec, tot i que conservi per llei la titularitat registral i segueixi mantenint, salvo
pacte en contra, la seva administració...”
Atès que, com a conseqüència del procés de titulització que bancs i caixes han
aplicat a tot tipus de crèdits, especialment a hipoteques, s’ha generat una greu
confusió i, com a conseqüència, absoluta indefensió als hipotecats.
Atès que la Llei 19/1992, de 7 de juliol, sobre Règim de societats i Fons de
titulització, permet que no hi hagi publicitat registral sobre la transferència al
Registre de la Propietat.
Atès que davant d’aquesta situació, cal que les institucions públiques s’impliquin per
tal de tractar de pal·liar l’emergència habitacional d’avui en dia.
Atès que diferents entitats i plataformes contra els desnonaments i en defensa de
l'habitatge digne, com el Moviment 'Ni Dación ni Pago' han reclamat solucions per
posar fi a l'opacitat en les titulitzacions de les hipoteques i acabar amb la
desprotecció dels ciutadans envers les entitats bancàries, que executen drets sobre
bens dels quals no en són titulars.
Atès que diferents municipis catalans, com Barcelona, han donat suport a aquestes
reivindicacions i han aprovat ja mocions similars en aquest sentit.
Per tot això, el grup municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya proposa al Ple
l'adopció dels següents:
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ACORDS
PRIMER.- Instar al Govern espanyol que exigeixi a la Comissión Nacional del
Mercado de Valores que exerceixi com un veritable registre públic, organitzant els
fulls, escriptures i annexos d’actius titulitzats, a fi de poder oferir a les famílies
afectades de forma clara i accessible, la informació i certificació de si la seva
hipoteca ha estat titulitzada i en quin fons d’inversió.
SEGON.- Instar al Govern espanyol a impulsar les modificacions legals oportunes
per tal que es garanteixi el compliment de l’obligació d’inscriure al Registre de la
Propietat la cessió de la titularitat d’un crèdit hipotecari, amb la finalitat de dotar de
major transparència i accessibilitat a la informació referent a les titulitzacions
d’hipoteques i dotar de majors garanties als deutors afectats.
TERCER.- Sol·licitar a els entitats financeres que publiquin al seu web, al costat del
full i l’escriptura de constitució del fons, la relació d’actius que componen aquest
fons de titulització.
QUART.- Incloure a la pàgina web municipal un apartat amb informació sobre el
problema de les titulitzacions, orientacions perquè el consumidor pugui saber si el
seu préstec hipotecari ha estat titularitzat o no per la seva entitat financera i les
mesures d’actuació i protecció, així com promoure des de l’Oficina d’Habitatge de
l'Hospitalet sessions informatives i d’orientació gratuïtes a tots els districtes.
CINQUÈ.- Que l’Ajuntament de l'Hospitalet insti a la Diputació de Barcelona, en el
marc de les seves competències en matèria de consum, així com la Generalitat de
Catalunya, a través d’un servei específic d’OFIDEUTE, perquè atenguin les
sol·licituds que no s’estan atenent dels ciutadans que es trobin en una situació de
llançament hipotecari.
SISÈ.- Donar trasllat d'aquests acords a les oficines centrals de les entitats
financeres amb sucursals a la nostra ciutat, al Parlament de Catalunya, a les
formacions polítiques, sindicats, associacions veïnals, de consumidors i plataformes
contra els desnonaments i per la defensa del dret a l’habitatge digne.
MOCIÓ 27.- DE SUPORT AL DRET A DECIDIR DE LA NACIÓ CATALANA I A
LA CONVOCATÒRIA D’UN REFERENDUM SOBRE EL FUTUR POLÍTIC DE
CATALUNYA.
Malgrat l’esmena “in voce” a l’acord Primer de la part dipositiva, proposada pel
Regidor no adscrit, Sr. Jiménez Ariza, la moció ha estat rebutjada amb 18 vots en
contra dels representants del PSC-CP, Srs./Sres. Núria Marín Martínez, Francesc
J. Belver Valles, Cristian Alcázar Esteban, José Castro Borrallo, Manuel Brinquis
Pérez, José M. García Mompel, Jaume Graells Veguin, Jesús Husillos Gutierrez, M.
Ángeles Sariñena Hidalgo, Rocío Ramírez Pérez i David Quirós Brito; dels
representants de CIUTADANS, Srs./Sres. Miguel Manuel García Valle, M. Carmen
Esteban Fernández, Rainaldo Ruiz Narvaez i Jesús Amadeo Martín González; i
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dels representants del PP, Srs/Sres. Sonia Esplugas González, Pedro Alonso
Navarro i Fco. Javier Martín Hermosín; i amb 9 vots a favor dels representants
d’ICV-EUiA-PIRATES-E, Srs./Sres. Ana González Montes, Juliana Carballeira
Pascual i Ivan Nieto Martínez; dels representants d’ERC-AM, Srs./Sres. Antoni
García i Acero i Jorge García i Muñoz; del representant de CiU, Sr. Jordi Monrós
Ibáñez; del representant de la CUP-PA, Sr. Christian Giménez Marquez; i dels
REGIDORS NO ADSCRITS, Srs./Sres. Rafael Jiménez Ariza i Cristina Santón
Ramiro; assistents presents en el moment de la votació.

MOCIÓ 28.-

PER A LA DEMOCRÀCIA I LA SOBIRANIA LOCAL.

Ha estat rebutjada amb 20 vots en contra dels representants del PSC-CP,
Srs./Sres. Núria Marín Martínez, Francesc J. Belver Valles, Cristian Alcázar
Esteban, José Castro Borrallo, Manuel Brinquis Pérez, José M. García Mompel,
Jaume Graells Veguin, Jesús Husillos Gutierrez, M. Ángeles Sariñena Hidalgo,
Rocío Ramírez Pérez i David Quirós Brito; dels representants de CIUTADANS,
Srs./Sres. Miguel Manuel García Valle, M. Carmen Esteban Fernández, Rainaldo
Ruiz Narvaez i Jesús Amadeo Martín González; dels representants del PP,
Srs/Sres. Sonia Esplugas González, Pedro Alonso Navarro i Fco. Javier Martín
Hermosín; i dels REGIDORS NO ADSCRITS, Srs./Sres. Rafael Jiménez Ariza i
Cristina Santón Ramiro; i amb 7 vots a favor dels representants d’ICV-EUiAPIRATES-E, Srs./Sres. Ana González Montes, Juliana Carballeira Pascual i Ivan
Nieto Martínez; dels representants d’ERC-AM, Srs./Sres. Antoni García i Acero i
Jorge García i Muñoz; del representant de CiU, Sr. Jordi Monrós Ibáñez; i del
representant de la CUP-PA, Sr. Christian Giménez Marquez; assistents presents en
el moment de la votació.
CONVERGÈNCIA I UNIÓ
En relació amb la moció número 29 presentada pel grup polític municipal de
Convergència i Unió, es produeixen les intervencions següents:

SRA. ALCALDESSA
Molt bé. Sr. Monrós.

SR. MONRÓS IBÁÑEZ (CiU)
Sí. Bé, creiem que és una moció en la qual, la moció per aplicar el sistema
d’identificació canina a través de l’extracció de l’ADN de les femtes de gos. És una
moció que té a veure molt amb moltes mocions que hem presentat en el seu dia
envers el civisme i envers la neteja i millora de la ciutat en una sèrie de temes.
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Aquesta moció el què pretén és posar un sistema per evitar que les femtes de gos
provoquin les situacions actuals, en les quals és complicat poder detectar qui és el
propietari del gos i deixar que els propietaris de gossos incívics, torno a repetir,
perquè moltes vegades quan parlem d’això ha de quedar molt clar que com totes
les accions d’incivisme, no tothom que té animals domèstics és incívic amb la seva,
diguéssim, quan els treu a passejar al carrer. I per tant, que quedi molt clar.
Aquesta moció pretén que aprovant aquests acords, que l’acord principal doncs és
aquesta mostra de l’ADN del gos amb les femtes podem detectar doncs aquests
propietaris amb les actituds incíviques que siguin sancionades i tot això com a
solució per poder doncs combatre aquest incivisme, millorar la ciutat en aquests
temes...

SRA. ALCALDESSA
Sí, Sr. Monrós. Un segon, un segon. A veure, demanaria sisplau que qui vulgui
sortir que ho faci però que no parlin dins de la sala. Sr. Monrós.

SR. MONRÓS IBÁÑEZ (CiU)
I per acabar concretant, llegiré els acords que proposem en aquest Ple de
l’Ajuntament.
El primer seria: Incloure aquest projecte com a eix de treball prioritari dins del
procés participatiu, que actualment s’està realitzant amb la ciutadania,
associacions, entitats i consells de districte, per a la redacció de la nova Ordenança
municipal sobre protecció, control i tinença d’animals, així com mesures similars per
tal de corregir conductes incíviques al nostre espai públic.
El segon seria: Continuar l’estudi que actualment està realitzant el Servei de Salut
de l’Ajuntament amb d’altres municipis per tal de tractar d’implementar el projecte
d’empremta genètica de manera conjunta i donar resposta a les demandes socials
del conjunt de municipis que territorialment estem annexats i a qualsevol altre que
es vulgui afegir. Aquest estudi haurà de presentar-se al coneixement de la
ciutadania, associacions, entitats i consells de districte durant el primer trimestre del
2017.
I el tercer: Estudiar quins mecanismes o quines mesures podem com a
administració local implementar per a garantir el cobrament de les multes
interposades tant per incivisme com per tinença de gossos perillosos amb la finalitat
de fer especial incidència en la correcció de comportaments incívics. Aquest estudi
hauria d’estar acabat durant el primer trimestre del 2017.
I el quart i últim acord: Donar trasllat d’aquests acords a les associacions de veïns
de la ciutat, a les associacions animalistes i a les associacions de comerciants i als
Consells de Districte.
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La Sra. Alcaldessa, pel posicionament dels regidors no adscrits i dels grups polítics
municipals, de menor a major representació, dóna la paraula al Sr. Rafael Jiménez
Ariza i a la Sra. Cristina Santón Ramiro i a continuació a la resta de representants
dels grups.

SRA. SANTÓN RAMIRO (REGIDORA NO ADSCRITA)
Gràcies. Bé, com més o menys posen de manifest els acords d’aquesta moció, des
de l’equip de Govern i, en concret, des del servei de salut i la unitat de protecció
animal, portem un any treballant entorn d’aquest projecte, del seu impacte tant
social com econòmic, plantejant els diferents escenaris de viabilitat del mateix i
estudiant ja de forma transversal amb d’altres municipis la implementació d’un
projecte que, més enllà de formar part d’un sistema de sancions a conductes
incíviques, obre també les portes a l’estudi científic de malalties genètiques canines,
que és un camp completament inexplorat fins ara, així com a mesures per combatre
abandonaments, pèrdues, robatoris d’animals que formin part d’aquest cens...
Donat que les iniciatives que proposen des de Convergència, Partit Demòcrata, van
completament en la línea de la feina que s’està portant des de l’equip de Govern,
votarem a favor, posant també en relleu la importància del sistema pel qual s’està
redactant la nova ordenança municipal de protecció, control i tinença d’animals, en
que hi ha un sistema d’aportacions obert actualment, fins el 30 de novembre, a
qualsevol ciutadà de l’Hospitalet. A més s’està treballant de forma paral·lela amb
entitats de caire autonòmic, per tal de poder dotar la nostra ciutat d’una eina
indispensable, viable i que doni certa continuïtat en el temps. Gràcies.

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

SR. GIMÉNEZ MARQUEZ (CUP-PA)
Sí. Som-hi. Bé. Nosaltres votarem en contra de la proposta i ho farem perquè no la
veiem gens clara.
Ens agradaria que aquest tipus de propostes comptessin mínimament amb l’opinió
de propietaris i propietàries de gossos i a la ciutat és difícil. No estan, propietaris i
propietàries de gossos no estan organitzades, no estan associades, de gossos o
d’animals en general. Amb les que hem pogut parlar, molt humilment et comenten
en primer lloc, que per elaborar un banc d'ADN, primer s’haurien de censar tots els
gossos de la ciutat. D’aquesta manera ja estem incloent dins del mateix cens, a
qualsevol dels propietaris i propietàries, sigui quin sigui el seu comportament. Per
no parlar del cost absolutament desproporcionat del projecte que es proposa, en
relació, està clar, als seus possibles beneficis.
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Per molts d’aquests propietaris i propietàries, es criminalitza la tinença responsable
d’animals, amb pràctiques d’aquest estil, ja que totes les propietàries hauran de
passar a identificar el seu gos, per tal d’elaborar aquest nou sistema d’identificació
canina, a través de l’extracció de l’ADN de les femtes dels propis gossos.
L'Ajuntament ja disposa d’un cens de gossos a la ciutat, i encara desconeixem quin
és el nombre total de gossos a L'Hospitalet. I pitjor encara que ho desconeguem,
és que ho desconeixen els propis propietaris i propietàries de gossos.
En relació a les afirmacions que fa el propi text de la moció, sobre la percepció
generalitzada de brutícia als carrers de la ciutat i la recurrent utilització del terme
incivisme, ens agradaria recordar, 11 anys després, ara es compleix el mes que ve,
de l’aprovació de la 1ra Ordenança del Civisme a Barcelona, on ens ha portat
aquesta normativa. Què hem aconseguit amb el desenvolupament i l’aplicació
d’aquesta norma, a multitud de municipis de Catalunya? Per a nosaltres s’ha
demostrat el fracàs estrepitós del seu plantejament, del d’aquesta norma. I arran de
les recents notícies sobre les denúncies presentades, tant per l'ajuntament de
Barcelona com el de Badalona, a l'empresa FCC, concessionària del servei de
neteja i recollida de residus també en aquesta ciutat.
Atesa la gravetat d’aquestes acusacions i donada la similitud en les males praxis
detectades en les dues auditories per part dels dos consistoris; i atès que a més a
més el seu partit té responsabilitats de govern o dóna suport als dos Governs que
han impulsat aquestes reclamacions, des del grup municipal CUP-Poble Actiu ens
agradaria preguntar un parell de qüestions en relació amb això i que creiem que
està molt vinculat amb la temàtica de la pròpia moció:
En primer lloc, si aquest ajuntament, ens agradaria saber, si té en el seu poder
informes que acreditin el control i seguiment objectiu del treball d’aquesta
concessionària, de FCC.
En segon lloc, si aquest ajuntament iniciarà una auditoria pròpia per tal de garantir
que no existeix cap irregularitat en la facturació i en les dades facilitades per la
concessionària, respecte al compliment del contracte de gestió de servei. Creiem
que és cabdal.

SRA. ALCALDESSA
Sr. Giménez. Hi ha un tema que són precs i preguntes. En aquest moment no és el
moment de fer-li preguntes al Govern perquè estem...

SR. GIMÉNEZ MARQUEZ (CUP-PA)
Sí. Bé. Que no les contesti si no vol...
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SRA. ALCALDESSA
...escolti’m un moment. Perquè estem parlant d’una moció presentada per un grup
polític, que és Convergència i en el que el grup socialista s’haurà de posicionar
respecte a aquesta moció. No respecte a les preguntes que vostè realitza d’un altre
tema. Per tant com hi ha un punt que vostè utilitza en cada Ple, que és el 31, que
són precs i preguntes, li demano sisplau que aquestes preguntes les faci en el punt
31 i no en aquest moment.

SR. GIMÉNEZ MARQUEZ (CUP-PA)
Nosaltres fem una intervenció sobre el tema que proposa el grup de Convergència i
creiem que és adient preguntar sobre això en aquesta intervenció.

SRA. ALCALDESSA
Doncs vostè faci el que cregui convenient i ja està.

SR. GIMÉNEZ MARQUEZ (CUP-PA)
Gràcies. Gràcies.
I en tercer lloc, si estan disposats a assumir la seva responsabilitat política en cas
que assegurin o acreditin, responent a aquesta pregunta, que la contracta amb
Foment s'ha complert escrupolosament, durant tots els anys que fa que dura. Això
vol dir, si el responsable polític de l’àrea, en Pepe Castro, està disposat a assumir
responsabilitats polítiques i dimitir, en el cas si arribat el moment es demostra que
durant el seu Govern, durant tots els anys que Foment fa que gestiona aquest
servei, absolutament relacionat, crec que absolutament relacionat amb les femtes
de gos que apareixen als carrers, i que sembla que inunden els nostres carrers i
que són una grandíssima preocupació de molts veïns i veïnes d’aquesta ciutat, si és
que Foment ha incorregut en males praxis, amb un sobre cost del servei per a l'erari
públic o amb pràctiques fraudulentes durant la gestió del servei? Gràcies.

SR. GARCÍA I MUÑOZ (ERC-AM)
Sí. Des d’Esquerra Republicana votarem a favor de la moció.

SR. MARTÍN HERMOSÍN (PP)
Respecto a la moción, nuestra intención también es votarla favorablemente.
Entendemos la buena voluntad de la misma. Creemos que el primer paso,
obviamente, sería el censo obligatorio para todos los animales de la ciudad, a fin de
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poder tener el sistema actualizado. Por qué si no disponemos de este censo pues el
sistema carece de efectividad.
Y del mismo modo, también buscar mecanismos también efectivos para el cobro de
las sanciones que se interpongan porqué actualmente pues cuesta mucho el cobro
de las mismas y eso provoca una situación difícil de entender ante aquellos
ciudadanos que tienen un comportamiento cívico.

SRA. CARBALLEIRA PASCUAL (ICV-EUiA-PIRATES-E)
Per a la moció 29, moció per aplicar el sistema d’identificació canina a través de
l’extracció de l’ADN de les femtes dels gossos, el grup de Canviem l’Hospitalet
s’abstindrà.
Òbviament nosaltres defensem el compliment de l’ordenança de civisme i l’aplicació
dels mecanismes que preveu aquest, en cas d’incompliment. Del que tenim dubtes
és que aquest sigui el millor sistema. L’objectiu sempre és que aquests
comportaments incívics no es tornin a repetir. Tant aquests com d’altres. És a dir,
canviar hàbits i qualsevol que hagi treballat en termes de civisme, d’educació, de
reinserció, etc., sap que els mecanismes sancionadors no eduquen, no canvien
hàbits. L’objectiu no és deixar de fer una acció per por a una multa, l’objectiu és el
respecte al nostre entorn i entendre la ciutat com a part nostre.
Això es fomentaria amb espais adients i adaptats, i polítiques orientades a canviar
aquesta percepció i aquests hàbits. I tenim molts exemples a ciutats properes. Cap
ciutat encara, propera del nostre entorn, encara cap ha aplicat aquest anàlisi
d’ADN. Sí que tenen aplicades altres mesures que són més propositives en aquest
sentit. Si volem ser curosos en aquest tema hem de reconèixer que a l’Hospitalet
tenim un cens elevat d’animals de companyia que el 2015 parlava de 7.565 gossos,
que també sabem segur que no és el cens real, perquè ja a Barcelona el número
que tenen censat són 45.000 i tenen un estudi de que n’hi haurà 70.000 gossos,
més o menys, a la ciutat. Doncs imaginem que aquí pot passar una cosa semblant.
Però també hem de ser conscients que són un petit grup de propietaris, com ja ha
comentat també el Sr. Monrós, un petit grup de propietaris, els que són incívics, els
que fan aquestes accions i que els primers interessats en que els carrers i els llocs
d’esbarjo dels gossos estiguin nets, són els propietaris de gossos que respecten les
normes i que a sobre han de patir les conseqüències i la criminalització del
col·lectiu.
També hem de ser conscients que la política animalista en aquesta ciutat no
existeix. I que seria necessari, com ja hem posat de manifest en reiterades
ocasions, un pla integral de convivència amb els animals, treballat amb entitats de
la ciutat. És a dir, el foment de la tinença responsable i el benestar animal. I aquest
no comença amb les caques al carrer, comença molt abans, abans de tenir un gos
o un animal de companyia. És molt, molt abans. És un canvi de concepció, de
respecte i de convivència amb els altres.
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En tot cas, sobre aquesta proposta concreta que es fa aquí al Ple, ens genera molts
dubtes. Com es pagarà aquest cens? Hem parlat de que només censats tenim
7.565 gossos i seran molts més. També tenint en compte tots els gossos que no
estan censats, doncs tampoc tindran aquesta mostra d’ADN. S’ha de fer un cens
genètic de tots aquests gossos i aquesta mesura tindrà uns costos elevats. També
tindrà costos la recollida de les femtes i el seu posterior anàlisi i el pressupost per
identificar genèticament un cens com el de l’Hospitalet, ha de ser molt, molt elevat.
Ens agradaria saber, quan es fan propostes d’aquest tipus, com es finançarà i si és
una prioritat aquesta inversió. La nostra ciutat està envoltada de molts municipis,
sense barreres, sense fronteres. Hem de tenir en compte que hi ha mobilitat
intermunicipal, és a dir, que hi ha trànsit de persones i també d’animals entre
l’Hospitalet, Barcelona, Esplugues, Cornellà; els municipis que estan al voltant, i no
és difícil veure gossos de l’Hospitalet en un municipi confrontant o a l’inrevés. I la
prova la tenim que fa unes setmanes, quan vam tenir un incident amb un gos que
va sortir de l’Hospitalet, el van agafar a Barcelona, és a dir, aquesta mobilitat
existeix. Llavors aquest cens municipal si no té en compte aquestes circumstàncies,
aquestes variants, tampoc seria del tot efectiu.
Un altre dubte que ens genera és: si ja ens és difícil que els propietaris censin a tots
els gossos, si establim mesures com aquestes, un propietari que ja té incorporat
que serà incívic, creiem que censarà el gos? Jo suposo que no. No el censarà. Si
no el censa ara, si li posem una mostra d’ADN per anar agafant caques pel carrer,
bé pues mucho menos. És a dir, no ho faran.
Avui dia hi ha un sistema de sancions per a aquests actes incívics. El què
m’agradaria saber és quantes sancions es posen per caques al carrer. No sé si la
Guàrdia Urbana es dedica a això o no. Crec que no en tot cas. I si podem... bé, hi
ha moltes queixes dels ciutadans que han vist gossos cagant al terra en aquell
mateix moment i passen agents i no els hi han dit res. Llavors és una realitat que
també existeix a la ciutat. També es poden posar agents cívics, fer un mapa de
brutícia de la ciutat, hi ha zones on es més acusada o no. Hi ha moltes mesures
que es poden fer abans d’aquesta, que no sabem si tindrà efecte i que a sobre
suposa un cost molt elevat.
Per últim, aquest servei s’haurà d’externalitzar, suposem, oi?, que ho portarà una
empresa externa. Una altra cosa que també ens genera dubtes. Pagarem una
contracta a una altra empresa per analitzar aquestes caques de gossos o ho farem
directament l’Ajuntament? Això ens fa pensar, al nostre grup, com ja han dit uns
altres grups i altres cops, i com s’ha comprovat en altres municipis, que
probablement el contracte de neteja també té alguna cosa a veure amb aquesta
situació que pateix la ciutat. En aquest Ajuntament o no s’està complint aquest
contracte, o no en les condicions adequades per a la ciutat.
I contracte... aquest anàlisi d’ADN serà un altre servei més que pagarem també.
Pagarem la neteja, pagarem l’anàlisi de l’ADN de les caques dels gossos. Hem
augmentat, com ja hem vist publicat, les persones, la plantilla que vigila si aquesta
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contracta de neteja es compleix o no. Bé, si anem ficant recursos allà sense sentit i
sense cap estratègia, no aconseguirem res.
També ens agradaria que a la moció no es parli de gossos perillosos sinó de
gossos potencialment perillosos, perquè és una cosa diferent. És important, les
paraules són importants. No és el mateix dir que tu ets perillós, que ets
potencialment perillós, entenc jo.
Però bé, i per tots aquests motius, i la poca concreció que trobem en la moció, el
nostre grup municipal s’abstindrà d’aquesta proposta.

SR. GARCÍA VALLE (CIUTADANS)
Nosotros vamos a votar a favor porqué a ver… Es verdad que se han dicho aquí
cosas que las podríamos compartir pero a mí no me molesta que haya… igual que
no me molesta que esté la Guardia Civil en la carretera porqué yo pienso conducir
con prudencia y haciendo las cosas bien y al contrario me siento defendido, o los
Mossos d’Esquadra, no se enfade nadie. O cualquier agente pues yo creo que los
que creemos que tenemos que cumplir con nuestras obligaciones de civismo y de
recoger las cacas, no tenemos porqué tener ningún miedo a que haya el ADN.
Ahora, sí es cierto que hay que educar también un poco y hay que hacer pedagogía
para que la gente… porqué al margen de esto también habrá quien se deja la caca
ahí, con todo lo que sepa que puedan hacer el ADN y que pueden descubrirlo. Por
lo tanto, yo creo que hayan estos sistemas de control no es malo. Hay que verlos
con seriedad y pensar que las personas que queremos ser cívicas y que queremos
hacer las cosas bien, no le tenemos miedo a los controles porqué queremos cumplir
con lo que mandan las ordenanzas y con el civismo y el respeto a los demás
ciudadanos, no dejar las cacas en la calle para que luego las vayan pisando los
niños y cualquiera.
En cualquier caso sí que recomiendo que, al margen de esto, que por eso es un
control más, que lo vamos a votar a favor, se haga campañas permanentes de
civismo, no solamente por las cacas, sino por muchas más cosas. Porqué lo más
importante es la educación de los ciudadanos y ciudadanas. Por tanto, hagamos
pedagogía de lo que hay que hacer cuando se tiene un animal, cómo hay que
tratarlo, y evidentemente eso seguro que nos va a ayudar muchísimo a que en el
futuro, al margen de que haya ADN o no ADN, para averiguar de quien es la caca,
el propietario de la caca del perro, pues nos va a ayudar a que tengamos la ciudad
más limpia y evidentemente habremos ganado mucho más que sancionando
simplemente.
Por lo tanto, votaremos a favor y eso sí, lo reitero otra vez, vamos a intentar trabajar
mucho la pedagogía, en eso y en las cuestiones de limpieza y de que no se tienen
que tirar papeles a la calle, etc., etc.
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SR. HUSILLOS GUTIÉRREZ (PSC-CP)
Sí. Gràcies Sra. Alcaldessa. Bé, després de les modificacions introduïdes pel Sr.
Monrós, res a dir. De fet, recullen perfectament doncs la dinàmica en la qual s’està
treballant des de l’equip de Govern i bé, en tot cas, sí que posar de relleu que
aquesta ordenança, amb la qual s’està treballant activament, doncs també pretén
superar la visió actual que tenim respecte d’aquesta qüestió i per tant la voluntat és
que s’incorporin més visions de les tradicionals, respecte del fet de la tinença
d’animals tradicional, per entendre’ns.
En tot cas, l’alternativa a la situació actual no és no fer res, com potser es podria
desprendre d’alguna intervenció, sinó que en tot cas s’ha de treballar. I en tot cas
també incidir-hi i compartir que, tal i com, en algun dels acords, ja es planteja,
aquest projecte s’està socialitzant en altres municipis del nostre entorn, i fins i tot
també a l’àrea metropolitana de Barcelona.
Per tant, votarem a favor.
A continuació l‟Alcaldessa obre un segon torn d‟intervencions dels grups polítics
municipals que ho desitgin.

SR. MONRÓS IBÁÑEZ (CiU)
Sí. A veure aquí s’han dit, per part de la CUP-PA, en algun moment ha parlat de
criminalitzar els propietaris dels gossos. No, no, no. Miri, crec que censar els
gossos és una obligació. Crec que quan un té un vehicle, ha de tenir una
assegurança i em sembla que aquí algú feia referència a això. Quan tens un
vehicle, has de tenir una assegurança. I això no vol dir que per tenir un vehicle i una
assegurança vagis incomplint les normes. En tot cas, són normes de protecció per
si causes danys, perquè és un vehicle. Si tens un gos, hi ha una norma que diu que
l’has de censar. Jo no pressuposo que totes les persones que tenen un gos, o mil
altres coses, són incíviques. No. Crec que hi ha gent que a vegades se sent
acusada i no és el cas. El què passa és que l’incivisme, sigui aquest o siguin molts
altres motius d’incivisme, provoca malestar entre la població i provoca a vegades
doncs això, que tinguis que gastar-te diners innecessàriament en tot el tema.
Jo crec que si la gent hi aplica de projecció en el què estem intentant aprovar, és
que potser la inversió d’aquests diners en aquest tema provocarà que el dia de
demà ens estalviem molts diners en la contracta de neteja. O sigui jo m’ho miro
d’una altra manera. Un podrà pensar, bé, si fem això continuarem gastant molts
més diners en un altre, bé, potser en el primer inici sí, però si aquesta mesura
contra l’incivisme, i altres moltes mesures contra l’incivisme, les aconseguim portar
a terme, i aconseguim mitigar aquest incivisme i reduir-lo, segurament amb el temps
aconseguirem que la contracta de neteja no ens gastem part de diners amb netejar
coses reiteradament per actes incívics. Per tant, crec que és una mesura positiva
perquè va encaminada a això. I podríem parlar de les femtes de gos i també
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podríem parlar dels orins dels gossos que seria un altre tema a parlar, que també
causa molts problemes i a lo millor en aquest hi ha més gossos que fan això que no
pas lo altre. I és molt més difícil de solucionar, aparentment, que lo altre.
Per tant jo crec aquí s’ha dit i que nosaltres ja hem fet moltes mocions per incidir en
el tema del civisme. Que el tema de l’incivisme és un tema que és candent en la
societat, en aquesta i en totes, que jo mai plantejo com que sigui un problema de
l’equip de Govern, sinó que al revés, que el que governa es troba amb aquest
problema i l’ha de fer front i que nosaltres hem de ser capaços entre tots, proposar
coses per solucionar-ho.
El grup d’ICV-EiU em deia que jo no concretava. Doncs jo també, abans, he fet una
proposta d’esmena d’un tema perquè a mi m’han dit una quantitat de 800.000 €,
que m’han reconegut que era una quantitat que aleatòriament han posat sobre la
taula perquè els hi semblava bé. Doncs per a mi això, tot i que he votat a favor
d’aquella moció, em semblava una falta de concreció. I en tot cas jo sí que he
proposat una cosa molt concreta, com és fer les mostres d’ADN, diria això. Que té
un cost? Sí, clar, bé. He demanat un estudi. No he imposat res. Moltes vegades
aquí confonem les formes de votar.
No pretenc incomodar a cap associació animalista amb aquest tema. Pretenc que la
ciutat, que la gent que anem pel camí, pels carrers, ens trobem la ciutat neta. Tant
de les femtes de gos com dels papers que es tirin a la paperera, o com una altra
cosa que podríem parlar que també és molt clara, tenim moltes papereres, moltes
papereres a la ciutat. La gent fa cistelles de bàsquet. Encistella les bosses
d’escombreries allà a dintre. O fins i tot, bombones de butà m’hi he trobat. Ostres, i
tenim uns contenidors grandiosos. Però no, és més maco ser incívic i posar la
bossa d’escombraries a la paperera. Posar la bombona de butà a la paperera.
Home, això és incivisme. Podríem parlar de mil casos. O sigui malauradament
tenim un tant per cent d’incivisme molt elevat, doncs l’hem de combatre. Encara que
no agradi. L’hem de combatre. I aquesta és una primera de les propostes que fem i
en farem altres.

SRA. SANTÓN RAMIRO (REGIDORA NO ADSCRITA)
Jo entenc que aquest projecte és un projecte molt complex d’entendre, d’articular i
que genera molts, molts dubtes. Per això portem exactament un any treballant en
aquest sentit. Sí que és certa alguna de les coses que posaven sobre la taula: de la
necessitat de fer-ho conjuntament, amb altres territoris, que creuaven gossets d’una
vorera d’una ciutat a una altra. Precisament per això, actualment ens trobem
treballant amb altres municipis, alguns dels seus colors polítics, que estan recolzant
plenament aquesta iniciativa i que ens estan deixant, doncs liderar una miqueta tot
l’equip de treball.
Comentar diverses cosetes així ràpidament. S’estan fent des de la unitat de
protecció animal, s’estan duent a terme tant polítiques de sensibilització com
d’altres una mica més coercitives per tal de corregir conductes. Només amb
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sensibilització no s’aconsegueix corregir aquestes conductes d’incivisme tant agut,
en algunes zones de la nostra ciutat.
Referent al cost elevat, home... estem estudiant vuit escenaris diferents, amb vuit
costos diferents, amb vuit situacions diferents. Sense tenir cap coneixement sobre
quins són aquests escenaris, parlar ja de costos elevats i de històries vàries, doncs
és una mica donar per suposat coses de les quals doncs es té completa ignorància.
Resumir el projecte en tres minuts de temps és completament impossible. Jo, si
tenen qualsevol dubte, els hi explico perfectament i podem debatre tranquil·lament
sense cap mena de problema. Gràcies.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé. Hi ha cap intervenció més? Sinó quedaria aprovada la moció i passaríem a
l’última de la CUP-PA.

Tancat el debat se sotmet a votació la moció número 29; adoptant-se els següents
acords:
MOCIÓ 29.- PER APLICAR EL SISTEMA D’IDENTIFICACIÓ CANINA A
TRAVÉS DE L’EXTRACCIÓ DE L’ADN DE LES FEMTES DELS GOSSOS.
Es dóna compte de la moció que es transcriu seguidament, i sotmesa a votació
s'aprova amb 23 vots a favor dels representants del PSC-CP, Srs./Sres. Núria
Marín Martínez, Francesc J. Belver Valles, Cristian Alcázar Esteban, José Castro
Borrallo, Manuel Brinquis Pérez, José M. García Mompel, Jaume Graells Veguin,
Jesús Husillos Gutierrez, M. Ángeles Sariñena Hidalgo, Rocío Ramírez Pérez i
David Quirós Brito; dels representants de CIUTADANS, Srs./Sres. Miguel Manuel
García Valle, M. Carmen Esteban Fernández, Rainaldo Ruiz Narvaez i Jesús
Amadeo Martín González; dels representants del PP, Srs/Sres. Sonia Esplugas
González, Pedro Alonso Navarro i Fco. Javier Martín Hermosín; dels representants
d’ERC-AM, Srs./Sres. Antoni García i Acero i Jorge García i Muñoz; i del
representant de CiU, Sr. Jordi Monrós Ibáñez; ; i dels REGIDORS NO ADSCRITS,
Srs./Sres. Rafael Jiménez Ariza i Cristina Santón Ramiro; amb 1 vot en contra del
representant de la CUP-PA, Sr. Christian Giménez Marquez; i amb 3 vots
d’abstenció dels representants d’ICV-EUiA-PIRATES-E, Srs./Sres. Ana González
Montes, Juliana Carballeira Pascual i Ivan Nieto Martínez; assistents presents en el
moment de la votació, adoptant-se els acords que figuren en la seva part
dispositiva:

Des de fa temps, i així ho demostren els diferents baròmetres d'opinió de la ciutat,
la neteja als carrers de l'Hospitalet no és la desitjada per la ciutadania.
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És cert que aquesta manca de neteja sovint ve provocada o es veu agreujada per
l'incivisme que es viu als carrers i places de la nostra ciutat.
Un dels actes incívics que més contribueixen a potenciar la maca de neteja dels
carrers de l'Hospitalet és el fet que alguns propietaris de gossos no recullen la
femta del seu gos.
Aquesta pràctica, que és generalitzada a tots els barris de la ciutat tot i que alguns
presenten més afectació que altres, no només és una pràctica incívica que embruta
els nostres carrers sinó que, a més, pot representar problema higiènic tant pels
humans com pels propis animals.
Darrerament, i fruit de diversos projectes de recerca, diverses empreses s'han
especialitzat en sistemes d'identificació canina a través de l'extracció de l'ADN de la
caca del gos.
Aquest sistema, portat a la pràctica, significaria que les femtes de gos que ara
mateix embruten els nostres carrers tinguessin els noms i els cognoms dels
propietaris incívics que no les han recollit.
D'aquesta manera, aquesta pràctica incívica tan comuna a la nostra ciutat deixaria
de ser "gratuïta" i les subsegüents penalitzacions podrien ser un mecanisme per
conscienciar de la importància del civisme.
És cert que s'han dut a terme moltes campanyes informatives per conscienciar la
ciutadania i fomentar el civisme però també és cert que l'estat dels nostres carrers
demostren que si ve aquestes campanyes són necessàries no són suficients.
La posada en marxa d'aquest sistema que a través de l'anàlisi de la femta de gos
es pot saber l'ADN i es pot multar el propietari incívic, significaria l'aposta decidida
per fer de l'Hospitalet una ciutat cívica i, a la vegada, es vetllaria pel bon estat dels
gossos de la nostra ciutat ja que també permet detectar els paràsits més comuns.
A més, per dur a terme aquest projecte primer és necessari tenir un cens actualitzat
dels gossos de la nostra ciutat fet que pot ser de molta utilitat per conèixer la realitat
del nostre municipi i poder adaptar les conseqüents polítiques públiques que s’hagin
de dur a terme en un futur dins d’aquest àmbit.
Són diversos els ajuntaments del nostre entorn que estan començant a estudiar la
implementació d’aquest nou sistema per lluitar contra l’incivisme entre els
propietaris dels gossos fet que fa que paulatinament es vagi reduint els costos
d’aquest sistema.
Per aquests motius, el grup municipal de Convergència-PDECAT proposa al Ple de
l’Ajuntament de l’Hospitalet l’adopció dels següents acords:
PRIMER.- Incloure aquest projecte com a eix de treball prioritari dins del procés
participatiu, que actualment s’està realitzant amb la ciutadania, associacions,
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entitats i consells de districte, per a la redacció de la nova Ordenança municipal
sobre protecció, control i tinença d’animals, així com mesures similars per tal de
corregir conductes incíviques al nostre espai públic.
SEGON.- Continuar l’estudi que actualment està realitzant el Servei de Salut de
l’Ajuntament amb d’altres municipis per tal de tractar d’implementar el projecte
d’empremta genètica de manera conjunta i donar resposta a les demandes socials
del conjunt de municipis que territorialment estem annexats i a qualsevol altre que
es vulgui afegir. Aquest estudi haurà de presentar-se al coneixement de la
ciutadania, associacions, entitats i consells de districte durant el primer trimestre del
2017.
TERCER.- Estudiar quins mecanismes o quines mesures podem com a
administració local implementar per a garantir el cobrament de les multes
interposades tant per incivisme com per tinença de gossos perillosos amb la finalitat
de fer especial incidència en la correcció de comportaments incívics. Aquest estudi
hauria d’estar acabat durant el primer trimestre del 2017.
QUART.- Donar trasllat d’aquests acords a les associacions de veïns de la ciutat, a
les associacions animalistes i a les associacions de comerciants i als Consells de
Districte.

CANDIDATURA D'UNITAT POPULAR-POBLE ACTIU
En relació amb la moció número 30 presentada pel grup polític municipal de
Candidatura d'Unitat Popular-Poble Actiu, es produeixen les intervencions
següents:

SR. GIMÉNEZ MARQUEZ (CUP-PA)
Perdó. Bé, avui en aquest Ple de novembre, des del grup municipal de la CUP-PA,
som sensibles a les lluites contra les agressions al territori, al nostre entorn més
proper.
Precisament aquest, en aquest cas, el Pla CAUFEC-Porta Barcelona, afecta a una
zona del Parc Natural de Collserola, que fins a l’any 1933 va ser la muntanya
d’aquesta ciutat, la muntanya de l’Hospitalet.
Recomanem encoratjadorament la visita i lectura del blog: L’Hospitalet de Llobregat,
Imatges Retrospectives d’una Ciutat, del qual hem extret una breu explicació
d’aquest fet històric tan desconegut a l’actualitat. Diu:
“Finestrelles, la muntanya perduda al 1933:
Al segle XX el territori de l’Hospitalet de Llobregat va patir vàries retallades, la més
gran va ser la de 1920, quan ens van expropiar més de 909 Ha. de la nostra
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Marina, però al 1933, Barcelona, amb l’excusa d’ampliar la Diagonal, es
va annexar 53 Ha. més, a canvi de:
 el servei d’extinció d’incendis,
 el servei de recollida de gossos,
 el subministrament de vacuna Jenneriana,
 les anàlisis d’aigües potables i de llet,
 el tractament antiràbic per a persones veïnes de l’Hospitalet, infectades,
 reducció dels canons de neteja i conservació del clavegueram de Collblanc i la
Torrassa
 emplaçament d’una col·lectora a la riera Blanca,
 la reparació del ferm de la travessera de les Corts entre la riera Blanca i la
carretera de Madrid a França per la Jonquera
 la supressió del gual existent a la carretera de la Bordeta i la riera Blanca.”
Val a dir que cadascun dels serveis tenia establertes limitacions, condicionants o
taxes, de manera que no es va tractar de contrapartides altruistes. No s’ha
investigat mai el grau de compliment de tots els serveis, remunerats, que havia
de prestar l’Ajuntament de Barcelona als veïns de l’Hospitalet; però consta que hi
va haver retards i incompliments. Per exemple, les obres de la Travessera de les
Corts i del gual entre la carretera de la Bordeta i la riera Blanca, almenys fins el
1945, no havien estat executades. També hi va haver alguna descoordinació en
l’efectivitat dels canons de les clavegueres.
És interessant posar una mica en situació de quina zona del nostre entorn estem
parlant. L'any 1991, com a contrapartida del soterrament de les línies elèctriques a
la zona de Finestrelles-Can Oliveres, s’impulsà el Pla Caufec-Porta Barcelona per
tal de compensar el cost de les obres amb requalificacions dels terrenys. El caràcter
desproporcionat del Pla, que augmentava en un 780 % els metres quadrats a
construir en la zona respecte de l’àrea considerada al Pla General Metropolità del
1976, motivà l’oposició veïnal.
El projecte fou promogut inicialment per la companyia elèctrica Fecsa i per la
societat francesa Cauval, i d’aquí el nom inicial de Caufec. Ja aprovat el projecte,
foren adquirits per la immobiliària Sacresa, alhora que s’hi incorpora la constructora
ACS, prenent després el nom actual de Porta Barcelona.
D’especial impacte visual, són les dues torres de 105 metres d’alçada. Així mateix
també cal remarcar l’impacte econòmic del Centre Comercial projectat a l’àrea de
Ca n’Oliveres. Globalment, el projecte equival al 10% de l’edificació actual de tot
Esplugues, aportant-hi 709 habitatges nous.
El projecte suposa un impacte notable en un espai de transició al límit del Parc de
Collserola, amb la consegüent pèrdua de diversitat i de zones d’alimentació per la
fauna.
Ara, deu anys després de l’aturada del Projecte, en part per l’oposició veïnal i en
part per la fallida d’alguns dels promotors, hi ha la intenció de reprendre les obres
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per les parts teòricament més rendibles: Centre Comercial al costat de Ca
n’Oliveres i habitatges d’alt standing a la part més alta. Els beneficis d’aquestes
operacions hauran de finançar progressivament la totalitat del projecte. Ens sona.
Això, aquí a la ciutat, també ens sona.
Aquest desenvolupament urbanístic conegut com Pla Caufec-Porta Barcelona,
previst per a una zona verda de la que gaudeixen també les veïnes de l’Hospitalet i
de l’Àrea Metropolitana, té molt a veure amb un altre Pla Director Urbanístic com és
el PDU Granvia-Llobregat.
Tots dos suposaran greus agressions al patrimoni natural i significaran importants
conseqüències per a la realitat vital de les persones que viuen tant a Esplugues
com a l’Hospitalet.
L’experiència viscuda amb la crisi immobiliària ens ha ensenyat el perill d’aquestes
operacions que, sense respondre a una planificació sòlida, són més el fruit d’uns
interessos a curt termini, que de la ordenació del territori d'acord amb criteris de
sostenibilitat i equilibri urbanístic.
Per això sol·licitem l’aturada cautelar del Pla Caufec-Porta Barcelona a les
administracions competents, tal i com ha fet el grup municipal de la CUP
d’Esplugues també. Exigim l'actualització dels estudis d'impacte ambiental, viari i
social, incloent-hi un estudi sobre l'impacte del Centre Comercial en el comerç local
d'Esplugues i també de l’Hospitalet.
Treballar per crear una comissió d’estudi i avaluació amb caràcter vinculant entre
les parts interessades per tal d'adaptar el projecte urbanístic, d'acord amb la realitat
actual del municipi d'Esplugues i de l’Àrea Metropolitana de Barcelona en general.
En aquesta comissió han de poder participar en igualtat de condicions, a banda dels
representants de les empreses promotores, Sacresa i ACS, els grups municipals
dels ajuntaments dels municipis limítrofs amb els terrenys afectats pel Pla Caufec,
associacions de veïns i veïnes, associacions de comerciants i com no, la Plataforma
NO al Pla Caufec-Porta Barcelona.
Fomentar per altra banda la informació ciutadana i la participació veïnal en aquest
projecte, fins ara... bé encara avui l’esperen.
I per últim, donar trasllat d’aquests acords al Departament de Territori i
Sostenibilitat, a l'Àrea Metropolitana de Barcelona, Associacions de Veïns tant
d’Esplugues com de l’Hospitalet, a les associacions de comerciants d’un i altre
municipi, als Promotors Sacresa i ACS i a la Plataforma No al Pla Caufec-Porta
Barcelona.
Gràcies.
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Essent les 22:54 hores abandona la sessió la Sra. Núria Marín Martínez,
Alcaldessa-Presidenta, i a partir d‟aquest moment assumeix la presidència la Sr.
José M. García Mompel, 2on Tinent d‟Alcaldia.

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

SR. JIMÉNEZ ARIZA (REGIDOR NO ADSCRIT)
Sí. Abstenció.

SRA. SANTÓN RAMIRO (REGIDORA NO ADSCRITA)
Abstenció.

SR. MONRÓS IBÁÑEZ (CiU)
Abstenció.

SR. GARCÍA I MUÑOZ (ERC-AM)
Des d’Esquerra votarem a favor. Estem en contra del plantejament d’aquest pla pel
que suposa d’especulació, de model de negoci també que posarà en perill el
comerç de la ciutat d’Esplugues.
Tal i com han manifestat els nostres companys, al propi Ple d’Esplugues, també
lamentem com s’ha gestionat per part de l’Ajuntament d’Esplugues i la manca de
diàleg i de participació de la ciutadania en aquest aspecte.
Moltes gràcies.

SR. MARTÍN HERMOSÍN (PP)
Nosotros en esta moción nos abstendremos. Nuestro grupo municipal entiende que
el proyecto, en un futuro, sí que podría suponer un incremento de competencia
comercial en Esplugues y en otros municipios del entorno, pero actualmente ya
tenemos amenazas reales de grandes centros comerciales. En Hospitalet, Gavà,
Viladecans, Sant Boi, Cornellà. Por eso también hemos presentado la moción
expresa en el día de hoy en favor del comercial local y en busca de implicaciones
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del Ayuntamiento para combatir las grandes superficies pero dando apoyo a
comerciantes y herramientas y recursos económicos.
En todo caso, creemos que es el Ayuntamiento de Esplugues quien debe actualizar
un estudio sobre el impacto medioambiental, viario y social.
De la misma manera, nuestro Ayuntamiento y sus representantes pensamos que la
entidad metropolitana debería de solicitar la información necesaria para conocer si
el futuro proyecto tendrá efectos negativos para la ciudad, y solicitar a los técnicos
de la AMB una supervisión de los pasos de este proyecto.

SRA. CARBALLEIRA PASCUAL (ICV-EUiA-PIRATES-E)
Per la moció per aturar el Pla Caufec - Porta BCN, el grup de Canviem l’Hospitalet
votarem a favor, com no pot ser d’una altra manera.
El Pla Caufec és la història d’una mobilització ciutadana que fa 27 anys que dura i
on sempre ens trobaran. És la història d’una especulació. Un terreny al mateix
llindar del parc natural de la Serra de Collserola que disposava de 35.000 m2
d’edificabilitat i que passa a tenir 230.000 m2 amb l’excusa del soterrament d’unes
torres elèctriques d’alta tensió que l’empresa promotora va valorar amb un cost de
45.000 €. I que li van permetre l’aprovació del pla urbanístic per part de
l’Ajuntament, tot multiplicant l’edificabilitat per 7. El cost real del soterrament, però,
va ser, segons la valoració del jutjat, de 7 milions d’euros. Entenem que és un cas
de malbaratament de terrenys en un terme municipal de dimensions molt reduïdes,
com és Esplugues de Llobregat. Una gran part del sòl és urbà i s’ha de tenir una
especial cura amb els espais lliures que encara existeixen.
En els terrenys del Pla Caufec es construiran 600 habitatges d’alt standing, 200
habitatges unifamiliars també d’alt standing, 2 gratacels, un hotel, oficines de gestió
privada de luxe, el centre comercial més gran de la zona i 125 pisos socials. Tot
això amb un pla de mobilitat precari, en un entorn amb una mobilitat complicada i
sense cap declaració d’impacte ambiental seriosa.
A més el Pla Caufec, anomenat també Porta-BCN, edifica a la mateixa ratlla del
parc natural de Collserola que forma part de la xarxa Natura 2000 d’espais naturals
d’interès de la Unió Europea. Sense respectar les zones coixí de transició entre el
parc i la ciutat. El consell consultiu del propi consorci de Collserola ha fet una
proposta demanant a l’Ajuntament d’Esplugues que reconsideri l’edificabilitat
d’aquest pla.
Des del nostre grup municipal entenem que és un pla que especula amb el territori,
que no respecta ni preserva els valors naturals del parc natural de la Serra de
Collserola. Que pretén atraure ciutadania d’un determinat estatus social. Que
perjudica el comerç local i de la comarca. Que no preveu ni centres educatius, ni
ambulatoris, ni hospitals, ni cap tipus d’equipament per a un més que probable
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augment de la població. I que no disposa d’un pla de mobilitat adequat. Una música
que ens sona molt. Igual que passa a la nostra ciutat amb el PDU de la Gran Via.
No acceptarem que posin a la venda la nostra terra i el nostre entorn natural, ni a
l’Hospitalet, ni al Baix Llobregat. El creixement i el desenvolupament han de ser
sostenibles i sobretot respectuosos amb el nostre entorn.
Essent les 23:03 hores, s‟incorpora a la sessió la Sra. Núria Marín Martínez,
Alcaldessa-Presidenta.

SR. GARCÍA VALLE (CIUTADANS)
Bueno. Vamos a ver. Antes se hablaba de soberanía local y demás. Pero parece
ser que aquí ya se ha expresado la soberanía local. Porqué esto es de Esplugues y
parece ser que ahí ya los ciudadanos, incluso la gente y los grupos municipales se
han expresado en esta dirección. Si atendemos a eso, y esa es la única soberanía
que de verdad tenemos, pues retorcer también la palabra porqué eso no es
soberanía en el amplio margen de la palabra. La soberanía es la qué es.
En cualquier caso, nosotros tenemos conocimiento de que nuestro propio grupo allí,
ha votado para que no se revoque la licencia y demás. Sería un poco incongruente
que nosotros votáramos aquí lo contrario. Porqué además es que esto no está
afectando a nuestro territorio. Yo creo que son los ciudadanos de Esplugues los
que tienen que decidir sobre su territorio, y lo que quieren hacer y lo que no quieren
hacer. Eso de alguna manera es respetar un poco la soberanía local, por decirlo de
alguna manera, que ya digo que no existe, pero que por lo menos las decisiones
que puedan tomar los vecinos se puedan traducir en soberanía entre comillas que
no lo es.
Pero en cualquier caso nosotros como respetamos lo que los vecinos digan, y
parece ser que van por otro camino, ¿quién es Hospitalet para meterse en un
terreno que no le toca? Suponemos, por lo que nos han dicho los compañeros, que
las cosas se estaban haciendo, pues, con cierta equidad y que habían estudios y
demás. No lo sé porqué tampoco nosotros lo conocemos de primera mano, ni lo
hemos visto, pero tenemos que fiarnos de quien nos dice que las cosas se están
haciendo bien.
Y otra cuestión. Es verdad que no se tiene especular, la cultura del ladrillo y tal
pero, a ver, en algún sitio habrá que construir también. Porqué si al final no
construimos en ningún sitio, bueno estamos diciendo que tenemos los barrios muy
comprimidos, que hay mucha aglomeración y tal. De alguna manera habrá que
hacer alguna vivienda que otra. Yo no digo que haya que volver a los movimientos
especulativos que trajeron lo que han traído, pero sí que de vez en cuando, hay que
dejar que se construya porqué si hacemos caso a según qué tipo de políticas, pues
hombre a lo mejor hay que construir en Castilla La Mancha que buena falta hace
también, pero aquí hay que construir para lo que hace falta en Cataluña.
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Digo, o que de alguna forma habrá que ser, entre comillas, tolerantes también con
que se construya, eso sí, que se construya bien, que se respete lo que hay que
respetar pero en definitiva no podemos decir a todo lo que sea una construcción,
que no. Por qué si lo hacemos así, al final nos faltarán viviendas. Por lo tanto,
nosotros vamos a votar en contra por qué somos valientes. Podríamos abstenernos
pero entendemos que si nuestro criterio es votar en contra por qué creemos que es
en Esplugues donde se tiene que dilucidar sobre lo que quieren hacer con su
territorio, y no meternos ahí, pues vamos a ser consecuentes con incluso con lo que
han votado nuestros propios compañeros en el Pleno de Esplugues. Muchas
gracias.

SR. BELVER VALLES (PSC-CP)
Gracias Sra. Alcaldesa. Sí. Miren como decía ahora el Sr. García, no, lo razonable
aquello para no meterte en berenjenales es abstenerte, dient allò, és que això és
d’aquí, del poble del costat i per tant nosaltres no hi entrem.
Però sí que hi entrarem perquè em sembla que diuen algunes coses que jo crec
que com a mínim s’ha de tenir una mica de respecte per la gent, com a mínim. I per
la gent que treballa encara més. Clar, vostès fan afirmacions i es queden tan
tranquils. Diuen, l’experiència viscuda en la crisis ens ha ensenyat el perfil
d’aquestes operacions sense respondre a una planificació solida. Perquè no té una
planificació solida? Perquè no li han consultat a vostè?
Escolti, jo estic convençut que el Pla Caufec aquest que vostè diuen aquí, a
Esplugues hi hagut molta gent i molts professionals treballant. Que estarem d’acord
o no, però que hi ha hagut gent i que hi ha hagut una planificació amb la que
coincidirem o no, segur. Però no, aquí dient que la planificació no és solida.
Després diem no, hi ha un estudi mediambiental però no és seriós. Hi ha un estudi
ambiental, bueno. Escolti’m però de veritat, vostès es pensen que el món va
començar quan vostès van néixer? Aquí ja hi havia gent treballant i havia gent amb
una formació i gent, amb la qual es pot discrepar, faltaria més.
Però una cosa és discrepar i una altra cosa és tirar per terra el treball de la gent,
sense tenir en compte i pensant que només vostès saben fer les coses i que la
resta no sabem res. I que tot s’ha fet malament. Doncs no miri, aquí s’han fet moltes
coses i moltes coses bé. A Hospitalet i a Esplugues. I es pot discrepar del pla
Caufec? Evidentment. Es pot discrepar del PDU de la Gran Via de Hospitalet?
Evidentment.
Però per discrepar i per fer una proposta alternativa, no cal posar en qüestió
sempre la professionalitat i el coneixement de la gent que porta molts anys
treballant en aquest país. Perquè això no és just. Això no és just per a aquella gent
que treballa. El què vostès pensin de mi o dels que ens dediquem a això de la
política i no coincidim ideològicament amb vostès, m’és ben bé igual. Però com a
mínim una mica de respecte per a la gent que porta molts anys treballant i ha
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aconseguit que aquest país sigui on és i que vostès puguin ser aquí dient el què
diuen.
En contra.
A continuació l‟Alcaldessa obre un segon torn d‟intervencions dels grups polítics
municipals que ho desitgin.

SR. GIMÉNEZ MARQUEZ (CUP-PA)
Un parell de comentaris, així tampoc no... grandíssima planificació, bé, bàsicament
10 anys després de l’aturada del projecte hem dit, normalment quan un projecte es
planifica més o menys, més o menys acuradament, no acostuma a estar aturat 10
anys. No acostuma. A vegades sí, a vegades és possible que planifiquem molt bé
les coses i després el projecte quedi aturat 10 anys. Bé, probablement d’aquesta
boníssima planificació vingui això: que ara després de 10 anys, volen engegar de
nou el projecte.
Parla de tota la gent, parlava de tota la gent que ha participat de la redacció
d’aquest projecte, dels estudis que porten aquest projecte i de la grandíssima
importància que tenen perquè són molts i fa molts que treballen. Bé, fa els mateixos
anys, els mateixos anys que porten les veïnes d’Esplugues lluitant per aturar aquest
desastre urbanístic.
I entre el què digui i el què presenti el Partit Socialista de Catalunya a Esplugues i el
què diguin les veïnes organitzades des de fa 25 anys en plataformes de lluita contra
agressions al territori, nosaltres ens quedem, sense cap tipus de dubte, amb el què
ens diuen les veïnes organitzades contra el Pla Caufec des de fa 25 anys. Gràcies.

SR. BELVER VALLES (PSC-CP)
Molt ràpid. Un matís. No és un problema del Partit Socialista de Catalunya. Sap qui
va aprovar el Pla Caufec? El va aprovar la Comissió territorial de la Generalitat de
Catalunya, governada per aquells als quals ara vostès els hi aprovaran els
pressupostos.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé. Si no hi ha cap comentari més doncs ens hauríem posicionat sobre la
moció.
Tancat el debat se sotmet a votació la moció número 30; adoptant-se els següents
acords:
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MOCIÓ 30.-

PER ATURAR EL PLA CAUFEC-PORTA BCN.

Ha estat rebutjada amb 15 vots en contra dels representants del PSC-CP,
Srs./Sres. Núria Marín Martínez, Francesc J. Belver Valles, Cristian Alcázar
Esteban, José Castro Borrallo, Manuel Brinquis Pérez, José M. García Mompel,
Jaume Graells Veguin, Jesús Husillos Gutierrez, M. Ángeles Sariñena Hidalgo,
Rocío Ramírez Pérez i David Quirós Brito; dels representants de CIUTADANS,
Srs./Sres. Miguel Manuel García Valle, M. Carmen Esteban Fernández, Rainaldo
Ruiz Narvaez i Jesús Amadeo Martín González; 6 vots a favor dels representants
d’ICV-EUiA-PIRATES-E, Srs./Sres. Ana González Montes, Juliana Carballeira
Pascual i Ivan Nieto Martínez; dels representants d’ERC-AM, Srs./Sres. Antoni
García i Acero i Jorge García i Muñoz; i del representant de la CUP-PA, Sr.
Christian Giménez Marquez; i amb 6 vots d’abstenció dels representants del PP,
Srs/Sres. Sonia Esplugas González, Pedro Alonso Navarro i Fco. Javier Martín
Hermosín; del representant de CiU, Sr. Jordi Monrós Ibáñez; i dels REGIDORS NO
ADSCRITS, Srs./Sres. Rafael Jiménez Ariza i Cristina Santón Ramiro; assistents
presents en el moment de la votació.
PRECS I PREGUNTES

a) Respostes prorrogades a preguntes de Plens anteriors.
ERC


En relació amb la pregunta presentada pel grup polític municipal d’ERC, RGE
número 51753, de 19 de setembre de 2016, consta a la Secretaria General
còpia de la resposta per escrit, efectuada per la regidora de Govern d’Igualtat i
Gent Gran, Sra. M. Ángeles Sariñena Hidalgo, que literalment diu:

“Senyor,
Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre General d‟Entrada
d‟aquest Ajuntament, amb número 51.753 i data 19 de setembre de 2016 i, segons
el que disposa l‟article 55 del Reglament Orgànic del Ple a efectes de què es
contesti en el Ple del dia 27 de setembre de 2016, en relació a la Concessió del
Servei de bar al Casal d‟avis de Pubilla Casas i de la que havíem sol·licitat
pròrroga, dir-vos què:
La contractació pública és el procediment pel qual un ens del sector públic
selecciona la persona física o jurídica que ha d‟executar una obra, prestar un servei
o subministrar un bé, per satisfer una finalitat pública.
La contractació administrativa tracta els procediments per a seleccionar i adjudicar
un contracte i el seguiment de la seva execució. La Llei que ho regula és el Reial
Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s‟aprova el Text refós de la
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Llei de Contractes del Sector Públic (TRLCSP) adaptat a la legislació comunitària
europea.
La contractació pública té com a principis: la llibertat d‟accés a les licitacions, la
publicitat i transparència dels procediments, la concurrència, la no discriminació i la
igualtat entre els candidats per a poder garantir, entre altres, la lliure competència i
la selecció de l‟oferta econòmicament més avantatjosa.
Per tot això hem de dir, que el procediment de contractació per la licitació a la qual
fa referència la pregunta s‟ajusta als requeriments regulats per la llei de contractes
del sector públics, que els plecs tècnics i administratius han estat publicats, tal com
estableix el procediment i es poden consultar al perfil del contractant, així com als
diferents butlletins oficials i a les taules de contractació en les quals hi ha
representació dels grups polítics municipals.
Que tal com es pot consultar al perfil de contractant a la Seu Electrónica
l‟adjudicatari de la concessió ha estat l‟empresa SOGUISA RESTAURACIÓN SL.
Així mateix, l‟empresa adjudicatària crearà dos llocs de treball per la prestació del
servei, amb persones residents a la ciutat.
Que aquesta concessió té com objecte la prestació del servei de Bar-Cafeteria del
Casal per a la Gent Gran i que el plec de condicions tècniques determina les
característiques del servei i les condicions de prestació del mateix, donades les
característiques del mateix.
Que els licitadors coneixen les condicions de la contractació pública i dins
d‟aquestes condicions, signen contracte amb coneixement de la durada del
contracte i possibilitat de prorrogues del mateix. I que en el procés de licitació, fan
una oferta econòmica i l‟execució del contracte es fa a risc i ventura del contractant.
La finalitat de l‟administració es donar un servei amb eficàcia, eficiència i màxima
qualitat pel ciutadà alhora que es genera activitat econòmica i inserció laboral.
Atentament,”
CUP-POBLE ACTIU


En relació amb la pregunta formulada oralment en el Ple ordinari de 27 de
setembre de 2016, pel regidor del grup polític municipal CUP-Poble Actiu, Sr.
Christian Giménez Márquez, consta a la Secretaria General còpia de la resposta
per escrit, efectuada pel Tinent d’Alcaldia de l’Àrea de Benestar i Drets Socials,
Sr. Cristian Alcázar Esteban, que literalment diu:

“Senyor,
Respecte a la pregunta que vau fer durant el passat Ple, de data 27 de setembre de
2016, i 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 dia 25 d‟octubre de
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2016, referent a l‟adjudicació del bar-restaurant del camp de municipal de futbol del
Provençana, i de la qual vam demanar pròrroga.
Us comuniquem que l‟esmentat expedient està inclòs, per a la seva aprovació, a
l‟ordre del dia de la Junta de Govern Local prevista pel proper dia 13 de desembre
de 2016. Per tal que es puguin realitzar els tràmits necessaris per procedir a la nova
adjudicació del contracte.
Ben atentament,”
b) Preguntes i respostes que s’han formulat en temps i forma.
CIUTADANS
Per part dels regidors del grup polític municipal de Ciutadans, d’acord amb el que
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 20
d’octubre de 2016 i, per tant, amb més de 6 dies hàbils anteriors a la celebració del
Ple.
Aquesta pregunta als efectes de constar a l’Acta de la sessió, es transcriu
literalment:

1.- RGE núm. 58565, de 20 d’octubre de 2016
“Conocer la previsión de actuaciones municipales y/o si está prevista alguna
edificación (pública o privada) en el solar situado entre la calle Aprestadora y la
calle Amadeu Torner, que actualmente se está utilizando como parking por los
vecinos. Si la respuesta es positiva les solicito también conocer los plazos
previstos.”

En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup polític municipal de
Ciutadans, consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada
pel regidor de Benestar Social, Sr. Jesús Husillos Gutiérrez, que literalment diu:
“Senyor,
Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre General d‟Entrada
d‟aquest Ajuntament, amb número 58.565 i data 20 d‟octubre de 2016 i, segons el
que disposa l‟article 55 del Reglament Orgànic del Ple a efectes de què es contesti
en el Ple del dia 22 de novembre de 2016, en relació a la previsió de les actuacions
en el solar de c. Aprestadora i c. Amadeu Torner, dir-vos que es necessari sol·licitar
pròrroga per recavar la informació.
Atentament,”

…/…

211

PP
Per part dels regidors del grup polític municipal del Partit Popular, d’acord amb el
que disposa l’article 55.4 del Reglament Orgànic del Ple, s’han formulat en temps i
forma 8 preguntes per escrit que han tingut entrada en el Registre General els dies
27 d’octubre, 2 i 3 de novembre de 2016 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. 59965, de 27 d’octubre de 2016
“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 22 de noviembre de 2016.
Este regidor y su grupo municipal solicitan:
1.- Un Informe explicativo sobre los supuestos abusos denunciados por la
Asociación Contra Abusos Funerarios sobre las tarifas injustificadas en los
servicios funerarios de la ciudad y los motivos por los cuales, supuestamente,
el Ayuntamiento incumple el artículo nº3 de la Ley Catalana sobre la
información y difusión de las tarifas de precios.
2.- Si el Ayuntamiento cumple con la Directiva 2006/123/CE y la Ley 2/1997
sobre la eliminación de todas las trabas y barreras a la libre competencia en
los servicios funerarios.”

En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup polític municipal del Partit
Popular, consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada
pel Tinent d’alcaldia de l’Àrea d’Espai Públic, Habitatge, Urbanisme i Sostenibilitat,
Sr. José Castro Borrallo, que literalment diu:
“Respecto de la pregunta presentada en el Registro General de Entrada de este
Ayuntamiento con el número 59965 y fecha 27 de octubre de 2016, según lo que
dispone el artículo 55 del Reglamento Orgánico del Pleno a efectos de que sea
contestada en el Pleno Ordinario que se celebrará el próximo día 22 de noviembre
de 2016, en relación a servicios funerarios, le informo:
Los precios públicos de la operadora que ostenta la concesión municipal de
prestación de servicios funerarios se encuentran publicados en la página web del
Ayuntamiento (ordenanzas fiscales, precios públicos y tasas).
En cuanto a las operadoras que actúan de forma independiente, está previsto
solicitarles la elaboración de un catálogo de precios y servicios, que también
publicaremos en la web municipal.
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El Ayuntamiento de l‟Hospitalet cumple todas las disposiciones legales y todas sus
actuaciones van acompañadas del preceptivo informe jurídico.
Atentamente,”
2.-RGE núm. 59968, de 27 d’octubre de 2016
“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 22 de noviembre de 2016.
Este regidor y su grupo municipal solicitan conocer:
1. ¿Cuál es la previsión para la finalización de la isla peatonal de la C/Progrés?
¿Cómo se quedara el diseño del tráfico rodado en toda la zona? ¿Se
bonificará a los comerciantes por las obras y las molestias ocasionadas por
la falta de acceso de los establecimientos?”

En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup polític municipal del Partit
Popular, consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada
pel Tinent d’alcaldia de l’Àrea d’Espai Públic, Habitatge, Urbanisme i Sostenibilitat,
Sr. José Castro Borrallo, que literalment diu:
“Respecto de la pregunta presentada en el Registro General de Entrada de este
Ayuntamiento con el número 59968 y fecha 27 de octubre de 2016, según lo que
dispone el artículo 55 del Reglamento Orgánico del Pleno a efectos de que sea
contestada en el Pleno Ordinario que se celebrará el próximo día 22 de noviembre
de 2016, en relación a la isla peatonal del C/. Progrés, le informo:
Se han planificado las actuaciones de forma que los comercios sufran el menor
impacto posible, con vistas a la campaña de Navidad. Para ello se ejecutan las
obras en dos fases, la primera está previsto que finalice antes de Navidad (primera
quincena de diciembre), y la segunda se inicia a principios de febrero (respetando la
campaña de rebajas) y está previsto que finalice antes del verano.
No se impide el acceso a los comercios, ni a los aparcamientos i/o zonas de carga y
descarga, excepto en momentos concretos y muy puntuales que se notifican con
antelación. No está prevista ninguna bonificación, puesto que en ningún momento
se paraliza la actividad comercial.
En cuanto al diseño del tráfico rodado en la zona, disponemos de la información y le
sugerimos celebrar una comparecencia para facilitársela.
Atentamente,”
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3.-RGE núm. 59969, de 27 d’octubre de 2016
“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 22 de noviembre de 2016.
Solicitamos información sobre los desperfectos ocasionados en la C/Teide y el
motivo por el cual el Ayuntamiento no ha reparado las señales rotas por los actos
vandálicos.”

En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup polític municipal del Partit
Popular, consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada
pel Tinent d’alcaldia de l’Àrea d’Espai Públic, Habitatge, Urbanisme i Sostenibilitat,
Sr. José Castro Borrallo, que literalment diu:
“Respecto de la pregunta presentada en el Registro General de Entrada de este
Ayuntamiento con el número 59969 y fecha 27 de octubre de 2016, según lo que
dispone el artículo 55 del Reglamento Orgánico del Pleno a efectos de que sea
contestada en el Pleno Ordinario que se celebrará el próximo día 22 de noviembre
de 2016, en relación a desperfectos en C/. Teide, le informo:
No nos consta ningún acto vandálico en C/. Teide.
En cuanto a desperfectos en señalización, el día 19 de octubre, por aviso de
Guardia Urbana, se generó una incidencia por presencia de una señal caída en C/.
Teide, 26. El día 21 de programó su reposición, y la incidencia se dio por finalizada
el día 25.
Atentamente,”
4.-RGE núm. 60874, de 2 de novembre de 2016
“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 22 de noviembre de 2016.
Este regidor solicita conocer:


Cuál es la cifra de absentismo escolar por barrios y centros educativos
durante los años 2014, 2015 y durante este año 2016.”

En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup polític municipal del Partit
Popular, consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada
pel Tinent d’alcaldia i regidor d’Educació, Sr. Jaume Graells Veguin, que literalment
diu:
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“Senyor,
Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre General d‟Entrada
d‟aquest Ajuntament, amb número 60874 i data 2 de novembre i, segons el que
disposa l‟article 55 del Reglament Orgànic de Ple a efectes de què sigui contestada
en el Ple Ordinari que se celebrarà el dia 22 de novembre de 2016, en relació a
quina és la xifra d’absentisme escolar per barris i centres educatius durant els
anys 2014, 2015 i durant aquest any 2016:
Li adjuntem un informe del nostre responsable tècnic amb les dades del treball
realitzat per l‟Ajuntament de l‟Hospitalet en els darrers tres cursos per atendre els
casos d‟absentisme escolar en el municipi. Les dades detallades del grau
d‟absentisme individualitzat de cada alumne i de cada centre pertanyen al
Departament d‟Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.
Ben atentament,
INFORME
Assumpte: Absentisme escolar
Sobre l‟assumpte de referència s‟informa el següent:


La Generalitat de Catalunya, a través del Departament d‟Ensenyament i amb la
col·laboració dels ajuntaments vetlla pel compliment de l‟escolaritat obligatòria.



El Departament d‟Ensenyament i l‟Ajuntament van elaborar conjuntament i amb
la complicitat i participació de la comunitat educativa de la ciutat, el “Pla de
Millora de l‟Escolaritat: Prevenció i atenció a l‟absentisme escolar” (www.lh.cat/educacio/394287_1.aspx) amb l‟objectiu de “Fomentar la plena
escolarització de tots els infants i adolescents de l‟Hospitalet, reduint al màxim
l‟absentisme escolar durant les etapes d‟educació infantil, educació primària i
educació secundària obligatòria”.



El Ple municipal, en sessió de 28 d‟abril del 2015, es va donar per assabentat
del Pla de Millora de l‟escolaritat: Prevenció i atenció a l‟absentisme escolar .



La Regidoria d‟Educació, a través de les tècniques de suport educatiu a
l‟absentisme (TSEA) i de les comissions socioeducatives dels centres on son
convidades a participar, disposa de les dades d‟intervenció següents:

CURS
ESCOLAR

Alumnat en
seguiment/intervenció a
les Comissions
socioeducatives

Alumnat que ha
requerit
intervenció
directa de la
Tècnica de
suport educatiu
absentisme

Escolarització
total ciutat
Ensenyament
obligatori
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2013/2014
1210
126
2014/2015
1102
179
Font: Memòria comissió representativa interinstitucional del PEE


27.956
28.256

La posada en marxa del Pla, les eines, estratègies i protocols que aporta i el
marc de col·laboració entre els administracions implicades està afavorint el
treball de prevenció i atenció de l‟absentisme i l‟aportació d‟unes primeres dades
que a mesura que el Pla es desenvolupi i sigui assumit pels centres permetrà,
en un futur, que la Regidoria disposi de xifres més precises sobre absentisme.
El curs 2015/2016, ha permès una sistematització i recollida de dades més
precisa. Les xifres i ítems són els següents:

Curs 2015/2016


Tècniques de suport educatiu absentisme escolar
Nombre de casos derivats.......................... 151
Tipologia Dept. d‟Ensenyament
o
o
o
o
o

Retards:.
Absentisme puntual
Absentisme moderat
Absentisme regular
Absentisme crònic

Resultats de la intervenció
o Reincorporació total
o Millora
o Sense canvis

13 casos (9%).
14 casos ( 9%)
20 casos (13%)
40 casos (27%).
64 casos (42%).

21%
22%
57%

Nombre d‟intervencions de les tècniques se suport educatiu absentisme a les
comissions socioeducatives
o 221 intervencions.
El nombre total d‟alumnat escolaritzat a la ciutat en ensenyaments obligatoris és
de 28.506 .


Intervenció de la promotora escolar del poble gitano
o
o
o

Nombre de reunions de coordinació centres
Nombre de seguiment de casos
Nombre d‟acompanyaments alumnat

85
46
5”
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5.-RGE núm. 60876, de 2 de novembre de 2016
“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 22 de noviembre de 2016.
Este regidor solicita conocer:


Cuantos agentes cívicos hay en la plantilla en el Ayuntamiento
actualmente.”

En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup polític municipal del Partit
Popular, consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada
pel Tinent d’alcaldia de l’Àrea de Seguretat, Convivència i Civisme, Sr. José Maria
García Mompel, que literalment diu:
“Señor,
Respecto a la pregunta que ha presentado en el Registro General de entrada
con número 60876 y de fecha 2/11/2016, y según lo que dispone el artículo 55
del Reglamento Orgánico del Pleno, a efectos de que sea contestada en el
Pleno Ordinario que se celebrará el próximo día 22/11/2016 en relación a:
“Cuantos agentes cívicos hay en la plantilla en el Ayuntamiento actualmente.”
Respuesta:
No existe ninguno contratado en plantilla. Las cuatro personas contratadas como
agentes cívicos, lo son mediante un contrato con una empresa externa.
Atentamente,”
6.-RGE núm. 60877, de 2 de novembre de 2016
“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 22 de noviembre de 2016.
Este regidor solicita conocer:


Cuál es el número de familias extranjeras con plaza en escoles bressol
en L‟Hospitalet, especificando nacionalidad y porcentaje sobre el total de
plazas, en el curso 2015-16.”

En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup polític municipal del Partit
Popular, consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada
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pel Tinent d’alcaldia i regidor d’Educació, Sr. Jaume Graells Veguin, que literalment
diu:
“Senyor,
Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre General d‟Entrada
d‟aquest Ajuntament, amb número 60877 i data 2 de novembre i, segons el que
disposa l‟article 55 del Reglament Orgànic de Ple a efectes de què sigui contestada
en el Ple Ordinari que se celebrarà el dia 22 de novembre de 2016, en relació a
quin és el nombre de famílies estrangeres amb plaça en escoles bressol a
L’Hospitalet, especificant nacionalitat i percentatge sobre el total de places,
en el curs 2015-16, em plau informar-li que:
Aquesta és una dada que es desconeix per part de la regidoria d‟Educació, ja què
aquesta dada no se sol·licita a l‟imprès de formalització de la matrícula a les
escoles bressol de titularitat municipal i, per tant, no queda registrada la informació
que sol·liciten. Li envio en fitxer adjunt una còpia escanejada de l‟imprès de
matrícula de les escoles bressol municipals.
Respecte a la resta d‟escoles bressol de titularitat del Departament d‟Ensenyament,
de les escoles bressol i llar d‟infants sense ànim de lucre subvencionades per
l‟Ajuntament i les bressol privades sense subvenció, l‟Ajuntament no disposa
d‟aquesta informació.
Ben atentament,”
7.-RGE núm. 60879, de 2 de novembre de 2016
“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 22 de noviembre de 2016.
Este regidor solicita conocer:


Qué acciones está llevando a cabo el Ayuntamiento para el fomento y
apoyo a la familia durante el año 2016.”

En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup polític municipal del Partit
Popular, consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada
pel regidor de Benestar Social, Sr. Jesús Husillos Gutiérrez, que literalment diu:
“Senyor,
Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre General d‟Entrada
d‟aquest Ajuntament, amb número 60879 i data 2 de novembre de 2016 i, segons el
que disposa l‟article 55 del Reglament Orgànic del Ple a efectes de què es contesti
en el Ple del dia 22 de novembre de 2016, en relació a “les accions que està portant
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l‟Ajuntament per al foment i recolzament a la família durant l‟any 2016” dir-vos què,
aquestes venen reflectides al Pla d‟Actuació Municipal, i més concretament es
descriuen al primer objectiu de ciutat: garantir l‟accés als drets socials bàsics de
tota la ciutadania.
Atentament,”

8.-RGE núm. 61424, de 3 de novembre de 2016
“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 22 de noviembre de 2016.
En relación al “Bar R AFRICANO” de la calle Congost sobre el número 13, este
regidor y su grupo municipal solicitan:


Conocer si dispone de la correspondiente licencia.



Cuáles han sido las actuaciones administrativas, inspecciones y actuaciones
policiales llevadas a cabo en los últimos 4 años en relación a este bar.



Así mismo solicitamos una copia de todo.”

En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup polític municipal del Partit
Popular, consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada
pel Tinent d’alcaldia de l’Àrea de Seguretat, Convivència i Civisme, Sr. José Maria
García Mompel, que literalment diu:
“Señor,
Respecto a la pregunta que ha presentado en el Registro General de entrada
con número 61424 y de fecha 3/11/2016, y según lo que dispone el artículo 55
del Reglamento Orgánico del Pleno, a efectos de que sea contestada en el
Pleno Ordinario que se celebrará el próximo día 22/11/2016 en relación a: “En
relación al “Bar R Africano” de la calle Congost sobre el número 13,”
Respuesta:
El área de Espai Públic, Habitatge, Urbanisme i Sostenibilitat, indica que esta
actividad dispone de la correspondiente licencia. El actual titular está al frente de la
actividad desde el año 2003.
Asimismo, desde el Departamento de Actividades Regladas, no se ha realizado
ninguna actuación respecto de esta actividad en los últimos 4 años, pues no ha
habido ninguna solicitud al respecto, ni del titular ni de terceros, de competencia de
este departamento.
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Por lo que respecta al área de Seguridad, Convivencia y Civismo hacer constar que
en los últimos 4 años se han recibido 32 incidencias. A causa del número de
incidencias recibidas el bar ha registrado un seguimiento por parte de la Unidad de
tratamiento de conflictos de la Guardia urbana, lo cual ha derivado en 140
actuaciones que comprenden controles de ruido, mediciones de nivel sonoro,
inspecciones técnicas, inspecciones rutinarias documentales, entrevistas con los
vecinos (puerta a puerta), reuniones vecinales conjuntas, así como también
entrevistas personales en dependencias de la Unidad de Convivencia y Civismo
con vecinos y responsable del bar.
Asimismo se han realizado 5 inspecciones por diferentes causas, como aislamiento
acústico, sonoridad y ruido exterior.
Como consecuencia de las inspecciones se incoaron expedientes de medidas
correctoras que se subsanaron adecuadamente y en el plazo indicado.
Por último y con la finalidad de que usted pueda visualizar el expediente solicitado
le citamos para una comparecencia, a la cual le agradeceremos nos pida día y
hora.
Atentamente,”

ERC
Per part dels regidors del grup polític municipal d’Esquerra Republicana de
Catalunya, d’acord amb el que disposa l’article 55.4 del Reglament Orgànic del Ple,
s’han formulat en temps i forma 8 preguntes per escrit que han tingut entrada en el
Registre General els dies 18, 19, 21, 28 d’octubre, 3 i 11 de novembre de 2016, 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. 57708, de 18 d’octubre de 2016
“Antoni Garcia, Portaveu del Grup Polític d‟Esquerra Republicana de Catalunya,
d‟acord amb allò que disposa l‟article 55 del Reglament del Ple de l‟Ajuntament de
L‟Hospitalet de Llobregat, presenta al Registre General la següent pregunta, a fi
efecte de que sigui contestada en el proper Ple ordinari.
Alguns veïns de Santa Eulàlia ens han fet arribar les seves queixes sobre una nova
botiga d‟animals ubicada en el carrer Anselm Clavé, 13.
En aquesta botiga, es mostren animals en gàbies-aparador, vulnerant la Llei
22/2003, de 4 de juliol, de Protecció dels Animals: Article 24.1 apartat e) on diu:
"e) Mantenir els animals en un lloc adequat dins l'establiment i no exhibir-los als
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aparadors de les botigues. Aquests animals han d'ésser allotjats, abeurats i
alimentats correctament. Els gossos i els gats han d'estar identificats, i també els
altres exemplars d'espècies la identificació de les quals sigui obligatòria."
Al Grup Municipal d‟Esquerra Republicana de Catalunya, ens agradaria saber:
1) El Govern Municipal te constància d‟aquest fet?
2) El Govern Municipal pensa realitzar alguna intervenció per a resoldre aquest
problema?”
En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup polític municipal d’Esquerra
Republicana de Catalunya, consta a la Secretaria General còpia de la resposta per
escrit, efectuada pel regidor de Benestar Social, Sr. Jesús Husillos Gutiérrez, que
literalment diu:
“Senyor,
Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre General d‟Entrada
d‟aquest Ajuntament, amb número 57708 i data 18 d‟octubre de 2016 i, segons el
que disposa l‟article 55 del Reglament Orgànic del Ple a efectes de què es contesti
en el Ple del dia 22 de novembre de 2016, en relació a queixes de veïns sobre una
nova botiga d‟animals ubicada al carrer Anselm Clavé, 13, dir-vos què:


El 2/11/16, es va realitzar inspecció per part del Negociat de Protecció
d‟Animals del Servei de Salut, conjuntament amb la Secció de Llicència
d‟Activitats del Servei d‟Urbanisme i Activitats de l‟Àrea d‟Espai Públic,
Habitatge, Urbanisme i Sostenibilitat. Es va aixecar acta d‟inspecció, constatant
que els animals no es troben a l‟aparador. L‟autorització de la Generalitat com a
nucli zoològic era correcta i es va donar un termini de 2 dies per a presentar la
correcta documentació dels animals.



El 4/11/16, es va realitzar
d‟animals. Es va aixecar
immobilització dels animals
Catalunya i que per tant no
tramitació pertinent i es va
correctament.

inspecció per part del Negociat de Protecció
acta d‟inspecció que incloïa requeriment i
amb microxip no registrat a la Generalitat de
era correcte. El mateix dia es va dur a terme la
aixecar la immobilització dels animals registrats

Atentament,”
2.- RGE núm. 57710, de 18 d’octubre de 2016
“Antoni Garcia, Portaveu del Grup Polític d‟Esquerra Republicana de Catalunya,
d‟acord amb allò que disposa l‟article 55 del Reglament del Ple de l‟Ajuntament de
L‟Hospitalet de Llobregat, presenta al Registre General la següent pregunta, a fi
efecte de que sigui contestada en el proper Ple ordinari.
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Alguns veïns del Gornal ens han fet arribar les seves queixes sobre el parc situat
entre Gran via, carrer Ciències, carrer Salvador Espriu i carrer Miguel Hernández.
Aquests veïns es queixen de què en aquest parc no hi ha cap mena de màquines
per a fer esport com hi ha en altres parcs de la ciutat.
Al Grup Municipal d‟Esquerra Republicana de Catalunya, ens agradaria saber si el
Govern Municipal té prevista la instal·lació d‟aquestes màquines?”
En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup polític municipal d’Esquerra
Republicana de Catalunya, consta a la Secretaria General còpia de la resposta per
escrit, efectuada pel Tinent d’alcaldia de l’Àrea d’Espai Públic, Habitatge,
Urbanisme i Sostenibilitat, Sr. José Castro Borrallo, que literalment diu:
“Respecte a la pregunta presentada en el Registre d‟entrada d‟aquest Ajuntament
amb número 57710 i data 18 d‟octubre de 2016, segons el que disposa l‟article 55
del Reglament Orgànic del Ple a efectes de què sigui contestada en el Ple Ordinari
que se celebrarà el proper dia 22 de novembre de 2016, en relació al Parc de la
Granvia de l‟Hospitalet, l‟informo:
Els aparells gimnàstics per a persones adultes que existeixen a diferents indrets de
la Ciutat, que és al que suposem que es refereixen, es troben situats en parcs amb
instal·lació de jocs infantils i en llocs propers a casals i residències per a gent gran.
El Parc de la Granvia de l‟Hospitalet no compta amb zona de jocs infantils i no es
troba prop de cap equipament per a gent gran, per la qual cosa no s‟ha valorat la
instal·lació d‟aquest tipus d‟elements.
Atentament,”
3.- RGE núm. 57873, de 18 d’octubre de 2016
“Antoni Garcia, Portaveu del Grup Polític d‟Esquerra Republicana de Catalunya,
d‟acord amb allò que disposa l‟article 55 del Reglament del Ple de l‟Ajuntament de
L‟Hospitalet de Llobregat, presenta al Registre General la següent pregunta, a fi
efecte de que sigui contestada en el proper Ple ordinari.
Hem rebut queixa d‟uns veïns sobre els serveis funeraris.
Aquestes queixes van en el sentit de la manca d‟informació sobre la totalitat de
preus i serveis. Per una banda aquestes queixes al·leguen que no van rebre ni se‟ls
va informar sobre el catàleg complet de preus, i que només van rebre informació
dels serveis de preu mitjà i alt, ometent la resta de serveis de preus baixos, com per
exemple el „serveis integrals‟ taxats, cosa que va acabar en la contractació de
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serveis molt més cars. També es queixen de què aquesta informació no està
penjada en cap lloc públic i visible de les instal·lacions.
El Grup Municipal d‟ERC li pregunta al Govern Municipal:
1.

El Govern té coneixement d‟aquestes pràctiques comercials abusives?

2.

El Govern té prevista alguna intervenció per a garantir que tots els
usuaris dels serveis funeraris rebin correctament tota la informació
sobre preus i serveis?

3.

El Govern disposa de l‟ordenança de serveis funeraris adaptada a la Llei
2/1997?

4.

A banda dels preus públics, el Govern ha publicat l‟ordenança de
serveis funeraris, i si és així, on es troba?”

En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup polític municipal d’Esquerra
Republicana de Catalunya, consta a la Secretaria General còpia de la resposta per
escrit, efectuada pel Tinent d’alcaldia de l’Àrea d’Espai Públic, Habitatge,
Urbanisme i Sostenibilitat, Sr. José Castro Borrallo, que literalment diu:
“Respecte a la pregunta presentada en el Registre d‟entrada d‟aquest Ajuntament
amb número 57873 i data 18 d‟octubre de 2016, segons el que disposa l‟article 55
del Reglament Orgànic del Ple a efectes de què sigui contestada en el Ple Ordinari
que se celebrarà el proper dia 22 de novembre de 2016, en relació a queixa de
veïns sobre els serveis funeraris, l‟informo:
Tenim constància únicament d‟una queixa respecte d‟aquest tema, que es va
resoldre en el seu moment.
L‟Ajuntament té previst sol·licitar a les operadores privades de serveis funeraris la
elaboració d‟un catàleg de preus i serveis, que ha d‟estar col·locat en lloc ben
visible a les seves dependències. També està previst publicar aquesta informació a
la web municipal. Actualment està publicada la informació de preus públics de la
operadora que ostenta la concessió municipal (ordenances fiscals, preus públics i
taxes).
L‟Ajuntament ha iniciat el procediment per la modificació i adequació, tal com
preveu la llei, del seu Reglament Municipal dels Serveis Funeraris, publicat al BOP
en data 7 de juliol de 1998, així com el Reglament del Cementiri Municipal, publicat
al BOP en data 2 de març de 2002, vigents a dia d‟avui, mitjançant una Comissió
Tècnica de redacció de l‟avantprojecte, tal com estableix la Llei 39/2015 d‟1 octubre,
de Procediment administratiu Comú.
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Tal com preveu l‟esmentada Llei, es publicarà al web municipal la voluntat de iniciar
el procés de participació dels ciutadans/nes, col·lectius i/o associacions
interessades, abans de la seva tramitació i aprovació definitiva.
Tot això li ha estat comunicat a l‟entitat ”Asociación contra abusos funerarios”.
Atentament,”

4.- RGE núm. 58053, de 19 d’octubre de 2016
“Antoni Garcia, Portaveu del Grup Polític d‟Esquerra Republicana de Catalunya,
d‟acord amb allò que disposa l‟article 55 del Reglament del Ple de l‟Ajuntament de
L‟Hospitalet de Llobregat, presenta al Registre General la següent pregunta, a fi
efecte de que sigui contestada en el proper Ple ordinari.
El passat 11 d‟abril de 2016, aquest grup municipal va celebrar una reunió amb els
responsables del Museu d‟Història. En aquesta reunió ens vam interessar per l‟estat
del patrimoni del museu, l‟estat de conservació, magatzems, etc. I vam rebre
informació –entre altres temes- sobre l‟ampliació dels magatzems del museu.
El Grup Municipal d‟ERC pregunta al Govern Municipal:
1. S‟ha trobat un espai per ampliar els magatzems del Museu d‟Història de
l‟Hospitalet?
2. En cas afirmatiu, on està ubicat aquest magatzem?
3. Quin cost té aquest magatzem?
4. A quina empresa, societat o persona s‟ha llogat aquest espai?”
En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup polític municipal d’Esquerra
Republicana de Catalunya, consta a la Secretaria General còpia de la resposta per
escrit, efectuada pel regidor de Cultura, Sr. David Quirós Brito, que literalment diu:
“Senyor,
Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre General d‟Entrada
d‟aquest Ajuntament, amb número 58053 de data 19 d‟octubre de 2016, segons el
que disposa l‟article 55 del Reglament Orgànic del Ple a efectes de que sigui
contestada en el Ple Ordinari que se celebrarà el dia 29 de novembre de 2016,
referent als magatzems del Museu, on en el seu tenor literal diu:
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Em plau informar-vos que totes aquestes preguntes tenen resposta a l‟acord de la
Junta de Govern Local número U060100/01133 de data 29/07/2016.
Cordialment,”

5.- RGE núm. 58718, de 21 d’octubre de 2016
“Antoni Garcia, Portaveu del Grup Polític d‟Esquerra Republicana de Catalunya,
d‟acord amb allò que disposa l‟article 55 del Reglament del Ple de l‟Ajuntament de
L‟Hospitalet de Llobregat, presenta al Registre General la següent pregunta, a fi
efecte de que sigui contestada en el proper Ple ordinari.
Alguns veïns del carrer Penyíscola, ens han fet arribar la seva queixa sobre l‟estat
de neteja del seu carrer. En concret es queixen de què aquest en carrer no es
neteja mai amb mànega d‟aigua. Que quan plou queda ple de sorra provinent del
parc de Can Cluset. Que no es netegen les males herbes dels escocells dels
arbres. Que per causa de l‟incivisme, alguns escocells estan plens de restes de
menjar per als animals, etc.
El Grup Municipal d‟ERC pregunta:
1.

El Govern Municipal en té coneixement d‟aquesta situació?

2.

Quines actuacions té previstes el Govern per a resoldre aquests
problemes?”

En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup polític municipal d’Esquerra
Republicana de Catalunya, consta a la Secretaria General còpia de la resposta per
escrit, efectuada pel Tinent d’alcaldia de l’Àrea d’Espai Públic, Habitatge,
Urbanisme i Sostenibilitat, Sr. José Castro Borrallo, que literalment diu:
“Respecte a la pregunta presentada en el Registre d‟entrada d‟aquest Ajuntament
amb número 58718 i data 21 d‟octubre de 2016, segons el que disposa l‟article 55
del Reglament Orgànic del Ple a efectes de què sigui contestada en el Ple Ordinari
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que se celebrarà el proper dia 22 de novembre de 2016, en relació a la neteja del C.
Peñíscola, l‟informo dels serveis de neteja que es presten al C/. Peñíscola:
Escombrada manual de dilluns a diumenge, en horari de matí.
Servei d‟hidroneteja determinat pel servei d‟inspecció, en funció de les necessitats.
Pel que fa a la neteja de males herbes dels escocells, cada any, com a mínim un
cop i com a màxim dos, es fa mitjançant plans d‟ocupació a tota la ciutat.
Recentment s‟ha realitzat aquesta actuació al C. Peñíscola.
Atentament,”

6.- RGE núm. 60364, de 28 d’octubre de 2016
“Antoni Garcia, Portaveu del Grup Polític d‟Esquerra Republicana de Catalunya,
d‟acord amb allò que disposa l‟article 55 del Reglament del Ple de l‟Ajuntament de
L‟Hospitalet de Llobregat, presenta al Registre General la següent pregunta, a fi
efecte de que sigui contestada en el proper Ple ordinari.
Ens ha arribat una queixa de la Sra. G.G.C. referida al procés de selecció de
personal pel pla d‟ocupació de suport a la primera ocupació de l‟Ajuntament.
En aquesta queixa ens diu que ha presentat recurs demanant la nul·litat del procés,
mitjançant carta registrada el 13 d‟octubre de 2016 amb el núm. d‟entrada 57.089
(Que adjuntem aquí)
El Grup Municipal d‟ERC voldria:
1.

Conèixer quines respostes ha donat el Govern Municipal a cada una de
les 5 sol·licituds realitzades per la persona interessada.

2.

Veure l‟expedient complet d‟aquest procés de selecció.”

En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup polític municipal d’Esquerra
Republicana de Catalunya, consta a la Secretaria General còpia de la resposta per
escrit, efectuada pel Tinent d’alcaldia de l’Àrea de Coordinació, Planificació,
Desenvolupament Econòmic i Ocupació, Sr. Francesc J. Belver i Vallès, que
literalment diu:
“Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre d‟entrada d‟aquest
Ajuntament amb número 60.364 i data 28 d‟octubre de 2016, segons el que disposa
l‟article 55 del Reglament Orgànic del Ple, en relació a la queixa de la senyora
G.G.C. referida al procés de selecció de personal pel pla d‟ocupació de suport a la
primera ocupació de l‟Ajuntament, us comunico el següent:
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1) En data, 4 de novembre de 2016, R.G.G. va emetre l‟informe que literalment
reproduïm a continuació:
Sra. G.G.C.
Carrer Pedró, 2, 4t-3a
Martorell
08760 Barcelona
Bon dia,
El present escrit es resposta al presentat per vostè al registre general d‟aquest
Ajuntament de L‟Hospitalet de Llobregat en data 13/10/2016 (número 57089), relatiu
a la seva participació en la convocatòria del Pla d‟Ocupació de suport a la primera
ocupació, dins del Programa complementari de foment de l‟ocupació i de suport a la
integració social, en el marc del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”,
subvencionat per la Diputació de Barcelona.
Abreujadament, al vostre escrit es sol·licita:
-

-

L‟aturament del procediment ja que, segons exposeu, no s‟han respectat els
terminis previstos inicialment per a la realització de l‟entrevista desprès
d‟atendre les possibles reclamacions respecte a la presentació dels
documents requerits (titulació, expedient acadèmic, DNI, informe de vida
laboral i CV).
Que es doni publicitat a l‟objectiu, durada i tipologia de l‟entrevista.
Que es manifesti el nom dels membres del tribunal del selecció de personal i
la seva capacitat d‟obrar de conformitat amb l‟EBEP per poder exercir, en el
seu cas, el dret a recusació.

En relació amb les seves sol·licituds cal indicar el següent:




En data 29/9/2016 es va publicar anunci al que es manifesta que el període de
presentació de reclamacions davant l‟incompliment de la presentació dels
documents requerits abastava des del 6/10/2016 fins al 13/10/2016. Així mateix
es publicitava que el 19/10/2016 es publicaria nou anunci relatiu a les persones
preseleccionades (per haver
presentat correctament la documentació) i
s‟indicaria el lloc, data i hora per celebrar l‟entrevista.
Mitjançant anunci del 6/10/2016 es determinava que les entrevistes tindrien lloc
els dies 10, 11, 13, 17 i 18 d‟octubre. La raó per la qual es va poder avançar
l‟entrevista és que ja en aquell moment (6/10/2016) s‟havia efectuat l‟anàlisi de
la documentació presentada pels participants. D‟aquest anàlisi es va poder
verificar:
 Que les persones que complien amb els requisits exigits havien aportat
la totalitat de la documentació requerida i no requerien cap tipus de
subsanació.
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Que les persones que no complien amb els requisits (com ara l‟edat, la
situació d‟atur, la titulació exigida i l‟experiència laboral prèvia) no són
objecte de possible subsanació. No obstant, van tenir del 06 al 13
d‟octubre per presentar qualsevol al·legació.

En conseqüència, no existia cap impediment per poder avançar les entrevistes,
amb el factor afegit de que els serveis municipals van comunicar a tots els
candidats que continuaven en el procediment (mitjançant correu electrònic i
trucada telefònica) d‟aquest avançament. Aquesta circumstància és reconeguda
per vostè al seu escrit, indicant que el 6/10/2016 va rebre aquestes
comunicacions. Cal dir que també es va informar d‟aquest avançament a
l‟anunci publicat amb data 6/10/2016.
L‟avançament de les entrevistes no va perjudicar a cap dels participants en el
procediment i no va provocar cap tipus d‟indefensió. Al contrari, ha permès una
millora en el procediment de selecció i contractació del personal participant en el
Pla d‟Ocupació, una anticipació de les seves prestacions i del compliment del
programa subvencionat.
Així mateix informem que, tal i com s‟indicava a l‟anunci del dia 6/10/2016, el dia
19/10/2016 es va publicar la llista definitiva de persones que formaven part del
procés de selecció, respectant en tot moment els temps establerts.
Igualment les persones que van realitzar les entrevistes van tenir els dies 28 i 31
d‟octubre per sol·licitar qualsevol al·legació, tal i com s‟indica a la llista
provisional de persones seleccionades com a titulars i reserves publicada en
data 27/10/2016.


Sobre les seves sol·licituds envers de l‟entrevista i determinació del tribunal, cal
indicar que la participació en els programes de foment de l‟ocupació no pot estar
subjecte a la regulació continguda a l‟art. 55 i següents del text refós de la Llei
de l‟Estatut Bàsic de l‟Empleat Públic (EBEP), aprovat pel Reial Decret
Legislatiu 5/2015, de 30 d‟octubre. La finalitat d‟aquest tipus de programes i de
les contractacions de personal que se‟n deriven no és la prestació de serveis
públics, sinó el foment de l‟ocupació i la inserció en el mercat laboral; en
conseqüència no és aplicable ni l‟art. 60 sobre òrgans de selecció ni l‟art. 61
sobre sistemes de selecció, ambdós preceptes de l‟EBEP.
Els participants no han d‟acreditar els seus mèrits i capacitat per ocupar un lloc
de treball a l‟Administració Pública. La selecció s‟efectua perquè els recursos
són limitats, les places disponibles venen determinades per les convocatòries
dels programes i, malauradament (donat l‟actual situació del mercat de treball),
hi ha més persones inscrites a l‟atur que contractacions possibles.
Tal i com s‟indica a l‟anunci de la convocatòria amb data 14/9/2016 un dels
requisits d‟accés era “No haver tingut mai un contracte laboral vinculat a les
sortides professionals de la titulació requerida pel lloc de treball sol·licitat a
excepció de pràctiques en empresa, beques i/o voluntariat”, però sí una titulació
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adient pel desenvolupament del mateix. És per això que l‟entrevista respon a
competències transversals, instrumentals així com un coneixement bàsic de
l‟àmbit local on es executarà aquest programa.
La regulació dels plans d‟ocupació està composta per la següent normativa:
-

-

La Llei d‟Ocupació, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 3/2015, de 23
d‟octubre.
La Llei 13/2015, del 9 de juliol, d‟ordenació del sistema d‟ocupació i del
Servei Públic d‟Ocupació de Catalunya (SOC).
El “Programa complementari de foment de l‟ocupació i de suport a la
integració social”, el seu règim de concertació i la concessió d‟ajuts, en el
marc del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”, publicat al BOP de
Barcelona el 21/3/2016.
L‟art. 14 de l‟Acord Sectorial de condicions laborals, regulador de la selecció
de personal i aplicable al personal contractat per a la promoció de l‟ocupació
de l‟Ajuntament de L‟Hospitalet, signat amb els representants sindicals i
aprovat pel Ple de l‟Ajuntament en sessió del 23/3/2010.

En conseqüència, es considera que, en virtut de que es tracta d‟un pla d‟ocupació,
en tot el procediment s‟ha actuat amb transparència, igualtat d‟oportunitats i
compliment de l‟ordenament jurídic aplicable.
Atentament,
Aquesta resposta es va enviar a la senyora G.G.C. mitjançant correu certificat amb
acusament de rebut el dia 8 de novembre de 2016,
2) En quant a la seva sol·licitud de consulta d‟expedient, aquesta s‟ha de
tramitar per la via habitual establerta d‟accés a la informació i no mitjançant
Pregunta de Ple.”
7.- RGE núm. 61608, de 3 de novembre de 2016
“Antoni Garcia, Portaveu del Grup Polític d‟Esquerra Republicana de Catalunya,
d‟acord amb allò que disposa l‟article 55 del Reglament del Ple de l‟Ajuntament de
L‟Hospitalet de Llobregat, presenta al Registre General la següent pregunta, a fi
efecte de que sigui contestada en el proper Ple ordinari.
Alguns veïns ens han fet arribar les seves queixes sobre l‟estat del parc infantil del
carrer Teide a l‟alçada del núm. 62.
Aquest parc infantil té alguns clots que fan que els nens ensopeguin quan juguen.
A més les canonades subterrànies de subministrament d‟aigua a la font del parc,
han sortit a la superfície, fent encara més perillós el joc pels nens.
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El Grup Municipal d‟ERC li pregunta al Govern Municipal:
1.
2.

El Govern municipal té coneixement d‟aquesta situació?
Quines mesures té previst realitzar per a resoldre aquest problema.”

En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup polític municipal d’Esquerra
Republicana de Catalunya, consta a la Secretaria General còpia de la resposta per
escrit, efectuada pel Tinent d’alcaldia de l’Àrea d’Espai Públic, Habitatge,
Urbanisme i Sostenibilitat, Sr. José Castro Borrallo, que literalment diu:
“Respecte a la pregunta presentada en el Registre d‟entrada d‟aquest Ajuntament
amb número 61608 i data 3 de novembre de 2016, segons el que disposa l‟article
55 del Reglament Orgànic del Ple a efectes de què sigui contestada en el Ple
Ordinari que se celebrarà el proper dia 22 de novembre de 2016, en relació al parc
infantil del C/. Teide, a l‟alçada del núm. 62, l‟informo:
No ens consta cap incidència respecte de l‟estat del terra de la zona de jocs
infantils, de sauló, ni sobre les canonades de la font d‟aigua potable que es troba al
costat de la mateixa. No obstant això, hem programat una inspecció per comprovar
aquestes dues qüestions i, si s‟escau, introduirem les incidències al nostre sistema
de gestió, per a la seva resolució.
Atentament,”
8.- RGE núm. 63683, de 11 de novembre de 2016
“Antoni Garcia, Portaveu del Grup Polític d‟Esquerra Republicana de Catalunya,
d‟acord amb allò que disposa l‟article 55 del Reglament del Ple de l‟Ajuntament de
L‟Hospitalet de Llobregat, presenta al Registre General la següent pregunta, a fi
efecte de que sigui contestada en el proper Ple ordinari.
Alguns veïns ens han fet arribar les seves queixes sobre el gual de vianants de
l‟Avinguda Carrilet davant del núm. 200, cantonada amb el carrer Leonardo Da
Vinci.
Aquest gual té una baixada amb un final que no està al mateix nivell que la calçada,
amb una alçada excessiva i fora del que hauria de ser acceptable, que provoca que
els vianants ensopeguin i que els carrets o cadires de rodes tinguin dificultats per a
superar-lo. (Adjuntem fotos)
El Grup Municipal d‟ERC li pregunta al Govern Municipal:
1.

Quines mesures té previst realitzar per a resoldre aquest problema.”
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En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup polític municipal d’Esquerra
Republicana de Catalunya, consta a la Secretaria General còpia de la resposta per
escrit, efectuada pel Tinent d’alcaldia de l’Àrea d’Espai Públic, Habitatge,
Urbanisme i Sostenibilitat, Sr. José Castro Borrallo, que literalment diu:
“Respecte a la pregunta presentada en el Registre d‟entrada d‟aquest Ajuntament
amb número 63683 i data 11 de novembre de 2016, segons el que disposa l‟article
55 del Reglament Orgànic del Ple a efectes de què sigui contestada en el Ple
Ordinari que se celebrarà el proper dia 22 de novembre de 2016, en relació al gual
de vianants de l‟Av. Carrilet davant del núm. 200, l‟informo:
Existeix un projecte de reurbanització del C. Leonardo da Vinci, aprovat
definitivament en data 26 d‟agost de 2016, que inclou aquesta cantonada. Està
previst iniciar l‟execució d‟aquest projecte abans de finalitzar l‟any 2017.
Els treballs inclouen l‟anivellament dels guals i calçada en tot l‟àmbit de l‟actuació.
Atentament,”

CUP-POBLE ACTIU
Per part dels regidors del grup polític municipal de CUP-Poble Actiu, d’acord amb
allò que disposa l’article 55.4 del Reglament Orgànic del Ple, s’han formulat en
temps i forma 2 preguntes per escrit que han tingut entrada en el Registre General
els dies 8 i 9 de novembre de 2016 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.62607 / 63267, de 8 / 9 de novembre de 2016.
“Khristian Giménez, Portaveu del Grup polític de CUP-Poble Actiu, d'acord amb allò
que disposa I'article 55 del Reglament del Ple de I'Ajuntament de I'Hospitalet de
Llobregat, presento al Registre General la següent pregunta, a fi i efecte de que
sigui contestada en el proper Ple ordinari:
Exposem:
Conegut el testimoni visual d'una detenció policial per part de la Guàrdia Urbana de
l'Hospitalet a un noi jove, que va tenir lloc el passat dijous 3 de novembre sobre les
16 hores al parc de la Torrassa, i amb l'esperit de vetllar perquè en aquest municipi
no hi hagi cap marge de discrecionalitat amb les identificacions al carrer i també per
fer un seguiment del compliment de les mocions aprovades, orientades a garantir el
lliure moviment de totes les persones a la ciutat,
volem conèixer:
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El context, motiu i desenvolupament d'aquesta detenció efectuada per la Guàrdia
Urbana de l'Hospitalet de Llobregat.”

En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup polític municipal del Partit
Popular, consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada
pel Tinent d’alcaldia de l’Àrea de Seguretat, Convivència i Civisme, Sr. José Maria
García Mompel, que literalment diu:
“Senyor,
Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre General d’entrada
amb número 63267, de data 9/11/2016 i 62607 de data 8/11/2016, i segons el
que disposa l’article 55 del Reglament Orgànic del Ple, a efectes que sigui
contestada en el Ple Ordinari que se celebrarà el proper dia 22/11/2016 en
relació a: “Conegut el testimoni visual d‟una detenció policial per part de la Guàrdia
Urbana de l‟Hospitalet a un noi jove, que va tenir lloc el passat dijous 3 de
novembre sobre les 16 hores al parc de la Torrassa....”
Resposta:
En la planificació del servei de Guàrdia Urbana, està inclòs el Parc de la Torrassa
igual que altres punts similars de la ciutat com un punt de vigilància a diverses
hores i per diferents unitats, en atenció a les demandes i queixes veïnals, en
prevenció d‟actes incívics, infraccions administratives i dins de les tasques de
prevenció de seguretat ciutadana encomanades a la policia.
El dia 3 de novembre sobre les 16 hores una unitat de Guàrdia Urbana per tal de
denunciar per infracció de l‟Ordenança Municipal del Civisme i la Convivència, va
tenir que filiar a unes persones dins el parc, per tal de conèixer la seva identitat. En
el procés de filiació es va comprovar que a una de les persones li constaven dues
ordres judicials de recerca, una d‟elles també de detenció. Per la qual cosa, es va
procedir a la seva detenció efectuada seguint fidelment el procediment establert en
la llei.
Ben atentament,”
2.- RGE núm.62665 / 63264, de 8 / 9 de novembre de 2016.
“Khristian Giménez, Portaveu del Grup polític de CUP-Poble Actiu, d'acord amb allò
que disposa I'article 55 del Reglament del Ple de I'Ajuntament de I'Hospitalet de
Llobregat, presento al Registre General la següent pregunta, a fi i efecte de que
sigui contestada en el proper Ple ordinari:
Exposem:
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Conegut el malestar de diverses veïnes, adjudicatàries de la borsa d‟Habitatge Jove
de l'Ajuntament de l'Hospitalet, a la finca propietat de la Agència de l'Habitatge de
Catalunya i sita al carrer Victoria Kent, 4 A, volem conèixer:


Nombre de denúncies per problemes de convivència i altres fets a les finques
4A i 4B al carrer Victoria Kent, recollides pel cos de Mossos d‟Esquadra i la
Guàrdia Urbana, i còpia si escau dels informes.



Nombre de denúncies per robatoris de pisos i/o trasters.



Actuacions dels serveis de mediació/serveis socials o qualsevol àrea de
l'Ajuntament per valorar i donar solució a aquests conflictes.



Nombre de comunicats/informes d‟incidències per destrosses: comptadors,
portes, ascensors, llums, panys, bústies...



Nombre d‟incidències per presència/abandonament a la via pública de:
bosses d‟escombraries, mobles, portes de ferro, portes de pladur detectades
per les brigades de neteja municipal.



Nombre de pisos atorgats, a data novembre 2016, per les adjudicatàries de
programes públics d‟aquest Ajuntament: Habitatge Jove, lloguers socials
derivats per Serveis Socials, etc..



Nombre de pisos sense adjudicar a l‟edifici (Victoria Kent A i B) i nombre de
pisos amb inquilins fora del sistema de lloguer públic i nombre de sol·licituds
de regularització d‟aquesta residència irregular, rebudes a l‟Oficina Local de
l‟Habitatge.



Nombre de renúncies voluntàries d‟inquilins adjudicataris d‟aquest lloguer,
abans de finalitzar el seu termini del lloguer adjudicat.”

En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup polític municipal del Partit
Popular, consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada
pel Tinent d’alcaldia de l’Àrea d’Espai Públic, Habitatge, Urbanisme i Sostenibilitat,
Sr. José Castro Borrallo, que literalment diu:
“Respecte de la pregunta presentada al Registre General d‟Entrada d‟aquest
Ajuntament en data 8 de novembre de 2016, amb el número 62665, i la seva
posterior modificació, de data 9 de novembre de 2016 i número 63264, segons el
que disposa l‟article 55 del Reglament Orgànic del Ple a efectes de que sigui
contestada al Ple Ordinari que se celebrarà el proper dia 22 de novembre de 2016,
sobre diverses qüestions envers els habitatges del C. Victoria Kent, 4A i 4B,
l‟informo:
En relació al procediment que es segueix per a l‟adjudicació de 128 habitatges
dotacionals en règim d‟arrendament promogut per l‟Institut Català del Sòl al grup de
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la ciutat de la Justícia, informar que aquests habitatges estan ubicats a l‟avinguda
de la Gran Via de l‟Hospitalet núm. 4 lletres A i B, posteriorment anomenada C.
Victoria Kent.
Les adjudicacions d‟aquests habitatges no es va fer a través de la Borsa Jove, ni a
través dels Serveis Socials sinó que es van adjudicar mitjançant procediment de
sorteig que es va celebrar el dia 28 de març de 2011 a les 16,00 HORES al
CENTRE CULTURAL SANTA EULÀLIA.
Els sol·licitants que no van resultar adjudicataris han estat inclosos en una llista de
reserva als efectes que corresponguin d‟acord amb la gestió ordinària del Registre
de Sol·licitants d‟habitatge de protecció pública de l‟Hospitalet i del Fons Social
d‟Habitatge.
Altrament es fa constar que les normes particulars recullen la reserva de sis
habitatges per ésser destinats al Fons Social d‟Habitatges de l‟Hospitalet de
conformitat l‟article 51 del Reglament de Registre de Sol·licitants d‟habitatge amb
protecció pública de l‟Hospitalet, aprovat per l‟acord de Ple de data 22 de febrer de
2011.
Informem també que degut a la situació de pobresa i vulnerabilitat que se‟n deriva
de la crisi dels darrers anys i que afecta un nombre significatiu de famílies que
necessiten d‟una resposta ràpida i eficaç, 10 habitatges de l‟escala A i 7 habitatges
de l‟escala B han estat destinats a la Mesa tècnica de Valoració de Fons Social que
es regeix pels criteris que disposa la Llei 24/2015 en relació al risc d‟exclusió
residencial.
Pel que fa al procediment que es segueix per a posar els habitatges de l‟Agència
Catalana de l‟Habitatge a disposició de la Mesa de L‟Hospitalet de Llobregat, es fa
constar que és la pròpia Agència de l‟Habitatge de Catalunya la que ofereix els
pisos després d‟haver comprovat el seu bon estat i verificar que continuant complint
amb els mínims d‟habitabilitat.
En aquest sentit informem que a data d‟avui no ens consta cap habitatge pendent
d‟adjudicació.
Pel que fa a les renuncies voluntàries dels inquilins, aquestes responen a diferents
causes (creixement de la unitat familiar, precarietat laboral, mobilitat vinculada al
mercat de treball i altres canvis en les situacions personals) i es tramiten mitjançant
rescissió contractual amb la pròpia Agència de l‟Habitatge de Catalunya, que és qui
segueix l‟execució dels contractes de lloguer.
Posteriorment, es revisen els habitatges, es rehabiliten si s‟escau i es tornen a
posar dins del circuit ordinari per a tornar a ésser adjudicats a través de la Mesa
Tècnica de Valoració del Fons Social.
Finalment, pel que fa a les incidències detectades en aquests habitatges, i segons
dades facilitades per la Policia Generalitat-Mossos d‟Esquadra (PG-ME), des de l‟1
de gener fins a l‟actualitat a la finca esmentada, s‟han produït dos robatoris amb
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força, un d‟ells en un traster i l‟altre en un habitatge. Els dos fets van tenir lloc
aquest darrer estiu.
Respecte a la informació que obra en poder de la Guàrdia Urbana, extreta del
programari de gestió de la Central de Comunicacions, s‟ha de dir que no s‟ha
produït cap intervenció dins la finca esmentada en el mateix període.
Des del departament de Convivència i Civisme a la zona de Victoria Kent, 4A i 4B
es tenen detectats 9 habitatges ocupats i que són propietat de l‟Agència de
l‟Habitatge.
El protocol que se segueix en ocupacions d‟habitatges quan la propietat és de la
Generalitat és informar mitjançant mail a l‟Agència de l‟Habitatge de Catalunya per
a que aquesta pugui iniciar l‟expedient de recuperació de la titularitat de l‟habitatge.
Des de Convivència i Civisme es contacta amb els veïns afectats, per intentar
minimitzar les molèsties a la comunitat.
Atentament,”

En l'apartat de precs i preguntes, es produeixen les intervencions següents:
SRA. ALCALDESSA
Quedaria el punt 31 de Precs i Preguntes, hi ha algun prec o alguna pregunta. Sr.
Giménez.

SR. GIMÉNEZ MARQUEZ (CUP-PA)
Bé, tres preguntes, la primera, el passat 8 d’octubre, com que no ens van deixar
preguntar el mes passat, haurem de fer-ho en aquest Ple, al carrer Holanda de
l’Hospitalet de Llobregat, una família de 8 membres, amb dos menors, va patir un
desnonament amb força, intimidació i violència. Tant, que col·lectius com la
Plataforma d’Afectats per la Hipoteca, Irídia i l’Obervatori DESC van presentar una
querella contra els Mossos d’Esquadra per violació de domicili, per coaccions i per
la detenció il·legal de dues persones, després que els Mossos d’Esquadra
esbotzessin a puntades de peu la porta de l’habitatge, sense cap ordre judicial i
sense la denúncia preceptiva dels propietaris de l’immoble.
Davant d’aquests fets tan greus, volem saber, des d’aquest grup municipal, si és
cert que la Guardia Urbana de l'Hospitalet va acudir el mateix dia 8 d'octubre, hores
abans, al domicili en qüestió, prèvia petició d'algun veí/veïna de l'edifici. Si és cert
que assabentades que hi havia dos menors, van trucar a Serveis Socials i van
decidir posar el cas en coneixement del jutjat de guàrdia que estableix no dictar cap
mesura cautelar.
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I si tot això és cert, ens agradaria saber per què els Serveis Socials de l’Ajuntament
no acudeixen d’immediat a l’habitatge, davant la situació de conflicte, per tal de
garantir la seguretat i el benestar dels dos menors. Des del dia 8 d’octubre fins avui,
Serveis Socials ha facilitat a la família un pis, donat el seu cas de emergència
habitacional i cóm s’ha realitzat el seguiment del cas per part de l'administració
local? I, per últim, saber si es personarà l’Ajuntament a la querella contra els
Mossos, com acusació popular, davant la presumpta vulneració de drets humans i
fonamentals de dos menors veïns de l’Hospitalet, i també de la seva família.
En relació a un altre tema, la municipalització de l’aigua, volem preguntar al Govern
per la moció aprovada per aquest Ple, el passat mes d’octubre de 2015, amb els
següents acords: La realització d’un estudi sobre la viabilitat de la municipalització
de l’aigua i fixar com a data màxima per l’emissió d’aquest estudi l’1 d’abril de 2016.
Ens agradaria saber cóm està, perquè fa bastant de temps, gairebé anem a buscar
l’any ja.
I...són dos per pregunta...

SRA. ALCALDESSA
No, hi ha un temps limitat.

SR. GIMÉNEZ MARQUEZ (CUP-PA)
Sí, sí, però són dos minuts per pregunta o no.

SRA. ALCALDESSA
No, són dos minuts per fer preguntes. Les pot fer, en tot cas no cal que s’esperi al
proper Ple, les pot fer per escrit, les dirigeix al govern i li seran contestades.

SR. GIMÉNEZ MARQUEZ (CUP-PA)
Doncs fem un parell de precs també?

SRA. ALCALDESSA
Un moment, farem primer les preguntes i després fem els precs.
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SR. MONRÓS IBÁÑEZ (CiU)
Una pregunta que és sobre els contenidors soterrats a la plaça Europa. A l’entorn
de la plaça Europa hi ha diferents contenidors soterrats, el problema és que hi ha
un seguit d’aquests contenidors que no funcionen, però no en tots els casos han
estat substituïts per contenidors en superfície. Davant d’aquest fet, la nostra
pregunta és la següent: quins són els motius pels quals aquests contenidors
soterrats porten tant de temps sense funcionar? Cóm i quan es pensen reparar? Es
pensen instal·lar contenidors en superfície alternatius a tots aquells punts on els
contenidors soterrats presentin problemes?
Després tenim una pregunta sobre una subvenció de la Comissió de Festes del
Polígon Gornal. En el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona publicat el 20
d’octubre de 2016, hi ha un edicte sota el qual es demana a la Comissió de Festes
del Polígon Gornal de l'Hospitalet el reintegrament de dues subvencions atorgades
per part de l’Ajuntament de l'Hospitalet. En total la Comissió de Festes del Polígon
Gornal ha de retornar més de 30.000 euros. Entenem, si no se’ns diu el contrari,
que quan ja hem arribat a aquest punt d’haver de publicar aquesta reclamació a
través d’un edicte al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, és perquè ja s’han
esgotat d’altres vies administratives prèvies, perquè aquest import sigui retornar.
Creiem que aquest fet, que al nostre entendre és greu, requereix d’una explicació
oficial i formal per tal d’evitar possibles interpretacions malintencionades, que poca
justícia ens farien a tots plegats si no fossin certes.
Carril bici de la rambla Marina. A conseqüència d’unes obres que s’estan duent a
terme a la rambla Marina, just a l’alçada del Casino del Centre, unes tanques
ocupen la vorera deixant només com a zona de pas pels vianants el carril bici.
Aquest fet és perillós donat que es poden produir accidents entre vianants i
ciclistes, accidents que per una altra banda poden ser molt greus. I aquest
problema ocasionat per les tanques d’obra és un problema recurrent, ja que quan
no són les tanques, són les casetes de les diferents fires que se celebren a la
rambla. Per això i perquè creiem que aquest carril bici està, des dels seus orígens,
mal dissenyat, donat que, entre d’altres coses, ni tan sols té continuïtat, fem el
següent prec-pregunta: ¿es pensa repensar la ubicació del carril bici que transcorre
per la rambla Just Oliveres i la rambla Marina, tot dissenyant un de nou que sigui
pràctic i segur tant per ciclistes com per vianants? Si és que sí, quan ho faran? I si
és que no, per quins motius?

SRA. ALCALDESSA
Gràcies. Recordo a tots, ho dic per tranquil·litat, perquè veig que van molt de
pressa, que ho poden fer per escrit, que no, en fi, que no cal amoïnar-se. Per part
d’Esquerra.
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SR. GARCÍA I ACERO (ERC-AM)
Sí, una pregunta, durant aquests últims dies hem conegut que l’Ajuntament de
Barcelona i el de Badalona han realitzat respectives auditories, que han detectat un
possible frau en el servei de la contracta de la neteja viària. En aquest sentit, el
nostre grup voldria saber si el govern municipal ha fet una auditoria o si té pensat
fer una auditoria, per tal de comprovar que no s’hagi realitzat un possible frau
similar a la nostra ciutat.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, gràcies. Per part del Partit Popular no hi ha preguntes, Sra. González.

SRA. GONZÁLEZ MONTES (ICV-EUiA-PIRATES-E)
Tenim constància que la farmàcia del carrer Prat de la Riba número 210-212, ha
presentat diverses instàncies i ha mantingut diverses reunions sol·licitant un canvi
d’ubicació dels contenidors d’escombraries davant el seu establiment, perquè
genera brutícia, insalubritat i dificulta l’accés a la porta d’un establiment que presta
servei públic i sanitari. Fa dos mesos que es van reunir amb el Sr. Pepe Castro i
van quedar que enviaria un informe tècnic detallat i encara no l’han rebut.
Demanem aquest informe i que ho faci arribar al sol·licitant el més aviat, amb la
màxima celeritat.
Després també volíem fer un prec sobre la neteja i el manteniment del carrer
Peñíscola, veïns i veïnes del carrer ens han fet arribar queixes i reivindicacions, i
volem traslladar aquestes reivindicacions. Reclamem que es torni a fer la neteja
amb aigua de carrer, que es vigili el comportament cívic dels propietaris de gossos,
que es netegin les herbes del carrer i que es reculli l’aigua del parc de Can Cluset
amb embornals, per evitar que s’arrossegui terra fins al carrer. També demanem
que ens faci arribar l’informe sobre l’adequació del carrer Peñíscola, que vam
demanar a la moció aprovada pel Ple i del qual va fer referència el Sr. Pepe Castro
a un consell de districte.

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

SR. NIETO MARTÍNEZ (ICV-EUiA-PIRATES-E)
Una pregunta molt ràpida. Recentment la Junta de Govern Local va encarregar a La
Farga habilitar l’espai per a la pista de gel de l’any passat, amb un cost de 96.800
euros per activitats lúdiques en aquestes instal·lacions, ens agradaria tenir la
informació de si l’Ajuntament ha previst un informe global de la petjada ecològica i
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del conjunt de despeses que tindrà l’Ajuntament. Ho vam demanar l’any passat, si
hi havia una valoració i volem demanar, si us plau, que l’Ajuntament faci un informe
global dels inputs positius i negatius d’aquest projecte, del cost global de
l’Ajuntament, del consum energètic, de brossa, emissions, etc. Gràcies.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, gràcies. Hi ha alguna pregunta més? Un prec, deia el Sr. Giménez.

SR. GIMÉNEZ MARQUEZ (CUP-PA)
Sí, preguem, des de la CUP-Poble Actiu, preguem al govern del PSC que revisi
quants edificis, locals o equipaments de propietat municipal disposem a la ciutat,
sense cap tipus de senyalització externa, placa identificativa, de la propietat
municipal, més enllà de la titularitat de la gestió o de si el servei prestat a
l’equipament és públic o privat. Alguns exemples podrien ser l’edifici dels Antics
Jutjats de l'Hospitalet o el Complex Esportiu Municipal Tennis l'Hospitalet. Per tant,
amb la voluntat de visualitzar i posar en valor tot aquell patrimoni del qual disposa
aquesta administració, propietat de les seves veïnes, preguem al Govern que
prengui les mesures necessàries per tal d’implementar la col·locació de plaques
identificatives de propietat municipal, a l’entrada dels edificis, equipaments
municipals esmentats i de tots aquells que es trobin en la mateixa situació, abans
de finalitzar el present 2016. Gràcies.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, gràcies. Aquesta última petició serà difícil que es pugui fer d’aquí al
desembre, vostè fa el prec, però jo ja li dic que ho veig complicat que això sigui
possible. No sé si hi ha alguna contesta, els hi farem arribar per escrit, simplement
dir-li al Sr. Iván Nieto que sobre la pista de gel l’any passat ja li vam, jo crec que li
vam contestar que no hi havia cost per part de l’Ajuntament, tot el contrari, el
promotor d’aquesta pista va pagar el lloguer de La Farga i, evidentment, va pagar
els consums, per tant, el cost per al Municipi, per a l’Ajuntament, no hi havia cost.
En tot cas, vostè ha fet ara una pregunta, una petició d’informació, que ja li
contestarem, un prec, en fi, no sé com...pregunta-prec.
Molt bé, si no hi ha res més aixequem la sessió.

…/…

239

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

L'Alcaldessa Presidenta,

La Secretària General del Ple,

Núria Marín i Martínez

M. Teresa Redondo del Pozo

