CONSELL DE CIUTAT

Acta del Plenari del Consell Social de L’Hospitalet
Sessió ordinària en 1ª convocatòria
Numero de la sessió: 2014/1.
Data: vint-i-set de març de dos mil catorze
Hora: 18’15 h. fins 19’50 h.
Lloc: Palauet Can Buxeres, Carretera d’Esplugues, núm. 1.

Hi assisteixen:
PRESIDENTA PLENARI CONSELL SOCIAL

Núria Marín Martínez

VICEPRESIDENT PLENARI CONSELL SOCIAL

Juan Carlos Del Río Pin

GRUP POLITIC MUNICIPAL DEL PP

Elisabet Bas Pujol

TINENT D'ALCALDIA BENESTAR I FAMILIES

M. Dolors Fernández Bosch

TINENT D'ALCALDIA DE PROMOCIÓ ECONOMICA I OCUPACIÓ

José M. García Mompel

TINENT D'ALCALDIA D'HISENDA I RECURSOS GENERALS

M. Mercè Perea i Conillas

TINENT D'ALCALDIA ESPAI PÚBLIC, URBANISME I SOSTENIBILITAT

Francesc J. Belver Vallés

TINENT D'ALCALDIA SEGURETAT, CONVIVÈNCIA I CIVISME

Alfons Bonals i Florit

REGIDOR DE GOVERN DE CULTURA

Jaume Graells Veguin

REGIDOR DE GOVERN D'ESPORTS I JOVENTUT

Cristian Alcázar Esteban

REGIDOR PRESIDENT DISTRICTE I

Alfons Salmerón Muñoz

REGIDOR PRESIDENT DISTRICTE II

Jesús Husillos Gutiérrez

REGIDOR PRESIDENT DISTRICTE III

M. Angeles Sariñena Hidalgo

REGIDOR PRESIDENT DISTRICTE IV i V

José Castro Borrallo

REGIDOR PRESIDENT DISTRICTE VI

Antonio Bermudo Avila

CONSELL DISTRICTE I

Marc Puigüelo Viñado

CONSELL DISTRICTE II

Carme Morro Ferreiro

CONSELL DISTRICTE III

Isidoro González Fernández

AA.VV. CAN SERRA

Juan A. Olmedo Lebron

AMPA IES MARGARIDA XIRGU

Maria Barrero Fernández

ASSOCIACIÓ JOVES PER LA IGUALTAT I LA SOLIDARITAT

Antonia Mercader Pinel

ASSOCIACIÓ TRES QUARTS PER CINC QUARTS

Eloi Moliner

ASOCIACION JUBILADOS Y PENSIONISTAS BARRIO SANT JOSE

Justo Herrera Herrera
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ASOCIACIÓN L'HOSPITALET AMB EL SÀHARA

Mariano Pitarque Turon

ASSOCIACIÓ SOLIDARIA MONTSE BERNAT (ASOMOBE)

M. Jesús López Reseco

ASS. CATALANA DE FIBROSI QUISTICA

Josep M. Pujol i Boira

ASS. CENTRE CATÒLIC DE L’HOSPITALET

Antoni Monrós Audí

ASS. CLUBS DE PETANCA DE L'HOSPITALET

Juan Navarro González

ASS. D'ESTUDIANTS DE L'HOSPITALET

Ricard Raquer Poncela

ASS. DONANTS DE SANG DE L'HOSPITALET

Magí Torné Albareda

ASS. EDUCATIVA ITACA

Felipe Campos i Rubio

ASS. ESPORTIVA BELLSPORT

Xavier Garcia Morales

ASS. PROFESS. D'EMPRESARIS INSTAL·LADORS DE L'H

Francesc X. Jiménez Torras

CC.OO. -UNIÓ LOCAL DE L'HOSPITALET-

José A. Valverde Vicente

CENTRE D'ESTUDIS DE L'HOSPITALET

Manuel Domínguez López

CLUB BASQUETBOL SANTIAGO

Mónica Núñez Farré

CLUB D'ESPLAI LA FLORIDA

Núria Canillas González

CLUB D'ESPLAI PUBILLA CASAS-CAN VIDALET

Ricard Vicente Arnau

CLUB INFANTIL JUVENIL SANFELIU-SANT ILDEFONS

Antonia López Barba

COMISSIÓ FESTES "LA GRESCA" COLLBLANC-TORRASSA

Pepa Gàsquez Gil

CONSELL DE L'ESPLAI DE L'HOSPITALET

Merche García Villatoro

CONSELL ESPORTIU BARCELONES SUD

Cris Plaza Lao

CONSELL SERVEIS SOCIALS DE L'HOSPITALET

Ferran Moreno Calvo

FED. AA.VV. L'HOSPITALET

Manuel Piñar López

FEDERACIÓN COORDINADORA ENTIDADES ANDALUZAS DE L'H.

Antonio Reyes Llorca

FUNDACIÓ CATALANA DE L'ESPLAI

Carles Barba Boada

RUGBY CLUB L'HOSPITALET

Domènec Rodríguez Pérez

UGT - UNIÓ LOCAL L'HOSPITALET

Juan R. Barrachina Casals

UNIÓ DE BOTIGUERS DE CATALUNYA. Agrup local L'H

Vicenç Ibáñez Bou

UNION PATRONAL METALÚRGICA DE L'HOSPITALET I BAIX LLOBREGAT María Paz Fiol Fernández

ASS. CULTURAL BIPOL.ART

Ramon Oriola Fernández

ASS. COOPERACCIÓ

Carme Rimbau Cabrera

ASS. DE DIABETICS DE CATALUNYA. ADC

Virginia Ortega Garcia

CENTRE ESCLAT

Mercè Basté Riera

UNION EXTREMEÑA

Carlos Borromeo Ballesteros

AMPA PACO CANDEL

Susana de Jaime Gil
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EL CASALET MOV. ENSENYANTS L’HOSPITALET

Robert Escribano

AEBALL

M. Rosa Fiol Fernández

ASS. CATALANA DE TEATRE EDUCATIU. ACTE

German Gómez Bosch

M3 SERVEIS SOCIALS

M. Luisa Martínez Alvarez

AS. SOCIO CULTURAL CENTRO CASTELLANO LEONÉS DE L’HOSPITALET

Andres J. Navarro Pedraz

TRO ENTITATS DE FOC

Jose Ortega Sánchez

AA.VV. BELLVITGE

Antonio Pachon

ASS. PROMOTORA DE SERVEIS ESPECIALS I ATENCIÓNS TERAPEUTIQUES (ASPROSEAT)

Rosalia Pozo Gago

ASSOCIACIO COMERCIANTS COLLBLANC TORRASSA

Pepe Reina

FILM & ART

Gabriel F. Salinas Agüero

ASS. GENT GRAN CENTRE

Jordi Simo Casals

AMPA LLAR D’INFANTS EL PASSEIG

Patricio Soberon Pozo
Jordi Ibáñez Figuera
Amadeu Juan Prats
David Lafuente
Xavier Marcé Carol
Joan Torres Carol

SECRETARIA PLENARI CONSELL SOCIAL

M. Dolores Quirós Brito

Deleguen la seva assistència:


Sra. Maite Campos Córdoba, en representació del Grup de Botiguers
del Centre i Sant Josep, a favor del Sr. Antoni Monrós.



Sra. Eugenia Delgado Mata, en representació de Plaudite Teatre, a
favor del Sr. David Lafuente.



Sr. Josep Fernández Dalfo, en representació de l’Associació de Teatre
per a tota la família de L’Hospitalet, a favor del Sr. German Gómez.



Sra. Esther Guerrero Algora, en representació de l’Associació
Coordinadora de col·lectius de persones amb

discapacitat

de

L’Hospitalet, a favor de la Sra. Amparo Muñoz.


Sr. Joan Noguera Segura, en representació de l’Associació Sardanista
La Floria, a favor del Sr. Magí Torner.



Sra. Dolores Ruiz Carmona, en representació de la Creu Roja de
L’Hospitalet, a favor del Sr. Amadeu Juan.
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Excusen la seva assistència:


Sra. Gloria Herance Álvarez, Regidora Adjunta de l’Àrea d’Espai Públic,
Urbanisme i Sostenibilitat.



Sra. Meritxell Borras Solé, en representació del grup polític municipal de
CiU.



Sra. Maite Andreu Beltran, en representació de la Fundació Joan XXIII



Sra. Remei Aragó Calatayud, en representació de la Colla Jove



Sra. Natalia Bettonica, en representació de la Fundació Step & Step.



Sra. Silvia Clavijo Prieto, en representació de l’AMPA Joaquin Ruyra.



Sr. Agustin Fructuoso Fernández, en representació del Taller Pubilla
Kasas.



Sr. Francisco J. Garcia Ceprian, en representació de la Fundació Josep
Carol.



Sr. Rafael Izquierdo García, en representació del Consell de Districte V



Sra. Teresa Jiménez Villarejo, en representació de la Coordinadora de
Entitats i Veïns del Gornal.



Sr. Vicente Jorge Rodríguez, en representació de la Comissió de Festes
La Marina.



Sr. Jordi Rodés Cabau, en representació d’AKWABA.



Sr. Enric Roldan Bermejo, en representació del Consell Educatiu de
l’Hospitalet.

No assisteixen:


Sr. Lluis Esteve Garnés, Tinent d’alcaldia de l’àrea de Serveis a les
Persones.



Sr. Daniel Ordóñez González, en representació del grup polític
municipal de Plataforma per Catalunya.



Sra. Fina Benavent Gutiérrez, en representació de l’Associació Ani
Benavent.



Sr. Antonio Bisbal Pascual, en representació de l’Associació de Veïns
del Centre.



Sr. Jose Bonette Larru, en representació de l’entitat Amigos del Gornal.
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Sr. Antonio Carrion Cuevas, en representació de la coordinadora de
teatre amateur de L’Hospitalet.



Sr. Eduard Cirera Prats, en representació de la Coordinadora
d’associacions per la llengua de L’Hospitalet.



Sra. Laura Colls Aguado, en representació de l’AMPA Milagros
Consarnau.



Sr. Roque Fernández Fernández, en representació del Consell de
Districte VI



Sr. Ricardo Fernández Garcia, en representació de Casa Galega.



Sr. Xavi Gironés Tomas, en representació de L’Hospitalet Atletisme.



Sra. Montserrat Honrrubias Tenedor, en representació de l’Associació
catalana d’afectats de fibromialgia.



Sr.

Nzuzi

Kimbungu,

en

representació

de

l’Associació

Congo

Democràtic.


Sr. Fernando Leiva Camacho, en representació de l’Associació
Esportiva Santa Eulàlia.



Sr. Ramón López de la Mata, en representació de l’Associació Coral i
Humorística el Drac d’Or.



Sra. M. Juana López Fernández, en representació de l’Associació de
dones de Can Serra.



Sra. Yolanda Mangas Carballo, en representació de l’AMPA Jaume
Balmes.



Sra. Elida Marcos Parra, en representació de l’associació catalana de
solidaritat i cooperació internacional per al desenvolupament, Alkaria.



Sr. Salvador Martín Blanco, en representació del Consell de Districte IV.



Sr. Joaquin Martins, en representació del Club de Futbol Americà
Pioners.



Sr. Enric Mas Piguillem, en representació de la Penya Barcelonista de
L’Hospitalet.



Sra. Imma Mata Burgarolas, en representació de Càritas Diocesana de
Barcelona.



Sr. Clemente Murillo Benitez, en representació del Consell de Síndics,
antics regidors.
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Sr. Francisco Navarro Muñoz, en representació del Casal d’Avis La
Florida Gent Gran.



Sra. Emma Núñez Ruiz, en representació de l’AMPA IES Bellvitge.



Sr. Miquel Paris Terre, en representació de la Cambra de comerç de
Barcelona, delegació de L’Hospitalet.



Sr. Joan R. Patón Mata, en representació del Club Basquet L’Hospitalet.



Sr. Josep Treserra Torres, en representació de las Hermanas
Hospitalarias del Sagrado Corazón de Jesús.



Sr. Eduardo Velasco González, en representació de l’entitat Come y
calla.



Sr. Ahmed Yafou Fidaoui, en representació de l’Associació cultural
mediterrànea.



La fundació privada de serveis d’atenció tutelar (fuseat)



Sr. Jesús Navarro Antón.

Convidats:


Sra. Ana Isabel Clar i López, regidora del grup polític municipal de CiU.



Sr.

Joan

Francesc

Marco

Conchillo,

comissionat

de

l’Alcaldia

pel

desenvolupament estratègic de la ciutat.

Constatada l’existència del quòrum previst a l’article 57 en relació a l’article 37 del
reglament orgànic de participació ciutadana de L’Hospitalet de Llobregat, la Sra.
Presidenta dona la benvinguda a tots els presents fent esment al canvi de lloc de
celebració del Consell de Ciutat i al format de la reunió que no permet que tots els
membres es vegin entre ells, però que s’ha considerat un format més tradicional per
facilitar la participació dels assistents. Així mateix i abans d’entrar a l’ordre del dia, la
Sra. Presidenta, comunica a tots els membres que per a properes sessions l’horari de
convocatòria del consell serà les 19’00 hores, donat que possiblement les sis de la
tarda és una mica d’hora i així es facilita la presència de les persones que per diferents
motius no poden assistir abans.
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Oberta la sessió per la Sra. Presidenta s’entra en l’examen i debats dels assumptes
relacionats a l’Ordre del Dia.
1. LECTURA I APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ DE 20 DE NOVEMBRE
DE 2013

Per la Sra. Presidenta, i en relació a l'esborrany de l'Acta corresponent a la sessió
ordinària del 20 de novembre de 2013, es pregunta si existeix alguna objecció. L’Acta
s’aprova per unanimitat dels presents.
2. DONAR COMPTE DELS DECRETS D’ALCALDIA 631/2014 DE 3 DE
FEBRER I 1075/2014 DE 12 DE FEBRER.
Per la Sra. Secretària es dona compte del Decret de l’Alcaldia 631/2014 de 3 de febrer
pel qual s’eleva a definitiva la modificació del reglament orgànic de participació
ciutadana relativa a la nova disposició addicional quarta en el sentit que el Consell
Social de L’Hospitalet actuarà amb la denominació de “Consell de Ciutat de
L’Hospitalet”, que va entrar en vigor el dia 4 de març de 2014, un dia desprès de la
seva publicació al BOP.
Igualment dona compte del Decret de l’Alcaldia 1075/2014 de 12 de febrer pel qual, i a
proposta del Plenari del Consell de Ciutat en sessió de 20 de novembre de 2013, es
nomenen nou entitats com a membres del Plenari en virtut de l’article 48.k del
reglament orgànic de participació ciutadana, que són: FUNDACIÓ STEP& STEP;
FUNDACIÓ PRIVADA DE SERVEIS D’ATENCIÓ TUTELAR (FUSEAT); ASOCIACIÓN
SOCIO CULTURAL CENTRO CASTELLANO LEONÉS DE L’HOSPITALET; EL
CASALET MOV. ENSENYANTS L’HOSPITALET; AMPA LLAR D’INFANTS EL
PASSEIG; TRO ENTITATS DE FOC DE L’HOSPITALET; ASSOCIACIÓ CATALANA
D’AFECTATS DE FIBROMIALGIA; GRUP DE BOTIGUES DEL CENTRE-SANT
JOSEP I L’ASSOCIACIÓ DE COMERCIANTS DE COLLBLANC-TORRASSA.

La Sra. Presidenta dona la benvinguda al nou nous membres, els agraeix la seva
voluntat de formar part del Consell de Ciutat i el treball que fan per la ciutat i els seus
ciutadans, animant-los a continuar treballant.
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3. DONAR COMPTE DEL PRESSUPOST MUNICIPAL DE L’ANY 2014.
La Sra. Presidenta dona la paraula a la Tinenta d’alcaldia de l’Àrea d’hisenda i
recursos generals, Mercè Perea, per a que expliqui als presents el pressupost
municipal per a l’any 2014.

La Sra. Perea posa de manifest que els pressupostos són sostenibles i consoliden el
pla d’actuació del govern i estan destinats a les persones, als ciutadans. Explica
l’origen dels ingressos que es recolzen bàsicament en els impostos, taxes i preus
públics i d’aquests l’IBI és el tronc que facilita la sostenibilitat dels pressupostos i han
crescut també els ingressos per IAE, que és un impost que reverteix a la ciutat de
forma considerable.

Pel que fa a les despeses la prioritat són les polítiques de benestar social per les
persones, també l’educació, l’esport, la cultura,.. que són àmbits vitals per la cohesió
social. Diu que l’Ajuntament estan fent polítiques socials capdavanteres en matèria de
cooperació, dona, ajudes a la dependència.
Continua dient que es compleix el requisit de la sostenibilitat financera, per què si no
son sostenibles no es pot fer inversió i que a més ara amb l’LRSAL els ajuntaments
s’han vist limitats en les seves competències i no podran continuar prestant segons
quins serveis als ciutadans. Es garanteix l’equilibri i la justícia social en la redistribució
dels recursos. Diu que és un pressupost just i digne per la gent.
La Sra. Presidenta agraeix la seva intervenció i s’obre un torn de paraula en el que
intervenen el Sr. Amadeu Juan que sol·licita poder disposar de la informació
prèviament a la sessió per poder prendre la paraula amb coneixement de les dades. El
Sr. Piñar que manifesta el seu desacord per la pujada que ha patit l’IBI en els dos
últims anys i la Sra. Rimbau que prega que també es tinguin en compte els animals i
no es deixin sense control com ha passat amb el tema del refugi de Sant Boi. La Sra.
Bas també pren la paraula per manifestar que creu que l’IBI és massa car i en relació a
l’LRSAL diu que encara no es coneix com afectarà aquesta reforma de la llei bàsica a
l’ajuntament.
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La Sra. Perea dona resposta a les intervencions efectuades, diu que els pressupostos
són públics a la web municipal, diu que el govern municipal és conscient de la pujada
de l’IBI però que s’han incrementat les ajudes i les bonificacions a les famílies i
respecte als animals hores d’ara és un altre refugi el que els té custodiats.

La Sra. Presidenta intervé per tancar el debat, corroborant les paraules de la Tinenta
d’alcaldia i diu als assistents que l’ajuntament és conscient que estem vivint una
situació complicada, que s’han augmentat els ajuts a les famílies i que estem a
l’espera de veure con afecta l’aplicació de l’LRSAL.
4. PROPOSTA I DESIGNACIÓ DELS DOS MEMBRES DE LA COMISSIÓ
PERMANENT DELS DESIGNATS PER COOPTACIÓ DEL CONSELL
SOCIAL.
La Sra. Secretària explica que els nous membres que s’han ressenyat anteriorment
han proposat que siguin l’Associació de Comerciants de Collblanc-Torrassa i la
Fundació Step&-Step els dos membres que s’han d’integrar a la comissió permanent
de conformitat amb el reglament de participació i a designació del plenari del Consell
de Ciutat.
Per unanimitat dels presents s’aprova la seva designació.
5. PROPOSTA DE LA COMISSIÓ PERMANENT DE DELEGACIÓ AL SEU
FAVOR DE L’APROVACIÓ DE L’ÀMBIT DE TREBALL, RÈGIM DE
FUNCIONAMENT

I

SEGUIMENT

DELS

TREBALLS,

INFORMES

I

ACTIVITATS DE LES TAULES SECTORIALS

En aquest punt la Presidenta dona la paraula al Sr. Belver, que en la seva condició de
president de la comissió permanent del Consell de Ciutat, presenta als membres del
plenari la proposta de delegació de certes actuacions en relació a les taules sectorials
a favor de la comissió permanent. El Sr. Belver explica que donat que el mandat dels
òrgans de participació, de conformitat amb el que preveu el reglament orgànic,
coincideix amb el mandat dels governs municipals, la durada dels treballs que han de
fer les taules sectorials que s’han de constituir finalitzarà com molt tard al març de
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2015. Per aquest motiu i en ares de facilitar la constitució i el treball de les taules
sectorials la comissió permanent ha cregut oportú proposar al plenari la delegació al
seu favor per aconseguir de manera més àgil i ràpida la constitució i posada en
funcionament de les taules sectorials, així com el control de les seves activitats.

La Sra. Presidenta pregunta si algú vol fer alguna intervenció en relació a aquest tema
i donat que ningú pren la paraula, a requeriment de la Presidència, la proposta
s’aprova per unanimitat dels presents.

6. PROPOSTA I CONSTITUCIÓ DE LES TAULES SECTORIALS

La Sra. Presidenta dona la paraula, de nou, al President de la Comissió Permanent
que explica que un període tant curt de treball, a criteri de la comissió permanent,
obliga a concentrar esforços i focalitzar els processos participatius en les propostes
per incorporar, desenvolupar o millorar el document de directrius estratègiques i
propostes resultant del procés del L’H On. És per aquest motiu que la proposta que la
comissió permanent eleva al Plenari restringeix a quatre les taules sectorials a
constituir per permetre una millor coordinació dels seus treballs.

El Sr. Belver explica que desprès de dues reunions la comissió permanent ha arribat a
l’acord unànime de proposar al plenari del Consell de Ciutat, la constitució de
QUATRE TAULES SECTORIALS i una COMISSIÓ TRANSVERSAL DE LA
FORMACIÓ PROFESSIONAL. Tot i que el temari a desenvolupar per cada Taula pot
ser tan extens com els seus membres determinin, les Taules i els temaris inicialment
associats serien:
-

TAULA SECTORIAL DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC I OCUPACIÓ,
que podria tractar,

entre d’altres,

de comerç

i mercats, suport

al

desenvolupament empresarial, economia social i auto ocupació, I+D+I, turisme
de negocis, consum, planificació urbana, qualitat de l’espai públic, sostenibilitat,
connectivitat, etc.
-

TAULA SECTORIAL DE CULTURA, que podria tractar, entre d’altres, de
música, espectacles, indústries creatives, circuits de creació, producció, difusió
i venda de productes culturals, etc.
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-

TAULA SECTORIAL DE COHESIÓ SOCIAL, que podria tractar, entre d’altres,
temes d’Educació en coordinació amb el Consell Educatiu de L’H, de Benestar
Social en coordinació amb el Consell Municipal de Serveis Socials, de joventut,
igualtat de gènere, d’esports, de salut, etc.

-

TAULA SECTORIAL DE VALORS, CONVIVÈNCIA I CIVISME, que podria
tractar, entre d’altres, d’identitat social, transparència, drets i deures de
ciutadania, mediació, convivència, cooperació i solidaritat, governança i
corresponsabilitat, etc.

-

COMISSIÓ TRANSVERSAL DE LA FORMACIÓ PROFESSIONAL. Aquesta
Comissió surt de la constatació de la importància de tenir un espai transversal
amb autonomia de debat i capacitat de proposició sobre l’estructuració de la
formació professional en totes les seves vessants (reglada, ocupacional, de
reconeixement de capacitat professional, ...). i es vol tenir un espai de debat
independent i alhora relacionat amb les dues primeres taules. Per això i per no
confondre les altres taules, es proposa que sigui una comissió transversal.

Pel que fa a la seva composició, el Sr. Belver explicar que podran formar-ne part totes
aquells membres del plenari que vulguin participar en els treballs de les Taules o dels
grups de treball que esdevinguin, les persones que hagin participat als grups de treball
sectorials de “L’H On” i vulguin continuar treballant, les persones que eren membres
de consells sectorials que hagin desaparegut i dels que les temàtiques hagin quedat
incorporades a qualsevol de les Taules que es creïn ara, o aquelles persones que per
la seva capacitació, trajectòria i experiència en els temes a tractar es consideri adient
convidar a participar. Així mateix explica als assistents que a l’arribar a la sessió se’ls
hi ha fet entrega d’un document per a que puguin inscriure’s a aquelles que s’acabin
creant i que considerin del seu interès.

En relació a la presidència de les taules la comissió permanent considera convenient
que per tal de donar continuïtat als treballs del procés “L’H On” desenvolupats durant
l’any 2013 aquests llocs estiguin ocupats per les següents persones:
-

Sr. Joan Torres per presidir la Taula Sectorial de Desenvolupament Econòmic
i Ocupació

-

Sr. Xavier Marcé per presidir la Taula Sectorial de Cultura
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-

Sr. Jordi Ibáñez per presidir la Taula Sectorial de Cohesió Social

-

Sr. Amadeu Juan per presidir la Taula Sectorial de Valors, Convivència i
Civisme.

La Presidenta dona la paraula als assistents per si algú vol manifestar la seva opinió o
fer altres consideracions i desprès passar a les votacions de les propostes. El Sr.
Domínguez està d’acord amb la creació de la comissió transversal per què te el seu
origen en l’antic Consell de la Formació Professional i creu que s’ha de continuar amb
el treball que s’havia fet. Però també vol expressar la demanda de creació de dos
grups de treball o com es vulgui anomenar provinents d’antics consells que seria el de
cooperació i de sostenibilitat mediambiental. El Sr. Barrachina pregunta a qui se li ha
de fer arribar la fulla d’inscripció, responent la Sra. Presidenta que s’han de dirigir a la
Secretaria del Consell de Ciutat. El Sr. Pitarque manifesta el seu suport a la creació
d’un grup de treball en matèria de cooperació. El Sr. Barba intervé per preguntar per
que el tema de l’educació s’ha inclòs a la de cohesió social.
Sent les 19’15 hores s’incorpora a la sessió el Sr. Ricard Raquer.
El Sr. Del Rio, diu que els temes que s’han relacionat amb les taules són uns indicatius
per començar a treballar, però que no és un llistat tancat i hi ha d’altres que s’hauran
d’incloure i tractar com ara el tema de la seguretat a la de valors, convivència i civisme
per que és un tema que preocupa als ciutadans. També creu que la sectorial de
desenvolupament econòmic i ocupació haurà de comptar amb els mercats municipals.
Sent les 19’16 hores s’incorpora a la sessió el Sr. Xavier Marcé.

Pel que fa a la proposta de presidència de les taules sectorials, el Sr. Del Rio diu que
hi falta consens que s’hauria d’haver tingut més informació per poder fer propostes,
que està en desacord amb la proposta feta per presidir la sectorial de cultura, per les
paraules que va expressar el Sr. Marcé a la sessió de constitució del Consell de Ciutat.

El Sr. Belver respon a les intervencions manifestant que en relació a les propostes de
creació de grups de treball en matèria de cooperació i sostenibilitat seran les pròpies
taules les que determinaran quins es creen i en relació a quines matèries. Pel que fa a
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la incorporació dels mercats municipals a la de desenvolupament econòmic diu que no
hi ha cap problema, però que no s’ha d’oblidar que a totes les entitats del comerç i als
mercats se’ls hi va convidar a participar de la constitució del Consell de Ciutat i que
cap de les últimes va sol·licitar ser membre.

La Sra. Presidenta proposar votar primer la proposta de creació de taules sectorials i la
comissió transversal i seguidament la proposta de presidència.
S’aprova per unanimitat dels presents la proposta de creació de taules sectorials i la
comissió transversal, i per 80 vots a favor, un en contra en relació a la presidència de
la taula sectorial de cultura i cap abstenció la proposta de presidència de les quatre
taules sectorials.
7. SEGUIMENT DELS TREBALLS DE L’H ON

La Sra. Presidenta dona la paraula al Sr. Joan Francesc Marco per tal que informi
sobre el seguiment dels treballs del L’H ON.
El Sr. Marco explica que s’ha posat en marxa la fase de definició i execució
d’actuacions concretes per assolir els objectius establerts en el document L’H On, que
el dia 18 de novembre és va constituir la comissió tècnica de seguiment del L’H On
que esta formada pels responsables de les àrees d’Espai Urbà, Esports, Promoció
Econòmica, Cultura, ADU, Salut, Educació i Convivència i Civisme. També en son
membres, la cap de gabinet de l’alcaldessa i alguns membres del gabinet i que
aquesta comissió és reuneix cada 15 dies. S’han celebrat set reunions en les que s’ha
reordenat el document, s’ha establert set objectius i 28 projectes que s’han assignat a
les àrees corresponents. S’ha establert la proposta de projectes prioritaris de totes les
àrees
El servei d’informàtica municipal ha dissenyat una fitxa que permetrà fer un seguiment
acurat de cadascun del 28 projectes i a les taules sectorials es farà una informació i
debat mes detallat de com s’estan desenvolupant els temes del L’H On i serà allà on
es podran fer noves aportacions al document, tenint en compte que l’horitzó és l’any
2025, així com opinar sobre la prioritat dels projectes.
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El Sr Isidoro González pregunta per què no s’ha tractat aquí el tema dels equipaments
municipals, tema sobre el que ja havia requerit en altres sessions del plenari. El Sr.
Marco respon que el L’HON no tracta en concret d’equipaments sinó que és un
projecte global de ciutat.
8. PRECS I PREGUNTES
La Sra. Presidenta abans d’obrir el torn de precs i preguntes intervè per informar al
Plenari d’un tema relacionat amb les infraestructures que afecta directament la ciutat i
que creu que el Consell de Ciutat ha de conèixer i és la presentació per part del
Ministeri de Foment del pla estatal d’infraestructures, en el qual no s’ha inclòs ni el
soterrament de les vies, ni la reforma de l’estació de Bellvitge-Gornal. És per aquest
motiu que l’Ajuntament ha presentat al·legacions a aquest pla estatal per que vol que
aquestes obres, que ja estaven pactades amb anterioritat s’integrin dins el pla estatal
d’infraestructures. De l’escrit d’al·legacions presentat al Ministeri s’ha donat compte al
Ple Municipal en la sessió del 25 d’abril, en ell es fa menció al fet que el projecte
estava acordat i signat als anys 2005 i 2007 i ara no es troba considerat al pla estatal,
per què segons al·lega el ministeri es tracta d’una millora urbana que han de pagar els
ajuntaments i les Comunitats Autònomes. Des de l’Ajuntament s’al·lega que s’ha de
complir el pactat i que aquest és un projecte estratègic no només per L’Hospitalet si no
també per tota l’àrea metropolitana i per la mobilitat del país. No es tracta només de
soterrar les vies, que també, si no de possibilitar la connexió de costa a costa i de
l’interior i resoldre el col·lapse que es pot produir a rodalies quan es comenci a sortir
de l’actual situació de crisi. Les actuacions que es demana s’incorporin al pla
representen un 0’25% del cost total, l’impacte dons és mínim. S’al·lega també que les
molèsties i els sorolls que pateixen els veïns és el més gran que es produeix en tota la
línea entre Tarragona i Barcelona, i es reconeix al propi estudi del ministeri que es
sobrepassen els mínims establerts. S’ha demanat també que si l’actuació no és
immediata i donat que hi ha voluntat per part d’ADIF, es procedeixi el més aviat
possible a fer accessible l’estació de Bellvitge i el Gornal per facilitat l’accés de tots els
ciutadans.
El document que s’ha fet arribar al ministeri és públic i es farà arribar a tots els
membres del plenari per al seu coneixement.
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Festes aquestes manifestacions la Presidenta sol·licita del Consell de Ciutat que faci
seves les al·legacions per tractar-se d’un tema tant important per la ciutat, la seva
l’adhesió a les al·legacions i el suport a l’Ajuntament, recolzant la petició per mitjà d’un
escrit dirigit al Ministeri per tal que aquestes al·legacions es tinguin en consideració i
es modifiqui el pla d’infraestructures. Explica també que aquesta mesura compta amb
al suport i el consens unànime de tots els grups polítics municipals i de moltes entitats
de la ciutat, agraint de tots ells aquest suport i aquesta unanimitat de tots davant el
ministeri, fos del signe que fos.
Per unanimitat tots els assistents s’adhereixen a les al·legacions presentades i
recolzen la petició que s’adreci un escrit al Ministeri per tal que aquestes al·legacions
es tinguin en consideració i es modifiqui el pla d’infraestructures.

El Sr. Del Rio intervé per dir que el soterrament de les vies és un tema de ciutat en el
que tots estan d’acord i que s’ha de treballar per que és un be per la ciutat. Pel que fa
al tema de les interpretacions de l’LRSAL encara no se sap com quedarà i com
afectarà als ajuntaments.

La Sra. Presidenta convida als assistents a la jornada de dissabte de portes obertes de
l’antic Cinema Romero ara reconvertit en espai per a joves i el diumenge a la posada
de la primera pedra del nou mercat municipal de la Florida.

I no havent-hi més assumptes de què tractar, la Sra. Presidenta aixeca la sessió
essent les dinou hores cinquanta minuts del dia vint-i-set de març de dos mil catorze,
de tot el qual com a Secretària em dono fe.
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