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Acta de l'Ajuntament Ple
Sessió ordinària en primera convocatòria
Número de la sessió: 2014/7
Data: vint-i-set de juny de dos mil catorze
Hora: 10.05h. fins 13.10h.
Lloc: Casa Consistorial
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Sr.
Sr.
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Sra.

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

Alcaldessa-Presidenta
Tinent d'alcaldia
Tinenta d'alcaldia
Tinent d'alcaldia
Tinenta d'alcaldia
Tinent d'alcaldia
Regidor
Regidor
Regidor
Regidor
Regidora
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Regidor (S’incorpora punt 27 O.D.)
Tinent d'alcaldia
Regidor
Regidor
Viceinterventora General
Secretària General del Ple

S’ha excusat d’assistir-hi:
Sra.
Sr.

Gloria Herance Alvarez
Jesús Larrainzar González

Regidora
Interventor General
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SRA. ALCALDESSA
Bé, bon dia, donem inici al Ple ordinari del mes de juny, Sra. Secretària.

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.
LECTURA
I
APROVACIÓ
DELS
ESBORRANYS
DE
LES
ACTES
CORRESPONENTS A LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL DIA 27 DE MAIG DE 2014 I
EXTRAORDINÀRIA I URGENT DEL DIA 10 DE JUNY DE 2014.
Per la Sra. Alcaldessa, i en relació als esborranys de les Actes corresponents
a la sessió ordinària del dia 27 de maig de 2014 i extraordinària i urgent del dia 10 de
juny de 2014, es pregunta si existeix alguna objecció i no assenyalant-se cap,
s'aproven dites Actes per unanimitat, amb la rectificació de l’errada material que
contenia l’esborrany de l’Acta de la sessió del dia 27 de maig de 2014, relativa a la
transcripció de les intervencions dels diferents grups municipals, en el debat de les
mocions presentades per Convergència i Unió i Iniciativa per Catalunya VerdsEsquerra Unida i Alternativa. 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 transcriuran al Llibre d'Actes.

COMISSIÓ PERMANENT DE PRESIDÈNCIA I ECONOMIA

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

SRA. ALCALDESSA
Sí, gràcies, pel posicionament, Sr. Ordóñez.

SR. ORDÓÑEZ
Plataforma per Catalunya es dóna per assabentat del punt número 1 i del punt
número 2, s’absté del 3 al 6 i vota favorablement en el 7.
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SRA. ALCALDESSA
Molt bé, gràcies. Sr. Esteve.

SR. ESTEVE
Gràcies. Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra Unida i Alternativa ens donem per
assabentats i votem favorablement a tots els dictàmens i, en tot cas, en el cas del
dictamen 5, celebrem el que significa aquest dictamen de desafectació de l’ús escolar
del SES Pla Llobregat, un edifici que havia estat molts anys sense ús i ha estat
ràpidament, la resposta de l’Ajuntament ha estat molt ràpida en quant la Generalitat
ha retornat la titularitat d’aquest edifici, doncs per iniciar ja les obres per situar la seu
provisional de l’Escola de Música-Centre de les Arts.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, gràcies. Per part de Convergència i Unió, Sra. Borràs.

SRA. BORRÀS
Gràcies Sra. Alcaldessa. En nom de Convergència i Unió manifestem que ens donem
per assabentats en els dictàmens 1 i 2, que votem favorablement en el 3, ens
abstenim en el 4, votem favorablement en el 5 i també nosaltres, en aquest sentit,
volem manifestar alguna cosa, és positiu que hi hagi aquesta desafectació de l’edifici,
fet que se’n cedeix, per dir-ho d’alguna manera, la titularitat i, per tant, en aquest
sentit s’hi podrà dur a terme l’escola de música, edifici que durant uns anys, doncs no
es va desafectar per veure si hi havia un canvi en el que era l’escolarització en el
barri i, per tant, representava la necessitat de poder-la tornar a posar en marxa. Però
sí que en aquest sentit, fent una mica de memòria històrica, s’ha abandonat, per part
de l’equip de govern, la idea de fer l’escola de música a Can Trinxet, no només una
idea, sinó una realitat en la qual nosaltres vam cobrar, com Ajuntament, uns diners
per dur a terme aquesta escola de música i a dia d’avui veiem com Can Trinxet,
malgrat per part de les constructores que van tirar endavant, doncs la construcció de
tots aquells edificis en aquell àmbit, doncs Can Trinxet segueix sense haver-se
remodelat per poder-hi fer l’escola de música. Dit això, votem favorablement en el
dictamen número 6 i en el número 7.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, gràcies. Sr. del Río.
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SR. DEL RÍO
Sí, gràcies Sra. Alcaldessa. Ens donem per assabentats del número 1, del número 2,
abstenció en el número 3 i 4, a favor del número 5, també a favor del número 6, del 7
també a favor.
Respecto al dictamen del SES Pla de Llobregat, yo tengo entendido que el destino es
provisional, yo no sé si es que Convergència i Unió no ha leído bien el dictamen o no
lo ha interpretado, supongo que ahora el gobierno nos lo explicará suficientemente,
pero el destino que se le da a ese espacio es provisional de escuela de música, luego
ya veremos dónde acabará la escuela de música. En este sentido también, tal y como
aquí se ha indicado, creemos que es positivo el uso que se da a este espacio, un uso
reclamado hace muchos años ya por los vecinos, que veían como estaba ese
espacio abandonado, un espacio que era bueno y positivo encontrarle alguna utilidad
para el barrio y, por tanto, en ese sentido, vemos muy favorable la desafectación del
espacio. Muchas gracias.

SRA. ALCALDESSA
No sé si…, bé, en tot cas, jo volia fer menció, donada la intervenció de la Sra. Borràs
en relació a l’edifici de SES Pla de Llobregat, crec que és una bona notícia, com s’ha
dit, el que puguem fer servir un espai que estava reservat, com s’ha explicat, a la
possibilitat que el barri del Gornal o la ciutat, tingués la necessitat de fer una escola
de secundaria, un institut, doncs en el futur, sembla ser que per part de la Generalitat
no està en els seus plans, a curt termini, fer aquesta inversió i posar en funcionament
aquesta escola, per tant, havíem decidit utilitzar aquest espai per fer l’escola de
Música i Centre de les Arts de forma provisional, com s’ha dit i tal i com consta a
l’expedient.
Vull que quedi clar que no hem abandonat cap idea, és a dir, a Can Trinxet en principi
hi ha tot un seguit de projectes, de treballs previs, és més, en aquests moments
s’està treballant en fer un projecte de reforçament estructural i això ho portarem a
terme d’una forma ràpida, ja està planificat, però sí hem de ser molt realistes, aquesta
obra significa una inversió molt important per aquesta ciutat, per aquest Ajuntament,
estem parlant d’una inversió aproximadament, de Can Trinxet, d’uns 17 milions
d’euros, el seu projecte, cosa que en aquests moments és per qüestió de temps i per
qüestió d’import, inabordable a curt termini.
I, per tant, hem decidit donar una solució provisional a un projecte que per nosaltres
és prioritari, “ojalá” poguéssim dir que això és prioritari per a l’Ajuntament i també per
d’altres administracions, que és l’Escola de Música i Centre de les Arts de la nostra
ciutat. En aquests moments tenim més de 1.000 alumnes, 1.400 alumnes, en aquest
centre, que s’ha fet aquest projecte mica en mica, poc a poc, com crec que s’han de
fer les coses en aquesta ciutat, i era el moment, sens dubte, de donar una alternativa
una mica, encara que sigui provisional, però més estable, des d’un punt de vista de
tenir a la ciutat un centre referent per als 1.400 alumnes.
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Jo crec que és una bona notícia pel barri del Gornal, crec que en això estem tots
d’acord, de fer servir aquest espai que estava buit, que estava no al 100% buit,
perquè una part d’aquest espai s’estava utilitzant, doncs per part d’algunes entitats
del barri, gràcies a la inversió que estem duent a terme i que cap a finals d’any
posarem en marxa el poliesportiu del Gornal, podrem donar també alternativa a
aquestes entitats esportives, que tindran un espai idoni, adequat, modern i definitiu,
per fer les seves activitats.
Per tant, vull que quedi clar que no hem abandonat cap idea, fem una obra
provisional amb una inversió modesta, que quedarà un edifici funcional, correcte, amb
una inversió que és necessària per posar en funcionament, i no abandonem la idea,
en absolut, de en el futur poder ubicar l’escola de música en un altre espai, com era
Can Trinxet.
I, per últim, volia també aprofitar per felicitar a tot l’equip econòmic de l’Ajuntament,
crec que avui hem passat per alt un dels punts que signifiquen un estalvi per aquesta
ciutat, per aquest Ajuntament i pels seus ciutadans, que és el punt 7, en el que
ratifiquem i aprovem, per part de l’Ajuntament, un préstec que signarem o que ja hem
signat i que avui ratifiquem, amb una entitat financera. Si recorden, fa pocs dies, el
dia 10 de juny, vam fer un Ple extraordinari provocat per una decisió del Ministeri
d’Hisenda, una mesura en tot cas positiva, que era la millora, per part del Ministeri, de
les condicions que havien ofert en el seu inici, l’any 2012, del préstec proveïdors.
Aquest préstec estava en unes condicions que consideràvem eren una mica altes en
aquell moment, amb un 5,25% de tipus d’interès, amb un import, que per part de
l’Ajuntament es va signar, de 12,2 milions, i que tenia una carència de dos anys i de
deu anys d’amortització. Per part del Ministeri se’ns va oferir la possibilitat de rebaixar
aquest tipus d’interès del 5,35 al 3,85, i el Ministeri posava, doncs unes condicions i
posava un termini per signar aquesta nova operació per refinançar aquesta operació
inicial.
Com Ajuntament el que hem fet i crec que per això ens hem de felicitar, els serveis
tècnics i els serveis econòmics van decidir també mirar que aquest préstec pugues
signar-se per part d’una entitat financera directament, i és el que sí oferia millors
condicions. És el que es va fer, es van demanar ofertes a les entitats financeres, hem
obtingut una millora respecte al que el Ministeri ens oferia, passant del 3,85 al 2,75,
signat en aquest cas amb el BBVA, això provocarà, al llarg d’aquests deu anys
d’amortització, un estalvi de 500.000 euros.
I crec que ens hem de felicitar, perquè realment l’Ajuntament mostra amb aquesta
operació, que les finances municipals estan sanejades, que estem complint amb tots
els ratis i tot el que en aquests moments marca el Ministeri d’Hisenda i també la
pròpia Generalitat de Catalunya, en matèria econòmica i financera i, per tant, crec
que posa en evidència el nivell de sanejament que ha obtingut aquest Ajuntament al
llarg d’aquests últims anys de treball per part dels serveis econòmics. Per tant, vull
felicitar, que quedi constància, a tot l’equip de l’Ajuntament que ha fet possible, doncs
aquest estalvi i aquesta millora en les condicions dels préstecs que tenim en aquests
moments.
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I, per últim, dir que, evidentment, per part nostra, com Ajuntament, estem situats en
aquests moments en un endeutament que està per sota de la mitjana dels
ajuntaments grans de Catalunya, som la ciutat de les cinc o set ciutats grans de
Catalunya, la que té un endeutament per habitant més baix. I això significa també
que, en fi, és un missatge que també hem de traslladar als ciutadans i ciutadanes de
l'Hospitalet, que des d’aquest punt de vista, doncs deixem i estem amb unes finances
que realment són unes finances sanejades, que estem complint amb els pagaments a
proveïdors i que intentem governar la situació econòmica el millor possible, donada la
situació i donat que tampoc obtenim grans ajudes per part de cap administració, en
aquest sentit.
Per part meva res més, no sé si hi ha alguna qüestió, si no passaríem a la Comissió
Permanent d’Espai Públic.

ALCALDIA-PRESIDÈNCIA

PER DONAR COMPTE AL PLE DE L’INFORME DE
DICTAMEN 1.L’ALCALDIA PREVIST A L’ART. 104 BIS APARTAT 6 DE LA LLEI 7/1985, DE 2
D’ABRIL, REGULADORA DE LES BASES DE RÈGIM LOCAL RELATIU AL
PERSONAL EVENTUAL D’AQUESTA CORPORACIÓ. (2ON TRIMESTRE 2014).
Es dóna compte del dictamen que es transcriu seguidament, del qual se’n donen per
assabentats els assistents a la sessió, adoptant-se els acords que figuren en la seva
part dispositiva:

L’alcaldessa, en compliment del que preveu l’art. 104 bis apartat 6 de la Llei 7/1985,
de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, segons la redacció introduïda
per la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de
l’administració local, sotmet al Ple per al seu coneixement:
L’informe emès pel Servei de Recursos Humans relatiu a la plantilla del personal
eventual de 10 d’abril de 2014, signat per l’assessora jurídica de recursos humans
amb el vist i plau de la Directora de Serveis d’Hisenda i Recursos Generals, posa de
manifest que aquest Ajuntament compleix les determinacions de la Llei 7/1985, pel
que fa al límit del personal eventual, que literalment diu:
“INFORME DEL SERVEI DE RECURSOS HUMANS EN RELACIÓ A LA SITUACIÓ
DE LA PLANTILLA DE PERSONAL EVENTUAL VIGENT A LA DATA D’AQUEST
INFORME
Amb motiu del començament del mandat de l’actual corporació Municipal per acord
del ple de 27 de juny de 2011 es va aprovar la plantilla i relació de llocs de treball del
personal eventual que es va publicar al BOP de l’11.07.2011 i al DOGC núm. 5913,
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de 05.07.2011 integrada por 30 llocs de treball.
La plantilla de personal eventual vigent es l’aprovada per acord del ple de 20 de
desembre de 2013 amb motiu de l’aprovació del pressupost de la Corporació per a
l’exercici 2014, i la seva l’aprovació definitiva ha estat publicada en el BOP de 27 de
gener de 2014 i en el DOGC núm. 6551, de 30.01.2014.
El nou article 104 bis de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de las bases del
Règim Local, introduït per la Llei 27/2013, de 27 de desembre (BOE de 30-12-2013)
estableix als límits i normes a les quals s’hauran d’ajustar les dotacions del llocs de
treball del personal eventual a les corporacions locals.
Aquest precepte 104 bis, determina que als ajuntaments de municipis amb població
superior a 75.000 habitants i de no més de 500.000 habitants, podran incloure en les
seves plantilles llocs de treball de personal eventual en un nombre que no podrà
excedir el dels regidors de la Corporació Local.
La xifra oficial de població d’aquest municipi aprovada pel Reial Decret Real Decret
1016/2013, de 20 de desembre, pel qual es declaren oficials les xifres de població
resultants de la revisió del padró municipal referida a l’1 de gener de 2013 és de
254.056 habitants i que per aplicació de l’art. 179 de la Llei Orgànica 5/1985, de 19
de juny, de Règim Electoral General el número de regidors que integren l’Ajuntament
de L’Hospitalet de Llobregat és de 27.
Per tot això i als efectes de poder donar compliment a l’ establert a l’article 104 bis, al
punt 6, que determina que el President de l’Entitat Local informarà al Ple amb
caràcter trimestral del acompliment de lo previst a aquest article,

S’INFORMA
1.- La plantilla i relació de llocs de treball vigent de personal eventual es la següent:
Denominació

Adscripció

Ocupades Vacants Suma

ASSESSOR/A DE GRUP MUNICIPAL

Grup Municipal CiU

2

0

2

ASSESSOR/A DE GRUP MUNICIPAL

Grup Municipal ICVEUiA

1

0

1

ASSESSOR/A DE GRUP MUNICIPAL

Grup Municipal PP

2

0

2

ASSESSOR/A DE GRUP MUNICIPAL

Grup Municipal PSC

1

0

1

ASSESSOR/A DE GRUP MUNICIPAL

Grup Municipal PxC

1

0

1

ASSESSOR/A DE L'ALCALDIA

Alcaldia

1

0

1
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ASSESSOR/A
TECNIC/CA
MITJ.COMUNICACIO

DE
Alcaldia

1

0

1

ASSESSOR/A TECNIC/CA DE NIVELL 1

Alcaldia

1

2

3

ASSESSOR/A TECNIC/CA DE NIVELL 1

Districte VI

1

0

1

ASSESSOR/A TECNIC/CA DE NIVELL 1

Educació

1

0

1

ASSESSOR/A TECNIC/CA DE NIVELL 1

Esports i Joventut

1

0

1

ASSESSOR/A TECNIC/CA DE NIVELL 1

Promoc.
Ocupació

1

0

1

ASSESSOR/A TECNIC/CA DE NIVELL 2

Cultura

1

0

1

ASSESSOR/A TECNIC/CA DE NIVELL 2

Districte I

1

0

1

ASSESSOR/A TECNIC/CA DE NIVELL 2

Espai Públic, U. i S.

1

0

1

ASSESSOR/A TECNIC/CA DE NIVELL 3

Alcaldia

1

0

1

ASSESSOR/A TECNIC/CA DE NIVELL 3

Districte I

1

0

1

ASSESSOR/A TECNIC/CA DE NIVELL 3

Espai Públic, U. i S.

1

0

1

ASSESSOR/A TECNIC/CA
TERRITORIAL

Alcaldia

1

DE

Econ.

i

PLANS

ASSESSOR/A TECNIC/CA DE SEGURETAT Seguretat, C. i C.

1

2

1

3

23

3

26

2.- Les funcions, règim de dedicació i retribucions son les acordades pel ple en sessió
de 27 de juny de 2011, publicades en el BOP d’11-07-2011 i en el DOG 5913 DE
5.07.2011) per als respectius llocs de treball.

3.- A data d’avui, l’Ajuntament compleix les determinacions exigides per al personal
eventual per l’article 104 bis de la Llei 7/1985, de 2 de abril reguladora de las bases
del Règim Local introduït per la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i
sostenibilitat de l’administració local, al estar integrada la plantilla d’aquest personal
per un total de 26 places, inferior al nombre de regidors que és de 27.”
El Ple de l’Ajuntament, previ el Dictamen de la Comissió Informativa de Presidència i
Economia:
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ÚNIC: Es dóna per assabentat de l’informe trimestral relatiu al personal eventual, en
compliment de l’obligació legal prevista per a l’alcaldia a l’art. 104.bis apartat 6 de la
Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local i el número de
llocs de treball reservats a personal eventual es farà públic a la seu electrònica de
l’ajuntament i al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona.

DICTAMEN 2.PER DONAR COMPTE AL PLE DE LA RESOLUCIÓ DE LA
DIRECCIÓ GENERAL D’ADMINISTRACIÓ LOCAL PER LA QUAL ES CANCEL·LA
LA INSCRIPCIÓ EN EL REGISTRE D’ENS LOCALS DE CATALUNYA, DE LA
SOCIETAT MERCANTIL L’H 2010, SOCIETAT PRIVADA MUNICIPAL,SA.
Es dóna compte del dictamen que es transcriu seguidament, del qual se’n donen per
assabentats els assistents a la sessió, adoptant-se els acords que figuren en la seva
part dispositiva:

El Ple de l’Ajuntament constituït en Junta General de la societat municipal L’H
2010,Societat Privada Municipal,SA, va acordar el 26 de novembre de 2013, la
liquidació de la Societat, i en la mateixa data el Ple municipal, va acordar la successió
universal d’aquesta mercantil de capital íntegrament municipal.
La liquidació i extinció de la societat anònima L’H 2010, Societat Privada
Municipal,SA., es va formalitzar en escriptura pública de 31 de desembre de 2013,
atorgada davant el notari Sr. Fernando Morales Limia, amb el número 2020 del seu
protocol, restant inscrita en el Registre Mercantil, el 13 de març de 2014, al Tom
42973, foli 154, fulla B217437, inscripció 53.
Es dóna compte de la resolució dictada per la Direcció General d’Administració Local,
del Departament de Governació i Relacions Institucionals de la Generalitat de
Catalunya, de data 2 de juny de 2014, per la qual es cancel·la la inscripció, en el
Registre d’ens locals de Catalunya, de la societat mercantil L’H 2010, Societat
Privada Municipal, SA, i que literalment diu:
“Resolució per la qual es cancel·la la inscripció, en el Registre d’ens locals de
Catalunya, de la societat mercantil dependent de l’Ajuntament de L’Hospitalet
de Llobregat denominada L’H 2010, Societat Privada Municipal,SA.
Antecedents
Resolució de 8 de gener de 2001, per la qual s’inscriu la societat mercantil
dependent de l’Ajuntament de L’Hospitalet de Llobregat denominada L’H 2010,
Societat Privada Municipal, SA, en el Registre d’ens locals de Catalunya. La
dissolució ha estat aprovada per la Junta General de la societat en sessió de
22 de maig de 2012.
En data 3 de febrer de 2014 i 14 de maig de 2014, la Direcció General
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d’Administració Local sol·licita a l’Ajuntament de L’Hospitalet de Llobregat
documentació complementària. Els documents requerits tenen entrada en la
Direcció General el 25 d’abril de 2014 i 21 de maig de 2014, respectivament.
Amb la documentació s’adjunta còpia de l’escriptura de dissolució i liquidació
de la societat esmentada.
Fonaments jurídics
Article 56 del Decret 139/2007, de 26 de juny, pel qual es regulen la
denominació, els símbols i el Registre d’ens locals de Catalunya.
RESOLC:
Cancel·lar la inscripció, en el Registre d’ens locals de Catalunya, de la societat
mercantil dependent de l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat denominada
L’H 2010, Societat Privada Municipal,SA.”

HISENDA I RECURSOS GENERALS

DICTAMEN 3.PER DEIXAR SENSE EFECTES LES COMPATIBILITATS
QUE TENIA CONCEDIDES EL SENYOR J.M.M.D PER EXERCIR ACTIVITAT
PROFESSIONAL FORA D’AQUEST AJUNTAMENT.
Es dóna compte del dictamen que es transcriu seguidament, i sotmès a votació
s'aprova amb 17 vots favorables dels representants del PSC-PM, Srs/es. Marín,
Belver, Perea, Bonals, Fernández, García, Castro, Graells, Bermudo, Husillos,
Sariñena i Alcázar; dels representants de CiU, Srs/es. Borràs, Clar, Monrós i Pérez; i
del representant d’ICV-EUiA, Sr. Esteve; i amb 8 vots d’abstenció dels representants
del PP, Srs/es. del Río, Alonso, Díez, Esplugas, Bas i Cañizares; i dels representants
de PxC, Srs. Ordóñez i Sánchez; assistents presents en el moment de la votació,
adoptant-se els acords que figuren en la seva part dispositiva:

Atès: Que per acord de la Comissió de Govern de l’Ajuntament, en sessió celebrada
el dia 11 de novembre de 1991, es va adoptar l’acord d’autoritzar entre d’altres al
funcionari d’aquesta Corporació J.M.M.D., la compatibilitat per exercir com a
professor d’Informàtica, sempre que dita activitat no tingui relació amb resolucions
administratives d’aquest Ajuntament i sempre que el temps que dediqui a la mateixa
no sigui superior a 18’75 hores setmanals.
Atès: Que per acord de la Comissió de Govern de l’Ajuntament, en sessió celebrada
el dia 12 de juliol de 2006, es va adoptar l’acord d’autoritzar entre d’altres al
funcionari d’aquesta Corporació J.M.M.D, la compatibilitat per exercir funcions com a
professor universitari associat, tipus B, en règim de dedicació parcial i amb una
durada determinada, en la Universitat de Barcelona, si bé, aquesta compatibilitat
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restarà condicionada a que les tasques docents esmentades no perjudiquin la
dedicació en el seu treball municipal.
Atès: Que el senyor J.M.M.D. ha presentat un escrit renunciant a dites compatibilitats,
havent de procedir a adoptar la resolució oportuna en ordre a deixar sense efectes
l’autorització de la mateixes.
Atès: Que els articles novè i catorzè de la llei 53/84, disposa que la competència per
autoritzar o denegar les compatibilitats corresponen al Ple de l’Ajuntament.
Atès: Que l’article 123.1.p) de la llei 7/1985, de Bases del Règim Local en la redacció
donada per la llei 57/2003, disposa que serà atribució del Ple de l’Ajuntament “Les
demès que expressament li confereixin les lleis”, sent indelegable aquesta atribució
segons disposa l’apartat 3 de l’esmentat article.
El Ple, a proposta de la Tenient de Alcaldia, titular de l’Àrea d’Hisenda i Recursos
Generals, i amb el dictamen previ de la Comissió Permanent de Presidència i
Economia,
ACORDA:
Primer.- Deixar sense efectes, els acords de la Junta de Govern Local pel quals es
van autoritzar, al senyor J.M.M.D. la compatibilitat per exercir com a professor
d’Informàtica i la compatibilitat per exercir funcions com a professor universitari
associat, tipus B, en règim de dedicació parcial i amb una durada determinada, en la
Universitat de Barcelona, al haver renunciat el mateix a les compatibilitats
autoritzades.
Segon.- Notificar l’anterior acord a J.M.M.D.

PER A L’APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ 3/2014
DICTAMEN 4.DE LA PLANTILLA DEL PERSONAL AL SERVEI DE L’AJUNTAMENT.
Vist l’informe favorable condicionat de la Intervenció General que literalment diu:
“INFORME FAVORABLE CONDICIONAT al compliment dels mateixos tràmits que els
d’aprovació del Pressupost, a l’ajustament dels crèdits mitjançant la modificació de
crèdits corresponent i a l’adaptació al Pla d’Ajust.” No obstant això, es dóna compte
del dictamen que es transcriu seguidament, i sotmès a votació s'aprova amb 13 vots
favorables dels representants del PSC-PM, Srs/es. Marín, Belver, Perea, Bonals,
Fernández, García, Castro, Graells, Bermudo, Husillos, Sariñena i Alcázar; i del
representant d’ICV-EUiA, Sr. Esteve; i amb 12 vots d’abstenció dels representants del
PP, Srs/es. del Río, Alonso, Díez, Esplugas, Bas i Cañizares; dels representants de
CiU, Srs/es. Borràs, Clar, Monrós i Pérez; i dels representants de PxC, Srs. Ordóñez i
Sánchez; assistents presents en el moment de la votació, adoptant-se els acords que
figuren en la seva part dispositiva:
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ATESA la plantilla del personal al servei de l’Ajuntament aprovada per acord del Ple
en sessió de 20 de desembre de 2013.
ATÈS que l’article 27.1 del Reglament del personal al servei de les entitats locals,
aprovat per Decret 214/1990, de 30 de juliol, disposa que la plantilla pot ser
modificada amb posterioritat a l’aprovació del pressupost durant l’any de la seva
vigència, per respondre a l’establiment de nous serveis, per a l’ampliació, supressió o
millora dels existents que no admetin demora per a l’exercici següent, com també si
respon a criteris d’organització administrativa interna.
ATÈS que l’article 126.3 del text refós de les disposicions legals vigents en matèria de
règim local, aprovat per Reial decret legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, estableix que
la modificació de les plantilles durant la vigència del pressupost requerirà el
compliment dels tràmits establerts per a la seva modificació.
VIST l’informe de l’assessora jurídica de Recursos Humans.
ATÈS que l’òrgan competent per a l’aprovació de la plantilla és el Ple de l’Ajuntament
d’acord amb l’article 123 1.h) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases
del règim local.
El Ple, a proposta de la tinenta d’alcaldia titular de l’Àrea d’Hisenda i Recursos
Generals i, amb el dictamen previ de la Comissió Permanent de Presidència i
Economia,
ACORDA:
PRIMER.- APROVAR inicialment la modificació núm. 3/2014 de la plantilla del
personal al servei de l’Ajuntament d’acord amb el detall següent:
1. PERSONAL FUNCIONARI
1.1. Amortització de places
Denominació de la plaça: Ajudant/a tècnic/a sanitari/ària-diplomat/ada en infermeria
Escala: Administració Especial
Subescala: Tècnica
Classe: Tècnics/ques Mitjans/es
Subgrup: A2
Núm. de places que s’amortitzen: 1
Denominació de la plaça: Subaltern/a
Escala: Administració general
Subescala: Subalterna
Subgrup: AP (E Llei 30/84)
Núm. de places que s’amortitzen: 1
Denominació de la plaça: Llicenciat/ada en Filosofia i Lletres
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Escala: Administració Especial
Subescala: Tècnica
Classe: Tècnics/ques Superiors
Subgrup: A1
Núm. de places que s’amortitzen: 1
1.2. Creació de places
Denominació de la plaça: Titulat/da superior Universitari/ària
Escala: Administració especial
Subescala: Tècnica
Classe: Tècnics/ques Superiors
Subgrup: A1
Núm. de places que es creen: 1
Denominació de la plaça: Titulat/ada mitjà/ana universitari/ària
Escala: Administració especial
Subescala: Tècnica
Classe: Tècnics/ques Mitjans/es
Subgrup: A2
Núm. de places que es creen: 1
Denominació de la plaça: Tècnic/a auxiliar de biblioteca
Escala: Administració especial
Subescala: Serveis Especials
Classe: Comeses Especials
Subgrup: C1
Núm. de places que es creen: 1
SEGON.- EXPOSAR al públic aquest acord, amb l’anunci en el Butlletí Oficial de la
Província de Barcelona durant un termini de quinze dies, durant els quals les
persones interessades podran examinar l’expedient i presentar les reclamacions que
considerin oportunes.
TERCER.- ENTENDRE definitivament adoptat l’acord en el cas que no es presentin
reclamacions en el període d’exposició pública, i PUBLICAR la modificació de la
plantilla en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i en el Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya.
QUART.- NOTIFICAR aquest acord a la Junta de Personal Funcionari.
CINQUÈ.- TRAMETRE una còpia de la modificació de la plantilla definitivament
aprovada a l’Administració de l’Estat i al Departament de Governació i Relacions
Institucionals.

DICTAMEN 5.-

PEL QUAL ES DESAFECTA DE L’ÚS ESCOLAR L’EDIFICI
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DESTINAT AL SES PLA DE LLOBREGAT, SITUAT A L’AV. VILANOVA, 34.
Es dóna compte del dictamen que es transcriu seguidament, i sotmès a votació
s'aprova amb 23 vots favorables dels representants del PSC-PM, Srs/es. Marín,
Belver, Perea, Bonals, Fernández, García, Castro, Graells, Bermudo, Husillos,
Sariñena i Alcázar; dels representants del PP, Srs/es. del Río, Alonso, Díez,
Esplugas, Bas i Cañizares; dels representants de CiU, Srs/es. Borràs, Clar, Monrós i
Pérez; i del representant d’ICV-EUiA, Sr. Esteve; i amb 2 vots d’abstenció dels
representants de PxC, Srs. Ordóñez i Sánchez; assistents presents en el moment de
la votació, adoptant-se els acords que figuren en la seva part dispositiva:

ATÈS que el tinent d’alcaldia de l’Àrea de Serveis a les Persones i regidor
d’Educació, amb data 23 d’abril de 2012, sol·licità s’iniciïn els tràmits perquè es
demani a la Generalitat l’autorització per procedir a la desafectació de l’edifici, de
titularitat municipal, anomenat SES Pla de Llobregat.
ATÈS que en l’inventari de béns i drets de l’Ajuntament consta inscrit en els folis 239
i 240 del tom 1.3 i 327 del tom 1.4, destinats a servei públic, el SES Pla de Llobregat,
amb la descripció següent:
Edifici que consta de planta baixa i dos pisos, amb una superfície total construïda de
2.456 m2. Construït sobre un terreny de superfície 5.474 m2 que limita; al nord, en
una línia de 15,28 m amb finca segregada, i en una línia de 33,22 m amb espais
lliures de domini públic del Polígon Gornal; al sud, en dos línies de 36,70 m i 12 m; i a
l’est, en dos línies de 109 m i 11 m amb l’avinguda Vilanova i, en una línia de 25 m,
amb la finca segregada.
Valorat en 461.920,90 €.
ATÈS que mitjançant Resolució de la tinenta d’alcalde d’Hisenda i Recursos
Generals, número 4562/2012, de 24 de maig, es va sol·licitar autorització al
departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, per a la desafectació de
l’edifici esmentat.
ATÈS que la Generalitat de Catalunya, mitjançant resolució de data 14 de febrer de
2014, estima la sol·licitud d’autorització prèvia per a desafectar.
ATÈS que ha estat exposat al públic segons edicte en el tauler d’anuncis de
l’Ajuntament i en el Butlletí Oficial de la Província de data 17 de març de 2014.
ATÈS que s’ha practicat la informació pública prescrita en l’art. 20.2 del Reglament
del patrimoni dels ens locals, sense que s’hagi presentat cap reclamació durant el
termini de 20 dies, segons s’acredita en la certificació de la Secretària general de
data 14 d’abril de 2014
ATÈS que el cap de Servei d’Educació, amb data 29 de maig de 2014, informa que
en l’edifici de l’antic SES Pla de Llobregat s’hi ubicarà, provisionalment, l’Escola de
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Música-Centre de les Arts, per oferir els cursos dels diferents grups instrumentals,
d’acord amb el Reglament i la Memòria de Creació del Servei esmentat.
En aquest sentit l’Àrea d’Espai Públic ha redactat el projecte d’Adequació de tot
l’equipament.
ATÈS que el Cap de Servei d’Urbanisme i Activitats informa que la qualificació
urbanística del susdit edifici és de zona d’equipaments comunitaris i dotacions actuals
(clau 7a).
VIST l’informe de la cap de la secció de Patrimoni, Assegurances i Responsabilitat
Patrimonial de data 10 de juny de 2014.
VIST que la competència per declarar la desafectació de la finca, és del Ple de
l’Ajuntament, essent necessari el vot favorable de la majoria absoluta del nombre
legal de membres de la Corporació, pel fet de tractar-se de la desafectació d’un bé
demanial, tal com disposen els articles 204.5 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 20.2 del Decret 336/1988, del 17 d’octubre, pel qual s’aprova el
Reglament del patrimoni dels ens locals.
El Ple, a proposta del Tinent/de la Tinenta d’Alcaldia, titular de l’Àrea d’Hisenda i
Recursos Generals, i amb el dictamen previ de la Comissió Permanent de
Presidència i Economia.
ACORDA:
Primer. Desafectar de l’ús escolar l’edifici destinat al SES Pla de Llobregat, situat a
l’av. Vilanova, 34, descrit en el paràgraf 2 de la part expositiva, a l’empara del Decret
212/1994 de 26 de juliol, pel qual es regula el procediment d’autorització prèvia a la
desafectació d’edificis públics escolars de titularitat municipal.
Segon. De conformitat amb les normes urbanístiques l’edifici esmentat, que té la
qualificació urbanística de 7a.equipaments docents, continuarà qualificat com a bé de
domini públic-servei públic, atès que el seu destí és d’escola de música-centre de les
arts.
Tercer. Traslladar els precedents acords a l’Àrea de Servei a les Persones i a la
Intervenció General.

PEL QUAL S’AUTORITZA, AMB EFECTES 1 DE SETEMBRE
DICTAMEN 6.DE 2014, EL CANVI DE TITULARITAT A LA FUNDACIÓ JESUÏTES EDUCACIÓ,
DEL DRET D’ÚS ATORGAT A LA COMPANYIA DE JESÚS, SOBRE EL TERRENY
DE 6001 M2, SITUAT ENTRE ELS BLOCS E-8 I E-7, DE BELLVITGE.
Es dóna compte del dictamen que es transcriu seguidament, i sotmès a votació
s'aprova amb 23 vots favorables dels representants del PSC-PM, Srs/es. Marín,
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Belver, Perea, Bonals, Fernández, García, Castro, Graells, Bermudo, Husillos,
Sariñena i Alcázar; dels representants del PP, Srs/es. del Río, Alonso, Díez,
Esplugas, Bas i Cañizares; dels representants de CiU, Srs/es. Borràs, Clar, Monrós i
Pérez; i del representant d’ICV-EUiA, Sr. Esteve; i amb 2 vots d’abstenció dels
representants de PxC, Srs. Ordóñez i Sánchez; assistents presents en el moment de
la votació, adoptant-se els acords que figuren en la seva part dispositiva:

ATÈS que la Província Tarraconense de la Companyia de Jesús, amb data 8 d’abril
de 2014, registre general d’entrada núm. 18063, de data 25 d’abril de 2014, sol·licita
que l’Ajuntament de l’Hospitalet autoritzi el canvi de titularitat a la Fundació Jesuïtes
Educació del dret d’ús d’una superfície de 6.005 m2 dins del Polígon de Bellvitge,
d’acord amb les condicions establertes en el conveni signat el 4 d’agost de 1972
entre l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat i la Companyia de Jesús.
ATÈS que el Ple de l’Ajuntament, en data 9 d’agost de 1972, va aprovar el conveni
previ subscrit entre l’Ajuntament de l’Hospitalet i la Companyia de Jesús, de data 4
d’agost de 1972, pel qual l’Ajuntament cedia el dret d’ús a la Companyia de Jesús de
la superfície de 6.001 m2, dins del polígon de Bellvitge, situada entre els blocs E-8 i
E-7, afectats a fins esportius i recreatius, per un termini de 50 anys.
ATÈS que el Ple de l’Ajuntament, en data 9 d’agost de 1972, va aprovar el conveni
subscrit entre l’Ajuntament de l’Hospitalet i la Companyia de Jesús, pel qual es
completa el conveni de data 4 d’agost de 1972 en el sentit següent:
“La Compañia de Jesús podrá, en cualquier momento, ceder o transferir, total o
parcialmente, el edificio escolar y el derecho de uso o superficie del terreno
colindante afectado a fines deportivos y recreativos, a una sociedad o institución civil,
legalmente constituída, creada o elegida libremente por la Compañía, debiéndose
continuar con los mismos fines y objetivos que se persiguen con la referida escuela”.
ATÈS que en el terreny esmentat hi estan ubicades les instal·lacions esportives
destinades a l’ús dels alumnes de l’edifici escolar, construït en els terrenys adjacents,
Centre d’Estudis Joan XXIII i també de l’escola Mare de Déu de Bellvitge.
ATÈS que la Fundació Jesuïtes Educació va ser erigida perquè gestionés i
administrés totes les escoles i centres educatius vinculats a la Companyia de Jesús,
com és el cas del Centre d’Estudis Joan XXIII, tal com s’acredita en l’escriptura
pública de Fundació de data 30 de desembre de 1999 i en els estatuts de la Fundació
esmentada.
El Centre d’Estudis Joan XXIII, en data 1 de setembre de 2014, passarà a ser
titularitat de la Fundació Jesuïtes Educació.
ATÈS que el canvi de titularitat del dret d’ús esmentat no modificarà en cap cas les
condicions per a les quals se’ls va atorgar aquest dret d’ús, doncs el terreny seguirà
ubicant les instal·lacions esportives destinades a l’ús dels alumnes del Centre
d’Estudis Joan XXIII. En aquest sentit, el Centre d’Estudis Joan XXIII continuarà
prestant els mateixos serveis al barri de Bellvitge, canviant únicament la titularitat del
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mateix però mantenint intactes les seves característiques.
ATÈS que el dret d’ús sobre el terreny esmentat consta inscrit en el Llibre inventari de
béns i drets de l’Ajuntament en el foli 237 del tom 8.1, destinat als béns i drets
revertibles.
VIST l’informe de la cap de la Secció de Patrimoni, Assegurances i Responsabilitat
Patrimonial de data 10 de juny d’enguany.
ATÈS que la competència és del Ple de l’Ajuntament, per ser l’òrgan que va acordar
la cessió del dret d’ús a la Companyia de Jesús. I també, perquè en tractar-se d’un
gravamen, i no haver estat delegat a la Comissió de competències delegades del Ple
ni a la Junta de Govern Local, segons estableixen els articles 214.1 del Decret
legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de
règim local de Catalunya i 41.1 del Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual
s’aprova el Reglament del patrimoni dels ens locals.
El Ple, a proposta de la Tinenta d’Alcaldia, titular de l’Àrea d’Hisenda i Recursos
Generals, i amb el dictamen previ de la Comissió Permanent de Presidència i
Economia,
ACORDA:
Primer. AUTORITZAR, amb efectes d’1 de setembre de 2014, el canvi de titularitat a
la Fundació Jesuïtes Educació del dret d’ús, atorgat a la Companyia de Jesús,
mitjançant convenis de dates 4 i 5 d’agost de 1972, aprovats pel Ple de l’Ajuntament
el dia 9 d’agost de 1972, sobre el terreny de 6.001 m2, situat entre els blocs E-8 i E-7,
en el polígon de Bellvitge, destinat a instal·lacions esportives per a l’ús dels alumnes
del Centre d’Estudis Joan XXIII i també de l’escola Mare de Déu de Bellvitge.
Segon. L’autorització resta subjecta a les condiciones regulades a les bases de
l’atorgament del dret d’ús.
Tercer. TRASLLADAR el precedent acord a la Província Tarraconense de la
Companyia de Jesús i a la Intervenció General.

PER RATIFICAR I APROVAR ÍNTEGRAMENT
EL
DICTAMEN 7.CONTRACTE DE PRÉSTEC NÚMERO 14-048507, SIGNAT ENTRE L’ENTITAT
FINANCERA BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA I AQUEST AJUNTAMENT,
EL 12 DE JUNY PER IMPORT DE 12.227.432,98 EUROS AMB LA FINALITAT DE
SUBSTITUIR LES OPERACIONS ACOLLIDES AL RD 4/2012 DE 24 DE FEBRER,
APROVAT PEL PLE EL 10 DE JUNY DE 2014.
Es dóna compte del dictamen que es transcriu seguidament, i sotmès a votació
s'aprova per unanimitat dels assistents presents en el moment de la votació,
adoptant-se els acords que figuren en la seva part dispositiva:
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Vista la Provisió de la Tinenta d’alcaldia titular de l’Àrea d’Hisenda i Recursos
Generals de data 13 de juny de 2014 que diu literalment : “Vist el contracte de
préstec núm. 14-048507 signat entre l’entitat Financera Banco Bilbao Vizcaya
Argentaria i aquest Ajuntament, signat el passat dia 12 de juny per import de
12.227.432,98 euros amb la finalitat de substituir les operacions acollides al RD
4/2012, de 24 de febrer. – Vist que en l’oferta presentada per l’entitat Banco Bilbao
Vizcaya Argentaria el passat dia 3 de juny i aprovada per aquest Ajuntament Ple en
data 10 de juny passat, manifestava que el termini de l’operació és “Màxim al
31/07/2022. Liquidacions trimestrals” i en la signatura del contracte els terminis són
fins el 29 de maig de 2022. – La Tinenta d'alcaldia, de l'Àrea d’Hisenda i Recursos
Generals, en exercici de les facultats que li han estat delegades per l’alcaldia al
Decret 9385, de 12 de desembre de 2011, publicat en el BOP de 28 de desembre de
2011. – RESOLC: Que s’iniciï expedient administratiu per ratificar el contracte signat
el passat dia 12 de juny entre l’entitat financera Banco Bilbao Vizcaya Argentaria i
aquest Ajuntament per import de 12.227.432,98 euros amb la finalitat de substituir les
operacions acollides al RD 4/2012 de 24 de febrer, amb l’objecte de precisar els
terminis de l’operació financera.”.

Atès que en atenció als terminis de venciments de les operacions que són objecte de
substitució, ja que per aquest préstec han de coincidir els termini dels venciments
parcials i el venciment final per ser una substitució exacte del préstec, que la primera
amortització serà el proper 29 d’agost de 2014 i l’última el 29 de maig de 2022.

Vist l’informe de la Tresoreria General.

Vist l’informe de la Intervenció General.

El Ple, a proposta de la Tinenta Alcaldia, titular de l’Àrea d’Hisenda i Recursos
Generals, i amb el dictamen previ de la Comissió Permanent de Presidència i
Economia,

ACORDA:

PRIMER.- Ratificar i aprovar íntegrament el contracte de préstec núm. 14-048507,
signat entre l’entitat Financera Banco Bilbao Vizcaya Argentaria i aquest Ajuntament,
signat el passat dia 12 de juny per import de 12.227.432,98 euros amb la finalitat de
substituir les operacions acollides al RD 4/2012 de 24 de febrer, en execució de
l’acord del Ple de 10 de juny de 2014, que és el següent:
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SEGON.- Traslladar el present acord a la Direcció General de Política Financera
Assegurances i Tresor del Departament d’Economia i Coneixement.
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COMISSIÓ PERMANENT D'ESPAI PÚBLIC

En relació amb els dictàmens que han estat informats per la Comissió
Permanent d'Espai Públic, es produeixen les intervencions següents:

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, Sr. Ordóñez.

SR. ORDÓÑEZ
Plataforma per Catalunya s’abstindrà dels dictàmens 8 i 9.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, Sr. Esteve.

SR. ESTEVE
Sí, a favor i novament, com en l’anterior Comissió, posar en valor que un antic edifici
escolar, doncs que ja té una nova ubicació, com és el Centre d’Adults Catalonia de
Santa Eulàlia, doncs ara cedirà aquest espai perquè hi hagi la possibilitat de construir
un nou CAP a Santa Eulàlia.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, gràcies. Per part de Convergència i Unió, Sr. Monrós.

SR. MONRÓS
Sí, des de Convergència i Unió ens abstindrem en els dictàmens 8 i 9.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, Sr. del Río.
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SR. DEL RÍO
El grupo popular votará a favor de los dos dictámenes y sin que sirva de precedente,
también adoptamos las mismas palabras que ha hecho referencia el representante
d’Iniciativa per Catalunya.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, sense comentaris. Passaríem a la Comissió Permanent de Benestar i Servei
a les Persones.

ESPAI PÚBLIC, URBANISME I SOSTENIBILITAT

DICTAMEN 8.PER APROVAR PROVISIONALMENT EL PLA ESPECIAL
PER A LA CONCRECIÓ DELS PARÀMETRES D’EDIFICACIÓ D’UN CENTRE
D’ASSISTÈNCIA PRIMÀRIA DEL BARRI DE SANTA EULÀLIA, C. ALHAMBRA, 20
I C. BACARDI, 19-21, D’AQUESTA CIUTAT.
Es dóna compte del dictamen que es transcriu seguidament, i sotmès a votació
s'aprova amb 19 vots favorables dels representants del PSC-PM, Srs/es. Marín,
Belver, Perea, Bonals, Fernández, García, Castro, Graells, Bermudo, Husillos,
Sariñena i Alcázar; dels representants del PP, Srs/es. del Río, Alonso, Díez,
Esplugas, Bas i Cañizares; i del representant d’ICV-EUiA, Sr. Esteve; i amb 6 vots
d’abstenció dels representants de CiU, Srs/es. Borràs, Clar, Monrós i Pérez; i dels
representants de PxC, Srs. Ordóñez i Sánchez; assistents presents en el moment de
la votació, adoptant-se els acords que figuren en la seva part dispositiva:

ATÈS que la Junta de Govern Local, en la sessió de 12 de novembre de 2013, va
aprovar inicialment el Pla Especial per a la concreció dels paràmetres d’edificació
d’un centre d’assistència primària al barri de Santa Eulàlia, carrer de l’Alhambra, 20 i
carrer de Bacardi, 19-21 d’aquesta ciutat, sotmetent-lo a informació pública pel
termini d’un mes.
ATÈS que l’aprovació inicial va ser publicada per edictes en el Butlletí Oficial de la
Província de Barcelona de data 4 de desembre de 2013; al Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya nº 6512 de data 29 de novembre de 2013; al diari “El
Periódico de Catalunya” en data 27 de novembre de 2013, en el Tauler d’edictes de
l’Ajuntament i a la pàgina web municipal, obrint-se el termini d’un mes d’informació
pública per a la formulació d’al·legacions.
ATÈS que de conformitat amb l’article 85.5 de la Llei 3/2012, del 22 de febrer de
Modificació del Text Refós de la Llei d’Urbanisme, s’ha demanat informe als
organismes afectats per raó de llurs competències sectorials.
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VIST l’informe, preceptiu i vinculant, emès pel Subdirector General d’Aeroports i
Navegació Aérea, de la Direcció General d’aviació Civil, Ministerio de Fomento, de
data 26 de maig de 2014, núm. de R.G,E d’aquest Ajuntament 23.423, favorable al
Pla Especial de referència, assenyalant no obstant, l’obligaciò d’ introduir en la
normativa del Document el paràgraf corresponent a les condicions relatives de les
servituts aèries que incideixen en l’àmbit del planejament, així com la inclusió del
plànol de les Servituts Aeronàutiques de l’Aeroport Barcelona - El Prat, com a plànol
normatiu.
Aquestes condicions han estat recollides en el document que es proposa per a la
seva aprovació provisional les quals no son de caire substancial, per la qual cosa,
conforme el que disposa l’article 112.4 del Reglament Urbanístic, no procedeix
l’obertura d’un nou termini d’informació pública.
ATÈS que la Vicesecretària General de l’Ajuntament, mitjançant certificació de data 9
de gener de 2014, fa constar que no s’ha presentat cap escrit d’al·legacions.
VISTOS els informes emesos pels serveis tècnics i jurídics de l’Agència de
Desenvolupament Urbà i el que disposa l’article 85 del Text Refós de la Llei
d’Urbanisme 1/2010, del 3 d’agost, en redacció donada per la Llei 3/2012, de 22 de
febrer.
ATÈS que l’atribució per a l’adopció de l’acord d’aprovació provisional correspon al
Ple Municipal, de conformitat amb l’article 123.1.i) de la Llei 7/1985 de Bases de
Règim Jurídic Local.
El Ple, a proposta del Tinent d’Alcaldia, titular de l’Àrea d’Espai Públic, Urbanisme i
Sostenibilitat, i amb el dictamen previ de la Comissió Permanent d’Espai Públic,
ACORDA:
PRIMER.- APROVAR PROVISIONALMENT, amb el “quòrum” de la majoria simple, el
Pla Especial per a la concreció dels paràmetres d’edificació d’un centre d’assistència
primària al barri de Santa Eulàlia, carrer de l’Alhambra, 20 i carrer de Bacardi, 19-21
d’aquesta ciutat.
SEGON.- TRAMETRE el projecte aprovat en l’anterior acord per triplicat, amb
fotocòpia de l’expedient administratiu, a la Direcció General d’Ordenació i Urbanisme
del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, per a la
seva aprovació definitiva.

PER APROVAR PROVISIONALMENT EL PLA ESPECIAL
DICTAMEN 9.PER A LA MUTACIÓ D’ÚS I DE TITULARITAT D’UN EQUIPAMENT UBICAT AL
CARRER APRESTADORA, 136 I 138, D’AQUESTA CIUTAT.
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Es dóna compte del dictamen que es transcriu seguidament, i sotmès a votació
s'aprova amb 19 vots favorables dels representants del PSC-PM, Srs/es. Marín,
Belver, Perea, Bonals, Fernández, García, Castro, Graells, Bermudo, Husillos,
Sariñena i Alcázar; dels representants del PP, Srs/es. del Río, Alonso, Díez,
Esplugas, Bas i Cañizares; i del representant d’ICV-EUiA, Sr. Esteve; i amb 6 vots
d’abstenció dels representants de CiU, Srs/es. Borràs, Clar, Monrós i Pérez; i dels
representants de PxC, Srs. Ordóñez i Sánchez; assistents presents en el moment de
la votació, adoptant-se els acords que figuren en la seva part dispositiva:

ATÈS que la Junta de Govern Local, en la sessió de 3 de desembre de 2013, va
aprovar inicialment el Pla Especial per a la mutació d’ús i de titularitat d’un
equipament ubicat al carrer Aprestadora, números 136 i 138 d’aquesta ciutat,
sotmetent-lo a informació pública pel termini d’un mes.
ATÈS que l’aprovació inicial va ser publicada per edictes en el Butlletí Oficial de la
Província de Barcelona de data 27 de desembre de 2013; al Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya nº 6526 de data 20 de desembre de 2013; al diari “El
Periódico de Catalunya” en data 18 de desembre de 2013, en el Tauler d’anuncis de
l’Ajuntament de l’Hospitalet i a la pàgina web municipal, obrint-se el termini d’un mes
d’informació pública per a la formulació d’al·legacions.
ATÈS que de conformitat amb l’article 85.5 de la Llei 3/2012, del 22 de febrer de
Modificació del Text Refós de la Llei d’Urbanisme, s’ha demanat informe als
organismes afectats per raó de llurs competències sectorials.
VIST l’informe, preceptiu i vinculant, emès pel Subdirector General d’Aeroports i
Navegació Aérea, de la Direcció General d’aviació Civil, Ministerio de Fomento, de
data 26 de maig de 2014, núm. de R.G,E d’aquest Ajuntament 23.419, favorable al
Pla Especial de referència, assenyalant no obstant, l’obligaciò d’ introduir en la
normativa del Document el paràgraf corresponent a les condicions relatives de les
servituts aèries que incideixen en l’àmbit del planejament, així com la inclusió del
plànol de les Servituts Aeronàutiques de l’Aeroport Barcelona - El Prat, com a plànol
normatiu.
Aquestes condicions han estat recollides en el document que es proposa per a la
seva aprovació provisional les quals no son de caire substancial, per la qual cosa,
conforme el que disposa l’article 112.4 del Reglament Urbanístic, no procedeix
l’obertura d’un nou termini d’informació pública.
ATÈS que respecte la resta de peticions practicades, consta per part d’ATM, oficisde
data 10 de febrer i 13 de març de 2014, nº de RGE 6179 i 11593, relatius a la
innacessarietat de formular un Pla de Mobilitat Generada. No s’ha rebut en aquest
Ajuntament informe sol·licitat a TMB, superant amb escreix el termini que per a la
seva emissió determina el punt 5 de l’art. 85 del Text Refós Urbanístic.
ATÈS que la Vicesecretària General de l’Ajuntament, mitjançant certificació de data
28 de gener de 2014, fa constar que no s’ha presentat cap escrit d’al·legacions.
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VISTOS els informes emesos pels serveis tècnics i jurídics de l’Agència de
Desenvolupament Urbà i el que disposa l’article 85 del Text Refós de la Llei
d’Urbanisme 1/2010, del 3 d’agost, en redacció donada per la Llei 3/2012, de 22 de
febrer.
ATÈS que l’atribució per a l’adopció de l’acord d’aprovació provisional correspon al
Ple Municipal, de conformitat amb l’article 123.1.i) de la Llei 7/1985 de Bases de
Règim Jurídic Local.
El Ple, a proposta del Tinent d’Alcaldia, titular de l’Àrea d’Espai Públic, Urbanisme i
Sostenibilitat, i amb el dictamen previ de la Comissió Permanent d’Espai Públic,
ACORDA:
PRIMER.- APROVAR PROVISIONALMENT, amb el “quòrum” de la majoria simple, el
Pla Especial per a la mutació d’ús i de titularitat d’un equipament ubicat al carrer
Aprestadora, números 136 i 138 d’aquesta ciutat.
SEGON.- TRAMETRE el projecte aprovat en l’anterior acord per triplicat, amb
fotocòpia de l’expedient administratiu, a la Direcció General d’Ordenació i Urbanisme
del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, per a la
seva aprovació definitiva.

COMISSIÓ PERMANENT DE BENESTAR I SERVEIS A LES PERSONES

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

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

SR. ORDÓÑEZ
Plataforma per Catalunya votarem favorablement als dictàmens 10 i 11.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, Sr. Esteve.
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SR. ESTEVE
Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra Unida i Alternativa votem favorablement als
dos dictàmens.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, per part de Convergència i Unió, Sra. Clar.

SRA. CLAR
El grup municipal de Convergència i Unió també votarà favorablement en el dictamen
número 10 i número 11.

SRA. ALCALDESSA
Sr. del Río.

SR. DEL RÍO
Sí, a favor de los dos dictámenes.

SRA. ALCALDESSA
D’acord.

BENESTAR I FAMÍLIES

DICTAMEN 10.PER IMPOSAR SANCIÓ AL SR. V.B.R. PER INFRACCIÓ DE
LA LLEI 10/99 SOBRE TINENÇA DE GOSSOS CONSIDERATS POTENCIALMENT
PERILLOSOS, PER IMPORT DE 150,25 EUROS EX. SA 11/14 PA.
Es dóna compte del dictamen que es transcriu seguidament, i sotmès a votació
s'aprova per unanimitat dels assistents presents en el moment de la votació,
adoptant-se els acords que figuren en la seva part dispositiva:

VIST Mitjançant Resolució núm. 2502/2014, de 24 de març, es va incoar el present
procediment sancionador; l’esmentada resolució i la proposta adjunta van ser
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notificades al Sr. V.B.R. en data 03 d’abril de 2014.
ATÈS que no consta la presentació d’al·legacions ni la sol·licitud de pràctica de prova
per part del Sr. V.B.R., dintre del termini de deu dies atorgat a tal efecte.
VISTA la proposta definitiva de qualificació de les infraccions, així com la proposta
definitiva de sanció de la Sra. Instructora de data 12 de maig de 2014.
ATÈS que en la seva substanciació s’han observat tots els requisits reglamentaris
establerts en el Decret 278/1993 de 9 de novembre, sobre el procediment
sancionador d’aplicació als àmbits de competència de la Generalitat de Catalunya.
VIST l’informe de l’Assessoria Jurídica del Servei de Salut.
El Ple, a proposta de la Tinenta d’Alcaldia, titular de l’Àrea de Benestar i Famílies i
amb el dictamen previ de la Comissió Permanent de Benestar i Famílies i Serveis a
les Persones:
ACORDA:
PRIMER.- ELEVAR a definitiva la proposta de qualificació de la infracció i la
proposta inicial de sanció de data 01/04/2014 imputada al Sr. V.B.R., mitjançant
resolució núm. 2502/2014.
SEGON.- RATIFICAR la proposta de resolució, presentada per la Sra. Instructora del
procediment en data 12 de maig de 2014 i en conseqüència declarar provats els fets
que s’hi relacionen.
TERCER.- QUALIFICAR aquest fet com a constitutiu d’una infracció de caràcter greu
i declarar el Sr. V.B.R. (DNI XXXXXXXXXXXX), amb domicili al carrer
XXXXXXXXXXXX d’Esplugues de Llobregat., tal i com es deriva del procediment
incoat a l’efecte.
QUART.- IMPOSAR al Sr. V.B.R. responsable de la comissió de la infracció que es
descriurà i la sanció que es relaciona, amb la quantitat següent:
1).-

Portar el gos potencialment perillós (Pitt Bull) sense morrió a la via pública. El
que constitueix infracció dels articles 2.1 i 7.3.e) de la Llei 10/1999 de 30 de
juliol, sobre la Tinença de gossos considerats potencialment perillosos
► Qualificació definitiva de la infracció com a GREU
► Qualificació definitiva de la sanció 150,25- Euros
Responsabilitat: Considerar responsable dels fets, el Sr. V.B.R. (DNI
XXXXXXXXX), amb domicili al carrer XXXXXXXXXXXX d’Esplugues de
Llobregat., en aplicació de l’art. 130 de la llei 30/1992, LRJ-PAC.

CINQUÈ.- COMUNICAR la present resolució a la persona interessada, a la
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Instructora i a la Intervenció General.

DICTAMEN 11.PER MANIFESTAR EL RECOLZAMENT A LA PARTICIPACIÓ
DE LA CIUTAT DE L‘HOSPITALET A LA FASE VI DE LA “RED EUROPEA DE
CIUDADES SALUDABLES”, 2014-2018.
Es dóna compte del dictamen que es transcriu seguidament, i sotmès a votació
s'aprova per unanimitat dels assistents presents en el moment de la votació,
adoptant-se els acords que figuren en la seva part dispositiva:

VIST que l’article 43.1 de la Constitució de 1978, reconeix el dret a la protecció de la
salut.
VIST que l’art. 25.2.j) de la llei 7/1985, LBRL, -en la redacció donada per l’art. 8 de la
llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’Administració
Local-, estableix com a competència pròpia del municipi la “Protección de la
salubridad pública”. La mateixa previsió competencial es recull a l’art. 66.3.h) del DL
2/2003, de 28 d’abril, TRLMRLC.
VIST que la promoció i protecció de la salut són uns dels principis que informen la Llei
18/2009, de 22 d’octubre, de Salut Pública.
VIST que la Organització Mundial de la Salut (endavant, “OMS”), mitjançant la “Red
Europea de Ciudades Saludables”, plantja principis i mètodes generals d’actuació,
vinculats a prioritzar les polítiques de salut i integrar-les ene els programes socials i
polítics de les ciutats, amb els següents objectius estratègics:
• Promover acciones para poner en lugar privilegiado la salud en la agenda política y
social de las ciudades.
• Promover políticas y acciones para la salud y el desarrollo sostenible a nivel local,
haciendo hincapié en abordar los determinantes de salud, equidad en la salud y los
principios de las políticas europeas de Salud para Todos y de la Salud 2020.
• Promover la gobernanza intersectorial y participativa para la salud y la equidad en
todas las políticas locales y la planificación integrada para la salud.
• Generar políticas y experiencia práctica, una buena prueba, los conocimientos y los
métodos que se pueden utilizar para promover la salud en todas las ciudades de la
Región de Europa.
• Promover la solidaridad, la cooperación y los vínculos de trabajo entre las ciudades
europeas y redes de autoridades locales y asociaciones con organismos interesados
en cuestiones urbanas.
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• Para aumentar la accesibilidad de la Red Europea de la OMS a todos los Estados
Miembros de la Región Europea
ATÈS que els objectius generals de la Fase VI són els següents:
La lucha contra las desigualdades en Promover el liderazgo de la ciudad y la
salud
gobernanza participativa para la salud
Los derechos humanos y de género
El gobierno y los enfoques de toda la
sociedad
Salud y la equidad sanitaria en todas las
políticas locales
Ciudad de la diplomacia de la salud
Los temas centrales
Curso de la vida y Abordar
la capacitación de prioridades
las personas
salud pública

las Fortalecimiento
de centrado en las
personas sistemas
de salud y la
capacidad de salud
pública

Cuestiones prioritarias de gran relevancia
Primeros años de la actividad física
Salud y Servicios
vida
Sociales
Otros servicios de
la ciudad
Las
personas Nutrición
y Capacidad de la
mayores
obesidad
salud pública
Vulnerabilidad
Alcohol
La alfabetización
en salud

Tabaco
Bienestar mental

La
creación
de
comunidades
resistentes
y
entornos de apoyo

resiliencia
comunitaria

Los
entornos
saludables
Planificación urbana
saludable y diseño
Transporte saludable
cambio climático
Vivienda
regeneración

y

ATÈS que està demostrat que és necessari dur a terme iniciatives en relació als
determinants socials i ambientals que incideixen en la salut.
En aquest sentit, l’elaboració i aplicació de polítiques locals saludables i transversals,
que abordin sense complexos les desigualtats socials en matèria de salut i les
accions basades en els entorns on les persones viuen i treballen, són els
mecanismes imprescindibles per a reduir l’augment creixent de les desigualtats a
nivell de salut.
Així, l’Administració local, com a Administració més propera al ciutadà, té un potencial
de lideratge que li permet actuar sobre aquests determinants socials i ambientals. La
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salut ha d’impregnar totes les decisions polítiques i econòmiques amb el compromís
explícit de lluitar contra les desigualtats per a aconseguir l’equitat també en matèria
de salut.
ATÈS que l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat es membre de la “Red Española
de Ciudades Saludables”, per acord del Ple municipal de 23 de desembre de 2008.
VIST que l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat ja va manifestar el seu interès en
participar en la VI Fase de la “Red Europea de Ciudades Saludables”, mitjançant una
carta de data 20 de maig de 2014, subscrita i enviada per la Sra. Alcaldessa als
òrgans directius de l’esmentada xarxa.
VIST l’Informe tècnic favorable a l’aprovació de l’acord de participació de la ciutat de
l’Hospitalet de Llobregat a la “Fase VI de la Red Europea de Ciudades Saludables”.
VIST l’informe de l’Assessoria Jurídica
El Ple, a proposta de la Tinenta d’Alcaldia, titular de l’Àrea de Benestar i Famílies i
amb el dictamen previ de la Comissió Permanent de Benestar i Famílies i Serveis a
les Persones.
ACORDA:
L’aprovació dels següents acords:
“ PRIMER.- L’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat manifesta el seu recolzament a
la participació de la ciutat a la Fase VI de la “Red Europea de Ciudades Saludables”
(2014-2018), assumint tots els requeriments i obligacions disposats per a l’esmentada
Fase.
SEGON.- Que, tant el/la reponsable polític/a, com el/la coordinador/a o
coordinadors/es tècnics/es del projecte participin en les reunions de la V Fase de la
“Red Europea de Ciudades Saludables” i l’Alcalde/essa-President/a de la Corporació
municipal, en les reunions d’Alcaldes, designant-se a tal efecte com a responsable
polític/a la Sra. M Dolors Fernandez i Bosch, Tinenta d’Alcaldia de Benestar i
Famílies i com a coordinador/a la Sra. Esther Piqueras Liras, Cap de Servei de Salut.
TERCER.- Que s’accepta la evaluació tècnica externa i continuada del projecte, per
part de la OMS.
QUART.- Que es faculta expresament la Sra. Tinenta d’Alcaldia de Benestar i
Famílies per tal que signi tots els documents que siguin necessaris per a l’execució
efectiva del present acord.”
CINQUÈ.-COMUNICAR els presents acords a la Tinença d’Alcaldia de Benestar i
Famílies, a la Cap del Servei de Salut i a l’Alcadia Presidència.
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URGÈNCIES

Prèvia declaració d'urgència acordada per unanimitat dels assistents, de conformitat
amb l'article 45.6 del Reglament Orgànic del Ple, i, per tant, amb el quòrum de la
majoria absoluta del nombre legal de membres de la corporació, de conformitat amb
el que disposa l'article 103.3 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, que aprova el
text refós de la Llei Municipal i de règim local de Catalunya, i prèvia justificació de la
urgència per la Sra. Alcaldessa-Presidenta, se sotmet a debat el punt següent.

En relació amb la proposta que s'ha presentat d'urgència, es produeixen les
intervencions següents:

SRA. ALCALDESSA
Abans de passar a la segona part del Ple, hi havia una urgència, una modificació de
crèdit que havíem comentat a la Junta de Portaveus i que prèviament s’havia parlat
amb tots els grups, ara la Sra. Secretària farà lectura del títol i després procedirem a
la seva votació.

Essent les 10.25 hores, abandona la sessió la Sra. Sonia Esplugas González,
regidora del grup municipal del Partit Popular.

SRA. ALCALDESSA
D’acord, votem la urgència, no hi ha cap inconvenient? Doncs ara pel posicionament
de la modificació de crèdit, Sr. Ordóñez.

SR. ORDÓÑEZ
Abstenció.

SRA. ALCALDESSA
Sr. Esteve.

SR. ESTEVE
A favor.
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SRA. ALCALDESSA
Sra. Borràs.

SRA. BORRÀS
Abstenció.

SRA. ALCALDESSA
Sr. del Río.

SR. DEL RÍO
Abstenció.

SRA. ALCALDESSA
Bé, gràcies, i ara sí passaríem a la segona part.

HISENDA I RECURSOS GENERALS

PROPOSTA 1.PER A L’APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DE CRÈDIT 36;
CORRESPONENT ALS EXPEDIENTS DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS 106-107 I
114/2014 DE BAIXES PER ANUL.LACIÓ–CRÈDITS EXTRAORDINARI.
Es dóna compte del dictamen que es transcriu seguidament, i sotmès a votació
s'aprova amb 13 vots favorables dels representants del PSC-PM, Srs/es. Marín,
Belver, Perea, Bonals, Fernández, García, Castro, Graells, Bermudo, Husillos,
Sariñena i Alcázar; i del representant d’ICV-EUiA, Sr. Esteve; i amb 11 vots
d’abstenció dels representants del PP, Srs/es. del Río, Alonso, Díez, Bas i Cañizares;
dels representants de CiU, Srs/es. Borràs, Clar, Monrós i Pérez; i dels representants
de PxC, Srs. Ordóñez i Sánchez; assistents presents en el moment de la votació,
adoptant-se els acords que figuren en la seva part dispositiva:

ATÈS el pressupost de l’Ajuntament per a l’exercici 2014, aprovat pel Ple de la
Corporació en sessió de 20 de desembre de 2013.
ATÈS l’expedient incoat d’autorització de Baixes per anul·lació - Crèdits extraordinari
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d’acord amb el que es preveu a l’article 175 i 177 del Text refós de la llei reguladora
de les Hisendes Locals.
ATÈS que en la tramitació de la modificació de crèdits s’ha seguit el que disposa
l’article 7 de les Bases d’Execució del pressupost general per a l’exercici 2014, que
determina les atribucions de l’Ajuntament Ple d’acord amb el que estableix l’article
123 p) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de Bases del Règim Local.
ATÈS l’informe favorable de la Intervenció General.
El Ple, a proposta de la Tinenta d’Alcaldia, titular de l’Àrea d’Hisenda i Recursos
Generals,
ACORDA :

PRIMER.- APROVAR, inicialment la modificació de crèdit 36 del pressupost de
l’ajuntament per a 2014, corresponent als expedients 106-107 i 114/2014 en la
modalitat de Baixes per anul·lació – Crèdits extraordinari (1.555.916,43 euros)
d’acord amb el detall que figura a l’expedient i amb el resum següent :
ESTAT D'INGRESSOS

INICIAL

MODIFICACIO MODIFICACIÓ
ANTERIOR
ACTUAL

DEFINITIU

CAP 1 - IMPOSTOS DIRECTES
97.437.441,68
0,00
0,00 97.437.441,68
CAP 2 - IMPOSTOS INDIRECTES
7.392.397,36
0,00
0,00
7.392.397,36
CAP 3 - TAXES, PP I ALTRES ING.
23.834.537,71
0,00
0,00 23.834.537,71
CAP 4 - TRANSFERÈNCIES CORRENTS
77.432.276,25 5.719.137,33
0,00 83.151.413,58
CAP 5 - INGRESSOS PATRIMONIALS
2.970.000,00
0,00
0,00
2.970.000,00
CAP 6 - ALIENACIÓ D'INVERSIONS REALS
8.250.000,00
0,00
0,00
8.250.000,00
CAP 7 - TRANSFERÈNCIES CAPITAL
683.347,00 11.315.547,28
0,00 11.998.894,28
CAP 8 - ROMANENTS TRESORERIA
9.716.706,52
0,00
9.716.706,52
CAP 9 - PASSIUS FINANCERS
0,00 17.840.914,10
0,00 17.840.914,10
TOTAL
218.000.000,00 44.592.305,23
0,00 262.592.305,23
MODIFICACIO MODIFICACIÓ
DEFINITIU
INICIAL
ESTAT DE DESPESES
ANTERIOR
ACTUAL
CAP 1 - DESPESES PERSONAL
CAP 2 - BENS CORRENTS I SERVEIS
CAP 3 - DESPESES FINANCERES
CAP 4 - TRANSFERÈNCIES CORRENTS
CAP 5 - FONS DE CONTINGÈNCIA
CAP 6 - INVERSIONS REALS
CAP 7 - TRANSFERÈNCIES CAPITAL
CAP 9 - PASSIUS FINANCERS
TOTAL

78.225.333,81 5.061.567,28
0,00 83.286.901,09
85.450.778,39 1.596.553,99
0,00 87.047.332,38
5.780.450,00
-458.072,16
0,00
5.322.377,84
17.100.090,80 2.192.041,03
0,00 19.292.131,83
300.000,00
0,00
0,00
300.000,00
8.933.347,00 22.600.154,30 -1.555.916,43
1.555.916,43 31.533.501,30
5.750.000,00 1.372.627,81
0,00
7.122.627,81
16.460.000,00 12.227.432,98
0,00 28.687.432,98
218.000.000,00 44.592.305,23
0,00 262.592.305,23

SEGON.- EXPOSAR al públic per un termini de 15 dies hàbils l’expedient de
modificació de crèdits pressupostaris i, transcorregut dit termini sense que s’hagin
produït reclamacions, considerar per definitivament aprovat en compliment del que
disposa l’article 169 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.
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TERCER.- NOTIFICAR l’acord a les àrees gestores interessades i a la Intervenció
general (servei de comptabilitat).

DESPATX OFICIAL DE DECRETS I RESOLUCIONS

DICTAMEN 12.PER DONAR COMPTE DELS DECRETS DE L’ALCALDIA I
LES RESOLUCIONS DICTADES PER DELEGACIÓ,CORRESPONENTS AL
PERIODE 19/05/2014 A 13/06/2014 QUE COMPRENEN ELS NÚMEROS DEL 3947
AL 5016.
Es dóna compte del dictamen que es transcriu seguidament, del qual se’n donen per
assabentats els assistents a la sessió, adoptant-se els acords que figuren en la seva
part dispositiva:

En compliment del que determina l’article 52.1 del Reglament Orgànic del Ple de
l’Ajuntament de l’Hospitalet, aprovat en sessió de 20 de desembre de 2011 i publicat
en el Butlletí Oficial de la Província de 12 de gener de 2012, es dóna compte dels
decrets dictats per l’alcaldia i les resolucions dictades pels tinents d’alcaldia i regidors
de govern en l’exercici de les competències delegades que comprenen del núm. 3947
de data 19 de maig de 2014 al núm. 5016 de data 13 de juny de 2014.
Les relacions dels decret i resolucions corresponents han estat tramesos als diferents
grups polítics municipals.

DESPATX OFICIAL JUNTA DE GOVERN LOCAL

DICTAMEN 13.PER DONAR COMPTE DELS ACORDS ADOPTATS PER LA
JGL A LES SESSIONS NÚM. 21 DE 27 DE MAIG DE 2014 I 22, 23 I 24 DE 3, 10 I
17 DE JUNY DE 2014.
Es dóna compte del dictamen que es transcriu seguidament, del qual se’n donen per
assabentats els assistents a la sessió, adoptant-se els acords que figuren en la seva
part dispositiva:

En compliment del que determina l’article 52.2 del Reglament Orgànic del Ple de
l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat, aprovat en sessió de 20 de desembre de
2011 i publicat en el Butlletí Oficial de la Província de 12 de gener de 2012, es dóna
compte dels acords adoptats per la Junta de Govern Local des de l’últim Ple ordinari.
Les actes corresponents han estat trameses als diferents grups polítics municipals.
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Les sessions són les corresponents als números 21 de 27 de maig de 2014 i 22, 23 i
24 de 3, 10 i 17 de juny de 2014, respectivament.

INICIATIVA CIUTADANA

En relació a la proposta d’acord i iniciativa del Club Muntanyenc L’Hospitalet i altres
entitats, es produeixen les intervencions següents:

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, té la paraula el representant del Club Muntanyenc.

SR. C.O.
Hola, no cal que m’aixequi oi? Sóc C.O., president del Club Muntanyenc l’Hospitalet,
aquí ara mateix hauria d’estar fent aquesta presentació la C.G., però per qüestions de
feina de darrera hora no ha pogut assistir, llavors jo vinc en representació de l’entitat.
El que vinc a fer ara mateix és exposar..., us vinc a fer una proposta que entenem
que és molt maca, volem demanar l’adhesió del nostre Ajuntament a un manifest, al
qual ja s’han adherit més de 150 ajuntaments, per tal de considerar els focs i la festa
de Sant Joan com a Festa Nacional dels Països Catalans. Per tal de fer-me entendre,
crec que el millor serà llegir un breu text que hem preparat i després us comentaré en
què consisteix el manifest.
La celebració del solstici d’estiu és una de les festes més antigues en la història de la
humanitat, és una festa mil·lenària i és una festa en la qual hi ha un element que fa
que sigui especial i és comú en quasi tots els racons del planeta, el foc.
En els Països Catalans aquesta festa ha passat a celebrar-se per Sant Joan, però
seguim celebrant el mateix, l’inici de l’estiu amb la nit més curta de l’any, allargant-la
amb el foc per tal d’espantar els dimonis i les bruixes.
Aquesta festa se celebra a tots els Països Catalans, des d’Alacant fins a Perpinyà,
travessant les Terres de l’Ebre, la Catalunya Central i resseguint tot el Mediterrani,
fins i tot creuant-lo passant per les illes i arribant a l’Alguer.
Per aquesta raó, perquè agermana a tots els Països Catalans, creiem que ha de ser
la Festa Nacional dels Països Catalans i no ser una festa popular com és ara. Des
d’Òmnium s’ha impulsat la proposta que els ajuntaments dels Països Catalans
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s’adhereixin a la proposta de declarar la festa del foc de Sant Joan, la Festa Nacional
dels Països Catalans.
L’any 1955, Francesc Pujades, vilatà d'Arles de Tec, Vallespir, Catalunya Nord, portat
pel seu entusiasme pel massís del Canigó i inspirat pel poema de Mossen Cinto,
tingué la iniciativa d'encendre els focs de Sant Joan al cim d'aquesta muntanya i, des
d'allà, repartir la flama per totes les contrades de la nostra terra. L’any 1966 el foc
creuà per primera vegada l’aduana, a poc a poc, la xarxa es va estenent i el foc
escampat per tot el principat va arribar fins al País Valencià.
I ja als anys 80, des de la Comissió de Festes del barri, es fa arribar la flama a la
nostra ciutat. Al 1983 el Club Muntanyenc l'Hospitalet agafa el relleu i s’encarrega de
portar la flama a la nostra ciutat, per encendre la foguera de Sant Joan i encara ara
seguim portant la flama a la ciutat per encendre la foguera del barri i repartir-la a
d’altres entitats de la ciutat, per portar-la als seus barris. En aquesta festa el Club
Muntanyenc no està sol, hi ha d’altres entitats del barri i de la ciutat que donen la
benvinguda al foc.
Per tot això, hem cregut oportú des de l’entitat, fer-vos arribar aquesta proposta, per
tal que l’Ajuntament de l'Hospitalet s’adhereixi i doni suport a què la festa dels focs de
Sant Joan sigui declarada Festa Nacional dels Països Catalans.
Nosaltres, tal i com se’ns va dir, hem presentat un dossier amb una mica d’històric del
que han estat les festes fins ara, hem presentat el manifest, que demanem que sigui
signat, no sé si ara, bé, són quatre paràgrafs, estaria bé que el llegeixi, perquè
tingueu coneixement tots o ja han tingut accés, no sé, passo a llegir-lo?

Essent les 10.30 hores, s’incorpora a la sessió la Sra. Sonia Esplugas González,
regidora del grup municipal del Partit Popular.

SRA. ALCALDESSA
Sí, sí.

SR. C.O.
El manifest que estaria presentat per l’Ajuntament de l'Hospitalet diria:
Atès que els Focs de Sant Joan s’han celebrat des de fa segles arreu dels territoris
de parla catalana, des del nord dels Pirineus fins al sud del País Valencià, passant
per les Illes Balears, la Franja, Andorra i l’Alguer.
Atès que els focs de Sant Joan, encesos amb la Flama del Canigó des de 1966 ençà,
han contribuït com cap altra festa a conservar i transmetre les tradicions pròpies de la
nostra nació.
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Atès que la celebració dels Focs de Sant Joan ha tingut sempre un caràcter social,
col·lectiu i cerimoniós, fet que explica la seva continuïtat al llarg dels segles i la seva
vigència actual, una vigència que l’ha fet sobreviure a les diverses situacions
polítiques i socials, i superar períodes històrics molt difícils al llarg del temps.
Atès el fet que la Festa de Sant Joan, festa arrelada en la major part dels territoris
que conformen els Països Catalans, pot contribuir a recuperar el sentit de nació d’una
comunitat històrica com a símbol d’esperança.
Per tot això que hem exposat, el Ple d’aquest ajuntament acordaria:
Donar suport a la iniciativa de reconèixer oficialment la Festa de Sant Joan com a
Festa Nacional dels Països Catalans, en primer lloc.
En segon, d’una banda, demanar als governs dels respectius territoris de parla
catalana que prenguin en consideració la iniciativa de declarar la Festa de Sant Joan,
la Festa Nacional dels Països Catalans, ja que és una tradició popular arrelada en
una de les tradicions més antigues d’aquests territoris. I de l’altra, demanar-los
emprenguin les accions necessàries per fer-la efectiva.
En tercer lloc, impulsar, facilitar i fer difusió de la festa de rebuda de la Flama del
Canigó a la nostra localitat.
I en quart lloc i darrer, fer arribar aquest acord a Òmnium Cultural, a l’adreça indicada
en el manifest.
En resum, pels que no conegueu aquesta tradició o pels que vulgueu saber alguna
cosa més, vam deixar l’arxiu dipositat, tot el dossier amb la documentació, creiem que
és una iniciativa molt maca i creiem que el fet que totes les fogueres de tots els
Països Catalans estiguin enceses amb una única flama que arriba des del cim del
Canigó, esdevé una cosa molt col·lectiva i molt maca que, bé, ens pot unir. Creiem
que aquest és prou motiu perquè sigui considerada Festa Nacional dels Països
Catalans i després que més de 150 ajuntaments s’hagin adherit a aquesta proposta,
demanem al nostre Ajuntament que ho faci també.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, gràcies, ara donarem pas al posicionament de tots els grups polítics, Sr.
Ordóñez.
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SR. ORDÓÑEZ
Gràcies Sra. Alcaldessa. Bé, el nostre grup municipal de Plataforma per Catalunya no
pot estar d’acord amb la proposta que s’ha fet arribar, i ara el nostre grup municipal
entén que defensar Catalunya, defensar el catalanisme, no té res a veure amb
defensar l’independentisme que és el que al cap i a la fi s’està portant a terme en
aquesta proposta. I realment tampoc ens agrada que s’utilitzin les tradicions de la
nostra terra per acabar manipulant la història, que és el que nosaltres entenem que
s’està fent aquí.
Després també ens parlen d’un concepte dels Països Catalans que nosaltres no
compartim, també hauria de ser curiós o és curiós l’intent de l’expansionisme aquest
de l’independentisme, que arriba fins Alacant, jo no sé a Alacant ben bé la quantitat
d’independentistes catalans que hi haurà, però em sembla que no estan gaire
representats i que aquestes coses a més el que ens fan, és que la gent d’altres
indrets, doncs al final tirin contra Catalunya, ja que a vegades sembla que hi hagi un
intent d’expansionisme de l’independentisme. Nosaltres entenem que la identitat de
Catalunya és un arrelament que no s’ha utilitzar per trencar la nostra pàtria, sinó per
reforçar-la.
I no volem entrar gaire més enllà, ja que, bé, sí que en l’únic que estem d’acord és en
que és una cosa maca algunes de les festes que vostè ha dit, però clar, si després
hem de fer un trasllat a una entitat com Òmnium Cultural, que l’únic que està fent, no
és fomentar un catalanisme, sinó és fomentar l’independentisme i, al cap i a la fi, el
que està fent és fomentar l’odi cap a tot allò que no pensin com ells, doncs òbviament
no hi podem estar d’acord, ja que nosaltres lluitem contra aquest odi que està
fomentant l’independentisme.

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

SR. ESTEVE
Gràcies Sra. Alcaldessa. Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra Unida i Alternativa
donarem suport a la iniciativa ciutadana i celebrem, és la primera iniciativa ciutadana
que arriba a aquest Ple, fruit del nou Reglament de Participació Ciutadana i, per tant,
en aquest sentit, felicitem a l’entitat per haver fet aquest primer gest, la primera entitat
que fa ús d’aquest Reglament i d’aquesta figura de Participació Ciutadana i, a més a
més, felicitem a l’entitat i li donem suport a la iniciativa.
Agraïm que l’acord no sigui..., especialment el segon acord que vostès plantegen, és
respectuós amb el dret a decidir que tenen els diversos governs dels diversos
territoris de parla catalana, vostès no estan parlant d’imposar, d’exigir, sinó que estan
proposant que cada govern, doncs pugui decidir si realment té a bé nomenar aquesta
festa com Festa Nacional dels Països Catalans.
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Per tant, no he sabut, arrel de les paraules del Sr. Ordóñez, no he sabut trobar la
paraula independència a la seva moció, em sembla que no hi és, tampoc he sabut
trobar la paraula odi, sinó la paraula festa, tradició i, evidentment, la promoció de la
cultura catalana. Per tant, votem favorablement a la seva iniciativa ciutadana.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, per part de Convergència i Unió.

SRA. BORRÀS
Gràcies Sra. Alcaldessa. En nom de Convergència i Unió, doncs dir en primer lloc
que votarem, lògicament, la proposta que avui ens fan i ens posen sobre la taula, el
Club Muntanyenc, però també d’altres entitats de la ciutat, les quals participen
d’aquesta forma de veure i han participat també en el que ha estat el dia de Sant
Joan i la revetlla de Sant Joan, que ho tenim ben a prop. I celebrem que en aquest
Ple no ens quedem sols defensant aquesta postura, ens hi vam quedar fa un any,
que vam presentar una iniciativa molt semblant i vam ser els únics que vam votar-hi a
favor, però benvingudes totes les sumes i, en aquest sentit, doncs això és positiu, i si
ha de ser de la mà de les entitats, més que més.
És evident que el que plantegeu dóna, vaja, dóna negre sobre blanc, o dóna llum,
podríem dir, ja que estem parlant d’aquesta festa que es basa, precisament, en el
solstici d’estiu, el foc, etc, doncs dóna llum al que són uns fets reals, uns fets que
existeixen, que ningú s’inventa, i que responen a una forma de ser que, agradi o no,
ens uneix a un conjunt de persones que habitem en un territori, en un territori en el
que actualment cadascú té el seu estat, perquè hi ha també l’estat francès, l’estat
català, en el qual hi ha diferents comunitats autònomes, tal i com avui s’expressa,
podríem dir, a la nomenclatura constitucional, però que dóna resposta a una realitat
que, més enllà o no que ho expressi la Constitució, que ho expressin els diferents
estatuts, hi és i existeix.
I és que ens uneix, entre d’altres coses, una llengua, ens uneix una cultura, ens
uneixen unes tradicions, i que això respon, per exemple, a una cosa tan senzilla i tan
normal que és com per exemple, insisteixo, que Sant Jordi ho celebrem des de
Salses a Guardamar i des de Fraga, perdó, des de Fraga a Maó i des de Salses a
Guardamar. Per tant, en aquest sentit, doncs aquesta és una realitat que és objectiva,
és objectiva i, per tant, existeix.
Nosaltres celebrem que sigui de la mà de les entitats que avui es presenti en el Ple, i
no pas de formacions polítiques, perquè demostra que aquest és un tema que és
present a la societat, que no és una obsessió dels grups polítics, sinó que és un tema
que existeix també a la nostra ciutat de l'Hospitalet.
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I, en aquest sentit, doncs vostè deia que..., no sé si ho deia vostè o ho deia el
representant d’Iniciativa per Catalunya, que és una iniciativa maca, certament, és una
iniciativa maca, és una iniciativa que jo també m’atreveixo a dir simbòlica, i en aquest
sentit, doncs aquest país ha tingut la capacitat de conservar i transmetre la seva
llengua, la seva cultura, les seves tradicions, vostè deia des d’una forma social,
cerimoniós, també festiva, això és important que ho hem sabut fer d’aquest manera.
I, per tant, en aquest sentit, en el moment, vostè expressava i és cert, doncs que li
devem en certa manera a en Francesc Pujades que al 1955, anys en els que en
aquest país vivíem la part més fosca de la dictadura, ens poses aquesta llum
d’esperança que des del Canigó i arrelat en tot el que era el poemari d’en Mossèn
Cinto Verdaguer, doncs ens porti el foc, la flama, a tots els municipis dels Països
Catalans, per poder encendre les diferents fogueres.
En aquest sentit, l’àmbit genèric, però també voler felicitar al Club Muntanyenc i a la
resta d’entitats que, any rere any, feu possible que això passi a l'Hospitalet i, per tant,
en aquest sentit, és meritori que aneu a buscar la flama al Canigó, que la porteu i
que, per tant, l’estengueu també a la nostra ciutat, als diferents barris, i que aquest és
un tema en què, insisteixo, any rere any es produeix a la nostra ciutat, agrair-vos la
feina que feu, la feu cada Sant Joan, però també la feu avui portant-la en el Ple i
donant llum des d’un punt de vista més institucional, al que és una realitat de casa
nostra. Moltes gràcies i, lògicament com us deia, votarem favorablement.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, gràcies, Sr. del Río.

SR. DEL RÍO
Sí, gracias Sra. Alcaldesa. El grupo popular vota en contra del acuerdo, porque no
compartimos el concepto de Países Catalanes incluido en la propuesta, el término de
Países Catalanes es una entelequia, ya que como tal no existe, es un sentimiento por
parte del mundo nacionalista catalán, que no tiene amparo, ni cobijo, en la realidad
política. Por ese motivo, no podemos votar sobre algo que no existe, estamos ante
una propuesta que tiene un claro trasfondo expansionista, de una forma de pensar
del nacionalismo catalán, una voluntad denunciada tanto por el Parlamento
valenciano, como el balear.
Así por ejemplo lo hizo hace unos meses el Parlamento balear, en diciembre de
2013, quien expresamente rechazó el concepto de Países Catalanes, y tanto una
comunidad autónoma, como la otra, han denunciado la injerencia continua que desde
distintos ámbitos nacionalistas en Cataluña, se viene haciendo sobre su forma de
entender su condición de pertenencia a su comunidad autónoma, y es curioso que
aquellos que exigen poder opinar sobre su destino, sean los mismos que quieren
obligar a otros a adoptar su forma de pensar.
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El Partido Popular no es nacionalista, ni compartimos ningún postulado nacionalista,
ni vamos a apoyar nunca ningún subterfugio que lleve adosado ideología
nacionalista, nosotros no tenemos ningún complejo en decirlo y por ello no
apoyamos, ni apoyaremos, ninguna propuesta que vaya en ese sentido.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, Sr. Fran Belver.

SR. BELVER
Gràcies Sra. Alcaldessa. D’entrada donar-li la benvinguda i agrair-li a Cristobal
Ortega en nom de totes les entitats de la ciutat que han portat aquesta iniciativa en el
Ple municipal per al seu debat i votació. Crec que, bé, des que vam posar en marxa
aquest nou Reglament, és la primera vegada que tenim aquest tipus d’iniciativa i, per
tant, crec que, bé, és anar aprofundint en el que és el conjunt de la participació a la
ciutat i ha d’utilitzar les eines que vam posar en marxa entre tots plegats.
Ja parlant directament de la iniciativa, a veure, hi ha algunes de les qüestions que es
plantegen que evidentment ja es realitzen, així ho recull també la pròpia iniciativa,
quan parla del desenvolupament de tot el que té a veure amb la flama del Canigó a la
nostra ciutat, ja fa anys que això es va fent a la ciutat, cada vegada, jo diria, fins i tot
amb més participació, de més gent, de més entitats, i crec que sempre, des de bon
començament, l’Ajuntament ha estat al costat d’aquestes iniciatives, mirant de
facilitar-les i que es puguin celebrar amb tota normalitat.
Dit això, també dir que hi ha alguns dels conceptes que es plantegen a la iniciativa,
que no entenem o que no, no que no compartim, perquè no és un problema de
compartir, sinó senzillament que no corresponen a una realitat. Quan parlem de la
Festa Nacional dels Països Catalans, els Països Catalans no són una nació, però no
perquè ho digui jo, sinó perquè els Països Catalans teòricament quan vostès fan
referència a això en aquesta iniciativa, estan parlant de Catalunya, estan parlant d’un
tros del sud-est de França, que aquí s’anomena Catalunya Nord, de la Comunitat
Valenciana, de les Illes Balears, de l’Alguer, o sigui, això no és una nació. Per tant,
difícilment en un territori que no és una nació, difícilment es pot fer una festa nacional.
Entenent quina és la voluntat de les entitats, si bé hi ha uns trets diferencials o uns
trets identificatius, com aquest cas pot ser la llengua, sí que és cert que hi ha una
llengua compartida en aquests territoris, no a tots oficial, però sí que compartida per
la societat civil en molts casos i intentant que vagi creixent, i en vista també que això
és una iniciativa que ve del conjunt de les entitats de la ciutat, que entenem que és
un element de participació important, nosaltres ens abstindrem en aquesta proposta,
entenent, a més a més, que difícilment des dels ajuntaments som ningú per poder
impulsar als diferents parlaments autonòmics, en el cas d’Espanya, però a més a
més, a un tros d’una regió de França i a un municipi com l’Alguer, nosaltres
difícilment som ningú, entenem que no som ningú per impulsar un acord d’aquest
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tipus, jo crec que aquest, en tot cas, hauria de ser un acord a debatre entre els
diferents governs o els diferents parlaments dels territoris que aquí s’esmenten.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, gràcies. Si vol el representant del Club Muntanyenc, té la possibilitat de
tornar a intervenir.

SR. C.O.
Doncs gràcies a tots per les reflexions i les aportacions fetes, només dir que m’ha
sobtat moltíssim que el representant polític de Plataforma fes esment a paraules com
independència o odi, no sé, en una exposició que jo crec que no anava cap aquest
sentit. Em sap molt greu que la seva interpretació estigui esbiaixada cap aquesta
banda, però no era intenció nostra, això no recolza directament cap model en concret
ni de país, ni hi ha al darrera cap partit polític, ni hi ha cap intenció en aquest sentit,
és una qüestió, no sé en quins termes s’hauria d’expressar perquè no aparegui l’odi,
l’independentisme i qüestions així, és una festa nacional i és una qüestió on intervé el
sentiment, intervenen les tradicions, la cultura, i és això el que volem reivindicar, res
més, el que volem, no sé, en aquest sentit demanem el recolzament vostre, en cap
altre.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, gràcies. No sé si hi ha alguna paraula més, sí, Sr. Ordóñez.

SR. ORDÓÑEZ
Bé, el tema nosaltres, òbviament, quan es parla dels Països Catalans, òbviament la
entelèquia que té, és un terme que s’utilitza per l’independentisme, o sigui, és que
s’està utilitzant per això i altres grups ja els han dit, no hem dit que vostès aquí parlin
de l’independentisme, però el concepte de Països Catalans està molt clara la idea
que té al darrera.
Quan he dit del foment de l’odi, no hem parlat de la seva proposta, o sigui, tampoc
faci cas del que ha dit el portaveu d’Iniciativa, que és el seu interès, hem parlat
precisament de l’únic trasllat que tenen, que és a l’associació Òmnium Cultural, no
hem dit que la seva associació ho faci, però sí que entenem que aquesta associació,
per les seves mateixes declaracions, pel transfons polític o no transfons, sinó pel que
ella demostra, és el que nosaltres entenem. No entenem la seva proposta i hem dit
inclús que les tradicions són maques, que les tradicions demostren l’arrelament a una
cultura, però la paraula que fiquem de l’odi és el foment que fa aquella associació en
concret, que l’única a la que se li dóna trasllat, no entenem que vostès ho facin, sinó
que aquella associació en concret sí que ho fa.
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I això de l’independentisme, sí que ho veiem, si no ho fan vostès com a tal, sí que és
una eina que utilitzen moltes associacions que utilitzen la tradició de la flama del
Canigó, diguéssim, per fer apologia de l’independentisme, per tant, nosaltres com no
estem d’acord amb això, no li podem votar favorablement, més enllà del tema
cultural.

SRA. ALCALDESSA
Sí, Sr. Esteve, vol dir alguna cosa?

SR. ESTEVE
Simplement agrair al Club Muntanyenc i a totes les entitats, és una llàstima que no
hagi pogut tirar endavant aquesta primera iniciativa ciutadana. En tot cas, jo reitero,
crec que la moció que vostès avui presenten és una moció respectuosa, llegeixo
literalment: “Demanar als governs dels respectius territoris de parla catalana que
prenguin en consideració la iniciativa de declarar...”. Per tant, vostès el que estan fent
és una proposta respectuosa als altres governs que, evidentment, tenen el dret a
decidir, cadascun dels governs té el dret a decidir si pren en consideració aquesta
proposta o no la pren, per tant, entenem que és una proposta respectuosa.
Evidentment que no està parlant d’independència, no està parlant de cap altre cosa
que d’una celebració festiva que vostès, doncs tiren endavant. En aquest sentit li veig
la diferència amb d’altres mocions que han arribat a aquest Ple, doncs que el que si
eren més impositives.

SRA. ALCALDESSA
Sí, Sra. Borràs.

SRA. BORRÀS
Sí, també per agrair, doncs el que hagueu portat aquesta iniciativa en el Ple i jo crec
que, bé, com a mínim és bo que s’hagi pogut debatre, que s’hagi pogut tenir en
compte i també que hagi hagut, doncs postures que entenc que l’opció final era que
no tirés endavant, però que com a mínim no s’han oposat, i això ja és un avenç
important.
Entenc però que és una iniciativa lloable i el que per part de Convergència i Unió no
podem acceptar de cap manera, és que es digui que una de les entitats que firma
això, no sé si va per Òmnium Cultural, però si va per Òmnium Cultural, doncs facins’ho mirar, perquè apologia a l’odi, apologia a no sé quantes coses, no ho fa, si hi ha
algú que fa apologia a l’odi, a la discriminació, i etc, i saben que jo no he entrat mai
en aquests discursos, són vostès.
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I, per tant, que vostès ens vinguin a donar lliçons no sé a qui, a la gent d’Òmnium
Cultural que figura que fa no sé quantes coses tremendes, doncs perdoni, lliçons
poques i per part seva cap, perquè de lliçons d’odi, de discriminació, de coses en les
quals..., perdoni, molta gent seva tenen acusacions formals i no només acusacions,
sinó condemnes, sobre el que vostès defensen i el que vostès van fent arreu del
territori.
Per tant, escolti’m, vagin en compte quan vostès posen en el punt de mira a gent com
la gent d’Òmnium Cultural, que està fent una feina lloable, a on fa pocs dies feien una
manifestació en la qual, d’una forma positiva, es donava recolzament a tot el fenomen
de Som Escola, i aquí, perdoni, només faltaria, que gent d’aquest país, com la gent
que està a Òmnium Cultural i a tants altres llocs, no poguessin defensar allò que
pensen.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, gràcies Sra. Borràs. Sr. Belver, vol dir alguna cosa?

SR. BELVER
Sí, gràcies Sra. Alcaldessa. Només reiterar l’agraïment a la iniciativa, no pel fet de ser
la primera iniciativa hem de votar favorablement tots, jo no crec que sigui motiu
suficient, jo crec que el que ha obert és un camí i animo a les entitats i als
representants de la societat civil, a què continuïn en aquesta direcció de portar
iniciatives per debatre en aquest Ple.
I només referir-li al Sr. Esteve, vostè, fa un any, d’això mateix va votar en contra, o
sigui, els que han evolucionat, en tot cas, han sigut vostès, jo amb tot el respecte, no
tinc cap inconvenient, faltaria més amb aquests tipus d’evolucions, en qualsevol cas,
em sembla que tota la resta hem mantingut les nostres posicions, jo ho dic perquè
després les evolucions són les que són.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, s’han acabat els torns, Sr. Esteve, hi ha un reglament, vostè ho sap i, per
tant, no té dret a prendre la paraula. Hem finalitzat aquest punt i passaríem a la resta
de mocions dels grups polítics.
DICTAMEN 14.PROPOSTA
D’ACORD
I
INICIATIVA
DEL
CLUB
MUNTANYEC L’HOSPITALET I ALTRES ENTITATS A FAVOR DE DECLARAR LA
FESTA DE SANT JOAN COM A FESTA NACIONAL DELS PAÏSOS CATALANS.
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Ha estat rebutjada amb 8 vots en contra dels representants del PP, Srs/es. del Río,
Alonso, Diez, Esplugas, Bas i Cañizares; i dels representants de PxC, Srs. Ordoñez i
Sánchez; amb 5 vots a favor dels representants de CiU, Srs/es. Borràs, Clar, Monrós
i Pérez; i del representant d’ICV-EUiA, Sr. Esteve; i amb 12 vots d’abstenció dels
representants del PSC-PM, Srs/es. Marín, Belver, Perea, Bonals, Fernández, García,
Castro, Graells, Bermudo, Husillos, Sariñena i Alcázar; assistents presents en el
moment de la votació.

MOCIONS DELS GRUPS POLÍTICS

PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA

En relació amb la moció presentada pel grup municipal del Partit dels
Socialistes de Catalunya, número 15, es produeixen les intervencions següents:

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, Sr. Belver.

SR. BELVER
Gràcies Sra. Alcaldessa. Demà dia 28 de juny és el Dia Internacional contra
l’homofòbia i la transfòbia a nivell internacional, llavors el que avui portem nosaltres a
consideració del Ple, és una moció en suport per a l’eradicació justament d’aquestes
dues fòbies, diguéssim, l’homofòbia i la transfòbia. És evident que la nostra societat
ha fet avenços molt importants, tant des del punt de vista legislatiu, com dels del punt
de vista civil, en el que significa la introducció d’elements que han significat avenços
en drets bàsics per aquestes persones i les opcions sexuals i de gènere.
Malgrat això, no és baladí, i suposo que tots estaríem d’acord en què encara hi ha
restes d’aquesta discriminació a la societat i pensem que hem d’aprofitar aquestes
efemèrides com la que se celebra demà, per fer palès aquest fenomen i que encara
com a societat ens queda prou camp per recórrer. Només com alguna dada,
diguéssim, dir que l’any passat a Catalunya es van produir 380 denuncies per fets
que atemptaven contra persones per la seva condició lèsbica, gai, transsexual o
bisexual.
Per tant, creiem que hem de continuar incidint en la defensa d’aquestes opcions i fer
una especial tasca en l’arrel, diguéssim, del que és la formació de les persones que
formen part d’aquesta societat, per tant, especialment a escoles, instituts o entitats de
lleure que treballen en la formació dels principis dels nens i nenes a les nostres
ciutats, creiem que és molt important que es faci un treball de reconeixement i de
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conscienciació respecte d’aquestes possibilitats. Volem fer molta força en el fet que
es treballi en l’àmbit escolar, pensem que, segons l’estudi que s’ha fet pel Casal
Lambda, els nois i noies que tenen aquest tipus d’orientacions, es parla que més d’un
70% d’ells han rebut insults o algun tipus d’agressió física o psicològica, per la seva
condició, en l’entorn escolar.
Per tant, el que demanem també és que la proposició de Llei que el Consell Nacional
de Lesbianes, Gais, Transsexuals i Bisexuals, va fer arribar al Parlament de
Catalunya, ara fa pràcticament un any, que se sotmeti a debat i a aprovació del
Parlament de Catalunya, a ser possible en els termes que aquest Consell Nacional ho
va plantejar. I, per tant, el que demanem és que si fa un any demanàvem que es
donés recolzament a aquesta iniciativa, avui el que demanem és que es doni
recolzament parlamentari a la tramitació de la Llei pels drets de les persones gais,
lesbianes, bisexuals i transsexuals.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, pel posicionament de la resta de grups, Sr. Ordóñez.

SR. ORDÓÑEZ
Plataforma per Catalunya votarà en contra d’aquesta moció.

SRA. ALCALDESSA
Bé, gràcies, Sr. Esteve.

SR. ESTEVE
Gràcies Alcaldessa. Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra Unida i Alternativa
votarem favorablement aquesta moció i, en tot cas, mostrarem el nostre
posicionament en la moció que presentem respecte també al tema de l’orgull gai.
En tot cas, com ara tinc l’ús de la paraula, doncs comentar-li al Sr. Belver que
nosaltres no vam votar en contra en aquell moment a la moció de Convergència i
Unió, ens vam abstenir, i ens vam abstenir en funció que creiem que era una moció
més impositiva. En tot cas, jo no li he retret que vostès votessin en contra i avui
s’abstinguin, per tant, en tot cas cada grup és lliure de moure els seus
posicionaments.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, per part de Convergència i Unió.
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SRA. BORRÀS
Gràcies Sra. Alcaldessa. El grup de Convergència i Unió farem un posicionament
diferenciat en els punts d’aquesta moció que ha presentat el Partit Socialista de
Catalunya. Ens explicava el que inspirava aquesta moció, el Sr. Fran Belver, i en el
que és l’element inspirador, nosaltres hi coincidim plenament. El que passa és que la
literalitat del que vostès ens demanen aprovar, doncs no hi podem estar d’acord en el
seu punt primer, i no hi podem estar d’acord, i em prenc seves les paraules que vostè
deia en l’anterior moció de dir, no podem imposar a ningú que aprovi, que defensi,
que no sé què, és el que vostès fan en aquesta moció, perquè vostès no demanem
que el Parlament de Catalunya debati aquesta proposta, aquesta ILP, aquesta
proposta de Llei, podríem dir, feta per les entitats LGTB de Catalunya, sinó que
demanen que s’aprovi aquesta Llei en els termes acordats per les entitats LGTB de
Catalunya.
Miri, jo crec que lògicament les hem de tenir en compte i s’han d’escoltar, però com
en qualsevol àmbit, també en el nostre Ajuntament, el fet que hi hagi una entitat que
ens proposi, escolti, el que sigui, l’Ajuntament estarà bé que ho tingui en
consideració, que en prengui nota, però també que ho analitzi, que ho estudiï i que
vegi si la literalitat o no del que es planteja, és el més idoni, és el més adient i és el
que es creu que funciona millor. Per tant, és en aquest sentit que nosaltres en aquest
punt primer votem en contra, perquè en cap cas podem demanar que ni el Parlament,
ni l’Ajuntament, aprovi fil per randa el que un grup d’entitats que, lògicament, hi tenen
molt a dir sobre aquesta matèria, doncs sigui el que finalment sigui acordat. Per tant,
escolti’m, que s’escolti, que es tingui en consideració i que, per tant, se’n prengui
nota, però no el que es demana, que és que la cambra catalana deixi d’exercir el que
li correspon, que és legislar en aquesta matèria i, per tant, cedim l’acció a uns tercers,
aquest és un àmbit en el qual, doncs no hi podem votar a favor, la resta de punts,
lògicament, hi votem favorablement.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, gràcies, per part del Partit Popular.

SR. DEL RÍO
Gracias Sra. Alcaldesa. Respecto a la moción de apoyo a la erradicación de la
homofobia y la transfòbia, el grupo popular vota a favor de los acuerdos segundo,
tercero y cuarto, y en contra del primero en el mismo sentido, creemos que ahora lo
que tiene que hacerse es debatirse ese proyecto y, a partir de ahí, luego ya se
tomará la decisión que corresponde que es en el Parlament de Catalunya.
Desde el Partido Popular defendemos la diversidad afectiva y sexual, así como el
principio de igualdad de trato y la no discriminación por razón de orientación sexual y
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de identidad de género de las personas homosexuales, bisexuales o transexuales,
una discriminación que somos conscientes que se produce y que a pesar que se ha
avanzado mucho, pues aún estamos lejos de la normalización plena, un objetivo que
pensamos que debe ser compartido por toda la sociedad.
Desde el Partido Popular creemos que debemos avanzar hacia la igualdad plena de
derechos de todos los ciudadanos, con independencia de su orientación sexual y es
en ese sentido que damos apoyo a los acuerdos antes citados.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, gràcies, no hi ha cap intervenció més? Doncs quedaria aprovada i passaríem
a l’apartat de les mocions del Partit Popular.

Tancat el debat se sotmet a votació la moció número 15; adoptant-se els següents
acords:

MOCIÓ 15.- PER AL SUPORT DE L’ERADICACIÓ DE L’HOMOFÒBIA I LA
TRANSFÒBIA.
VIST que des del final de la dictadura franquista, el moviment d’alliberament lèsbic,
gai, transsexual i bisexual (LGTB), al nostre país, ha anat assolint diferents victòries
importants: des de la despenalització de l’homosexualitat dins de la llei de perillositat
social (que havia substituït a la de vagos y maleantes) ara fa 35 anys, fins a l’obtenció
del dret al matrimoni civil i a l’adopció. També al canvi de nom i sexe al registre civil
per a les persones transsexuals sense necessitat d’haver-se canviat el sexe
físicament. Així com la inclusió a l’oferta de la Seguretat Social de les operacions de
canvi de sexe.
ATÈS que s’ha avançat pel que fa a drets, visibilitat i acceptació, és cert, no obstant
que aquests avanços en els drets bàsics no s’han traduït, encara, en la plena
normalització de les llibertats per a lesbianes, gais, transsexuals i bisexuals.
ATÈS que avui dia encara hi ha discriminació pel fet de ser lesbiana, gai, transsexual
o bisexual. La realitat és que l’Homofòbia i la Transfòbia continuen ben presents al
nostre context més immediat: a les escoles i als instituts, a la feina, al carrer, als
espais de lleure. Cal, doncs, dedicar encara molts més esforços en la lluita per
l’alliberament LGTB, i la col·laboració activa i compromesa de les institucions
públiques pot esdevenir una ajuda importantíssima.
ATÈS que a Catalunya, segons l'informe de l'Observatori Contra l'Homofòbia, es
produeixen més de 380 denúncies per LGTBfòbia a l'any.
ATÈS que aquestes agressions es produeixen principalment a l'espai públic, on les
persones LGTB pateixen una especial discriminació i vulneració dels seus drets
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fonamentals.
ATÈS que darrerament l’exaltació de l'homofòbia a pujat de forma alarmant a
Catalunya, produint-se manifestacions contraries als drets de les persones LGTB i
causants de violència contra Lesbianes, Gais, Bisexuals i Transsexuals.
ATÈS que en l'àmbit escolar segons estudis realitzats pel Casal Lambda, el 70% dels
infants i adolescents LGTB en edat escolar han patit insults de caire homòfob.
ATÈS que per tot plegat el passat 9 de maig de 2013 es va registrar al Parlament de
Catalunya la Proposició de Llei "pels drets de les persones gais, lesbianes, bisexuals
i transsexuals i per l' eradicació de la lesbofòbia, la transfòbia i l’homofòbia", text
elaborat i aprovat al 2010 pel Consell Nacional LGTB de Catalunya, i que pretén
posar fi a la impunitat LGTBfoba.
VIST que el passat 25 de juny de 2013 el Ple de l’Ajuntament de L’Hospitalet va
aprovar donar suport a dita Proposició de Llei.
Per tot l’anterior, el grup polític del PSC proposa a l’Ajuntament en 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 el punt PRIMER amb 13 vots favorables dels representants del
PSC-PM, Srs/es. Marín, Belver, Perea, Bonals, Fernández, García, Castro,
Graells, Bermudo, Husillos, Sariñena i Alcázar; i del representant d’ICV-EUiA, Sr.
Esteve; i amb 12 vots en contra dels representants del PP, Srs/es. del Río,
Alonso, Díez, Esplugas, Bas i Cañizares; dels representants de CiU, Srs/es.
Borràs, Clar, Monrós i Pérez; i dels representants de PxC, Srs. Ordóñez i
Sánchez; assistents presents en el moment de la votació i que literalment diu:
PRIMER.- Instar al Parlament de Catalunya a aprovar aquesta llei, en els termes
acordats per les entitats LGTB de Catalunya, amb la demanda expressa que
aquesta llei contingui un Regim d'infraccions i que reconegui un òrgan
sancionador dependent del Parlament de Catalunya.
b) Ha estat aprovat el punt SEGON amb 23 vots favorables dels representants del
PSC-PM, Srs/es. Marín, Belver, Perea, Bonals, Fernández, García, Castro,
Graells, Bermudo, Husillos, Sariñena i Alcázar; dels representants del PP, Srs/es.
del Río, Alonso, Díez, Esplugas, Bas i Cañizares; dels representants de CiU,
Srs/es. Borràs, Clar, Monrós i Pérez; i del representant d’ICV-EUiA, Sr. Esteve; i
amb 2 vots en contra dels representants de PxC, Srs. Ordóñez i Sánchez;
assistents presents en el moment de la votació i que literalment diu:
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SEGON.- Col·laborar amb la societat civil, organitzacions, empreses i altres per
l’eradicació de l’homofòbia i la transfòbia al nostre municipi.
c) Ha estat aprovat el punt TERCER amb 23 vots favorables dels representants del
PSC-PM, Srs/es. Marín, Belver, Perea, Bonals, Fernández, García, Castro,
Graells, Bermudo, Husillos, Sariñena i Alcázar; dels representants del PP, Srs/es.
del Río, Alonso, Díez, Esplugas, Bas i Cañizares; dels representants de CiU,
Srs/es. Borràs, Clar, Monrós i Pérez; i del representant d’ICV-EUiA, Sr. Esteve; i
amb 2 vots en contra dels representants de PxC, Srs. Ordóñez i Sánchez;
assistents presents en el moment de la votació i que literalment diu:
TERCER.- Treballar en l’eradicació de qualsevol tipus d’assetjament a l’escola,
posant especial atenció a l’assetjament per causa d’orientació sexual i/o identitat
de gènere.
d) Ha estat aprovat el punt QUART amb 23 vots favorables dels representants del
PSC-PM, Srs/es. Marín, Belver, Perea, Bonals, Fernández, García, Castro,
Graells, Bermudo, Husillos, Sariñena i Alcázar; dels representants del PP, Srs/es.
del Río, Alonso, Díez, Esplugas, Bas i Cañizares; dels representants de CiU,
Srs/es. Borràs, Clar, Monrós i Pérez; i del representant d’ICV-EUiA, Sr. Esteve; i
amb 2 vots en contra dels representants de PxC, Srs. Ordóñez i Sánchez;
assistents presents en el moment de la votació i que literalment diu:
QUART.- Donar compte dels presents acords a la Presidenta del Parlament de
Catalunya, al Departament de Benestar i Família de la Generalitat de Catalunya,
als grups polítics del Parlament de Catalunya, al Front d’Alliberament Gai de
Catalunya i a l’Observatori Contra l’Homofòbia.

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.

PARTIT POPULAR

En relació amb les mocions presentades pel grup municipal del Partit Popular,
números 16, 17, 18 i 19, es produeixen les intervencions següents:

SRA. ALCALDESSA
Per a la presentació, bé, com em sembla que intervenen tres, comença el portaveu i
després es van passant la paraula, gràcies.
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SR. DEL RÍO
Gràcies Sra. Alcaldessa. Respecte a la moció d’instar a La Farga a la retirada de
simbologia partidista, la deixem sobre la taula a l’espera que tinguem ja una resposta
definitiva per part del govern, la deixem ara sobre la taula una altra vegada.
Y respecto a la segunda moción, el grupo popular presenta una propuesta donde se
solicita que el Ayuntamiento exprese su respeto y reconocimiento a la labor realizada
por su majestad D. Juan Carlos I, durante los 39 años al frente de la Jefatura del
Estado, así como también solicitamos que el Ayuntamiento manifieste su gratitud al
Monarca, por las muestras de afecto hacia los ciudadanos de Hospitalet, que mostró
en sus visitas a la ciudad.
Consideramos que es justo reconocer el papel desarrollado por su majestad D. Juan
Carlos I, en la instauración, impulso y consolidación de nuestra democracia, una
persona que se ha convertido en nuestro mejor embajador, exportando la mejor
imagen de España ante el resto de naciones.
Recordamos como D. Juan Carlos I visitó Hospitalet en noviembre de 1996, donde se
le otorgó la Medalla de Oro de la ciudad, volviendo en 2001 con motivo de la
conmemoración del 75 aniversario de la concesión del título de ciudad. En ambas
visitas, los ciudadanos de Hospitalet mostraron su respeto al Rey y este correspondió
con numerosas muestras de cariño y reconocimiento a nuestra ciudad, como
referente y modelo de convivencia.
Por todo ello, pensamos que es justo ese reconocimiento por parte del Ayuntamiento,
hacia la figura del Rey al frente de la Jefatura del Estado.

Essent les 11.00 hores abandona la sessió la Sra. Núria Marín Martínez, AlcaldessaPresidenta, i a partir d’aquest moment assumeix la presidència la Sra. Mercè Perea i
Conillas, 2on Tinent d’Alcalde.

SRA. ESPLUGAS
Bien, esta moción del Partido Popular es referida al Diario de l’Hospitalet, una
publicación en la que se destacan, mensualmente, las noticias más relevantes de la
ciudad. Este medio de comunicación llega de manera mensual a todos los buzones,
lo que significa una plataforma directa…

SRA. PEREA
Sra. Esplugas, disculpe, tendría que acercarse un poco más al micrófono, sino no se
le entiende.
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SRA. ESPLUGAS
Como decía, es una plataforma directa para los partidos políticos y los grupos
municipales, para trasladar a la ciudadanía las iniciativas que mensualmente cada
uno de nosotros va desarrollando.
Pues bien, desde hace unos meses, sin saber por qué, además de la Tribuna de
Opinión que aparece en la segunda página, en la página impar, del Diario, existía una
sección/página, llamada Partidos Políticos, en la que los diferentes grupos
municipales y partidos políticos de la ciudad informaban a los ciudadanos, pues de
las iniciativas que ellos iban desarrollando y sin saber por qué, esto ha desaparecido
desde hace unos meses y se nos limita el trabajo de la oposición, las notas de
prensa, las actividades que hacemos, a 2 ó 3 breves, para todos los partidos
políticos, incluidos también el Partido Socialista y Iniciativa.
Entonces, entendemos que el Diario de L’Hospitalet debe reflejar la pluralidad de la
ciudad y, por tanto, nosotros consideramos que se debe restablecer esa página, para
poder informar a toda la ciudadanía de las actividades que se van desarrollando, de
una manera plural y sin censura. Por tanto, nosotros, desde el grupo municipal,
pedimos restablecer la sección/página completa en el Diari de L’Hospitalet, para que
cada mes todos los partidos políticos, ya sean grupos o partidos políticos, puedan
informar a la ciudadanía de la actividad que desarrollan. Gracias.

SRA. PEREA
Molt bé, doncs pel posicionament del partit Plataforma per Catalunya.

SR. ORDÓÑEZ
Gracias Sra. Perea. Plataforma per Catalunya, sobre la primera moción que nos
traen, sobre la labor realizada por Juan Carlos I, pues les votaremos en contra, en
contra de esta moción, les explicaremos un poco brevemente el por qué.
Obviamente, tampoco entendemos que el Ayuntamiento sea aquí quien tenga que
pronunciarse sobre la labor o no labor de un Rey, pero tampoco consideramos que
de extraordinaria haya tenido tanto esta labor, ha sido una labor más que nada
representativa.
Tampoco consideramos que desde la entrada de los borbones ningún Borbón
tampoco haya tenido grandes actuaciones positivas en la línea que concebimos
nosotros y, bueno, la labor representativa del Rey pues, ya no sólo por los
escándalos actuales, sus temas familiares o sus temas personales, tampoco
consideramos que a lo largo de sus años de reinado, pues haya tenido grandes
papeles, en el mismo 23F, pues siempre se ha hablado del papel oscuro que él tuvo,
entonces tampoco queremos entrar mucho y consideramos realmente que este sitio
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tampoco es el adecuado, un Pleno de un Ayuntamiento, para hacer el debate sobre
esto.
Sobre la moción en la que nos hablan del Diario de Hospitalet, votaremos
favorablemente, cuando en un primer momento, pues la leímos, pues uno siempre
piensa que el decirle a un periódico si tiene que poner una sección o no, pues bueno,
podría ser una cosa de meterse en la libertad de un medio y podríamos haber llegado
a votar en contra, defendiendo la independencia de un medio, pero obviamente,
como vemos que este medio de independiente no tiene nada, que no refleja la
realidad de lo que es la ciudad, que simplemente se dedica a hacer, bueno, de
altavoz, de vocero, en este caso del equipo de gobierno, y que parece más un
panfleto del Partido Socialista que un medio de comunicación y de información, pues
les votaremos a favor.
Lo que no puede ser es que simplemente el Diari de l’Hospitalet, que tendría que
reflejar una realidad de esta ciudad, pues básicamente se dedique a publicitar las
campañas del equipo de gobierno, incluso en las mismas editoriales que tendrían que
ser una cosa más bien libre, pues bueno, parece que las escribe alguien del equipo
de gobierno de la ciudad, más que un periodista. Por tanto, entendemos que lo que
ustedes están pidiendo, en este caso, lo que haría sería, bueno, pues abrir un poco la
visión del Diario a otras realidades que tenemos otra gente de la ciudad, otra gente
que representamos a muchos ciudadanos de Hospitalet, por tanto, les votaremos a
favor de la moción.

SRA. PEREA
Molt bé, Sr. Esteve, per posicionament.

SR. ESTEVE
Gràcies Sra. Perea. En tot cas, per presentar el punt de vista d’Iniciativa per
Catalunya Verds-Esquerra Unida i Alternativa, respecte de les mocions del Partit
Popular, votarem en contra de les dues mocions. Respecte de la primera del Rei
Joan Carles I, primer saludar l’absència, avui a la Sala, del Rei, feia trenta i escaig
anys que no teníem l’absència del Rei a la Sala, encara que només sigui en retrat,
esperem que només no sigui exclusivament una qüestió administrativa, sinó que
s’allargui en el temps.
A banda d’aquest fet, comentar que no creiem que el Rei Joan Carles I, tal i com
vostès posen a la seva moció, sigui la millor imatge de l’Estat a l’estranger, ni ell, ni la
seva família, doncs estan lluny en aquests moments de casos de corrupció, de
caceres, de blanqueig de capital, per tant, ha hagut un seguit d’imatge a l’exterior de
la Casa Real, de la Família Real, doncs no precisament com una molt bona imatge.
Per tant, no aprovarem aquesta moció, nosaltres després presentarem una altra al
respecte, perquè creiem que el nostre grup, doncs no pot acceptar el relleu automàtic
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del Cap de l’Estat, mitjançant una Llei orgànica tramitada amb urgència i sense obrir
l’oportunitat a la ciutadania per decidir democràticament quin ha d’estar el Cap
d’Estat, per tant, entenem que el sistema polític en el qual estem i especialment el
model de l’Estat i les relacions Catalunya-Espanya, van ser aprovades en unes
circumstàncies molt concretes, en bloc, i no va haver l’oportunitat, doncs de poder
escollir el model d’Estat.
De fet, tots els que som menors de 53 anys, i jo m’incloc, mai hem pogut votar o
decidir respecte a la Constitució, respecte si el nostre Estat ha de ser monarquia o
república, i els menors de 53 anys crec que en aquests moments som bastant majoria
dins el cos electoral del nostre Estat. Per tant, entenem que és una moció que vol
lloar una figura que nosaltres no lloem i que vol blindar un model d’Estat i una
successió que nosaltres no acceptem tampoc.
Respecte a la segona de les mocions, la del Diari de l'Hospitalet, és curiós que ara tot
just que acabem d’aprovar un Reglament de mitjans de comunicació, que ens ha
costat deu anys aprovar-lo, doncs ara just que el Ple hagi de decidir quin ha de ser la
composició del Diari de l'Hospitalet. En tot cas, crec que estem a punt de desplegar
aquest Reglament de mitjans de comunicació, a punt que tingui els seus òrgans de
redacció, un consell de redacció, altres consells de participació dins dels mitjans de
comunicació, i en tot cas, no crec que ara sigui el millor moment perquè des del Ple
fixem o decidim, sobre criteris professionals de cóm ha de ser aquest diari o aquesta
televisió o aquests mitjans de comunicació digitals, per tant, votarem també
contràriament respecte de la moció del Diari de l'Hospitalet.

SRA. PEREA
Molt bé, pel posicionament de Convergència i Unió.

SR. MONRÓS
Sí, jo donaré el posicionament de la moció del reconeixement del Rei Juan Carlos. Jo
quan m’estava llegint aquesta moció, vaig veure en un moment donat que estava
“anclada” en el passat, en “Cuéntame”, perquè explica tota una sèrie de relats
històrics i es paren en el 2001, explicant totes les excel·lències que fins aquell
moment havia fet, més o menys, la vinguda a l'Hospitalet, el reconeixement, tota
aquesta historia, però a partir d’aquí la seva tasca extraordinària a la moció
desapareix. Si ens remuntéssim fins el 2014, hi ha tota una sèrie de fets que ja s’han
dit abans, que deixen molt que desitjar de la imatge de la monarquia espanyola.
Més enllà d’això, és veritat que el monarca, en el seu moment, una monarquia
necessària democràticament en els inicis d’aquesta democràcia, doncs va ser una
figura necessària i ha fet una tasca positiva de representació, però no precisament
extraordinària. I no ens costa res reconèixer que ha fet el seu paper, de la mateixa
manera que també ens agradaria dir i que els que subscriuen aquesta moció
reconeguessin totes aquelles coses que ha fet malament durant aquest temps. Però
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més enllà d’això, també volem manifestar que estem davant d’una situació en què la
monarquia durant aquests últims anys es podia haver posicionat en el procés que
està vivint Catalunya, del dret a decidir, podia haver fet algun gest intentant implicarse en positiu, per tenir ponts amb Catalunya i no ho ha fet.
Una monarquia que últimament ha sigut, doncs caduca, antiga i que s’ha fet una
substitució que tothom ha pogut comprovar, d’una manera, democràtica sí, però poc
elegant i impositiva. I, per aquest motiu, ens abstindrem, ens abstindrem, perquè,
tornem a repetir, vull dir, entenem que en el seu moment va fer una tasca, se li
reconeix, hi ha moltes coses que també ha fet malament i aquí no se’n parlen, però
que al final dels seus dies hi ha més coses fosques que positives i sobretot, tornem a
repetir, en el tema de Catalunya no s’ha posicionat mai intentant arribar a un acord o
fent-nos sentir partíceps d’aquest Estat Espanyol que en el seu moment sí va ser,
però que, evidentment, cada vegada ens han allunyat més d’aquesta posició.

Essent les 11.10 hores, s’incorpora a la sessió la Sra. Núria Marín Martínez,
Alcaldessa-Presidenta.

SRA. ALCALDESSA
Sí, Sr. Belver.

SRA. BORRÀS
Disculpi, ens hem de posicionar sobre l’altre moció.

SRA. ALCALDESSA
Perdó, perdó, Sra. Borràs.

SRA. BORRÀS
Sí, miri, respecte a la darrera moció que ha presentat el Partit Popular, doncs
certament tenim, des de fa poc, un Reglament en el qual els mitjans de comunicació
es regulen, s’autoregulen, podríem dir, però nosaltres som de l’opinió que seguim
veient a vegades articles sense firmar, que seguim veient, doncs alguns àmbits en els
quals aquesta llibertat que vostès diuen dels periodistes i dels mitjans de comunicació
que hauria de ser, no és tal.
I, per tant, en aquest sentit, nosaltres creiem que és positiu que es vetlli per la
pluralitat del mitjà, pluralitat des d’un punt de vista social, des d’un punt de vista de
les entitats, de les accions que es fan a la ciutat i també des d’un punt de vista polític.
I, per tant, escolti’m, igual que passa en qualsevol àmbit de mitjà de comunicació, ja
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sigui aquest diari municipal o qualsevol televisió pública en la qual, doncs estan totes
reglamentades i des d’un punt de vista, podríem dir, de la lògica, funcionen sobre el
criteri professional, també és cert que en tots i cadascun els diferents grups polítics
tenen el dret i fan, de posicionar-s’hi, i això ho veiem contínuament respecte a tots els
mitjans existents en el nostre estat i en el nostre país.
Per tant, en aquest sentit, nosaltres considerem que certament al haver fet
desaparèixer la pàgina aquí citada, representa una minva respecte el que és donar a
conèixer la diversitat política que existeix i, per tant, en aquest sentit, una forma,
podríem dir, de censura elegant, perquè no arribin tots els missatges i tots els criteris
de les diferents formacions polítiques. És per aquest motiu que, lògicament, nosaltres
hi votarem favorablement.

Essent les 11.15 hores, abandona la sessió el Sr. Alfons Bonals Florit, regidor del
grup municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, per part del Partit Socialista.

SR. BELVER
Sí, gràcies Sra. Alcaldessa, jo em posicionaré sobre la moció número 18 i la Sra.
Perea ho farà sobre la 19.
Respecte a la 18, jo em posicionaré sobre el que diu la moció, perquè he vist que el
debat ha anat una mica o bastant, més enllà del que diu la moció, jo em centraré amb
el que diu estrictament la moció, que el que demana és que aquest Ajuntament
expressi un respecte i reconeixement a la tasca realitzada pel Rei Juan Carlos,
davant de la prefectura de l’Estat i després expressa una gratitud per l’afecte mostrat
als ciutadans i ciutadanes de l'Hospitalet en les seves visites, i en base a això, el que
diu aquesta moció, nosaltres votarem favorablement.
I perquè és el que diu aquí, crec que és just reconèixer la tasca que en el moment de
la instauració de la democràcia en aquest país, a finals dels anys 70, va fer el Rei en
aquell moment, podia haver optat per d’altres camins, no va ser així, va optar des del
primer moment per anar cap el camí de la democràcia, de la democràcia
parlamentària, monarquia parlamentària, que ens ha donat l’espai de temps en
democràcia i en pau més gran que es recorda a Espanya, per tant, encara que
només fos per això i sigui amb una tasca o amb una activitat més o menys decidida
per ell, però sí que és evident que ell durant tot aquest període ha sigut el Cap de
l’Estat i aquestes circumstàncies s’han donat, per tant, en base a tot això, nosaltres
votarem favorablement.
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SRA. ALCALDESSA
Molt bé, gràcies, Sra. Perea.

SRA. PEREA
Gràcies Sra. Alcaldessa. Es presenta una moció pel Partit Popular, en la que es
demana el restabliment d’una secció en el Diari de l'Hospitalet, una secció que hi
havia i a on s’informava puntualment de determinades qüestions, bàsicament de
l’activitat política dels partits polítics. Bé, en aquest espai constaven informacions
generades, com deia, per formacions i per grups polítics amb representació
municipal, i eren elaborades, evidentment, pels professionals d’aquests mitjans. Va
ser com a conseqüència de la nova maquetació del diari que com a tal, formalment,
aquesta secció va desaparèixer. I, des de llavors, les informacions que generen del
diari, pel que fa a l’activitat de les formacions polítiques, doncs apareixen en diferents
llocs del diari local.
Aquestes informacions, insisteixo, són confeccionades sota criteri periodístic i són
realitzades pels professionals del mitjà de comunicació. Així, les notícies dels grups
polítics que estan relacionades amb el Ple, es publiquen en el diari, també aquells
actes o aquelles reaccions a temes d’actualitat, també es publiquen en el diari, així
com les entrevistes, com hem pogut veure en els darrers mesos, dels diferents
portaveus municipals.
Com deia, és com a conseqüència de la nova maquetació que com a tal no apareix,
però jo, miri, els hi podria posar un exemple d’un diari en concret, en porto més, els
porto aquí, perquè quedi constància, de l’edició 278 del 16 de setembre, a on de
forma destacada cada formació explica, i en funció també de la rellevància de la
notícia, explica aquella activitat que es realitza.
En qualsevol cas, cal dir, i com deia el Sr. Esteve i la Sra. Borràs, que acabem
d’aprovar un Reglament orgànic, és una mica contradictori, per no dir incoherent, que
es demani ara que el Ple adopti una nova mesura, quan resulta que ens hem dotat
d’uns òrgans que garantiran el pluralisme polític i aquells principis rectors dels que
ens hem dotat amb aquest Reglament. Per això votarem en contra, perquè
considerem que no és procedent, ni en la forma, ni en el fons, perquè la finalitat que
pretén aquesta moció, ja està recollida en els diaris.
I, per últim, no cal oblidar que aquest diari municipal, com la resta de seccions dels
mitjans de comunicació, la prioritat del diari, com deia, és concentrar l’interès en la
ciutadania i en la important tasca social i xarxa social que tenim amb entitats
culturals, esportives, etc.
I jo, per últim, només els hi demanaria una qüestió, mirin, en els mitjans de
comunicació el que hi ha al darrera són professionals, però és que també són
persones, i ho dic, perquè segons quines asseveracions es fan en aquest Ple, afecten
directament a les persones, a persones que estan dedicant el seu temps,
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evidentment perquè estan contractades, però que ho estan fent amb el màxim rigor i
professionalitat, els hi demanaria que quan vostès parlen de censures, en el cas del
Partit Popular, doncs es mirés el Diari de Castelldefels, per posar un exemple, que és
a on governen vostès, o en el cas de Convergència i Unió podríem parlar..., i agraeixo
el to conciliador de la Sra. Borràs, però clar, parla de censura i jo crec que això ho
hem de respondre, per exemple, del que ocupa en aquests moments els mitjans de
comunicació de TV3. Jo els hi demanaria que fossin respectuosos amb els
professionals, per què, per la seva tasca com a tal i a nivell personal. Gràcies.

SRA. ALCALDESSA
Gràcies, s’ha fet tot el posicionament, ara per part del Partit Popular, té la paraula.

SRA. ESPLUGAS
Gràcies Sra. Alcaldessa. En primer lloc, demanar-li a la Sra. Perea que, per exemple,
miri el Diari d’aquest mes de gener, gener 2014, on no trobarà cap notícia de
l’oposició d’aquest consistori o d’un partit polític que no està al Consistori i que faci
alguna activitat. També l’emplaço a veure el mes d’abril, perquè no hi ha cap notícia,
bé, sí, hi ha una del PSC, de Núria Marín per Alcaldia 2015, i una d’Iniciativa, del grup
de govern, però no hi ha de la resta de formacions polítiques.
I després dir-li que quan vostè parla del Diari de Castelldefels o dels mitjans de
comunicació de Castelldefels, també podrien parla de la Ràdio de Castelldefels, que
nosaltres no tenim, la paguem, paguem el dial de Ràdio l'Hospitalet, però no s’està
emetent a Ràdio l'Hospitalet, doncs a la Ràdio de Castelldefels, per exemple, hi ha
debats on els portaveus, de manera periòdica, doncs poden debatre els temes
polítics d’actualitat de la ciutat. O també, si vol, també li afegeixo el tema de
Badalona, on tenim una tele de Badalona on cada nit hi ha partits polítics que
debaten sobre l’actualitat catalana o actualitat de la ciutat. Per tant, vostè abans de
parlar dels mitjans de comunicació d’altres pobles, miri’s els seus, els que vostè està
gestionant.
I a banda del tema dels professionals, nosaltres mai hem dit res en contra dels
professionals de la tele, de la ràdio o del Diari de l'Hospitalet, sí que hem acusat de
censura a les persones que dirigeixen aquests mitjans de comunicació i que estan
censurant notícies de l’oposició, està claríssim, i hem demanat la dimissió de la
directora, si vol la torno a demanar. Gràcies.

Essent les 11.20 hores, s’incorpora a la sessió el Sr. Alfons Bonals Florit, regidor del
grup municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya.
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SRA. ALCALDESSA
Molt bé, no sé si hi ha alguna intervenció més, Sra. Borràs.

SRA. BORRÀS
Molt breument, només una cosa, miri si som respectuosos amb els treballadors dels
mitjans de comunicació, que volem que puguin firmar totes i cadascuna de les
informacions que es publiquen, simplement això, que se sentin còmodes sempre
firmant-los i no s’hagin de veure en la necessitat de no firmar algunes informacions.
Res més.

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

SR. BELVER
Sí, si m’ho permet Sra. Alcaldessa, molt breu. Miri, quan es diuen segons quines
coses, s’ha de tenir clar que es diu, si vostè està acusant algú de censurar, això és
il·legal, vagi al Jutjat, no faci més escarafalls aquí, si vostè està acusant a un polític
d’aquest Consistori, de censurar un mitjà de comunicació, això és il·legal, per tant,
vagin al Jutjat i deixin de fer escarafalls aquí, perquè clar, és molt fàcil dir, parlar, aquí
diem les coses que ens vénen de gust i ja està. Escolti, bé, si vostè té aquesta
convicció, té aquesta informació, té aquest coneixement, posi-la en mans judicials i ja
es dictaminarà el que sigui, també dir-li, quan digui el que digui, si algú ha d’assumir
una responsabilitat, evidentment l’assumirà, faltaria més, perquè hi ha una Sentència,
però si la Sentència diu una altra cosa, el que també els hi demanaré és respecte i
que deixin de dir coses que després no són capaços de defensar on les han de
defensar.

SRA. ALCALDESSA
Sra. Perea.

SRA. PEREA
Llavors, dedueixo de les recomanacions que vostè en fa, és un desconeixement, miri,
aquesta modificació de la maquetació és des del setembre del 2010, si vostè m’està
dient que des del setembre del 2010 fins al gener del 2014, no s’ha mirat ni un diari,
jo crec que aquesta moció se l’hauria de revisar.
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Jo el que li dic, Sra. Sonia Esplugas, és que sigui prudent, el meu to és conciliador i jo
crec que estem parlant d’un Reglament de futur, a on es garanteix la imparcialitat i es
garanteix el pluralisme polític, només li demano prudència i, en tot cas, doncs que
sigui rigorosa, des del 2010 que vostè no s’ha mirat un diari.

SRA. ALCALDESSA
Sí, Sra. Esplugas.

SRA. ESPLUGAS
Dir-li que només he agafat el Diari des del mes de gener fins ara, per tenir les notícies
més recents, no he volgut anar més enrere, perquè ja en trobaríem molts exemples
encara més fragants. Vostè em demana prudència, jo li demano pluralitat, pluralitat,
que tots els mitjans d’aquí de l'Hospitalet siguin plurals, perquè a dia d’avui no ho
són.
I al Sr. Belver, el que volia dir-li és que ¿vostè se’n recorda de la crisi dels mitjans de
comunicació que vam patir fa un temps, on molta gent va ser acomiadada,
professionals van ser acomiadats? No se’n recorda, però ja li recordo jo, llavors, en
aquell moment molts professionals es van sentir, bé, menystinguts i moltes coses
més que ara no tornaré a dir, però aquella gent va reconèixer i va dir que hi havia
moltes situacions que es donaven en el Diari de l'Hospitalet, per exemple, que no vull
repetir per no posar-los en tela de judici, però que..., sí, doncs que el Diari de
l'Hospitalet abans d’anar a impremta passava per Alcaldia, per exemple, i això ho han
dit els professionals que van ser acomiadats, perquè ja no tenien res a perdre, Sra.
Perea, havien perdut el seu lloc de feina i, per tant, ja els deixaven anar, llavors deien
i explicaven que..., sí, sí, que els titulars i moltes coses es canviaven des d’Alcaldia.
Moltes gràcies.

SRA. ALCALDESSA
Bé, hem finalitzat el tema de les mocions del Partit Popular, jo simplement, Sra.
Esplugas, li demanaria que..., està molt bé que vostè parli amb qui vulgui, però les
persones que segons vostè van ser acomiadades i que no és veritat i vostè ho sap,
perfectament, no digui coses que no són correctes, aquelles persones que
l’Ajuntament va rescindir un contracte, i aquelles persones estaven contractades per
fer un servei en aquest Ajuntament i en aquesta ciutat, que eren de la Televisió de
l'Hospitalet. Li recordo, perquè vostè està parlant del Diari de l'Hospitalet i en el Diari
de l'Hospitalet aquests professionals no l’estaven fent, l’estaven fent les persones que
estaven contractades d’una altra forma, directament per La Farga, i no per una
empresa que va deixar de prestar els seus serveis en aquest Ajuntament, perquè es
va rescindir un contracte.
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Per tant, Sra. Esplugas, jo li demanaria una mica més de rigor, és molt fàcil dir coses
públicament, però en el Ple de l’Ajuntament li demanaria rigor, vostè quan surti d’aquí
pot dir el que li vingui de gust, però és que el que vostè diu és perfectament
comprovable que no és cert i que està dient coses que són errònies.
Sí, Sra. Secretària.

SRA. SECRETÀRIA
Per una qüestió d’ordre Sra. Alcaldessa, en el moment de la votació el resultat ha
estat d’empat, 12 vots en contra i 12 a favor, per tant...

SRA. ALCALDESSA
De quina moció estem parlant?

SRA. SECRETÀRIA
De la relativa al Diari de l'Hospitalet, en el moment de la votació faltava un membre
del grup municipal socialista, per tant, de conformitat amb l’article 48.7, hem de
repetir la votació i si persisteix l’empat, el vot de qualitat de la Presidència.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, doncs mantenim el posicionament, Sr. Belver.

SR. BELVER
Nosaltres votem en contra.

SRA. ALCALDESSA
En aquests moments es produeix empat? Ja no, d’acord, molt bé. S’ha produït un
empat i segons el Reglament... la Presidència té el vot de qualitat, en tot cas, però no
cal, perquè en aquests moments s’ha repetit la votació, segons ens ha indicat la
Secretària, i ja no és necessari exercir el vot de qualitat de la Presidència. ¿És
correcte Sra. Secretària?

SRA. SECRETÀRIA
Sí, sí.

…/…

71

SRA. ALCALDESSA
D’acord, doncs passaríem a les mocions de Convergència i Unió.

Essent les 11.30 hores, abandona la sessió el Sr. José Javier Díez Crespo, regidor
del grup municipal del Partit Popular.

Tancat el debat se sotmeten a votació les mocions números16, 17, 18 i 19; adoptantse els següents acords:

MOCIÓ 16.- INSTANDO A LA FARGA A LA RETIRADA DE SIMBOLOGIA
PARTIDISTA.
(VA QUEDAR SOBRE LA TAULA)

MOCIÓ 17.- PER CELEBRAR LA JORNADA “LA GENT GRAN TORNA A
L’ESCOLA PÚBLICA”.
(ES VA RETIRAR DE L’ORDRE DEL DIA)

MOCIÓ 18.- DE RECONOCIMIENTO A LA LABOR REALIZADA POR SU
MAJESTAD EL REY JUAN CARLOS I.
Es dóna compte de la moció que es transcriu seguidament, i sotmesa a votació
s'aprova amb 17 vots favorables dels representants del PSC-PM, Srs/es. Marín,
Belver, Perea, Fernández, García, Castro, Graells, Bermudo, Husillos, Sariñena i
Alcázar; i dels representants del PP, Srs/es. del Río, Alonso, Díez, Esplugas, Bas i
Cañizares; i amb 4 vots d’abstenció dels representants de CiU, Srs/es. Borràs, Clar,
Monrós i Pérez; i amb 3 vots en contra del representant d’ICV-EUiA, Sr. Esteve; i dels
representants de PxC, Srs. Ordóñez i Sánchez; assistents presents en el moment de
la votació, adoptant-se els acords que figuren en la seva part dispositiva:

Dado que en fecha 2 de junio de 2014 Su Majestad el Rey Don Juan Carlos
comunicó su voluntad de renunciar al trono de España y abrir el proceso sucesorio.
Dado que Su Majestad el Rey Juan Carlos I durante su reinado de 39 años ha
simbolizado lo mejor de nuestro país, siendo punto de encuentro, convivencia y
respeto entre todos los españoles.
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Dado que Su Majestad el Rey ha contribuido de forma ejemplar a la instauración,
impulso y consolidación de nuestra democracia en base al consenso necesario, el
diálogo permanente y la responsabilidad propia de un Jefe del Estado.
Dado que la democracia española no puede entenderse sin la figura de Don Juan
Carlos I y su compromiso con el desarrollo de España y el bienestar de los
ciudadanos.
Dado que la figura del Rey se ha convertido en un referente internacional siendo
nuestro mejor embajador en el mundo, nuestro mejor portavoz en la defensa de los
intereses de todos los españoles y nuestra mejor imagen de España ante el resto de
naciones.
Dado el Pleno del Ayuntamiento en sesión celebrada el 4 de noviembre de 1996
aprobó el acuerdo de otorgar la medalla de oro de la ciudad de l’Hospitalet a SS.MM
los Reyes por su contribución a la transformación de la sociedad española.
Dado que en marzo de 2001 su majestad el Rey visitó l’Hospitalet de Llobregat con
motivo de la conmemoración del 75 aniversario de la concesión por el Rey Alfonso
XIII del título de ciudad.
Dado que en ese encuentro el Alcalde de la ciudad entregó a su Majestad la vara de
Alcalde de la ciudad.
Dado que durante su visita a l’Hospitalet centenares de ciudadanos mostraron su
afecto al Rey a lo largo de de su recorrido por la ciudad siendo recibido en la plaza
del Ayuntamiento por una multitud de personas al grito de “Viva el Rey”.
Dado que su Majestad correspondió a esas muestras de cariño con palabras de
admiración hacia los ciudadanos de l’Hospitalet a quienes calificó de “ciudadanía
única” al conformar una ciudad que es “referente y modelo de convivencia”.
Dado que los ciudadanos de l’Hospitalet tenemos una deuda de gratitud hacia el Rey
Don Juan Carlos por las muestras de respeto, afecto y cercanía mostrados durante
sus visitas a la ciudad.
Por todo ello el Grupo Municipal del PPC propone al pleno del Ayuntamiento la
adopción de los siguientes acuerdos:
Primero.- El ayuntamiento de l’Hospitalet expresa su respeto y reconocimiento a la
labor realizada por Su Majestad el Rey Juan Carlos I al frente de la Jefatura del
Estado en la instauración, impulso y consolidación de la democracia en España.
Segundo.- El Ayuntamiento de l’Hospitalet expresa su gratitud a Su Majestad el Rey
por las muestras de afecto hacia los ciudadanos de l’Hospitalet en sus visitas a la
ciudad.
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Tercero.- Dar traslado de estos acuerdos a los Grupos Políticos representados en el
Consistorio y a la Casa Real.

MOCIÓ 19.- SOBRE EL DIARI DE L’HOSPITALET. Sotmetent-se a votació la
moció es produeix un empat de 12 vots en contra dels representants del PSC-PM,
Srs/es. Marín, Belver, Perea, Fernández, García, Castro, Graells, Bermudo, Husillos,
Sariñena i Alcázar; i del representant d’ICV-EUiA, Sr. Esteve; i 12 vots a favor dels
representants del PP, Srs/es. del Río, Alonso, Diez, Esplugas, Bas i Cañizares; dels
representants de CiU, Srs/es. Borràs, Clar, Monrós i Pérez; i dels representants de
PxC, Srs. Ordoñez i Sánchez.
De conformitat amb l’article 48.7 del Reglament Orgànic del Ple, es produeix una
segona votació resultant rebutjada amb 13 vots en contra dels representants del
PSC-PM, Srs/es. Marín, Belver, Perea, Bonals, Fernández, García, Castro, Graells,
Bermudo, Husillos, Sariñena i Alcázar; i del representant d’ICV-EUiA, Sr. Esteve; i
amb 12 vots a favor dels representants del PP, Srs/es. del Río, Alonso, Diez,
Esplugas, Bas i Cañizares; dels representants de CiU, Srs/es. Borràs, Clar, Monrós i
Pérez; i dels representants de PxC, Srs. Ordoñez i Sánchez; assistents presents en el
moment d’aquesta votació.

CONVERGÈNCIA I UNIÓ

En relació amb les mocions presentades pel Grup Municipal de Convergència
i Unió, números 20, 21, 22 i 23, es produeixen les intervencions següents:

SRA ALCALDESSA
Molt bé, per a la presentació té la paraula el Sr. Monrós.

SR. MONRÓS
Sí, respecte a la moció contra la supressió de canals de TV3, com ja es sabut, el
govern espanyol vol eliminar un múltiplex del canal de televisió, això significa el
tancament de canals d’alta definició i, a més a més, això entenem que és un atac
contra la cultura catalana, en territoris com les Illes Balears i el País Valencià, que es
veurien afectats dos canals en aquest cas.
Des dels grups parlamentaris de Convergència i Unió, Esquerra Republicana, Partit
Socialista, Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra Unida i Alternativa i la CUP, s’ha
fet arribar un acord al Parlament de Catalunya, per tal d’impulsar accions polítiques
conjuntes per evitar aquesta decisió.
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El que demanem en aquesta moció és:
Primer, denunciar aquest nou atac del govern espanyol a la llengua i la cultura
catalanes.
Segon, oposar-nos a l’eliminació d’1 dels 2 múltiplex de Televisió de Catalunya, ja
que això provocaria que TV3 passés de 8 canals disponibles a només 4, perdent l’alta
definició i renunciant definitivament a la reciprocitat amb altres territoris de llengua
catalana.
Tercer, demanar al govern de l’Estat que negociï amb la Generalitat una alternativa
tècnica que faci compatible el manteniment dels dos múltiplex de TV3 i l’oferta de la
xarxa 4G.
Quart, difondre aquesta moció a la ciutadania a través dels mitjans de comunicació
locals, comarcals i de l’ajuntament.
I cinquè, enviar aquesta moció al Ministeri d’Indústria del Govern de l’Estat, al
president Mariano Rajoy, a la Secretaria de Comunicació de la Generalitat i a la
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals.
En una segona moció demanem el 90% de bonificació de la taxa d’obertura
d’establiments comercials a les persones en situació d’atur que obrin un negoci.
Estem veient com en aquests últims anys, des de la greu crisi econòmica que estem
patint, un dels motors econòmics de la ciutat, el petit comerç, veiem com anant pels
carrers no deixem de veure botigues, locals tancats i la dificultat que suposa tornar a
implantar l’obertura d’aquests locals de negocis, atès a que hi ha despesa econòmica
important i la situació econòmica de les persones que poden posar un negoci, doncs
evidentment és dificultosa, perquè per un costat no es pot accedir o amb moltes
dificultats al crèdit bancari i, per altra costat, moltes persones d’aquestes estan en
situació d’atur i que essent emprenedors, amb moltes ganes de portar a terme
aquestes accions, tenen dificultats.
Què demanem, demanem que es proposi un estudi, per part de l’Ajuntament, de la
possibilitat que s’eximeixi d’aquesta taxa fins a un 90%, una bonificació de fins un
90% de la taxa d’obertura d’establiments comercials. I diem un 90%, perquè entenem
que demanar una bonificació del 100% quedaria molt maco, però entenem que les
taxes zero no poden existir, vull dir, entenem que qualsevol persona que posi un
negoci o que iniciï una activitat professional, comercial o industrial, ha de posar en
valor que tot això té un cost i que, lògicament, s’ha de fer un esforç per poder-se
posar. Però de la mateixa manera, demanar l’esforç del 100% en la situació actual,
sabem que és molt dificultós i la prova i la mostra és que si anem pels carrers, cada
vegada veiem més locals, més naus industrial tancades.
I, per tant, creiem que des de l’Ajuntament, evidentment, és molt difícil lluitar contra
l’atur, perquè no podem donar feina, ni podem activar certes coses, però sí que amb
aquesta cosa tan puntual, nosaltres creiem que senzilla, el poder estudiar que hi hagi
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una bonificació, en aquest cas proposem fins el 90% de la taxa d’obertura
d’establiments comercials.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, gràcies, Sra. Clar.

SRA. CLAR
Pel que fa referència a la moció on sol·licitem una reducció en la taxa de les piscines,
el que demanem en aquesta moció és que els usuaris que vulguin fer ús de les
piscines a partir de les tres de la tarda, puguin tenir una reducció en el preu que
actualment es fixa a les piscines. En principi, preu per piscina només, segons les web
dels poliesportius municipals que tenen piscina o de les piscines municipals, preus
només per piscina no existeix, existeix el preu per ús de les instal·lacions per un sol
dia, entenem que és el mateix preu que a les piscines i així se’ns ha informat per
telèfon quan hem trucat als quatre poliesportius, club de tennis, piscina i dos
poliesportius que ofereixen el servei de piscina a l’aire lliure, no existeix, segons ens
han informat per telèfon, la reducció a partir de les tres de la tarda.
Demanem a partir de les tres de la tarda, perquè des de Convergència i Unió
entenem que a l’estiu n’hi ha molts pares i moltes mares que poden gaudir de la
jornada continuada, de set del matí a tres del migdia o de vuit a tres, llavors, a partir
d’aquest horari podrien acompanyar als seus fills menors d’edat a gaudir per la tarda
de la piscina. Potser fa uns anys enrere no era tan necessari com actualment, perquè
els pares es podien permetre apuntar als seus fills a activitats estiuenques que
duraven potser fins a les sis de la tarda, però l’experiència ens demostra que els
pares es veuen obligats a reduir tant la jornada que els fills estan en aquestes
activitats estiuenques, com la durada en setmanes de la permanència dels fills en
aquestes activitats estiuenques.
Per posar un exemple, un pare o una mare, un de tots dos, amb un fill adolescent de
15 anys i un fill menor de 14 anys, anar un dia a una piscina aquí a l'Hospitalet, li
costa 17,05 euros, trobem que és un preu molt elevat i que impedeix que moltes
famílies ho puguin fer. Si bé és cert també que n’hi ha un poliesportiu que ofereix
bonus de 10 dies, amb la qual cosa et surt una mica millor de preu, però no
contempla tampoc la possibilitat de la mitja jornada de tarda, que creiem que seria
important i que moltes famílies podrien fer ús d’aquesta mitja jornada, amb el que
implicaria pels nens poder gaudir del temps a l’aire lliure, gaudir de la piscina, amb el
que als nens i adolescents els hi agrada aquest tipus d’activitat.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, Sr. Pérez.
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SR. PÉREZ
Gràcies Sra. Alcaldessa, em refereixo a la moció número 23. Són diverses, per no dir
totes, les entitats i associacions de la ciutat que en aquests temps de crisi, han
disminuït notòriament els seus ingressos i que moltes vegades, per fer les seves
activitats, estan obligades a contractar una assegurança de responsabilitat civil.
En aquesta moció demanem que es porti a estudi la possibilitat d’establir una
assegurança col·lectiva de responsabilitat civil, per complir el que determina el Decret
112/2010 que aprova el Reglament d'espectacles i activitats públiques, i per dotar de
cobertura també a totes aquelles activitats en la via pública que ho requereixen i que
realitzen tant les associacions de veïns, com entitats culturals, com entitats juvenils,
com entitats de cooperació, així com totes aquelles sense ànim de lucre, inscrites al
Registre Municipal d’Entitats.
Això farà que al ser-hi una assegurança col·lectiva abonada per l’Ajuntament, el seu
preu vindrà donat per una tarifa més econòmica, fet aquest que ja es dóna en d’altres
municipis dels nostre entorn. Moltes gràcies.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, gràcies, sí, ara pel posicionament, Sr. Ordóñez.

SR. ORDÓÑEZ
Gràcies Sra. Alcaldessa. Començarem per la darrera moció, la votarem
favorablement, la votem favorablement perquè el que es demana és un estudi, un cop
hi hagi l’estudi, doncs veurem una mica cap a on va, però estem a favor que es faci
l’estudi. Votarem favorablement també la moció 22 i la moció número 21, que ens
parla de la bonificació de la taxa d’obertura d’establiments comercials per a les
persones en atur i la que votarem en contra és la moció número 20, ja que primer de
tot entenem que tècnicament creiem que no està gaire ben feta, ja que creiem que és
una directiva de la Unió Europea. Però més enllà d’això, sigui d’on sigui la directiva
del múltiplex, el que no podem mai donar suport és a la televisió pública o que es
digui pública, de Catalunya, no podem donar suport a una televisió que ens costa 225
milions d’euros, mentre es continua retallant en educació i sanitat, no podem donar
suport a una televisió teòricament pública tan poc plural, ens fa gràcia, perquè la seva
portaveu ha parlat de censura en uns mitjans de comunicació locals i també s’ho
podrien aplicar vostès a la televisió pública catalana.
No podem donar suport a una televisió on el seu cap cobra 165.000 euros, és la
persona millor pagada de la Generalitat, no podem donar suport a una televisió que
hauria de ser pública a Catalunya, que sotmet a un control polític i ideològic a tota
una societat, una televisió que ens està manipulant contínuament la història de la
nostra terra, no podem donar suport a aquesta televisió que utilitza menors amb
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finalitats polítiques: No podem donar suport tampoc a una televisió pública o que
hauria de ser pública, que intenta desacreditar simplement a qui no pensa com ells,
òbviament no podem donar suport a aquesta televisió pública catalana que ataca, per
exemple, sistemàticament el nostre partit, encara que tenim representació a molts
ajuntaments de Catalunya, com tampoc podem donar suport a una televisió que
amaga o dissimula molts escàndols del govern de Catalunya. L’única cosa que té de
pública aquesta televisió, són els diners que rep, perquè en absolut està fent cap
servei públic. Per tant, no podem donar-li suport en cap moment, independentment
que entenem que el tema tècnic tampoc està bé.
I ja que tenim el torn de paraula, i en aquest cas no va dirigida a vostè Sr. Pérez, si
no a la seva portaveu, perquè no podem deixar passar el que ens ha dit fa una
estona, perquè ja que li encanta aquesta frase que jo crec que li ha dit a tots els
grups municipals d’aquí, que mai ningú li pot donar lliçons de res, ni lliçons morals,
perquè això ho hem sentit tots els portaveus que algun cop ens ho ha dit, i ens ha fet
unes acusacions bastant greus, bé, jo l’únic que dic és que no sé de quins
condemnats ha parlat vostè, que tenim nosaltres, jo els únics condemnats que veig,
dia rere dia, a la televisió i als mitjans de comunicació, són precisament els seus, o
sigui que vostès sí que no poden donar lliçons absolutament de res a ningú, i menys
vostès, o sigui, inclús va sortir als mitjans de comunicació que a la seva pròpia
delegació tenen un islamista, un dels islamistes radicals més perillosos que hi ha aquí
a Catalunya, no sé qui són vostès o qui es creuen vostès o vostè en aquest cas, per
acusar a d’altres grups de certes coses, un home que, per cert, ja va ser detingut per
estafa i falsedat documental que, a més a més, és que és de la seva agrupació.
Per tant, li demano que s’estalviï certs comentaris, perquè aquestes frases que a
vostè tan “rimbombants” li agrada fer de les lliçons morals, és que, a més a més, les
hem sentit tothom alguna vegada, en certs temes, sobretot en temes de condemnats,
millor estar calladeta, i en temes d’imputats, perquè, bé, simplement el que vam veure
o el que hem llegit avui, és que tenen un altre més a la llista que és el de
Torredembarra, o sigui, és que cada cop surt algun seu. Era un tema en el que
realment no volíem entrar i tampoc hi entrem, però clar, el que no podem consentir és
el seu atac gratuït i no respondre.

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

SR. ESTEVE
Gràcies Sra. Alcaldessa. Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra Unida i Alternativa
votarem favorablement a la moció de TV3, entenent que no s’ha de restar aquest
múltiplex a la Televisió de Catalunya, una altra cosa és que estiguem d’acord amb
l’ús actual o el funcionament actual de TV3, però crec que el nostre país mereix una
televisió amb les màximes condicions i, en tot cas, votarem favorablement aquesta
moció.

…/…

78

També votarem favorablement a la moció de les bonificacions, respecte a les taxes
d’obertura d’establiments comercials, en aquest sentit, doncs el que s’està demanant
és que es faci un estudi de la mesura proposada i en funció de la valoració d’aquest
estudi, doncs veure la possible o no, implantació d’aquestes bonificacions.
Respecte a la tercera moció, que votarem favorablement, és la de les assegurances
col·lectives, entenem que és un element que ja s’ha estat intentant des del govern de
la ciutat, a vegades ha estat més fàcil, a vegades més difícil, però en tot cas sí que,
evidentment, és l’aspiració o hauria de ser l’aspiració de moltes entitats de la ciutat,
doncs tenir alguna assegurança col·lectiva que rebaixi els imports que les entitats de
la ciutat estan pagant per assegurar els seus actes, especialment els actes al carrer.
En tot cas, si arribés a bon port, doncs seria positiu pel conjunt de les entitats de la
ciutat.
La quarta de les mocions respecte al tema de la natació, no votarem favorablement,
votarem contràriament, amb el regidor d’Esport, doncs hem estat parlant amb ell, ell
farà l’explicació oportuna, en tot cas, entenem que hi ha mecanismes de bonificació,
hi ha d’altres mecanismes que també poden ajudar a les propostes que vostès fan i
en tot cas també entenc que la regidora d’Esports anirà estudiant mesures per fer
cada cop més accessibles aquests serveis municipals al conjunt de la ciutadania.
Gràcies.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, per part del Partit Popular.

Essent les 11.45 hores, abandona la sessió la Sra. M. Dolors Fernández Bosch,
regidora del grup municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya.

SR. DEL RÍO
Sí, gracias Sra. Alcaldesa. Respecto a la moción de supresión de canales de TV3,
votamos en contra de la propuesta, Cataluña es la única comunidad autónoma de
España que tiene, no dos, tres múltiplex, dos públicos más uno privado, y desde hace
más de un año y medio el gobierno de la Generalitat sabe que la Unión Europea nos
obliga a la reordenación del espectro radioeléctrico en España, por tanto, no es cierta
la afirmación que hace Convergència i Unió que el gobierno español ataca a la
cultura y la lengua catalana.
La Unión Europea, y Convergència i Unió es perfectamente conocedora de ello, exige
a todos los países miembros de la Unión que, a partir del 1 de enero de 2015, una
parte del espacio radioeléctrico quede liberado para que allí donde ahora hay canales
de televisión, pueda desarrollarse la cuarta generación de telefonía móvil 4G. Por
tanto, no es una cuestión de ataque a ninguna cultura, sino una directriz de la Unión
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Europea, para un mejor desarrollo de las nuevas tecnologías y de obligado
cumplimiento para todos los estados miembros de la Unión Europea.
La Unión Europea obliga a la reordenación de todos los canales de televisión digital
terrestre, de todo el espectro, que afecta tanto a canales públicos, como privados, la
diferencia es que mientras el resto de comunidades autónomas se van a quedar con
un solo múltiplex, en Cataluña tendremos dos. Por tanto, los que sí tendrían derecho,
en todo caso, a quejarse, sería el resto de comunidades autónomas, por lo que podía
entenderse como un privilegio hacia Cataluña respecto al resto de comunidades
autónomas.
Indicar que tampoco es cierto que vaya a ser el gobierno central quien va a tomar
ninguna decisión sobre la restricción de la pluralidad televisiva, ni en Cataluña, ni en
el resto de comunidades autónomas de España, la reordenación de los dos múltiplex
que habrá sólo en Catalunya, no dependerá del Ministerio de Industria, Energía y
Turismo, sino que será la propia Generalitat la que determinará la forma de gestión
de los dos múltiplex que, repito, sólo tendrá Cataluña y no el resto de comunidades
autónomas. Por tanto, esa decisión es única y exclusiva de la Generalitat de
Catalunya, donde no va a participar para nada el gobierno central.
Por último, en los últimos múltiplex caben más frecuencias, por lo que tampoco es
cierto que reduciendo el número de múltiplex se vayan a suprimir canales de
televisión. Por todo ello, votamos en contra de esta moción y a favor del resto de
mociones presentadas por Convergència i Unió.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, per part del grup socialista, Sr. Belver, Sra. Perea i Sr. Cristian Alcázar
també.

SR. BELVER
Jo faré la 20 i la 21, el Sr. Cristian Alcázar farà la 22 i la Sra. Perea farà la número 23.
Respecte de la moció número 20, a veure, nosaltres votarem favorablement en
aquesta moció, amb el benentès que entenem que el que hem de buscar és una
solució tècnica al tema. En la literalitat de la moció hi ha algunes afirmacions que
nosaltres no entrem a valorar i fins i tot, en algun cas, que no acabem de compartir,
però sí que és cert que el que entenem és que s’ha de buscar algun tipus de solució
perquè solucions tècniques n’hi ha.
Es plantegen algunes de les qüestions, com per exemple que ara mateix hi ha cinc
canals, que això significaria quedar-se amb quatre, segurament el canal de TV3 que
no està emetent en alta definició, ja es podria suprimir amb efectes 1 de gener de
2015, però segurament el que hauríem de fer és un estudi de tot el repartiment de
l’espai radioelèctric i veure aquells canals de televisió que estan emetent per TDT i
que es dediquen, amb tot el meu carinyo, a fer el tarot, quiromància, i altres delícies, i
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que segurament estan ocupant un espai que hores d’ara, quan el que està en joc és,
en molts casos, l’increment de productivitat d’aquest país, per poder tenir banda
ampla, per poder tenir 4G al servei del conjunt de l’economia del país i de la
ciutadania, doncs segurament valdria la pena que es destinessin a això i no a
aquestes altres presumptes activitats.

Essent les 11.50 hores, s’incorpora a la sessió la Sra M. Dolors Fernández Bosch,
regidora del grup municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya.

Respecte de la següent moció, la que fa referència a la bonificació de la taxa
d’obertura d’establiments, votarem favorablement, però ja els hi dic que ja em
començat a treballar en aquestes qüestions i segurament acabarem prenent algun
tipus de determinació que tan de bo poguéssim fer-la en les taxes i preus públics que
aprovarem aquest any, de cara al 2015, però que no serà amb la literalitat que vostès
plantegen, perquè ens entenguem. En dues direccions, vostè ja feia una referència
que deia, home, no demanem el 100%, perquè no pot ser, evidentment, i no sé si ha
de ser el 90%.
Però, a més a més, li diria, i no només en allò que vostès demanen, perquè hores
d’ara les llicències per activitats comercials són pràcticament inexistents, perquè hi ha
molt poques que requereixin de llicència, per tant, hauríem d’incorporar i la idea és
acabar incorporant, temes com els canvis de nom, les declaracions responsables
prèvies, en fi, tota una sèrie d’aspectes que sí que entenem que poden afavorir això
que vostès plantegen, però ja els hi dic, segurament no amb la literalitat, però sí que
amb l’esperit, allò que tan ens agrada dir, amb l’esperit de la moció. Estem treballant i
mirarem de poder incorporar-ho a la redacció de les taxes i preus públics de cara al
2015.

SRA. ALCALDESSA
Sí, Sr. Cristian Alcázar.

SR. ALCÁZAR
Sí, gràcies Alcaldessa, per donar resposta a la proposta que fa el grup de
Convergència i Unió respecte a posar o establir una tarifa, a partir de les tres de la
tarda, en l’accés a les piscines municipals. Per fer alguns comentaris, votarem en
contra d’aquesta proposta, tot i que entenem que el fons del que ens presenten és
intentar facilitar l’accés de més gent i de més famílies, al que són els serveis de
piscina.
Ja deia la Sra. Clar que com a servei de piscina d’estiu, les piscines municipals no
estan concebudes, és a dir, quan pagues aquest accés estàs pagant l’accés no
només a l’ús de la piscina, sinó a l’ús de tota la instal·lació i, per tant, en els preus
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estan repercutits tots els costos que té tota la instal·lació, també estan repercutides la
pujada de l’IVA del 21%, que ens van fer fa un any i mig, i la successives pujades del
cost de l’energia, que tot això, evidentment, configura el cost d’aquesta tarifa.
Però en tot cas, les tarifes que oferim a la ciutat de l'Hospitalet estan en la mitjana del
que és el nostre entorn, estem entre el cinc i escaig que per exemple podríem trobar
a Cornellà o els set euros que podríem trobar a Martorell, per tant, tenim uns preus
que estan dins del que és la normalitat en el nostre entorn.
A partir d’aquí, vostè sap que els preus són preus públics que es fixen quan
s’aproven les ordenances fiscals i els preus públics i les taxes d’aquest Ajuntament,
que aquest expedient arribarà, crec que en breu, a debat del Ple, tant de forma
provisional com definitiva després, i que és aquí segurament on podem trobar espais
per veure si hi ha alguna possibilitat d’ajustar alguna tarifa d’aquestes que parlem.
Aquesta que vostès proposen de les tres de la tarda, no està aquí, però és que
nosaltres no l’hem trobat tampoc enlloc, és a dir, hem buscat una mica a veure si en
el nostre entorn aquesta tarifa existia, no existeix, segurament perquè no es cobra per
hores, es cobra per servei, de la mateixa manera que vostè parla d’aquests torns de
feina intensiva, hi ha gent que segurament treballa a la inversa i que potser ve al matí
i no li retornem els diners de les hores que no està a la piscina.
Vull dir, el concepte en si nosaltres no el compartim, una altra cosa és parlar de si
busquem maneres que pugui sortir una miqueta més econòmic tot plegat, tenint en
compte que hem de cobrir els costos, això està claríssim, estem obligats per Llei a
fer-ho i estem compromesos en la sostenibilitat de les instal·lacions esportives, i
tenint en compte també, doncs una mica el que ja existeix de descomptes de família
nombroses, monoparentals, etc. Jo crec que en aquest marc sí que es poden trobar
coses a fer.
I també dir-li una cosa, per acabar, en això tot és opinable, precisament fa pocs dies
tenia una reunió amb alguns abonats d’una instal·lació d’aquí de la ciutat, que em
deien que ells pensaven que les entrades puntuals eren molt barates i que ells que
pagaven tot l’any, quan arribava l’estiu, veien com la piscina s’omplia de gent i ells no
podien fer un ús normal, quan eren pagadors religiosos cada mes del seu
abonament, per tant, això és opinable.
I, per tant, jo la remeto una mica a aquest debat de les ordenances fiscals, preus
públics i taxes, per poder trobar si hi ha alguna possibilitat de millorar l’oferta de
tarifes que tenim, però en aquest cas, aquesta en concret de les tres de la tarda,
nosaltres no la podríem compartir i votaríem en contra.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, Sra. Perea.
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SRA. PEREA
Sí, molt breument. Sr. Pérez, li donarem suport a la proposta que realitza a través
d’aquesta moció, si bé s’ha de tenir en compte que, evidentment, són les entitats
dintre de la seva autonomia, que han de demanar que, per part de l’Ajuntament, se
cerquin fórmules per estalvi en qualsevol de les prestacions que elles per si mateixes,
dintre de la seva activitat, realitzin. També li dic que hem de, preventivament li diem
que sí, si bé perquè jurídicament ja fa any que ho vam mirar, en el cas d’unes entitats
de foc la possibilitat de fer una assegurança col·lectiva, jurídicament no estava clar
que nosaltres com Ajuntament ho poguéssim fer, però donada la predisposició per
part de Convergència i Unió de fer una moció constructiva i amb el to que vostè li
dóna i, evidentment, perquè ja reconeixem l’activitat que estem fent de suport a les
entitats, doncs continuarem estudiant aquestes i d’altres possibilitats que es puguin
anar generant. Està clar que per part d’aquest govern el suport a la xarxa àmplia
d’entitats socials, culturals i esportives és total i aquesta és una iniciativa que valorem
molt positivament, així que li donem suport.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, no sé si hi ha alguna intervenció per part del grup que ha proposat, Sra.
Borràs.

SRA. BORRÀS
Sí, no serà com a resposta a les mocions que jo hagi presentat, perquè no he
presentat cap, però sí a les al·lusions i com que tenim torn de paraula, doncs
l’utilitzaré. Un parell de coses, jo celebro que vegi les meves intervencions com a
lliçons, no en pretenc donar, dono la meva opinió, com suposo que mira de donar
tothom, però vostè sí que ha fet una cosa que no es pot permetre i és tatxar a
Òmnium Cultural de fomentar l’odi i no sé quantes coses més, per tant, quan parla en
aquests termes, doncs lògicament, per part del nostre grup, no li podem deixar
passar.
Dit això, home, miri, jo procuro documentar-me quan intervinc, i normalment, pot ser
que alguna vegada no, doncs parlo sobre documents que m’he llegit i, per tant, que
miro de conèixer i conèixer bé, i el que no pot fer en cap cas vostè, és parlar sobre
coses que no existeixen, parla de condemnats, quan vostè el que m’està dient són
titulars de diaris, en algun cas de gent que no està ni tan sols imputada, això per una
banda, com alguns que ha citat.
I, per altra banda, doncs imputats, com vostè sap, alguns acaben condemnats i
alguns altres acaben nets de pols i palla, com per exemple és el cas recent d’en
Ferran Falcó, que ha estat vuit anys i mig imputat i finalment, doncs res, ara, això sí,
molta gent com vostè ja els havia condemnat. Per tant, a partir d’aquí, escolti’m,
aquells que estan condemnats que paguin, siguin del meu grup polític o del que
siguin, només faltaria, per això està la justícia i, per tant, en aquest sentit, aquells que
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estan condemnats que paguin. Ara, jo no condemnaré a ningú abans, com sí que fa
vostè.
A partir d’aquí, entenc la seva aversió, el seu menysteniment i el seu odi, que ha
expressat de cara a TV3, perquè recentment van fer un programa de 30 minuts, en el
qual els desemmascarava i els mostrava tal i com són, entenc, lògicament, que vostè
no toleri TV3.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, no sé si hi ha alguna paraula més, si no... Sr. Monrós.

SR. MONRÓS
Sí, jo respecte de la supressió dels canals de TV3, al Sr. Juan Carlos del Río dir-li
que hi ha una solució tècnica, com bé deia el Sr. Fran Belver, vull dir, s’ha de buscar
una solució tècnica, que és possible i, per tant, la directiva que s’ha de tancar, ve
orquestrada des d’on ve orquestrada.
Pel tema de la moció de demanar fins el 90%, com bé dèiem, nosaltres demanem un
estudi, un estudi el més ampli possible, segurament pot haver-hi un estudi en què hi
hagin diferents percentatges, diferents col·lectius, per donar màxima cobertura
possible a tots aquests possibles emprenedors, per reactivar l’atur.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, gràcies, sí, Sr. Ordóñez.

SR. ORDÓÑEZ
Sí, per al·lusions més que res Sra. Alcaldessa. Bé, clar, ha agafat un seudoreportatge
on se’ns desemmascara, bé, per ajudar a la gent de casa, doncs és bastant curiós, o
sigui, no s’ha de desemmascarar res, ja que nosaltres sempre les iniciatives que fem,
les mostrem públicament, o sigui, que no es va desemmascarar res, que no sabem,
que ajudem a famílies necessitades i nosaltres, en aquest cas, ajudem a famílies
catalanes, no com a vostès que els hi agrada finançar tant a gent de fora.
Però, bé, jo no havia anomenat ni a Ferran Falcó, ni a ningú, però vostès tenen un
llistat enorme de gent, no solament imputada, perquè l’únic que compartiré amb vostè
és una cosa, que qui hagi de ser un imputat, no vol dir que sigui culpable, però vostès
tenen un llistat enorme de gent condemnada, condemnada..., no, no és veritat, o
sigui, són, són... Bé, aleshores ens és molt curiós, perquè qui ha ficat la paraula
condemnat ha sigut vostè al principi de tot, i qui acusa de fomentar l’odi és vostè, o
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sigui, no digui, no digui... es pot callar quan jo estic parlant? Perquè jo no he
intervingut quan vostè parla i la tinc aquí al costat i se sent aquesta veueta.
Miri, doncs qui ha començat parlant d’això és vostè i si jo tinc una opinió sobre TV3,
que és que manipula, doncs és la meva opinió i això no és odi, simplement que jo no
estic d’acord amb això, és com dir-li, no, vostè té odi al Diari de l'Hospitalet i als seus
treballadors. Doncs miri, comenci’s a acostumar que també hi ha gent que aixequem
la veu contra el que ens sembla malament i si la política de TV3 ens sembla
lamentable i el seu control polític, propi dels stalinistes, a TV3 em sembla lamentable,
doncs ho continuarem dient, no per odi a TV3, sinó pel malament que ho fan.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, hi ha algun altre grup que vulgui dir alguna cosa? Sra. Borràs.

SRA. BORRÀS
Gràcies Sra. Alcaldessa, molt breument. Sr. Ordóñez, repassi les Actes d’aquest Ple,
no d’aquest, de tots, no s’ha parlat mai en aquest Ple d’odi, fins que van arribar
vostès a aquest Ple, mai, no només amb mi, vostè ho ha fet amb la gent d’Iniciativa,
amb la gent dels socialistes, no recordo si amb el Partit Popular, també amb
Convergència i Unió, i avui qui ha començat parlant d’odi, ha estat vostè respecte
d’Òmnium Cultural. Per tant, una mica de memòria, perquè això està ben recent i els
que hi ha a la sala en són conscients, qui ha començat a parlar de foment de l’odi,
han estat vostès respecte a Òmnium Cultural. I, per tant, escolti’m, només dir-li que si
un grup com el seu, que sí, que des del meu punt de vista fomenten l’odi, si veuen
aquest sentit negatiu l’informe que va fer TV3 sobre la seva formació política, doncs
segurament l’he de mirar encara més encoratjada que el que van dir, deu ser més
real que mai.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, hem finalitzat el torn i les mocions de Convergència i Unió, passem a les
d’Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra Unida i Alternativa.

Tancat el debat se sotmeten a votació les mocions números 20, 21, 22 i 23; adoptantse els següents acords:
MOCIÓ 20.-

CONTRA LA SUPRESSIÓ DE CANALS DE TV3.

Es dóna compte de la moció que es transcriu seguidament, i sotmesa a votació
s'aprova amb 16 vots favorables dels representants del PSC-PM, Srs/es. Marín,
Belver, Perea, Bonals, García, Castro, Graells, Bermudo, Husillos, Sariñena i Alcázar;
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dels representants de CiU, Srs/es. Borràs, Clar, Monrós i Pérez; i del representant
d’ICV-EUiA, Sr. Esteve; i amb 7 vots en contra dels representants del PP, Srs/es. del
Río, Alonso, Esplugas, Bas i Cañizares; i dels representants de PxC, Srs. Ordóñez i
Sánchez; assistents presents en el moment de la votació, adoptant-se els acords que
figuren en la seva part dispositiva:

Atès que el ministeri d’Indústria espanyol està preparant un reial decret de
reordenació de l’espectre radioelèctric amb l’objectiu d’alliberar ampla de banda de
les televisions per cedir-lo a les operadores de telefonia mòbil pels serveis de 4G.
Vist que aquest reial decret elimina un dels dos múltiplex a la televisió pública
catalana, que actualment ofereix 5 canals -TV3, TV3 en alta definició, el 33/Súper 3,
l’Esport 3 i el 3/24-, posant-la greument en perill, ja que significaria el tancament
d’algun canal de televisió, aturar el desplegament de l’alta definició -aposta
estratègica de la televisió pública i del sector audiovisual català per mantenir el grau
de competitivitat i d’innovació- i enterrar de manera definitiva la possibilitat de
reciprocitat amb altres territoris com les Illes Balears o el País Valencià.
Atès que la Generalitat ha demanat reiteradament al govern espanyol buscar
alternatives tècniques, però no ha obtingut resposta.
Vist que els grups parlamentaris de CiU, ERC, PSC, ICV-EUiA i la CUP han arribat a
un acord per tal “d’impulsar accions polítiques conjuntes al Parlament de Catalunya i
al Congrés dels Diputats per evitar aquesta decisió”.
Per tot això, el Grup Municipal de Convergència i Unió proposa al Ple de la corporació
l’adopció dels següents acords.
PRIMER: Denunciar aquest nou atac del govern espanyol a la llengua i la cultura
catalanes.
SEGON: Oposar-nos a l’eliminació d’1 dels 2 múltiplex de Televisió de Catalunya ja
que això provocaria que TV3 passés de 8 canals disponibles a només 4, perdent l’alta
definició i renunciant definitivament a la reciprocitat amb altres territoris de llengua
catalana.
TERCER: Demanar al govern de l’Estat que negociï amb la Generalitat una
alternativa tècnica que faci compatible el manteniment dels dos múltiplex de TV3 i
l’oferta de la xarxa 4G.
QUART: Difondre aquesta moció a la ciutadania a través dels mitjans de comunicació
locals, comarcals i de l’ajuntament.
CINQUÈ: Enviar aquesta moció al Ministeri d’Indústria del Govern de l’Estat, al
president Mariano Rajoy, a la Secretaria de Comunicació de la Generalitat i a la
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals.
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MOCIÓ 21.- PER DEMANAR FINS EL 90% DE BONIFICACIÓ DE LA TAXA
D’OBERTURA D’ESTABLIMENTS COMERCIALS A LES PERSONES EN
SITUACIÓ D’ATUR QUE OBRIN UN NEGOCI.
Es dóna compte de la moció 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:

Atès que des de ja fa uns anys estem patint una greu crisi econòmica que ha
provocat la destrucció continuada de llocs de treball, tant per compte d’altri com de
treballadors autònoms.
Vist que el petit comerç és el principal motor econòmic de l’Hospitalet i que la crisi
econòmica ha fet que es tanquin molts negocis.
Atès que la destrucció continuada d’aquest comerç proper suposa l’existència de
centenars de locals buits a tots els barris de la ciutat.
Vist que aquest panorama desolador perjudica greument la imatge de la nostra ciutat
i que de la crisi no ens en sortirem, si no afavorim el creixement del teixit productiu,
amb mesures per incentivar l’economia del municipi.
Atès que molta gent emprenedora i amb ganes d’obrir negocis i accedir a una nova
oportunitat de vida laboral recula davant les taxes, impostos i cotitzacions que han de
pagar per iniciar una nova activitat comercial.
És per això que creiem necessari posar a estudi la possibilitat per part de
l’Ajuntament de l’Hospitalet de bonificar el 90% de la taxa d’obertura d’establiments
comercials, per a les persones en situació d’atur que obrin un negoci a la ciutat.
Per tots aquests motius, el Grup Municipal de Convergència i Unió, proposa al Ple de
l’Ajuntament de l’Hospitalet els següents acords.
PRIMER.- Instar a l’Ajuntament de l’Hospitalet per tal de que es faci un estudi
exhaustiu de la mesura proposada, i que la mateixa es posi en pràctica el més aviat
possible, amb la finalitat de promoure l’emprenedoria a la ciutat, reduir la taxa d’atur i
reactivar el petit comerç de proximitat.
SEGON.- Traslladar aquests acords, a les diferents associacions de comerciants i
botiguers de l’Hospitalet, als sindicats UGT i CCOO i altres, i a l’Associació d’Aturats
de + 50 anys de l’Hospitalet (ASSAT + 50).
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MOCIÓ 22.- PER DEMANAR UNA TARIFA REDUIDA PER ALS USUARIS DE
LES PISCINES MUNICIPALS. Ha estat rebutjada amb 13 vots en contra dels
representants del PSC-PM, Srs/es. Marín, Belver, Perea, Bonals, Fernández, García,
Castro, Graells, Bermudo, Husillos, Sariñena i Alcázar; i del representant d’ICV-EUiA,
Sr. Esteve; i amb 11 vots a favor dels representants del PP, Srs/es. del Río, Alonso,
Esplugas, Bas i Cañizares; dels representants de CiU, Srs/es. Borràs, Clar, Monrós i
Pérez; i dels representants de PxC, Srs. Ordoñez i Sánchez; assistents presents en el
moment de la votació.

MOCIÓ 23.- PER LA CONTRACTACIÓ D’UNA ASSEGURANÇA COL·LECTIVA
DE RESPONSABILITAT CIVIL PER DONAR COBERTURA A LES ENTITATS DE
LA CIUTAT QUE FAN ACTES AL CARRER.
Es dóna compte de la moció 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:

Atès que l'actual Reglament d'espectacles públics i activitats recreatives, obliga a les
entitats i associacions que realitzen activitats al carrer a disposar de la corresponent
assegurança de responsabilitat civil.
Atès que son diverses les entitats i associacions de tota mena que ens han mostrat la
seva preocupació pel fet que, el compliment d'aquesta obligació encareix encara més
el pressupost de les activitats, en un moment, com l'actual, amb escassos recursos
econòmics.
Atès que una assegurança d'aquestes característiques, tal i com ja han fet a diversos
pobles de l'entorn, té un cost perfectament assumible per aquest ajuntament i donaria
cobertura a entitats juvenils, culturals, de cooperació, associacions de veïns, i tota
mena d'entitats sense ànim de lucre assimilables a les anteriors que actuïn al
municipi de l’Hospitalet de Ll.
Atès que aquesta assegurança permetria cobrir actes que es realitzin a la via pública,
com dinars, sopars, balls, animació infantil, cercaviles i similars però també assajos,
reunions o altres activitats en centres cívics o altres equipaments municipals.
Atès que aquesta assegurança també podria cobrir espectacles públics subjectes al
decret 112/2010 de 31 d'agost pel qual s'aprova el Reglament d'espectacles públics i
activitats recreatives, amb un aforament de fins a 1000 persones.
Atès que també podria cobrir la responsabilitat civil derivada d'actes culturals,
folklòrics, artístics, esportius o socials com cavalcades, balls, revetlles, cercaviles,
concerts, rues de carnaval, aplecs, proves esportives i un llarg reguitzell d'activitats
que sortosament es prodiguen amb abundància a la nostra ciutat.
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Atès que aquesta mesura suposaria per a les entitats esmentades un estalvi i una
correcta protecció legal, sense que generi un gran dispendi per la hisenda municipal.
Per tot l’anteriorment exposat el Grup Polític de CiU proposa a l’Ajuntament en Ple
l’adopció del següent acord:
Estudiar la possibilitat d'establir una assegurança de responsabilitat civil, que doni
cobertura a les associacions de veïns, entitats culturals, juvenils, de cooperació i
participació i altres entitats sense ànim de lucre, que el necessitin, i estiguin inscrites
al Registre Municipal d’Entitats.

INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS-ESQUERRA UNIDA I ALTERNATIVA

En relació amb les mocions presentades pel grup municipal d'Iniciativa per
Catalunya Verds-Esquerra Unida i Alternativa, números 24, 25, 26, 27 i 28, es
produeixen les intervencions següents:

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, Sr. Esteve.

SR. ESTEVE
Gràcies Sra. Alcaldessa, presentaré les cinc mocions d’Iniciativa per Catalunya
Verds-Esquerra Unida i Alternativa.
La primera és una moció que ens ve redactada i proposada pels àmbits de LGTB, tan
d’Esquerra Unida, com d’Iniciativa per Catalunya, per commemorar, celebrar, el Dia
Internacional de l’orgull LGTB demà mateix. Per tant, demà commemorem 45 anys de
l’assetjament a què van ser sotmesos un grup de persones de diferents orientacions
sexuals, en un bar d'ambient nord-americà, després d’un assalt i batuda de la policia
d’aquest país.
A Espanya, després de dècades de menyspreu, humiliació, empresonament i
criminalització de nombroses persones, únicament per la seva condició sexual, hem,
afortunadament, consolidat avenços significatius en el reconeixement legal
d'importants drets del col·lectiu LGTB, gràcies a l’impuls dels diferents col·lectius i de
les diferents forces polítiques progressistes d’esquerres.
Malgrat aquests avenços, creiem que encara cal continuar fent més avenços contra la
discriminació de lesbianes, homosexuals, transsexuals i bisexuals, fins a la seva total
eradicació, eradicació, evidentment, d’aquesta discriminació. Discriminacions que
continuen produint-se, ja sigui en l'àmbit laboral, polític, cultural, social, privat, o
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públic, hem tingut recentment a la nostra ciutat, doncs pintades homòfobes que van
aparèixer fa unes setmanes al barri de la Torrassa, i que constaten, evidentment, la
necessitat de seguir actuant com a govern i seguir actuant contra aquestes
discriminacions.
Des d’Iniciativa i Esquerra Unida pensem que l’educació és l’instrument fonamental
per fer desaparèixer la intolerància i la intransigència de la nostra societat, i impulsar
el respecte a la diferència. Per tant, les escoles han de ser el reflex de la societat en
tantes coses i també, evidentment, en l’orientació en les opcions afectives-sexuals.
Per tant, el respecte a la diversitat ha de ser transmès també als més joves, com un
valor essencial per a la convivència en democràcia i, evidentment, també els gestos
són importants i, per tant, diversos Ajuntaments estem veient com aquests dies, avui
mateix, l’Ajuntament de Barcelona, doncs està desplegant la bandera de l’arc de Sant
Martí a les seves balconades, per mostrar aquest gest d’unir-nos així a la celebració
del Dia de l'Orgull LGTB.
Per això proposem, contribuir com Ajuntament, en el desenvolupament i aplicació de
totes les mesures previstes en la legislació, contra aquestes discriminacions,
condemnant les actituds d’homofòbia i transfòbia, col·laborar en l'educació i
sensibilització social per al reconeixement de la igualtat real i dels drets de totes les
persones, impulsar des de la Regidoria d'Educació accions, activitats i plans de
sensibilització contra el bulling homòfob en escoles i instituts de la ciutat i penjar,
cinquè acord, penjar a la façana principal de l’edifici de l’Ajuntament, durant el dia 28
de juny, una ensenya amb els colors de l’arc de San Martí, insígnia del col·lectiu
LGTB, com tants i tants i tants ajuntaments estan fent aquests dies.
La segona de les mocions és respecte a l’increment de les taxes de les escoles
oficials d’idiomes, la nostra ciutat té una escola oficial d’idiomes, de titularitat de la
Generalitat de Catalunya, rebem 5.000 demandes i es poden atendre 2.500 alumnes
cada curs i ja de per si l’oferta no cobreix a tothom, per tant, no podem dir que sigui
una oferta accessible a tothom.
Però a més, el departament d’Ensenyament ha decidit, doncs incrementar un 57% la
taxa de cara al curs que ve, de 175 a 275 euros i, a més, pels repetidors, doncs del
135%, si és la primera repetició o del 184% si és la segona repetició. Això sí, han
retardat aquesta mesura un curs més enllà, pel 2015-2016. Per tant, tot això encara
farà més inaccessible la nostra escola oficial d’idiomes a la ciutadania i, per tant,
demanem a la Generalitat que deixi sense efecte aquest augment de taxes del 57% i
que no apliqui mai aquesta pujada pels repetidors.
La tercera de les mocions és una moció que ve de la mà de l’Agrupació de Policia
Local de Comissions Obreres del nostre Ajuntament, és relativa a la reclassificació
professional, en el grup C1, dels agents i caporals del cos de la policia local. És una
mesura que tantes i tantes comunitats autònomes ja han tirat endavant, el País Basc,
Murcia, Valencia, Cantabria, Andalusia, moltes policies locals, Extremadura, Castella,
etc, ja l’apliquen. Per tant, des de Comissions Obreres se’ns demana que el govern
de la Generalitat faci el possible per tal de modificar les lleis que calguin, per tal que
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siguin reconegudes aquestes qüestions, aquests drets, que d’altres comunitats
autònomes ja tenen.
Per tant, els acords que proposem són: donar suport a la moció relativa a la
reclassificació professional (C1) dels agents i caporals del cos de la Policia Local;
segon, aquí hem fet alguna modificació per adaptar-la al Parlament de Catalunya, dur
a terme les modificacions legals que siguin necessàries per tal que els agents i
caporals de l’escala bàsica de les policies locals de Catalunya, es classifiquin a
efectes administratius de caràcter econòmic, ens deien que el Parlament de
Catalunya ha trobat una via encara més ràpida, que és modificar la Llei de mesures
fiscals i administratives, per tant, en aquest sentit, deixem que el Parlament de
Catalunya trobi la via més ràpida, per tal de trobar aquesta solució, i per tant, pararia
en el C1 el segon acord; i el tercer, que l’aplicació d’aquesta mesura comporti que la
diferencia retributiva del sou base, resultants de la classificació en el grup C1, es
dedueixi del complement específic de la corresponent relació, per tant, la modificació
que proposem és per encara accelerar més, que el Parlament acceleri més aquesta
reclassificació.
I les dues últimes mocions, la quarta és per l’inici del procés constituent al nostre
país, crec que la he explicat abans en la resposta de la moció del Partit Popular, dir
que la nostra proposta és reclamar l’obertura d’un procés constituent, segons els
mecanismes previstos per la mateixa Constitució, on poder replantejar-ho tot, també
la forma de l’Estat i la República. Abans feia esment a què tots els menors de 53
anys, no hem pogut decidir quin model d’Estat tenim, per tant, crec que és el moment,
davant d’aquesta abdicació del Rei Joan Carles I, és un bon moment per tal de fer
una crida ciutadana i a les diferents organitzacions socials i culturals, a sumar-se a la
exigència d’una reforma de la Constitució i convocar un referèndum on tothom pugui
decidir si monarquia o república. El tercer acord és reiterar la petició d’iniciar els
tràmits corresponents per retirar la Medalla d’Or de la ciutat, al que en aquell moment
era el Rei Joan Carles I. I el quart, reclamar la continuïtat del procés per a l’exercici
del dret a decidir, per tal que el poble de Catalunya s’expressi amb llibertat el proper 9
de novembre i pugui decidir-ho absolutament tot.
L’última de les mocions és la que fa referència a declarar la ciutat de l'Hospitalet com
a “Vila Groga”. Portem, ho saben, temps llargs de retallades en l'Educació Pública,
per part de l’Estat, per part de la Generalitat de Catalunya, mesures presses per
aquests dos governs han estat lesives per a les escoles bressol municipals, per a les
beques menjador, per a les taxes universitàries, per la instal·lació de matrícules en la
Formació Professional, per la reducció de plantilles del personal docent, per la no
cobertura de baixes, etc, i aquestes mesures que s’han pres contra l’educació
pública, a més ara s’agreugen amb una Llei com la LOMCE del Ministre Wert.
Tot això ha reduït la qualitat de l’educació pública que estan suportant amb molta
fermesa totes les comunitats educatives i el conjunt de mestres del nostre país.
Qualitat d’educació pública que tant la Constitució, com l’Estat, en teoria hauria de
garantir. Per això s’ha posat en marxa, en moltes ciutats, una campanya, en concret
volem ressaltar que va ser a Polinyà la primera ciutat que va decidir convertir-se en
“Vila Groga”, per tant, Polinyà Groc és el que va iniciar aquest moviment, doncs s’han
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iniciat moviments per manifestar municipis a favor d’una educació pública de qualitat i
en contra de les mesures de retallades i la legislació restrictiva que s’estan aplicant.
Per això proposem en aquest Ple l’aprovació de quatre acords. El primer, que
l’Ajuntament se sumi a la campanya “Vila Groga” com a part que és de la Comunitat
Educativa i administració més propera, declarant la ciutat de l’Hospitalet “Vila Groga”.
Segon, que l’Ajuntament acompanyi, com ha estat fent fins ara, als moviments socials
en les seves reivindicacions enfocades a aconseguir una Educació Pública de
Qualitat. El tercer acord, reclamar a totes les administracions supramunicipals,
especialment al departament d’Ensenyament i al ministeri d’Educació, el compliment
en matèria d'educació de les respectives lleis fonamentals, com són la Constitució i
l'Estatut, en temes educatius. I, per acabar, un quart acord que és manifestar el
compromís d’aquest Ajuntament, en la defensa d'una educació pública, laica,
catalana i inclusiva, com a mitjà per formar a infants, joves i ciutadania en general en
igualtat de condicions. Gràcies.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, ha apurat el temps a l’extrem. Fem el posicionament dels grups polítics, Sr.
Ordóñez.

SR. ORDÓÑEZ
Bien, de las cinco mociones que traen, empezaremos, la moción número 24 la
votaremos en contra.
En la moción número 25, contra el incremento de las tasas de las escuelas oficiales
de idiomas, votaremos a favor de la moción, ya que nuestro grupo municipal siempre
ha apoyado la enseñanza pública, una enseñanza con los mayores estándares de
calidad posible y accesible para todos los ciudadanos de nuestra ciudad, todo ello sin
importar, obviamente, de quien viene la propuesta. Además, apoyamos también que
se amplíe la oferta en función de la demanda en nuestra ciudad y que la falta de
oferta no sea óbice para que alguien no pueda formarse.
La moción número 26, también la votaremos a favor, como cualquier medida que
vaya destinada a reconocer y nivelar a la policía local con otros cuerpos de
seguridad. Entendemos que hay que dejar de aplicar políticas que lo único que están
haciendo es tratar a las policías locales como cuerpos de segunda y para ello
entendemos imprescindible seguir avanzando en homologar los mismos derechos
que tienen otros cuerpos como el de la policía local.
En la moción número 28 nos vamos a abstener, como hemos dicho hace un
momento, nuestra formación ha destacado siempre por estar en contra de cualquier
tipo de recorte en el ámbito de la enseñanza, algo que, obviamente, acaba
repercutiendo en su calidad, pero como hemos manifestado en muchas ocasiones,
también estamos a favor de esta enseñanza plural y, bueno, pues por eso lo
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votaremos a favor, perdón, ese era el argumento para votarla a favor, pero nos
abstendremos porque observamos con recelo como se han adherido y forman parte
de estos colectivos, asociaciones realmente radicalizadas que quieren utilizar la
enseñanza para conseguir unas aspiraciones políticas, cosa que eso entendemos
que con la educación o con la sanidad, pues no se tendría que mezclar la política, por
eso nos vamos a abstener.
Y en la moción sobre el inicio de un proceso constituyente, pues la verdad es que nos
hubiese gustado poder votar a favor de esta moción, ya que entendemos que el
debate del modelo de estado está más vivo que nunca, y no sólo en lo referente a la
elección de un jefe de estado o la elección de la monarquía o república, sino que hay
muchos ámbitos en los que sería pertinente hacer una revisión. La abdicación del
Rey ha puesto en el centro del debate, ciertamente, si España debe ser una
monarquía o una república, un debate que entendemos legítimo y respetable, y que
cuenta con partidarios a favor de uno y otro ámbito, en ambos lados, digamos, del
espectro político, y que seguramente los dos modelos cuentan con un amplio
respaldo social, y quizás incluso dentro de muchas formaciones hay partidarios de un
modelo o de otro, con argumentos respetables, lógicos y razonables.
Entendemos, como hemos dicho, que el debate es pertinente y que nos hubiese
gustado votar a favor de esta propuesta, pero claro, lo han puesto imposible con el
sectarismo con el cual redactan la moción, un sectarismo que, obviamente, pues no
es novedad en su grupo municipal. Entendemos que este proceso se tendría que
elaborar desde una serenidad, desde un consenso, desde una información y desde
una trasparencia y un debate, no desde donde lo llevan ustedes a un dogmatismo,
argumentos puramente viscerales en el redactado de la moción, simplemente con un
tufo electoralista con el que suelen marcar muchas de sus propuestas y encima
descalificando a los que no son partidarios de la opción que ustedes defienden en
este caso.
Y realmente, cuando uno lee su moción, pues aprovechando que el Pisuerga pasa
por Valladolid, nos hacen una loa a la II República, una loa que obviamente no
podemos compartir, ya que la II República provocó la mayor división y enfrentamiento
entre españoles en muchos siglos, y luego, que se puede ser republicano y no hacer
la loa a ese período de la historia, no tiene porque uno ser republicano y alabar un
período concreto de la historia. Ustedes lo que están argumentando aquí es que la
república es un ejemplo de todo y la monarquía es un modelo de estado caduco,
realmente no vamos a entrar mucho en la paupérrima validez de estos argumentos,
pero sí vamos a valorar cómo contextualizan las cosas, si lo que ustedes pretenden
es defender la democracia y que el pueblo español pueda elegir libremente sobre el
modelo de estado que desea, lo que no pueden hacer es partir de la base de que lo
que ustedes defienden es bueno y lo que defienden los otros es malo. Por tanto, hay
que tener un poco más de serenidad, en este caso, en el debate.
Entendemos que no toca tampoco en un debate sobre el modelo de estado, retirar la
Medalla a Juan Carlos I que le dio la ciudad, realmente a ustedes les gusta mezclarlo
todo. Y para acabar de enredar la moción y hacerla más partidista, para que luego la
gente que podría estar a favor de un modelo u otro, pues se decante hacia otros
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lados, insertan en el punto cuatro la reclamación para que se celebre un referéndum
independentista el 9 de noviembre, no entendemos qué tiene que ver eso con el
modelo de república o monarquía, y que, por si no lo saben, no respeta ese
referéndum la Constitución a la que ustedes curiosamente apelan en el primer punto.
Y, por cierto, seguramente ustedes deben pensar que todos los partidarios de la
monarquía están en contra del referéndum y que todos los partidarios de la república
apuestan porque se celebre el referéndum y esas premisas están muy lejos de la
realidad.
Como hemos dicho al principio, pese a estar a favor de tener un debate o un intenso
debate sobre el modelo de estado, votaremos en contra de la moción por estar llena
de argumentos o directamente de cosas que no tocan en una moción de estas
características. No entendemos o entendemos pero no compartimos que en una cosa
que sería más simple, ustedes le mezclen toda esta retahíla de argumentos que nos
han traído.

Essent les 12.15 hores abandona la sessió la Sra. Núria Marín Martínez, AlcaldessaPresidenta, i a partir d’aquest moment assumeix la presidència la Sra. Mercè Perea i
Conillas, 2on Tinent d’Alcalde.

SRA. PEREA
Molt bé, doncs pel posicionament de Convergència i Unió, Sra. Borràs.

SRA. BORRÀS
Respecte a la primera moció, que era la moció relativa al Dia de l’orgull gai, ho dic
bé? Sí? Doncs nosaltres votarem favorablement la moció, a excepció del punt cinquè,
em sembla que és, que és el que hi hagi la bandera en el balcó de l’Ajuntament un
dia determinat. Nosaltres considerem que no per això serem més proclius o menys,
doncs a defensar aquest punt de vista, no per això serem més o menys, vaja,
defensors del que representa aquesta causa i, en aquest sentit, nosaltres considerem
que la moció la podem subscriure totalment, a excepció, insistim, que durant un dia a
l’any hi hagi una determinada bandera en el balcó, creiem que les institucions, doncs
en aquest sentit han de ser curoses a l’hora de fer valdre la simbologia i la simbologia
és la que correspon, és la de la ciutat, és la de Catalunya, etc, i per tant, en aquest
sentit, és el que correspon estar en el balcó de l’Ajuntament.

Essent les 12.20 hores, s’incorpora a la sessió la Sra. Núria Marín Martínez,
Alcaldessa-Presidenta.
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SRA. ALCALDESSA
Molt bé, Sra. Clar.

SRA. CLAR
Pel posicionament de la moció número 25 i 28. La 25 la votarem en contra, a la 28
votarem en contra del punt 1 i 2, i a favor de la resta.
Pel que fa referència a la moció número 25, la votarem en contra i la votarem en
contra per uns arguments que jo crec que objectivament tothom hauria d’entendre i
d’acceptar com raonables. A veure, des del curs 1999-2000 fins el curs 2012-2013, a
Catalunya vam passar de tenir 10 escoles oficials d’idiomes a tenir 46 escoles oficials
d’idiomes, crec que això demostra un interès i una aposta claríssima dels diferents
governs de la Generalitat de Catalunya que han hagut en aquest termini, per apostar
per l’aprenentatge d’un idioma estranger. I això s’ha de posar en valor, estem dient
que actualment s’està donant servei a més de 53.500 alumnes en diferents idiomes, a
través d’aquestes escoles oficials d’idiomes.
També hem de dir, per això, que no s’ha aconseguit fidelitzar a aquests alumnes, tal
vegada perquè el preu de la matrícula que s’estava pagant fins ara, 175 euros el curs
escolar, el que vol dir que són 17,5 euros al mes, pensem una mica quin import
representa, és el mateix que un dia a la piscina, val? i què costa una escola d’idiomes
en qualsevol altre àmbit, pensem una mica el cost realment del servei que estem
parlant. Doncs en aquestes tarifes que ens estaven bellugant, el 8% dels alumnes ja
no s’incorporaven en el curs, n’hi havia un 25% que no arribaven a finalitzar el primer
trimestre i un 35% del total d’alumnes matriculats, que no finalitzen el curs, no que no
l’aprovin, que l’abandonen, que abandonen el curs.
Això vol dir que aquí a l'Hospitalet n’hi ha 88 places, que si em permeten l’expressió,
són perdudes, són places que les podrien haver aprofitat altres alumnes, perquè al
final ningú no les ha aprofitat. I si ho mirem en el conjunt de Catalunya, estem parlant
que n’hi ha 18.750 places que a final de curs no s’han utilitzat, s’han deixat perdre.
Tal vegada, amb aquest increment de taxes que la intenció no és només fidelitzar a
l’alumne, sinó també fidelitzar l’alumne i cobrir una part més important del cost real de
cadascuna d’aquestes places, malgrat que encara i així, amb aquest increment, a 275
euros, estem parlant 27,5 euros al mes, és del tot molt minsa la part que s’està
cobrint.
Creiem que, objectivament, hem de reconèixer que l’esforç que s’està fent és
important, que l’increment, malgrat ser un 50 i escaig per cent, el cost total de la
matrícula no es pot dir que sigui un cost important, ni abusiu, hem de recordar també
que n’hi ha polítiques de beques, totes aquelles persones que tinguin categoria de
becari dintre del que estableix la Llei, també tenen beca a l’escola oficial d’idiomes,
pensem que realment s’ha d’entendre aquest increment en aquesta taxa.
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Referent a la moció de la “Vila Groga”, a la moció que ens presenten n’hi ha moltes
coses que no podem compartir de cap de les maneres, n’hi ha algunes que no són
certes i d’altres que no les podem compartir. Des de Convergència i Unió no
compartim de cap manera, que les retallades que vostès parlen en l’educació pública,
hagin afectat a la qualitat d’aquesta, afectat a la qualitat de l’ensenyament públic, no
és veritat. I, “ojo”, i no és veritat, no perquè el govern de la Generalitat sigui
“estupendo y maravilloso”, no, no, no és veritat perquè els treballadors de
l’ensenyament públic han fet l’esforç necessari i han entès quina era la situació i han
posat de la seva part tot i més, per mantenir la qualitat d’aquest ensenyament. I, en
aquest sentit, els hem de reconèixer la feina feta i hem de reconèixer les coses com
són, que l’alumnat no s’ha vist perjudicat en aquest sentit.
En el tema de les beques menjador, doncs perdoni, el govern de la Generalitat ha
incrementat en dos milions d’euros, en aquest últim curs escolar, la partida de beques
menjador, no em pot dir vostè que s’ha fet una disminució, s’ha fet un increment de
dos milions d’euros. Em parla d’augment de taxes, i també s’han augmentat les
beques, i hem de pensar que la Constitució contempla que l’ensenyament bàsic és
obligatori i gratuït, el nostre Estatut també parla de la gratuïtat de l’ensenyament en
etapes obligatòries, però no parla de gratuïtat en d’altres nivells educatius, i vostè
aquí aprofita per barrejar-m’ho també amb les escoles bressol, vostè sap tan bé com
jo que les escoles bressol no són ensenyament obligatori. Parla també de la FP
superior, vostè sap també que aquesta FP tampoc no és ensenyament obligatori.
Llavors, per aquests arguments que acabo d’esmentar, com he dit anteriorment,
votarem en contra dels dos primers punts i favorablement a la resta. Gràcies.

Essent les 12.25 hores, s’incorpora a la sessió el Sr. Alfons Salmerón Muñoz, regidor
del grup municipal d’Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra Unida i Alternativa.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, Sr. Monrós.

SR. MONRÓS
Sí, faré el posicionament respecte de les mocions 26 i 27. Respecte a la moció de
suport a la moció relativa a la reclassificació professional dels agents i caporals dels
agents de policia, la votarem favorablement, entenem que és una reclassificació justa
i necessària i també recollim que s’hagi acceptat, per part del proponent, l’esmena
que ja s’havia aprovat en el Parlament de Catalunya.
Respecte a la moció per l’inici d’un procés constituent, votarem en funció dels punts.
Respecte del primer i segon punt ens abstindrem, aquests punts diuen: el primer,
reclamar l’obertura d’un procés constituent segons els mecanismes previstos per la
mateixa Constitució, on poder replantejar-ho tot, també la forma d’Estat i la
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República; segon, fer una crida a la ciutadania i a les diferents organitzacions socials,
culturals o de qualsevol àmbit, a sumar-se a l’exigència de reforma de la Constitució i
convocatòria d'un referèndum, on tothom pugui decidir amb els seus vots la forma
d'Estat que prefereix.
En aquest sentit, nosaltres entenem que de la mateixa manera que aquí a Catalunya
s’ha obert un procés sortint des de dintre, o sigui, des dels proponents, des del
Parlament de Catalunya, dos terceres parts dels partits polítics recolzaven, en aquest
cas, el dret a decidir i una forma de canviar l’estructura d’estat el dia de demà,
entenem que des de l’Estat Espanyol s’hauria de produir el mateix. Vull dir, hi ha unes
forces polítiques que poden proposar un procés i no ho estan fent i, per tant, des
d’allà dintre són els que han d’habilitar aquesta situació.
Respecte al tercer punt, reiterar la petició d’iniciar els tràmits corresponent per retirar
la medalla d’or de la ciutat al que en aquell moment era Rei Joan Carles I, ens
abstindrem.
Respecte al quart, reclamar la continuïtat del procés per a l’exercici del dret a decidir,
per tal que el poble de Catalunya s’expressi en llibertat el proper 9 de novembre,
votem a favor. I també votem a favor del punt cinquè.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, gràcies, pel Partit Popular.

SR. DEL RÍO
Sí, gracias Sra. Alcaldesa. Sobre la moción contra la discriminación por la orientación
sexual, votamos a favor de los cuatro primeros puntos y en contra del quinto, porque
creemos que el Ayuntamiento no es el lugar indicado para colocar banderas ajenas a
las institucionales.
Respecto a la moción del rechazo al incremento de tasas en las escuelas oficiales de
idiomas de Catalunya, pensamos que es excesivo el incremento que se ha aprobado
por el gobierno de la Generalitat, y debido a los incrementos que aplicarán en las
escuelas oficiales de idiomas, provocará que muchos alumnos no podrán pagar las
tasas y deberán abandonar la enseñanza. Muchas familias no pueden llevar a sus
hijos a escuelas privadas donde se educa en otros idiomas y muchas familias ven
como el nivel de aprendizaje de otros idiomas en la escuela pública, es insuficiente
para lo que hoy en día se exige en el mundo laboral, y esas familias ven en las
escuelas oficiales de idiomas una excelente oportunidad, para que sus hijos
aprendan otros idiomas.
Y hoy Convergència i Unió nos ha presentado una moción que habla de economía,
crecimiento, nuevas oportunidades en la vida laboral, sin embargo el incremento de
tasas va a expulsar de las escuelas oficiales de idiomas, a muchas personas que ven
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en el conocimiento de otros idiomas, una oportunidad laboral y una posibilidad para
mejorar su economía personal, pero que no podrán hacer frente a ese incremento de
tasas. Y acabo recordando que si las escuelas oficiales de idiomas se mantienen, es
gracias a los magníficos profesionales que las integran, tanto administrativos, como
profesores, que hace, gracias a su trabajo, compromiso y esfuerzo, que las escuelas
oficiales de idiomas se aun lugar donde muchos tengan puestas sus ilusiones de
aprendizaje y que para otros sea una oportunidad para encontrar un puesto de
trabajo.
Respecto a la moción relativa a la reclasificación profesional de los agentes y cabos
de la escala básica de la policía local en Catalunya, también votamos a favor, es una
reivindicación justa que ya se aplica en gran parte del territorio español y que supone
acabar con lo que entendemos que es un agravio comparativo respecto a otras
policías.
Respecto a la moción que hace referencia a iniciar un proceso constituyente, donde
vuelven con el argumento del derecho a decidir, les pedimos que sean coherentes, o
sea, yo vuelvo con el argumento de que sean coherentes, y si reclaman el derecho a
decidir para todo, pues traigan al Pleno una propuesta para que el próximo
presupuesto del Ayuntamiento, del año 2015, también sea participativo y que los
ciudadanos de Hospitalet también puedan decidir en qué se gasta su dinero y de qué
forma, de la misma forma que ustedes quieren que los ciudadanos puedan decidir la
forma de gobierno, quizás a los ciudadanos de Hospitalet también les gustaría decidir
en qué se gasta su dinero.
Y es cierto, los ciudadanos que tenemos menos de 53 años, pues no hemos decidido
el modelo de estado, yo le recuerdo que en toda la historia democrática ningún
ciudadano de Hospitalet jamás ha podido decidir sobre en qué se gasta su dinero el
Ayuntamiento de Hospitalet, a lo mejor sería una buena iniciativa para ustedes, que
les gusta tanto esto de que la gente pueda decidir, que los ciudadanos puedan
decidir, o quizás sería una buena iniciativa popular, no sé si alguna entidad de la
ciudad se atreverá a presentar esa iniciativa, ojalá.
Y en la última moción, de adhesión a la campaña “Vila Groga”, no compartimos parte
del texto expositivo, pero sí algunos de los acuerdos, y en ese sentido, votamos en
contra del acuerdo primero y cuarto, nos abstenemos en el segundo y a favor del
tercero. Pero, insisto, una vez más pido coherencia a Izquierda Unida y Iniciativa per
Catalunya, no puede ser que ustedes aquí vengan a criticar al gobierno autonómico
por recortes en educación, cuando, hombre, es que ustedes en Andalucía, donde
gobiernan, están aplicando los mismos recortes, las comunidades de Cataluña y
Andalucía son las que recortan más en sanidad y educación en 2014, del resto de
comunidades autónomas de España. Andalucía, donde gobierna Izquierda Unida,
recorta en 2014 un total de 372 millones de euros en políticas sociales, que sumados
a los 2.242 millones de euros del año pasado, en los dos últimos años, habiendo
gobierno de Izquierda Unida, ha recortado en educación, porque la moción habla de
educación, un 10,9%, por lo tanto, hombre, lecciones las justitas ¿no?
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Y en 2013, Izquierda Unida, en el gobierno andaluz, despidió a 4.502 docentes de
secundaria, lo que, según sindicatos de Comisiones Obreras, CGT, FETE-UGT,
USTEA, también la Confederación de Padres y Madres del Alumnado, que es
CONFEDAMPA, o el Sindicato de Estudiantes, la Plataforma Andaluza de Docentes
Interinos e incluso Marea Verde Andalucía, en su comunicado emitido con motivo de
esos recortes en educación, denunciaron que esa medida supondría pérdidas de
refuerzos y apoyos, eliminación de desdobles, sobrecarga de trabajo, generalización
de la impartición de materias sin la formación correspondiente, entre otros. Y todo ello
conlleva, según esos sindicatos, el deterioro y pérdida de calidad educativa en las
aulas andaluzas, justamente lo que ustedes critican al gobierno de Catalunya. Y
como indican en ese manifiesto, esos sindicatos, no se puede hablar de calidad
educativa, cuando por esos recortes que ha hecho Izquierda Unida en Andalucía, hay
30.000 alumnos más, 4.502 profesores menos y el resto de docentes imparten
materias ajenas a su especialidad.
Por tanto, hombre, yo les pido, insisto, que sean ustedes coherentes, Izquierda Unida
critica al gobierno de la Generalitat por los mismos recortes que Izquierda Unida
aplica allí donde gobierna.

Essent les 12.35 hores, abandona la sessió el Sr. José Castro Borrallo, regidor del
grup municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, gràcies, el grup socialista, Sr. Belver, Sr. Graells i Sr. Bonals.

SR. BELVER
Sí, gràcies Sra. Alcaldessa, jo faré la moció número 24 i la 27. Respecte a la número
24 del Dia de l’orgull gai, el posicionament ja l’hem fet a la nostra exposició a la
presentació de la nostra moció, votarem favorablement en aquesta moció, a excepció
del punt cinquè, perquè entenem que no és un problema d’exposició pública de
signes, sinó que entenem que aquí el que necessitem és política de fets i com
entenem que des de l’Ajuntament i des de la societat civil de la pròpia ciutat de
l'Hospitalet es fa feina i continuarem fent feina, creiem que això és el fonamental i,
per tant, no estem d’acord amb el punt cinquè de la moció.
Respecte de la moció número 27, moció per l’inici d’un procés constituent, en aquesta
votarem contràriament i votarem contràriament perquè pensem que quan parlem d’un
procés constituent què estem dient, que tot el que s’ha fet fins ara no val res? ¿que
tot el que hem fet fins ara ha estat un desastre i que, per tant, hem d’estripar-ho tot i
començar de zero? Si això és el que es planteja, nosaltres no estem d’acord. Si el
que es planteja és que s’ha de reformar la Constitució, perquè els menors de 53 anys
no la van votar, a Anglaterra mai l’ha votat ningú, no en tenen, senzillament no en
tenen.
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Per tant, aquests jo crec que no han de ser arguments suficients com per poder
plantejar una reforma de la Constitució, una reforma de la Constitució en la qual
nosaltres sí estem d’acord, i estem d’acord en fer una reforma de la Constitució que
signifiqui millores, però millores en allò que realment afecta a la gent, creiem en una
reforma de la Constitució, ja sigui total, ja sigui parcial, i que, evidentment i molt
probablement, serà inevitable en els propers temps. Però un canvi de Constitució que
el que faci és que Espanya canviï el model social, que converteixi Catalunya i
Espanya en un país amb un model social més avançat, més progressista, més
igualitari, més generador d’oportunitats, i tenim exemples, per exemple aquell que es
practica a les monarquies parlamentàries a Noruega, Suècia o Dinamarca, aquest,
per a nosaltres, seria un model important.
Nosaltres els hi diem que pensem que s’ha de fer una reforma de la Constitució, una
reforma en profunditat, i creiem, i abans ho parlàvem en la moció que ha presentat el
Partit Popular, el Rei Joan Carles pensem que ha contribuït en el desenvolupament
d’aquest període de pau, de democràcia, en aquest país. Però també els hi
recordaria, i això sí que ho volia fer en aquest moment, recordar-los que el Rei que
avui o que fa uns dies ha marxat, ha abdicat, si d’una figura política és indissociable
en el moment de la transició, és de Santiago Carrillo, del líder del Partit Comunista,
en aquell moment el Partit Socialista fins a l’últim moment no estava per la feina de
tirar endavant amb una democràcia parlamentària, estava per l’establiment d’una
república, però a favor de la conciliació dels pobles, de tirar endavant una transició,
de fer possible el futur en democràcia i pau en aquest país, l’acord entre Santiago
Carrillo, líder del Partit Comunista en aquell moment, el Rei, Suárez i tots aquells
líders que ara semblen denostats, que ara sembla que tota la gent que s’ha dedicat
durant aquests 35 anys a la política, siguin una panda de sàtrapes, gràcies a tots ells,
i a alguns dels que ara mateix continuen essent-hi, gràcies a tots ells hem viscut el
període de democràcia, pau i responsabilitat i model social en expansió, espero, en el
nostre país.

Essent les 12.40 hores, s’incorpora a la sessió el Sr. José Castro Borrallo, regidor del
grup municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, Sr. Graells.

SR. GRAELLS
Parlaré de les dues mocions que fan referència a l’increment de les taxes de les EOI,
que votarem favorablement, i tot el tema d’adherir-nos a la campanya “Vila Groga”,
que també votem favorablement.
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Jo sentin a la Sra. Annabel Clar, no he pogut més que recordar una frase del Josep
Pla, quan ens deia que el tema de l’absentisme a les escoles oficials d’idiomes, això
passa també a la Formació Professional, aquest és un vell debat, i dir que la millor
manera és fer pagar més als alumnes, per així retenir-los i fidelitzar-los, o dir, per
exemple, que malgrat les enormes retallades mai vistes a la història d’aquest país, en
la involució que està patint el món educatiu, dir, però els resultats educatius es
mantenen, etc, quan no sé amb quina base ho diu, deu ser una percepció, no serà
per la magnífica avaluació que fa el departament d’Ensenyament, amb una agencia
d’avaluació absolutament denostada i amb unes avaluacions que fan riure, ja li dic jo
que fan riure, diu que els resultats educatius no es ressenteixen d’aquestes
retallades, i parlant del professorats, és a dir, tot aquest virtuosisme és el que en
Josep Pla en deia que quan en el nostre país governen els virtuosos, el poble passa
gana.
I passa gana, perquè realment està passant gana, hi ha molta gent que no arriba a
final de mes i ha d’anar a la Creu Roja a què li donin aliments i, evidentment, pagar
275 euros perquè el seu fill pugui anar a una escola oficial d’idiomes, li resulta
totalment impossible. Si a això afegim l’increment brutal de les taxes universitàries,
que ha fet que moltes universitats renunciïn a cobrar als seus alumnes, perquè
aquests no poden pagar, a vegades alumnes molt brillants i de procedència social
molt desafavorida, això és el que està passant.
Vostès estan aprofitant la crisi per incrementar les desigualtats educatives, qui vulgui
estudiar idiomes haurà d’anar, en molts casos, a una acadèmia privada, perquè no
tindrà places suficients, que es digui que l’oferta d’idiomes en el nostre país és
suficient, quan estem a la cua d’Europa en l’aprenentatge de les llengües
estrangeres, en un moment en el que l’aprenentatge de les llengües estrangeres és
imprescindible per a l’igualtat d’oportunitats, per a la competitivitat del país, em
sembla realment un exercici de demagògia.
Reconeixem que tenim una crisi brutal i que ho estem pagant a l’educació, la sanitat i
tal, però no fem aquest exercici de salvar els trastos, l’educació està vivint els seus
pitjors moments, el que passa que és una derrota silenciosa, perquè la gent està
derrotada, fa poc les autoritats europees ens advertien de la greu desmotivació del
professorat a Espanya i a Catalunya, no hi ha reconeixement professional de cap
mena, etc, és a dir, no vulguem disfressar el que és una realitat molt trista i que,
evidentment, la pagarem en el futur, la pagarem des del punt de vista de la cohesió
social i la pagarem des del punt de vista de la competitivitat, en una economia on
l’educació hauria de ser un element estratègic de primer ordre.

SRA. ALCALDESSA
Sr. Bonals.
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SR. BONALS
Respecte a la moció número 26, la reclassificació professional de les policies locals
de Catalunya, bé, en la literalitat de la moció estem absolutament d’acord, li donarem
suport, i en la mesura que això també va ser una resolució del Parlament de
Catalunya, del 3 d’abril, que també per unanimitat de totes les forces polítiques, li van
donar suport, el que esperem és que no només sigui aquesta votació, sinó que
realment allà on toca es trobi una solució per poder equiparar les policies locals de
Catalunya a les de la resta de l’Estat.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, gràcies, sí, primer li toca al Sr. Esteve.

SR. ESTEVE
Sí, per respondre una mica tots els comentaris que hem sentit dels altres grups. Sr.
Ordóñez, el primer, si sectarisme és pensar que qui va provocar la guerra van ser els
colpistes i no pas la II República, que per cert va ser el període de més inversió
educativa a la nostra ciutat, només superat pel tripartit d’esquerres 70 anys després,
sí pensar que els colpistes van ser els que van provocar la guerra és ser sectari, sí,
evidentment, sóc sectari, som sectaris en aquest sentit. Si sectari és haver passat la
teva joventut a les ONG, cooperant amb Àfrica, fent projectes de cooperació, acollint
als nouvinguts de la nostra ciutat i no perseguint-los, sí, també, sóc sectari. Per tant, li
recomano que valori les paraules sectàries, perquè probablement quan es miri al
mirall, doncs es trobarà la solució al veritable sentit de la paraula sectari. Ens acusa
també de barrejar-ho tot, de barrejar el dret a decidir amb la Constitució, amb el
procés constituent, evidentment estem en un moment en el qual cal decidir-ho tot i
una de les peces fonamentals de la resolució de la situació actual en el nostre país
és, evidentment, també solucionar l’encaix entre Catalunya i Espanya.
Lamento, doncs que..., evidentment estic molt content que s’hagi aprovat la moció de
l’orgull LGTB, pràcticament en tots els seus acords, menys a la bandera, acabo de
rebre aquests dies la foto del Sr. Trias, no sé si la veuen, li ampliaré una mica, el Sr.
Trias, Alcalde convergent, doncs penjant la bandera de l’orgull gai a la seva
balconada, com tants i tants ajuntaments. Per tant, els símbols de vegades són
importants, els símbols són importants perquè demostren una trajectòria, jo no dic
que aquest Ajuntament no tingui una trajectòria en la defensa dels drets de les
persones amb diverses orientacions afectives i sexuals, però a vegades és important
que aquest Ajuntament faci símbols que demostrin a la ciutadania que està amb ells, i
lamento profundament, doncs que ajuntaments com el de Barcelona ho pugui fer i
nosaltres no ho puguem fer, malgrat, entenc, que tenim un govern més progressista
que no pas el de Barcelona.
Respecte la “Vila Groga”, la Sra. Annabel Clar em comentava, doncs que no es nota
la manca de qualitat en l’educació, la meva filla va a l’Institut Fontserè, fa primer de
batxillerat, aquest any ha patit bastant la manca de substitució de mestres de primer
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de batxillerat, quan alguns estaven malalts, i li puc assegurar, evidentment, que s’ha
esforçat moltíssim, ha tret molt bones notes, però encara li hagués anat millor si
hagués tingut els mestres des del primer dia de la substitució quan es posaven
malalts. Per tant, la qualitat, malgrat la professionalitat dels mestres de la nostra
ciutat, evidentment queda ressentida.
Respecte a beques, diu que han pujat dos milions d’euros, encara no han arribat al
nivell de beques de menjador del 2009, de la inversió del 2009, i és més, encara no
hem pogut recuperar la primera mesura que la Sra. Rigau va instaurar, que va ser
treure les beques de 0-3 de les famílies sense recursos, cinc milions d’euros se’ls va
polir, a la primera decisió va treure les beques, perquè accedissin les famílies sense
recursos a les nostres bressol. Això ho hem pagat nosaltres, evidentment, no ha
perdut qualitat, perquè ho hem pagat nosaltres com Ajuntament. La formació
professional no tenia taxes fins que vostès van arribar al govern, i així podríem parlar
i parlar i parlar.
Respecte al Partit Popular, sempre ens posa Andalusia, bé, hauríem de fer un estudi
també de la seva fixació per Andalusia, en tot cas jo el que li puc dir és que a
l'Hospitalet, en els set anys que recordo el pressupost d’educació a la nostra ciutat,
hem passat de 7,5 milions d’euros a dedicar-hi 11 milions d’euros, la Generalitat ens
donava 3 quan posàvem 7,5, ara ens dóna 1 quan posem 11, per tant, lliçons les de
la ciutat, hem augmentat un 50% el pressupost d’educació en els darrers anys i es
nota a la ciutat.
Respecte del procés constituent, no queda temps, bé.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, tindran un altre moment, Sr. Ordóñez.

SR. ORDÓÑEZ
Bien, gracias Sra. Alcaldesa. Bueno, para decirle al Sr. Esteve, realmente usted es
bastante faltoso, porque focaliza en las personas, entonces, cuando quiere
argumentar algo, entonces me ahorraré de decirle lo que debe usted ver al mirarse al
espejo, más allá de una persona sola completamente. Y bueno, después del repaso
también que le han dado a nivel de historia y de lo que pasó en la transición, el
portavoz del grupo socialista, tampoco la verdad que era una cosa que nosotros
queríamos decirle, pero bueno. También es curioso que se autodefina como sectario,
mire, en eso sí que estaremos de acuerdo, y luego también nos hace mucha gracia
cuando hablan de “dret a decidir”, porque también nos gustaría saber si sólo es “dret
a decidir” lo que ustedes consideran que hay que cambiar, porque también nos
gustaría saber si por ejemplo, no sé, querrían hacer un referéndum sobre cosas que
a lo mejor a ustedes no les gusta, pues por ejemplo si queremos más inmigración, si
queremos que nos sigan subiendo el IBI como nos lo están subiendo ustedes o sobre
muchas otras cosas que ustedes ahí se olvidan del derecho a decidir.
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SRA. ALCALDESSA
Molt bé, sí, Sra. Clar.

SRA. CLAR
Sr. Graells, em sap molt greu, perquè de vostè no m’ho esperava, vostè té prou
coneixements i prou experiència per no haver de caure en la demagògia, ha dit coses
que vostè sap perfectament que no són certes, ha dit coses que havia dit jo, que no jo
no havia dit, i em sap molt greu, perquè de vostè no m’ho esperava. Jo en cap
moment he dit que les places siguin suficients de les escoles oficials d’idiomes, jo
només he posat negre sobre blanc el fet de l’esforç que s’ha fet de tots els governs
de la Generalitat, i així ho he dit, des de l’any 1999 fins l’any 2013, amb creacions
d’escoles oficials d’idiomes. Si s’ha fet aquest esforç és perquè s’hi creu en què és
necessària aquesta formació en idiomes estrangers, perquè és una assignatura
pendent que tenim tots els catalans, els que ara per ara estan en l’ensenyament
obligatori, com els de les generacions anteriors, és una mancança que tenim, i això
és així. I aquest increment d’escoles i aquest increment de places s’ha donat i el que
també s’ha donat, i el que també es dóna, és l’abandonament dels alumnes que és
un 35%, vostè m’ha dit a la FP, a la FP no és un 35% i vostè ho sap Sr. Graells, vostè
ho sap, això només es dóna a l’escola oficial d’idiomes.
El que li volia dir, vostè m’ha parlat de famílies que tenen problemes, malauradament
tenen problemes per arribar a final de mes, m’ho ha explicat d’una manera, si em
permet, molt més crua, aquestes famílies, vostè sap tan bé com jo, que a les escoles
oficial d’idiomes tenen dret a beca, i el remeto a què es miri el DOG 5161, del 27 de
juny de 2008, on s’especifiquen les excepcions i bonificacions per a tots els alumnes
que tenen dret a beca per motius econòmics. Llavors, diguem les coses en la seva
justa mesura, reconeixem que hi ha un esforç, que segurament no serà suficient,
reconeguem també, si us plau, que hi ha una doble voluntat..., ai! doncs ja no
reconeixem res més.

SRA. ALCALDESSA
Sra. Clar ha esgotat el temps, a veure, anem ordenadament, no sé si el Partit Popular
volia fer alguna intervenció, per part del PSC? Doncs ara sí, Sr. Salmerón, té el temps
que té, quants són? Dos minuts.

SR. SALMERÓN
Molt breu, molt breu, bàsicament per contestar sobre el tema del procés constituent.
En primer lloc al Sr. Belver, en el sentit que deia, quan deia, citava la posició històrica
del PC i del PSUC, en el seu moment. El citaba a Carrillo, yo digo, sin acritud, por
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citar a otro personaje de la época, sin acritud, pero sí que yo creo que en ningún
momento nosotros en la moción estamos poniendo en discusión lo que fue aquel
momento histórico, seguramente puede dar mucho de sí para debates en otros
ámbitos, pero no en este Pleno, y valorar si aquello fue un error o no, de hecho lo que
sí fue producto de un momento histórico muy concreto, de una excepcionalidad
histórica en la cual, después de la muerte de dictador y después de 40 años de
dictadura que se inició tras una cruenta guerra civil, pues todo el mundo entiende que
aquello fue un momento excepcional.
Lo que nosotros reclamamos, lo que reclamamos muchísimas personas, ciudadanos
y ciudadanas, es que ahora no hay razones para tal excepcionalidad, que justifique
un proceso de abdicación y nombramiento de nuevo Rey, como se ha hecho. Por
tanto, como ya no hay ningún momento de excepcionalidad política, y así lo
entendemos, creemos que ahora se ha perdido una oportunidad histórica, para una
verdadera reconciliación social y para un nuevo proyecto de estado y un nuevo
proyecto nacional, en el que se puede identificar todo el mundo y que concluyera en
referéndum y que libremente los ciudadanos y ciudadanas del conjunto del Estado,
decidieran cómo, cuándo y de qué manera se quieren gobernar. En definitiva, la
reforma constitucional que ustedes defienden, han perdido la oportunidad de
defenderla ahora en este momento histórico, como ha sido la abdicación del Rey
Juan Carlos.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, hem finalitzat les mocions d’Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra Unida i
Alternativa, i ara passem a l’últim bloc que és el de Plataforma per Catalunya.

Tancat el debat se sotmeten a votació les mocions números 24, 25, 26, 27 i 28;
adoptant-se els següents acords:
MOCIÓ 24.- AMB MOTIU DE LA CELEBRACIÓ DEL DIA INTERNACIONAL DE
L'ORGULL LGTB EL PROPER DIA 28 DE JUNY.
El proper 28 de juny commemorarem els 45 anys de l’assetjament a què van ser
sotmesos un grup de persones de diferents orientacions sexuals, al bar d'ambient
Stonewall Inn., després d’un assalt i batuda de la policia nord Americana. D’ençà, el
28 de juny, va esdevenir el dia de reivindicació dels drets de lesbianes, gais,
transsexuals, i bisexuals (LGTB).
A Espanya, després de dècades de menyspreu, humiliació, empresonament i
criminalització de nombroses persones únicament per la seva condició sexual, hem
consolidat avenços significatius en el reconeixement legal d'importants drets del
col·lectiu LGTB, gràcies a l’impuls dels diferents col·lectius i de les diferents forces
polítiques progressistes d’esquerra.
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Atès que malgrat aquests avenços, no podem d'oblidar que, d’una banda, la societat
encara ha de continuar fent avenços contra la discriminació de lesbianes,
homosexuals, transsexuals i bisexuals, fins a la seva total eradicació, i de l’altra, que
per aconseguir la legislació actual, han estat moltes les persones i col·lectius que han
hagut de suportar humiliacions i discriminacions per la seva condició sexual.
Discriminacions que continuen produint-se, ja sigui en l'àmbit laboral, polític, cultural,
social, privat, o públic, com mostren les pintades homòfobes que van aparèixer fa
unes setmanes al barri de la Torrassa, i que constaten la necessitat de continuar
treballant en la seva eradicació.
Atès que aquestes persones han unit les seves veus, convicció i treball per
aconseguir uns drets que són, fonamentalment, democràtics i que, per tant, ens
competeixen a totes les persones que vivim en democràcia.
Atès que han estat necessàries la reivindicació, l'educació, la sensibilització i, fins i
tot, el suport psicològic i cal avui el seu reconeixement explícit per seguir treballant
socialment en aquesta direcció, fins a aconseguir la desaparició de qualsevol tipus
de discriminació, i la igualtat real i social de la població LGTB.
Atès que des d’ICV-EUiA pensem que l’educació és l’instrument fonamental per fer
desaparèixer la intolerància i la intransigència de la nostra societat, i impulsar el
respecte a la diferència. Les escoles han de ser un reflex de la societat actual, un
mosaic format per diverses opcions afectives-sexuals que han de ser donades a
conèixer també en l'àmbit de l'ensenyament. El respecte a la diversitat ha de ser
transmès als més joves com un valor essencial per a la convivència en democràcia.
Atès que diferents Ajuntaments, entre els quals el de Barcelona, pengen el dia 28 de
juny, la bandera de l’arc de Sant Martí, unint-se així a les celebracions del Dia de
l'Orgull LGTB.
El Grup Polític d’Iniciativa per Catalunya Verds–Esquerra Unida i Alternativa, proposa
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 el punt PRIMER amb 21 vots favorables dels representants del
PSC-PM, Srs/es. Marín, Belver, Perea, Bonals, Fernández, García, Graells,
Bermudo, Husillos, Sariñena i Alcázar; dels representants del PP, Srs/es. del Río,
Alonso, Esplugas, Bas i Cañizares; dels representants de CiU, Srs/es. Borràs,
Clar, Monrós i Pérez; i del representant d’ICV-EUiA, Sr. Esteve; i amb 2 vots en
contra dels representants de PxC, Srs. Ordóñez i Sánchez; assistents presents en
el moment de la votació i que literalment diu:
PRIMER.- Contribuir, en les competències que li són pròpies a aquest
ajuntament, en el desenvolupament i aplicació de totes les mesures previstes en
la legislació vigent, contra tota discriminació per orientació sexual, identitat i
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diversitat familiar, amb la finalitat d'eradicar de la nostra societat qualsevol tipus
d'homofòbia tant en el àmbit familiar, com escolar, laboral, social i/o polític.
b) Ha estat aprovat el punt SEGON amb 21 vots favorables dels representants del
PSC-PM, Srs/es. Marín, Belver, Perea, Bonals, Fernández, García, Graells,
Bermudo, Husillos, Sariñena i Alcázar; dels representants del PP, Srs/es. del Río,
Alonso, Esplugas, Bas i Cañizares; dels representants de CiU, Srs/es. Borràs,
Clar, Monrós i Pérez; i del representant d’ICV-EUiA, Sr. Esteve; i amb 2 vots en
contra dels representants de PxC, Srs. Ordóñez i Sánchez; assistents presents en
el moment de la votació i que literalment diu:
SEGON.- Condemnar les actituds d'homofòbia i transfòbia, en totes les seves
expressions, que a la nostra ciutat s'han vist traduïdes recentment en forma de
grafitis en contra dels homosexuals al barri de la Torrassa
c) Ha estat aprovat el punt TERCER amb 21 vots favorables dels representants del
PSC-PM, Srs/es. Marín, Belver, Perea, Bonals, Fernández, García, Graells,
Bermudo, Husillos, Sariñena i Alcázar; dels representants del PP, Srs/es. del Río,
Alonso, Esplugas, Bas i Cañizares; dels representants de CiU, Srs/es. Borràs,
Clar, Monrós i Pérez; i del representant d’ICV-EUiA, Sr. Esteve; i amb 2 vots en
contra dels representants de PxC, Srs. Ordóñez i Sánchez; assistents presents en
el moment de la votació i que literalment diu:
TERCER.- Col·laborar en l'educació i sensibilització social per al reconeixement
de la igualtat real i dels drets de totes les persones, independentment de la seva
opció sexual.

d) Ha estat aprovat el punt QUART amb 21 vots favorables dels representants del
PSC-PM, Srs/es. Marín, Belver, Perea, Bonals, Fernández, García, Graells,
Bermudo, Husillos, Sariñena i Alcázar; dels representants del PP, Srs/es. del Río,
Alonso, Esplugas, Bas i Cañizares; dels representants de CiU, Srs/es. Borràs,
Clar, Monrós i Pérez; i del representant d’ICV-EUiA, Sr. Esteve; i amb 2 vots en
contra dels representants de PxC, Srs. Ordóñez i Sánchez; assistents presents en
el moment de la votació i que literalment diu:
QUART.- Impulsar des de la Regidoria d'Educació accions, activitats i plans de
sensibilització contra el bulling homòfob en escoles i instituts de la ciutat.

e) Ha estat rebutjat el punt CINQUÈ amb 22 vots en contra dels representants del
PSC-PM, Srs/es. Marín, Belver, Perea, Bonals, Fernández, García, Graells,
Bermudo, Husillos, Sariñena i Alcázar; dels representants del PP, Srs/es. del Río,
Alonso, Esplugas, Bas i Cañizares; dels representants de CiU, Srs/es. Borràs,
Clar, Monrós i Pérez; i dels representants de PxC, Srs. Ordóñez i Sánchez; i amb
1 vots a favor del representant d’ICV-EUiA, Sr. Esteve; assistents presents en el
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moment de la votació i que literalment diu:
CINQUÈ.- Penjar a la façana principal de l’edifici de l’ajuntament durant el dia 28
de juny, una ensenya amb els colors de l’arc de Sant Martí, insígnia del col·lectiu
LGTB.
f)

Ha estat aprovat el punt SISÈ amb 21 vots favorables dels representants del
PSC-PM, Srs/es. Marín, Belver, Perea, Bonals, Fernández, García, Graells,
Bermudo, Husillos, Sariñena i Alcázar; dels representants del PP, Srs/es. del Río,
Alonso, Esplugas, Bas i Cañizares; dels representants de CiU, Srs/es. Borràs,
Clar, Monrós i Pérez; i del representant d’ICV-EUiA, Sr. Esteve; i amb 2 vots en
contra dels representants de PxC, Srs. Ordóñez i Sánchez; assistents presents en
el moment de la votació i que literalment diu:
SISÈ.- Donar trasllat d’aquests acords a l’Observatori contra l’Homofòbia, el
Departament de Benestar Social i Família de la Generalitat de Catalunya i als
grups polítics del Parlament de Catalunya, i a les entitats locals que han treballat i
treballen pels drets del col·lectiu LGBT.

Donada la votació per separat dels acords, aquesta moció ha estat aprovada pel Ple
de l’Ajuntament, amb el següent text literal:
El proper 28 de juny commemorarem els 45 anys de l’assetjament a què van ser
sotmesos un grup de persones de diferents orientacions sexuals, al bar d'ambient
Stonewall Inn., després d’un assalt i batuda de la policia nord Americana. D’ençà, el
28 de juny, va esdevenir el dia de reivindicació dels drets de lesbianes, gais,
transsexuals, i bisexuals (LGTB)
A Espanya, després de dècades de menyspreu, humiliació, empresonament i
criminalització de nombroses persones únicament per la seva condició sexual, hem
consolidat avenços significatius en el reconeixement legal d'importants drets del
col·lectiu LGTB, gràcies a l’impuls dels diferents col•lectius i de les diferents forces
polítiques progressistes d’esquerra.
Atès que malgrat aquests avenços, no podem d'oblidar que, d’una banda, la societat
encara ha de continuar fent avenços contra la discriminació de lesbianes,
homosexuals, transsexuals i bisexuals, fins a la seva total eradicació, i de l’altra, que
per aconseguir la legislació actual, han estat moltes les persones i col•lectius que han
hagut de suportar humiliacions i discriminacions per la seva condició sexual.
Discriminacions que continuen produint-se, ja sigui en l'àmbit laboral, polític, cultural,
social, privat, o públic, com mostren les pintades homòfobes que van aparèixer fa
unes setmanes al barri de la Torrassa, i que constaten la necessitat de continuar
treballant en la seva eradicació.
Atès que aquestes persones han unit les seves veus, convicció i treball per
aconseguir uns drets que són, fonamentalment, democràtics i que, per tant, ens
competeixen a totes les persones que vivim en democràcia.
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Atès que han estat necessàries la reivindicació, l'educació, la sensibilització i, fins i
tot, el suport psicològic i cal avui el seu reconeixement explícit per seguir treballant
socialment en aquesta direcció, fins a aconseguir la desaparició de qualsevol tipus
de discriminació, i la igualtat real i social de la població LGTB.
Atès que des d’ICV-EUiA pensem que l’educació és l’instrument fonamental per fer
desaparèixer la intolerància i la intransigència de la nostra societat, i impulsar el
respecte a la diferència. Les escoles han de ser un reflex de la societat actual, un
mosaic format per diverses opcions afectives-sexuals que han de ser donades a
conèixer també en l'àmbit de l'ensenyament. El respecte a la diversitat ha de ser
transmès als més joves com un valor essencial per a la convivència en democràcia.
Atès que diferents Ajuntaments, entre els quals el de Barcelona, pengen el dia 28 de
juny, la bandera de l’arc de Sant Martí, unint-se així a les celebracions del Dia de
l'Orgull LGTB
El Grup Polític d’Iniciativa per Catalunya Verds–Esquerra Unida i Alternativa, proposa
l’adopció dels següents acords.
PRIMER.- Contribuir, en les competències que li són pròpies a aquest ajuntament, en
el desenvolupament i aplicació de totes les mesures previstes en la legislació vigent,
contra tota discriminació per orientació sexual, identitat i diversitat familiar, amb la
finalitat d'eradicar de la nostra societat qualsevol tipus d'homofòbia tant en el àmbit
familiar, com escolar, laboral, social i/o polític.
SEGON.- Condemnar les actituds d'homofòbia i transfòbia, en totes les seves
expressions, que a la nostra ciutat s'han vist traduïdes recentment en forma de
grafitis en contra dels homosexuals al barri de la Torrassa
TERCER.- Col·laborar en l'educació i sensibilització social per al reconeixement de la
igualtat real i dels drets de totes les persones, independentment de la seva opció
sexual.
QUART.- Impulsar des de la Regidoria d'Educació accions, activitats i plans de
sensibilització contra el bulling homòfob en escoles i instituts de la ciutat.
CINQUÈ.- Donar trasllat d’aquests acords a l’Observatori contra l’Homofòbia, el
Departament de Benestar Social i Família de la Generalitat de Catalunya i als grups
polítics del Parlament de Catalunya, i a les entitats locals que han treballat i treballen
pels drets del col·lectiu LGBT.

MOCIÓ 25.- EN CONTRA DEL INCREMENT DE TAXES DE LES ESCOLES
OFICIALS D’IDIOMES DECIDIDA PEL DEPARTAMENT D’ENSENYAMENT DE LA
GENERALITAT.
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Es dóna compte de la moció que es transcriu seguidament, i sotmesa a votació
s'aprova amb 20 vots favorables dels representants del PSC-PM, Srs/es. Marín,
Belver, Perea, Bonals, Fernández, García, Castro, Graells, Bermudo, Husillos,
Sariñena i Alcázar; dels representants del PP, Srs/es. del Río, Alonso, Esplugas, Bas
i Cañizares; del representant d’ICV-EUiA, Sr. Esteve; i dels representants de PxC,
Srs. Ordóñez i Sánchez; i amb 4 vots en contra dels representants de CiU, Srs/es.
Borràs, Clar, Monrós i Pérez; assistents presents en el moment de la votació,
adoptant-se els acords que figuren en la seva part dispositiva:

Atès l’existència de consens envers la importància de l’aprenentatge d’idiomes com
un element important del dret a l’educació al llarg de la vida, de realització personal i
també com factor de generació d’oportunitats.
Atès que l’aprenentatge d’idiomes també és un factor de millora del posicionament
d’empreses i serveis en un món globalitzat, i per tant de generació de la riquesa d’un
país al millorar la seva competitivitat.
Atès que també existeix consens generalitzat al valorar que l’aprenentatge d’idiomes
segueix sent un important dèficit formatiu en el conjunt de la població al nostre país.
Atès que l’oferta pública per l’aprenentatge d’idiomes és del tot insuficient a la nostra
ciutat com demostren les dades de matrícula de l’EOI de l’Hospitalet. En el present
curs 2013-14, l’Escola Oficial d’Idiomes de la ciutat ha realitzat un total de 2.458
matrícules en els diferents idiomes i nivells que imparteix. Malgrat aquest important
nombre de matrícules, més 2.500 sol·licituds no es van poder atendre per manca de
places, més del 100% de les ateses.
Atesa la decisió del Departament d’Ensenyament d’aplicar pel proper curs 2014-15 un
increment de les taxes de les matrícules de les Escoles Oficial d’Idiomes d’un 57%,
passant dels actuals 175€ als 275€.
Atès que aquest increment encara és superior en el cas dels repetidors, en concret
del 135% si és la primera repetició i del 184% als que ho facin per segon cop.
Atès que aquest increments dificultaran encara més l’accés a aquest tipus de
formació, especialment dels sectors amb majors dificultats econòmiques, el que
significarà un pas enrere en la igualtat d’oportunitats del conjunt de la ciutadania.
El Grup Polític d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa proposa
l’adopció dels següents acords:
PRIMER.- Demanar al Departament d’Ensenyament de la Generalitat que treballi per
donar resposta a la demanada d’aprenentatge d’idiomes de la ciutadania de
l’Hospitalet, ampliant l’oferta pública existent en l’actualitat.
SEGON.- Demanar al Departament d’Ensenyament deixar sense efecte l’augment de
taxes del 57% anunciant per tal de facilitar al màxim l’accés a la formació del conjunt
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de la ciutadania, potenciant alhora les mesures existents i d’altres de noves
adreçades als sectors amb majors dificultats per poder accedir.
TERCER.-Donar trasllat d’aquests acords al Departament d’Ensenyament, als grups
parlamentaris del Parlament de Catalunya, al Consell Educatiu de l’Hospitalet, i al
Consell Escolar de l’Escola Oficial d’Idiomes de l’Hospitalet.

MOCIÓ 26.- DE SUPORT A LA “MOCIÓ RELATIVA A LA RECLASSIFICACIÓ
PROFESSIONAL (C1) DELS AGENTS I CAPORALS DEL COS DE LA POLICIA
LOCAL” DE L’AGRUPACIÓ DE POLICIA LOCAL DE CCOO.
Es dóna compte de la moció que es transcriu seguidament, amb una esmena “in
voce” incorporada, 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:

VIST que l’Agrupació de Policia Local de la Secció Sindical de CCOO a l’Ajuntament
de L’Hospitalet, ha presentant un escrit instant a la presentació d’una moció que
literalment exposa:
Exposició de motius
Des que a l’any 1992 es va dur a terme la reclassificació professionals de les
policies locals de tot l’estat al nivell C1, aquesta ha estat una de les
aspiracions més justament reivindicades pels policies locals de Catalunya i
per les organitzacions sindicals que els representen .
La demanda social d’un policia cada vegada més preparada, l’evolució
positiva dels nivells acadèmics de la societat espanyola, i la pròpia exigència
dels respectius cursos bàsics per al accés a la funció policial, fan
imprescindible el requisit d’un nivell de titulació superior al de Graduat Escolar
o Formació Professional de 1 er. Grau, o equivalent (ara, Ensenyament
Secundari Obligatori).
Tot i així, la reclassificació de grups, no ha implicar necessariament un
increment de les retribucions en còmput anual. La Generalitat es actualment
l’única administració que demora la millora de la professionalització de les
policies locals al territori de Catalunya.
Per això les Policies Locals de Catalunya no poden renunciar a un dret del
que ja disposen els cossos de policia estatal, autonòmics i la resta de les
policies locals de tot l’Estat.
De totes les policies locals a l’estat (17 comunitats autònomes i 2 ciutats
autònomes), només en Catalunya i en Madrid, no tenen reconeguda la
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reclassificació professional.
Cos Policial
PPLL País Basc
PPLL Murcia

ANY
1992
1998

PPLL València

1999

PPLL Cantabria

2000

PPLL Andalusia

2001

PPLL Extrema
dura
PPLL Castella la
Manxa
PPLL Castella
Lleó
PPLL Illes
Balears
PPLL Astúries

2002

Normativa
Llei 4/1992 art. 105
Ley 4/1998 de 22 de julio,
de Coordinación de las
Policías Locales de Murcia
Llei 6/1999 de 19 d'abril, de
Policies Locals Comunitat
Valenciana
Ley 5/2000 de 15 de
diciembre, de Coordinación
de las Policías Locales
Ley 13/2001 de 11 de
diciembre, de Coordinación
de las Policías Locales
Llei 4/2002

2002

Llei 8/2002

2003

PPLL Canàries

2007

PPLL Galicia

2007

PPLL La Rioja

2010

PPLL Aragó

2013

Mossos
D’esquadra
Policia Nacional
Guardia Civil

2004

Llei 9/2003 art. 25
D.Transitòria 1i2
Llei 6/2005 art. 7
D.Transitòria 1
Llei 2/2007 art.19
D.Transitòria 1
Llei 9/2009 art. 40
D.Transitòria 1
Llei 4/2007 art. 24
D.Transitòria 1
Llei 5/2010 art. 30
D.Transitòria 1
Llei 8/2013 Coordinació
PPLL Aragó
Disposició adicional llei
mossos 1994
Real Decreto Ley
12/1995Real Decreto
1847/1996, de 26 de julio

2005
2007

1996

Per això des de CCOO, demanen al Govern de la Generalitat i a la resta de
partits politics una resposta de modificació de la Llei 16/91de Policies Locals,
per tal que els membres d’aquests cossos siguin reclassificats en els
respectius grups de titulació en la mateixa línia que els cossos estatals,
autonòmics i locals esmentats.
La Llei 16/1991, de 10 de juliol, de Ies policies locals, en el seu article 24,
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estableix que els cossos de policia local s'estructuren en escala bàsica, que
compren les categories de caporal i agent.
A la referida escala bàsica li correspon el Grup D. La Llei 7/2007, de 12 d'abril,
de l'estatut bàsic de l'empleat públic que subdividir el Grup C en dos subgrups.
Cl i C2, segons la titulació exigida per d’ingrés (al primer es requereix títol de
batxiller o tècnic i al segon títol de graduat en educació secundària obligatòria.
Alhora, els grups de classificació existents a l'entrada en vigor de la llei
s'havien d'integrar en els grups de classificació professional de funcionaris
d'acord amb les equivalències següents: el Grup D corresponia el subgrup C2;
i el Grup C, al subgrup C1.
Quan es va aprovar la Llei 10/1994, del 1 de juliol de la policia de la
Generalitat Mossos d'Esquadra, l'article 20 preveia que a l'escala bàsica, que
comprenia la categoria de Mosso i Caporal, li corresponia la titulació del Grup
D.
Tanmateix, l’article 5 del Reial Decret Llei 12/95, reclassificaven als membres
del Cos Nacional de Policia i la Guàrdia Civil del grup D al grup C.
L'article 36 de la Llei 7/2004, de 16 de juliol, de mesures fiscals i
administratives va afegir una disposició addicional sisena a l’esmentada Llei
10/1994, d'l1 de juliol, on es definia que els funcionaris del Cos de Mossos
d'Esquadra de les categories de mosso o mossa i caporal o capola-la de
l'escala bàsica es classifiquen a efectes administratius de caràcter econòmic,
en el Grup C.
La modificació legal que va comportar que els mossos o caporals passessin
d’un grup D a un grup C1 no tenia una finalitat econòmica.
Alguns ajuntaments de Catalunya (Barcelona, Castelldefels. Esplugues de
Llobregat, Barberà del Vallès, etc…) ja han acordat la reclassificació al grup
C1 per a les seves policies, com a situació econòmica -administrativa de les
seves policies locals.
La Comissió d’interior del Parlament de Catalunya, el 3 d’abril es va reunir per
debatre la referent a la classificació dels agents i caporals de les policies
locals en el grup C1, i és va aprovar per unanimitat.
El Ministeri de Educació, ha aprovat per Ordre ECD/405/2014, de 12 de març
l’equivalència d’Agent de Policia Local al títol de Tècnic Grau Mitjà
corresponent a la formació professional del sistema educatiu per tot l’estat.
Dels cinc cossos policials presents a Catalunya, només el de les policies
locals encara resten inclosos en el grup C2.
Per tot això presentem aquesta moció, per la qual cosa instem al Govern de la
Generalitat a:
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1.- Dur a terme les modificacions legals que siguin necessàries per tal que els
agents i caporals de l’escala bàsica de les policies locals de Catalunya es
classifiquin, a efectes administratius de caràcter econòmic, en el grup C1,
mitjançant entre d’altres, la modificació de la Llei 16/91, de 10 de3 juliol, de es
policies locals.
2.- Que l’aplicació d’aquesta mesura comporti que la diferencia retributiva del
sou base, resultants de la classificació en el grup C1 es dedueixi del
complement específic de la corresponent relació de llocs de treball.
Barcelona, 7 d’abril de 2014
ATÈS que el nostre grup coincideix amb els continguts i els acords expressat a la
moció.
Per tot l’anterior el Grup Polític d’ICV-EUiA proposa a l’Ajuntament en Ple, l’adopció
dels següents acords:
PRIMER.- Donar suport a la moció relativa a la reclassificació professional (C1) dels
agents i caporals del cos de la Policia Local.
SEGON.- Dur a terme les modificacions legals que siguin necessàries per tal que els
agents i caporals de l’escala bàsica de les policies locals de Catalunya es classifiquin,
a efectes administratius de caràcter econòmic, en el grup C1.
TERCER.- Que l’aplicació d’aquesta mesura comporti que la diferencia retributiva del
sou base, resultants de la classificació en el grup C1 es dedueixi del complement
específic de la corresponent relació de llocs de treball.
QUART.- Traslladar aquests acords al Govern de la Generalitat de Catalunya, al
Grups Polítics del Parlament de Catalunya i a les seccions sindicals.

MOCIÓ 27.-

PER L’INICI D’UN PROCÉS CONSTITUENT.

Des del compromís amb els ideals de justícia, llibertat, igualtat i fraternitat, hereus i
hereves del llegat social, cultural i emancipador de la II República, hem de manifestar
el nostre rebuig al relleu automàtic del cap d’Estat, mitjançant una Llei orgànica
tramitada amb urgència, i sense obrir l’oportunitat democràtica de consultar la
ciutadania i debatre i decidir sobre el model d’Estat.
Atès que en la recent abdicació del rei Joan Carles de Borbó es posa de manifest la
crisi que viu el sistema polític i en especial el model d’estat i les relacions Catalunya Espanya, aprovats després de la dictadura i en el període de la transició democràtica.
Un model que ha regnat a l’Estat espanyol en els darrers 40 anys i que s’ha
demostrat esgotat i accentuat pel fet que moltes generacions no l’han pogut escollir.
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Atesa la creixent demanda de la ciutadania de poder decidir lliurement sobre tot allò
que afecta les seves vides i quin sistema polític, quin model econòmic, i quin model
de societat desitgen.
Atès que l’amplitud d’aquesta demanda no troba encaix en els processos electorals
habituals, sinó que reclama un procés constituent on poder replantejar-ho tot, també
la forma d’Estat.
Atès que aquest anhel es inseparable de l’exigència de treballar des de la nostra
ciutat per fer possible que el poble de Catalunya pugui exercir el dret a decidir sobre
el seu futur. Això implica, per una part refermar la continuïtat del procés de consulta
sobre el futur polític de Catalunya, i per una altra recordar que el compromís amb el
procés no comporta desentendre’ns d’altres debats.
Atès que l’any passat vam presentar una moció en la que demanàvem, al Rei Joan
Carles I la seva abdicació; al conjunt de forces democràtiques i la societat civil,
l’impuls d’un procés de regeneració democràtica, ètica i política, que desemboqués
també en la elecció democràtica del Cap d’Estat; i a l’Ajuntament que iniciés els
tràmits corresponents per retirar la medalla d’or de la ciutat al que en aquell moment
era Cap d’Estat.
El Grup Polític d’Iniciativa per Catalunya Verds–Esquerra Unida i Alternativa proposa
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 rebutjat el punt PRIMER amb 18 vots en contra dels representants del
PSC-PM, Srs/es. Marín, Belver, Perea, Bonals, Fernández, García, Graells,
Bermudo, Husillos, Sariñena i Alcázar; dels representants del PP, Srs/es. del Río,
Alonso, Esplugas, Bas i Cañizares; i dels representants de PxC, Srs. Ordóñez i
Sánchez; amb 4 vots d’abstenció dels representants de CiU, Srs/es. Borràs, Clar,
Monrós i Pérez; i amb 1 vot a favor del representant d’ICV-EUiA, Sr. Esteve;
assistents presents en el moment de la votació i que literalment diu:
PRIMER.- Reclamar l’obertura d’un procés constituent, segons els mecanismes
previstos per la mateixa constitució, on poder replantejar-ho tot, també la forma
d’Estat i la República.
b) Ha estat rebutjat el punt SEGON amb 18 vots en contra dels representants del
PSC-PM, Srs/es. Marín, Belver, Perea, Bonals, Fernández, García, Graells,
Bermudo, Husillos, Sariñena i Alcázar; dels representants del PP, Srs/es. del Río,
Alonso, Esplugas, Bas i Cañizares; i dels representants de PxC, Srs. Ordóñez i
Sánchez; amb 4 vots d’abstenció dels representants de CiU, Srs/es. Borràs, Clar,
Monrós i Pérez; i amb 1 vot a favor del representant d’ICV-EUiA, Sr. Esteve;
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assistents presents en el moment de la votació i que literalment diu:
SEGON.- Fer una crida a la ciutadania i a les diferents organitzacions socials,
culturals o de qualsevol àmbit, a sumar-se a l’exigència de reforma de la
Constitució i convocatòria d'un referèndum, on tothom pugui decidir amb els seus
vots la forma d'Estat que prefereix.

c) Ha estat rebutjat el punt TERCER amb 18 vots en contra dels representants del
PSC-PM, Srs/es. Marín, Belver, Perea, Bonals, Fernández, García, Graells,
Bermudo, Husillos, Sariñena i Alcázar; dels representants del PP, Srs/es. del Río,
Alonso, Esplugas, Bas i Cañizares; i dels representants de PxC, Srs. Ordóñez i
Sánchez; amb 4 vots d’abstenció dels representants de CiU, Srs/es. Borràs, Clar,
Monrós i Pérez; i amb 1 vot a favor del representant d’ICV-EUiA, Sr. Esteve;
assistents presents en el moment de la votació i que literalment diu:
TERCER.- Reiterar la petició d’iniciar els tràmits corresponent per retirar la
medalla d’or de la ciutat al que en aquell moment era Rei Joan Carles I.

d) Ha estat rebutjat el punt QUART amb 18 vots en contra dels representants del
PSC-PM, Srs/es. Marín, Belver, Perea, Bonals, Fernández, García, Graells,
Bermudo, Husillos, Sariñena i Alcázar; dels representants del PP, Srs/es. del Río,
Alonso, Esplugas, Bas i Cañizares; i dels representants de PxC, Srs. Ordóñez i
Sánchez; i amb 5 vots a favor dels representants de CiU, Srs/es. Borràs, Clar,
Monrós i Pérez; i del representant d’ICV-EUiA, Sr. Esteve; assistents presents en
el moment de la votació i que literalment diu:
QUART.- Reclamar la continuïtat del procés per a l’exercici del dret a decidir, per
tal que el poble de Catalunya s’expressi en llibertat el proper 9 de novembre

e) Ha estat rebutjat el punt QUART amb 18 vots en contra dels representants del
PSC-PM, Srs/es. Marín, Belver, Perea, Bonals, Fernández, García, Graells,
Bermudo, Husillos, Sariñena i Alcázar; dels representants del PP, Srs/es. del Río,
Alonso, Esplugas, Bas i Cañizares; i dels representants de PxC, Srs. Ordóñez i
Sánchez; i amb 5 vots a favor dels representants de CiU, Srs/es. Borràs, Clar,
Monrós i Pérez; i del representant d’ICV-EUiA, Sr. Esteve; assistents presents en
el moment de la votació i que literalment diu:
CINQUÈ.- Fer arribar els acords al Consell de Ciutat, al Congrés dels Diputats i al
Senat, al Govern de l’Estat espanyol, al Govern de la Generalitat de Catalunya,
així com a la Presidència de la Unió Europea.

No obstant la votació per separat dels acords, aquesta moció ha estat rebutjada
pel Ple de l’Ajuntament.
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MOCIÓ 28.- PER QUE L’AJUNTAMENT DE L’HOSPITALET S’ADHEREIXI A LA
CAMPANYA PER DECLARAR LA CIUTAT COM A “VILA GROGA”.
Atès que portem temps suportant retallades en l'Educació Pública a causa de la crisi
econòmica, que afecten la qualitat d'aquesta.
Atès a les mesures presses tant pel govern de la Generalitat com el de l’estat que
han significat retallades en aportacions a les escoles bressol municipals, la
disminució de beques de menjador, amb el que pot arribar a representar en la nutrició
de molts dels que deixen de rebre-les, l'aplicació del 21% d'IVA en el material escolar,
l'augment de les taxes universitàries, el pagament de la matrícula en Formació
Professional Superior, la reducció de plantilles del personal docent al no cobrir en la
majoria de les ocasions les baixes des del primer dia, que pot arribar fins a mig mes
en el cas de la secundària i batxillerat, l'augment de ràtios, el tancament d'escoles, la
recent reforma de la llei d'educació amb la LOMCE del Ministeri d'Educació per citar
algunes d’aquestes mesures.
Atès que tot plegat redueix la qualitat en l'Educació Pública i a més agreuja la situació
econòmica de moltes famílies com és en el cas de les escoles bressol, on es veuen
augmentades les quotes, en no poder cobrir molts ajuntaments la part que deixa de
donar la Generalitat degut a les retallades que aquest també pateixen. Com també
l'agreuja el cessament de les beques per a l'adquisició dels llibres de text, on els
Serveis Socials de l'Administració Local segueixen ajudant dins les seves possibilitats
i cada vegada els és més complicat, per la manca de recursos econòmics.
Atès que en l’actualitat, per part del Govern de l'Estat espanyol, es fa referència
constantment a la Constitució la qual en el seu desplegament jurídic recull, sota
l'empara del títol 1 a l'article 27 el següent:
ARTICLE 27
1. Tots tenen el dret a l'educació. Es reconeix la llibertat d'ensenyament.
2. L'educació tendirà al ple desenvolupament de la personalitat humana en el
respecte als principis democràtics de convivència i als drets i llibertats
fonamentals.
3. Els poders públics garanteixen el dret que assisteix els pares perquè els seus
fills rebin la formació religiosa i moral que estigui d'acord amb les seves
conviccions.
4. L'ensenyament bàsic és obligatori i gratuït.
5. Els poders públics garanteixen el dret de tots a l'educació, mitjançant una
programació general de l'ensenyament, amb participació efectiva de tots els
sectors afectats i la creació de centres docents.
6. Es reconeix a les persones físiques i jurídiques la llibertat de creació de
centres docents, dins del respecte als principis constitucionals.
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7. Els professors, els pares i si escau els alumnes intervindran en el control i
gestió de tots els centres sostinguts per l'Administració amb fons públics, en
els temes que la llei estableixi.
8. Els poders públics inspeccionaran i homologaran el sistema educatiu per
garantir el compliment de les lleis.
9. Els poders públics ajudaran als centres docents que reuneixin els requisits
que la llei estableixi.
10. Es reconeix l'autonomia de les Universitats, en els temes que la llei estableixi.
Atès que també a l'Estatut d'Autonomia de Catalunya a l'apartat de drets i deures en
l'àmbit de l'educació, en l'article 21 es diu:
1. Totes les persones tenen dret a una educació de qualitat i a accedir-hi en
condicions d'igualtat. La Generalitat ha d'establir un model educatiu d'interès
públic que garanteixi aquests drets.
2. Les mares i els pares tenen garantit, d'acord amb els principis establerts per
l'article 37.4, el dret que els assisteix per tal que llurs fills i filles rebin la
formació religiosa i moral que vagi d'acord amb llurs conviccions a les escoles
de titularitat pública, en les quals l'ensenyament és laic.
3. Els centres docents privats poden ésser sostinguts amb fons públics d'acord
amb les que determinen les lleis, per tal de garantir els drets d'accés en
condicions d'igualtat i a la qualitat de l'ensenyament.
4. L'ensenyament és gratuït en totes les etapes obligatòries i en els altres nivells
que s'estableixin per llei.
5. Totes les persones tenen dret a la formació professional i a la formació
permanent, en els termes que estableixen les lleis.
6. Totes les persones tenen dret a disposar, en els termes i les condicions que
estableixen les lleis, d'ajuts públics per a satisfer els requeriments educatius i
per a accedir en igualtat de condicions als nivells educatius superiors, en
funció de llurs recursos econòmics, aptituds i preferències.
7. Les persones amb necessitats educatives especials tenen dret a rebre el
suport necessari que els permeti accedir al sistema educatiu, d'acord amb el
que estableixen les lleis.
8. Els membres de la comunitat educativa tenen dret a participar en els
assumptes escolars i universitaris en els termes que estableixen les lleis.
Atès que l’Estatut de Catalunya pel que fa a la llengua pròpia de Catalunya a l'article
35 es diu:
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Article 35. Drets lingüístics en l'àmbit de l'ensenyament
1. Totes les persones tenen dret a rebre l'ensenyament en català, d'acord amb el
que estableix aquest Estatut. El català s'ha d'utilitzar normalment com a llegua
vehicular i d'aprenentatge en l'ensenyament universitari i en el no universitari.
2. Els alumnes tenen dret a rebre l'ensenyament en català en l'ensenyament no
universitari. També tenen el dret i el deure de conèixer amb suficiència oral i
escrita el català i el castellà en finalitzar l'ensenyament obligatori, sigui quina
sigui llur llengua habitual en incorporar-se a l'ensenyament. L'ensenyament
del català i el castellà ha de tenir una presència adequada en els plans
d'estudis.
3. Els alumnes tenen dret a no ésser separats en centres ni en grups classe
diferents per raó de llur llengua habitual.
4. Els alumnes que s'incorporen més tard de l'edat corresponent al sistema
escolar de Catalunya gaudeixen del dret a rebre un suport lingüístic especial
si la manca de comprensió els dificulta seguir amb normalitat l'ensenyament.
5. El professorat i l'alumnat dels centres universitaris tenen dret a expressar-se,
oralment i per escrit, en la llengua oficial que elegeixin.

Atès que al no tenir en compte en moltes ocasions, ni per part del Govern de l'Estat
espanyol ni per part del Govern de Catalunya els articles 27 i 21 respectivament, els
diferents sectors de la Comunitat Educativa, famílies, docents, estudiants, PAS, s’han
unit creant plataformes i moviments en defensa de l'Educació Pública de Qualitat.
Atès que l’Assemblea Groga a Catalunya i Marea Verde a la resta de l'Estat, són els
nostres punts de trobada. Per la qual cosa cada dimecres la Comunitat Educativa,
portem la samarreta groga en defensa de l'Educació Pública de Qualitat.
Atès que des de les citades plataformes s’ha posat en marxa la campanya “Vila
Groga” amb la que es pretén que els municipis manifestin a favor d’una educació
pública de qualitat i en contra de les mesures de retallades i legislació restrictiva que
s’estan aplicant.
El Grup Polític d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa proposa
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 el punt PRIMER amb 13 vots favorables dels representants del
PSC-PM, Srs/es. Marín, Belver, Perea, Bonals, Fernández, García, Castro,
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Graells, Bermudo, Husillos, Sariñena i Alcázar; i del representant d’ICV-EUiA, Sr.
Esteve; amb 9 vots en contra dels representants del PP, Srs/es. del Río, Alonso,
Esplugas, Bas i Cañizares; i dels representants de CiU, Srs/es. Borràs, Clar,
Monrós i Pérez; i amb 2 vots d’abstenció dels representants de PxC, Srs.
Ordóñez i Sánchez; assistents presents en el moment de la votació i que
literalment diu:
PRIMER.- Que l’Ajuntament se sumi a la campanya “Vila Groga” com a part que
és de la Comunitat Educativa i administració més propera i coneixedora de la
ciutadania a la defensa del model públic d'Educació, declarant la ciutat de
l’Hospitalet “Vila Groga”

b) Ha estat aprovat el punt SEGON amb 13 vots favorables dels representants del
PSC-PM, Srs/es. Marín, Belver, Perea, Bonals, Fernández, García, Castro,
Graells, Bermudo, Husillos, Sariñena i Alcázar; i del representant d’ICV-EUiA, Sr.
Esteve; amb 7 vots d’abstenció dels representants del PP, Srs/es. del Río,
Alonso, Esplugas, Bas i Cañizares; i dels representants de PxC, Srs. Ordóñez i
Sánchez; i amb 4 vots en contra dels representants de CiU, Srs/es. Borràs, Clar,
Monrós i Pérez; assistents presents en el moment de la votació i que literalment
diu:
SEGON.- Que l’Ajuntament acompanyi, com ha estat fent fins ara, als moviments
socials en les seves reivindicacions enfocades a aconseguir una Educació
Pública de Qualitat.
c) Ha estat aprovat el punt TERCER amb 22 vots favorables dels representants del
PSC-PM, Srs/es. Marín, Belver, Perea, Bonals, Fernández, García, Castro,
Graells, Bermudo, Husillos, Sariñena i Alcázar; dels representants del PP, Srs/es.
del Río, Alonso, Esplugas, Bas i Cañizares; dels representants de CiU, Srs/es.
Borràs, Clar, Monrós i Pérez; i del representant d’ICV-EUiA, Sr. Esteve; i amb 2
vots d’abstenció dels representants de PxC, Srs. Ordóñez i Sánchez; assistents
presents en el moment de la votació i que literalment diu:
TERCER.- Reclamar a totes les administracions supramunicipals l'acompliment
en matèria d'educació de les respectives lleis fonamentals, com són la Constitució
i l'Estatut.
d) Ha estat aprovat el punt QUART amb 17 vots favorables dels representants del
PSC-PM, Srs/es. Marín, Belver, Perea, Bonals, Fernández, García, Castro,
Graells, Bermudo, Husillos, Sariñena i Alcázar; dels representants de CiU, Srs/es.
Borràs, Clar, Monrós i Pérez; i del representant d’ICV-EUiA, Sr. Esteve; amb 5
vots en contra dels representants del PP, Srs/es. del Río, Alonso, Esplugas, Bas i
Cañizares; i amb 2 vots d’abstenció dels representants de PxC, Srs. Ordóñez i
Sánchez; assistents presents en el moment de la votació i que literalment diu:
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QUART.- Manifestar el compromís, d'acord amb el nostre estatut, en la defensa
d'una educació pública, laica, catalana i inclusiva com a mitjà per formar a infants,
joves i ciutadania en general en igualtat de condicions.
e) Ha estat aprovat el punt CINQUÈ amb 22 vots favorables dels representants del
PSC-PM, Srs/es. Marín, Belver, Perea, Bonals, Fernández, García, Castro,
Graells, Bermudo, Husillos, Sariñena i Alcázar; dels representants del PP, Srs/es.
del Río, Alonso, Esplugas, Bas i Cañizares; dels representants de CiU, Srs/es.
Borràs, Clar, Monrós i Pérez; i del representant d’ICV-EUiA, Sr. Esteve; i amb 2
vots d’abstenció dels representants de PxC, Srs. Ordóñez i Sánchez; assistents
presents en el moment de la votació i que literalment diu:
CINQUÈ.- Donar trasllat dels acords al Departament d’Ensenyament, al Ministerio
de Educación Cultura y Deporte, als grups polítics del Parlament de Catalunya, al
Consell Educatiu de Ciutat i al conjunt de centres educatius i AMPA de la ciutat.

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.

PLATAFORMA PER CATALUNYA
En relació amb les mocions presentades pel grup municipal de Plataforma per
Catalunya número 29, es produeixen les intervencions següents:

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, Sr. Ordóñez.

SR. ORDÓÑEZ
Gracias Sra. Alcaldesa. Bueno, después de estas mociones que nos han traído
algunos grupos para solventar el mundo, nosotros traemos una moción que lo que
puede aportarnos realmente a la ciudad, es recuperar un dinero que se ha pagado
injustamente o en este caso, ilegalmente.
Tenemos una Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que lo que hizo
fue tumbar el llamado céntimo sanitario, que era el recargo al consumo de
hidrocarburos y, bueno, hemos visto que esta Sentencia lo que nos dice es que la
finalidad del impuesto no era proteger nada, sino simplemente era una medida
recaudatoria para financiar costes en sanidad y en educación.
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Esta Sentencia lo que hace es abrirnos las puertas a que los afectados lleven a cabo
reclamaciones, para que se les abone el dinero que ha sido pagado. Tenemos que
tener en cuenta que la prescripción es de cuatro años, por tanto, lo que se tiene que
hacer en estas reclamaciones es hacerlas con la máxima celeridad.
Más allá de que afecte a ciudadanos particulares o a pequeñas y medianas empresas
que son quizás quienes tengan los comprobantes, los justificantes de pago, los que
los tenemos que tener, en este caso, son los ayuntamientos y, en este caso, el
Ayuntamiento de Hospitalet. Pensemos que muchas cosas que pagamos, mucho
tema de los hidrocarburos, pues bueno, se utiliza, en este caso, en los vehículos de
policía local, se utiliza en brigadas de limpieza, se utiliza en vehículos que prestan
servicios municipales
Por tanto, nosotros lo que solicitamos es que al menos se haga un estudio para
presentar, eso sí, con la máxima celeridad posible, un estudio para que podamos
reclamar, con las facturas que tengamos, todo lo pagado de más, todo ese céntimo
sanitario ilegalmente aplicado, para que sea devuelto a la ciudad de Hospitalet.
En este caso, bueno, sería, más o menos, desde junio del 2010, y lo que sí tenemos
que también tener en cuenta es que las anteriores al 2010, pese a haber prescrito, se
pueden reclamar igualmente, no a través de un proceso de ingresos indebidos, sino a
través de una acción de responsabilidad patrimonial del Estado, o sea, lo que quiere
decir más que nada que exijamos una indemnización.
Por eso, bueno, retocamos la moción, más que presentar con la máxima celeridad, es
estudiar la presentación de este informe y si es posible hacerlo, pero eso sí, lo que
pedimos es que sea con la máxima celeridad, para que no vayan prescribiendo más
facturas.

SRA. ALCALDESSA
Pel posicionament, Sr. Salmerón.

SR. SALMERÓN
Sí, gràcies Sra. Alcaldessa. Bé, per raons de sobres conegudes i argumentades, el
grup d’Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra Unida i Alternativa votarà en contra de
la moció, no pel seu contingut, evidentment,

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, gràcies, per part de Convergència i Unió.
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SRA. BORRÀS
Tenim un petit problema ¿podem quedar els últims per fer la nostra intervenció, Sra.
Alcaldessa?

SRA. ALCALDESSA
Home, no...

SRA. BORRÀS
És una sol·licitud que faig, no?

SRA. ALCALDESSA
Jo crec que l’ordre dels grups...

SRA. BORRÀS
Sí, sé quin és l’ordre del grup, tenim un problema, no tinc el document en aquests
moments aquí i preferiria poder intervenir quan el tingués, és simplement això.

SRA. ALCALDESSA
Si per part de la resta de grups estan d’acord.

SRA. BORRÀS
És un tema tan humà com aquest “fallo”.

SRA. ALCALDESSA
Sr. del Río, té algun inconvenient? Molt bé, doncs té la paraula.

SR. DEL RÍO
Bueno, en tanto que es un estudio, nosotros votamos a favor de la moción.
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SRA. ALCALDESSA
D’acord, per part del Sr. Belver.

SR. BELVER
Sí, nosaltres també votarem favorablement, encara que ja hem començat a treballar
una mica en el tema, a veure de què estàvem parlant, perquè estem parlant, és un
cèntim que hauríem de reclamar, fer tota la tramitació administrativa, d’un període
determinat que ja hem agafat d’aquest temps, revisant 6.000 rebuts, podríem
demanar un retorn aproximat de 3.000 euros, jo ho dic, perquè després hem de veure
allò del farcit i el pollastre, perquè fer tota una tramitació per acabar demanant 5.000
euros, 6.000 euros, i haver de tramitar 20.000 documents comptables , doncs
segurament ens sortirà més car la tramitació que el que ens haurien de retornar, però
ho estem mirant i per això votem favorablement. Ho estem mirant, però ja els hi dic
que en un primer avanç, la primera xifra que ens donava era això, revisant 6.000, en
concret és del servei de guàrdia urbana, hem revisat 6.000, hem mirat i tenim 6.000
rebuts amb la mitjana de consum, pel preu que hi havia en aquell moment, hem
esbrinat els litres, a aquells litres els hi hem posat un cèntim i de 6.000 rebuts
podríem, amb aquesta hipòtesi, demanar el retorn de 3.000 euros, per tant, veiem fins
a on arribem.

SRA. ALCALDESSA
Sra. Borràs, malgrat que hem estat generosos per part de tothom...

SRA. BORRÀS
Cosa que agraïm com a grup polític.

SRA. ALCALDESSA
No sé si ha arribat a temps el document.

SRA. BORRÀS
No ha arribat, però és igual, ens posicionarem igualment, ho haguéssim fet millor amb
el paper al davant, res més. Mirin, aquest és un tema que va ser ja controvertit en el
moment de la seva instauració, va haver-hi, vaja, va haver-hi polèmica, i per tant, va
ser un tema complicat. Després van haver-hi governs nous, també s’ha de dir, va ser
un govern en concret qui ho va dur a terme, però després van haver-hi governs nous
que no ho van retirar i, per tant, en aquest sentit, una mica tothom ha quedat atrapat,
podríem dir, en aquest tema. Ara, també és veritat que el fet de demanar allò que en
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temps anteriors es pagués, es retorni, en aquests moments és complex, com aquí es
deia, per part de tots. El que sí és cert és que aquí es demana simplement que hi
hagi un estudi i, per tant, que es miri si val la pena fer aquesta sol·licitud, l’esforç que
també representa per aquesta casa fer-ho i, per tant, doncs votarem favorablement i
més endavant si hem de fer algun altre posicionament sobre un tema més concret,
doncs ja afinaríem més allò que és més convenient. Gràcies.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, gràcies, no sé si el Sr. Ordóñez vol afegir alguna cosa.

SR. ORDÓÑEZ
Bien, para empezar, pues agradecer la posición de los grupos políticos, es cierto,
Sra. Borràs, que fue un tema controvertido y que hubo un gobierno, hubo otro, pero
bueno, lo importante es que hay una Sentencia que ha tirado para atrás eso.
Entendimos que era lógico cuando nosotros presentamos la moción que la, digamos,
la “esmena” que hicieron de decir que fuese un estudio, lo único que pedimos es que
se haga con una cierta celeridad y que entonces veamos la viabilidad de ello.
Y, para acabar, pues bueno, como no podía ser otra cosa, pues mire señor portavoz
de Iniciativa, otro reflejo de lo que es el sectarismo es lo que ustedes acaban de
hacer, anteponer su sectarismo al bien de esta ciudad.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, jo l’únic que voldria afegir, se ha posicionado el grupo socialista, estamos de
acuerdo en hacer el estudio, lo único que quiero matizar es una frase que usted ha
realizado al inicio, porque las facturas se pagaron legalmente, otra cosa es que con
posterioridad haya habido una Sentencia, haya habido una modificación y, por tanto,
ahora nos encontramos en una situación, pero las facturas se pagaron legalmente,
son facturas que existen, por lo tanto, no tengamos dudas, existen, tenemos las
facturas, tenemos los recibos y es un tema de análisis de lo que estamos
comentando en el Pleno si, en fin, desde un punto de vista jurídico, desde un punto
de vista de revisión, de lo que significa revisar estos, bueno, no sabemos si son
6.000, esos son los correspondientes a guardia urbana, en el cómputo de toda la
administración pueden ser el doble, posiblemente, no lo tenemos todavía
cuantificado, y veamos también de qué estamos hablando. Por tanto, estamos
dispuestos y yo agradezco, en este caso, que se haya modificado la moción inicial,
para que se pueda, previamente a tomar la decisión, hacer este análisis y este
estudio que haremos de una forma rápida, por tanto, en ese sentido, estamos de
acuerdo en que este tipo de decisiones no las podemos alargar en el tiempo.

Tancat el debat se sotmet a votació la moció número 29; adoptant-se els següents
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acords:

MOCIÓ 29.- PER DEMANAR EL REINTEGRAMENT DEL CÈNTIM SANITARI A
L’AJUNTAMENT.
Es dóna compte de la moció que es transcriu seguidament, i sotmesa a votació
s'aprova amb 23 vots favorables dels representants del PSC-PM, Srs/es. Marín,
Belver, Perea, Bonals, Fernández, García, Castro, Graells, Bermudo, Husillos,
Sariñena i Alcázar; dels representants del PP, Srs/es. del Río, Alonso, Esplugas, Bas
i Cañizares; dels representants de CiU, Srs/es. Borràs, Clar, Monrós i Pérez; i dels
representants de PxC, Srs. Ordóñez i Sánchez; i amb 2 vots en contra dels
representants d’ICV-EUiA, Srs/es Salmerón i Esteve; assistents presents en el
moment de la votació, adoptant-se els acords que figuren en la seva part dispositiva:

Atès que a Espanya s’han gravat els hidrocarburs amb un impost il·legal durant 10
anys. El passat mes de febrer el Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) va
tombar l’anomenat cèntim sanitari, un recàrrec al consum d’hidrocarburs aprovat per
llei l’any 2.001 per finançar la sanitat que va recaptar indegudament més de 13.000
milions d’euros per a les arques públiques des que va entrar en vigor, l’1 de gener de
2.002, fins el 31 de desembre de 2.011, a falta de quantificar la xifra recaptada al llarg
de 2.012.
Vist l’incompliment de la Directiva Europea 92/12 en aplicació del cèntim sanitari. El
Tribunal de Justícia de la Unió Europea ha conclòs que l’article 3 d’aquesta directiva
ha d’interpretar-se en el sentit que s’oposa a que es pugui considerar que l’Impost
sobre les Vendes Minoristes de Determinats Hidrocarburs (IVMDH) persegueixi una
finalitat específica, ja que el citat impost, destinat a finançar l’exercici per les
comunitats autònomes de les competències transferides en matèria de sanitat i medi
ambient, no té per objecte, per sí mateix, garantir la protecció de la salut i del medi
ambient.
Atès que Catalunya, juntament amb altres 12 comunitats, va aplicar aquest gravamen
fins que l’any 2012 el Govern d’Espanya el va reformar per integrar-lo en l’impost
especial d’hidrocarburs. Tractant-se d’un impost estatal amb dos trams –la part
estatal i la part autonòmica- Catalunya, en concret, va començar a implementar la
part autonòmica l’agost de 2004 amb un gravamen de 2,4 cèntims per litre de
carburant, i l’any 2.012 la Generalitat el va incrementar fins els 4,8 cèntims.
Atès que la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea obre les portes a
que els afectats duguin a terme reclamacions per tal que els siguin abonats els diners
que han pagat indegudament. L’article 66 de la Llei Tributària estableix que el dret a
demanar el reemborsament d’un impost cobrat indegudament per Hisenda prescriu
als quatre anys, i per tant, com a mínim el contribuent pot reclamar l’import dels
quatre anys anteriors a la sol·licitud. Això implica que les reclamacions s’han de
presentar amb la màxima celeritat possible perquè com més avança el temps, l’import
que es pot reclamar és menor. A dia d’avui es poden sol·licitar directament emparant-
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se en el citat article aquelles quantitats dipositades entre juny de 2010 –és a dir,
contant 4 anys des de la data de prescripció- i finals de 2012, moment a partir del
qual l’IVMDH va quedar sense efecte en haver quedat integrat a l’Impost Especial
d’Hidrocarburs, la vigència de la qual, des de l’1 de gener de 2013, compleix amb la
legislació comunitària.
Atès que l’Ajuntament ha corregut amb les despeses d’hidrocarburs – que inclou la
gasolina, el gasoil, el fueloil i el querosè no utilitzat com a combustible de calefacciónecessaris per al funcionament de les unitats motoritzades i vehicles de la Policia
Local, brigades de neteja i altres vehicles que presten serveis municipals.
Vist l’efecte retroactiu de la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea,
que permetrà reclamar el reintegrament de les quantitats indegudament abonades
des del juny de 2010 fins al desembre de 2012. Les anteriors a l’any 2010, malgrat
haver prescrit, es podran reclamar igualment, no a través del procés d’ingressos
indeguts, sinó a través d’una acció de responsabilitat patrimonial de l’Estat, és a dir,
exigint una indemnització.
És per això que el Grup Municipal de Plataforma per Catalunya sol·licita al ple
l'adopció dels següents acords:
Primer.- Estudiar la presentació, amb la màxima celeritat possible, d’un escrit en
forma d’instància en nom d’aquest Ajuntament a l’oficina d’Hisenda corresponent,
adreçada a la secció d’impostos especials i altres tributs, aportant els rebuts que
acreditin el pagament de factures en concepte d’hidrocarburs entre juny de 2.010 i
desembre de 2012 on es detallin els litres i la quantitat abonades, al·ludint a la
il·legalitat posada de manifest pel TJUE, per reclamar el reintegrament dels diners
abonats indegudament en concepte de cèntim sanitari i els interessos de demora
corresponents.
Segon.- Instar Hisenda, si s’escau, a fer el reintegrament dels diners cobrats
indegudament i ja prescrits en concepte de cèntim sanitari, i en cas que
l’Administració tombi la reclamació, iniciar les accions legals oportunes per reclamar
la devolució i els respectius interessos de demora.
Tercer.- Informar els veïns del municipi sobre la possibilitat que tenen, com a
particulars, de sol·licitar l’abonament del cèntim sanitari i oferir-los la informació i
assessorament necessaris per trametre la reclamació corresponent a través de
l’OMIC.

PRECS I PREGUNTES

a) Respostes prorrogades a preguntes de Plens anteriors.
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CONVERGÈNCIA I UNIÓ
•

En relació amb la pregunta presentada pel grup municipal de Convergència i
Unió, RGE número 17190, de 16 d’abril de 2014, consta a la Secretaria General
còpia de la resposta per escrit, efectuada per la Coordinadora del Gabinet de
l’Alcaldia, Sra. Mari García-Calvillo, que literalment diu:
“Senyora, senyor
Respecte a la pregunta que veu presentar en el Registre General d’Entrada
d’aquest Ajuntament, amb número 17190 de data 16 d’abril de 2014 i, segons el
que disposa l’article 55 Reglament Orgànic del Ple a efectes de què fos
contestada en el Ple Ordinari que es va celebrar el dia 29 d’abril de 2013, en
relació a “si es pensa dur a terme una campanya per tal de fomentar el civisme a
la ciutat” i de la qual es va demanar ajornament.
Us adjunto informe de la Cap de Servei d’Imatge Corporativa i Relacions Externes
per donar resposta a la pregunta.
Ben atentament,”
“Informe que s’emet en resposta a l’escrit presentat, amb data 16 d’abril de 2014,
per la portaveu del grup polític de CiU, senyora Meritxell Borràs i Solé, pel que fa
a la pregunta amb número de registre 0703, en què sol·licita conèixer si aquest
ajuntament te previst dur a terme una campanya per tal de fomentar el civisme a
L'Hospitalet.
En aquest sentit dir, en primer lloc, que aquesta institució tenia ja planificada per
aquest any 2014, una campanya publicitària de civisme i convivència -associada
als temes de neteja- al voltant de les festes majors d'aquest municipi així com
dels mesos d'estiu, període en què la ciutadania fa un major ús de l'espai públic.
La campanya es va llançar el passat dilluns 26 de maig i durarà fins el diumenge
14 de setembre.
Aquesta iniciativa s’adreça als ciutadans que no embruten, que són la gran
majoria, i alhora, demana la necessària col·laboració a la minoria de ciutadans
que encara mantenen actituds incíviques. Amb l’eslògan Tan net és qui neteja
molt com qui embruta poc i Ara et toca a tu.L’Hospitalet, ben net, mostra una sèrie
d’actituds incorrectes que cal corregir.
Aquesta campanya de conscienciació, consta de materials de publicitat exterior —
banderoles, oppi's, muppi's, columnes, torretes i tanques publicitàries—; anuncis
a les parades de L’Hospitalet de les línies L1 i L5 del Metro; insercions a mitjans
de comunicació; cubs volumètrics promocionals als espais centrals d'activitat de
les festes majors i l’edició de 120.000 fullets.
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La campanya compta també amb la col·laboració directe dels comerciants en el
marc del programa Botigues al carrer.
Paral·lelament a aquesta campanya, l’Ajuntament disposa de diversos materials
divulgatius de reforç ordinari d'ús de l'àrea gestora que volen incidir en unes
temàtiques molt concretes com són la recollida dels excrements dels gossos, el
respecte del descans dels veïns i la bona convivència a les comunitats.
S'adjunten materials.
Per últim, manifestar que amb l'objectiu de fer partíceps als diferents agents
socials del municipi de les diferents accions comunicacionals que l'Ajuntament ha
impulsat, aquestes s'han presentat tant a la Taula de convivència, civisme i valors
del projecte estratègic l'h on. El futur per endavant així com s'està fent en els
diferents consells de districte dels barris.
I, perquè així consti, i als efectes oportuns, signo aquest informe.”
b) Preguntes i respostes que s’han formulat en temps i forma.

Per part dels regidors del Grup Polític del Partit Popular, d’acord amb el que disposa
l’article 55.4 del Reglament Orgànic del Ple, s’han formulat en temps i forma 12
preguntes per escrit que han tingut entrada en el Registre General els dies 28 de
maig i 3, 5, 6, 10, 11 i 12 de juny de 2014 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. 24054, de 28 de maig de 2014.
“El grup municipal del Partit Popular de Catalunya en virtut de l’article 55 del
Reglament del Ple, presenta al registre la següent pregunta per a que sigui
contestada el proper ple del dia 27 de juny de 2014.
Solicitamos conocer cuántas fotografías de la Sra. Alcaldesa han aparecido en el
“Diari de l’Hospitalet” desde junio de 2011 hasta mayo de 2014.”

En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup municipal del Partit Popular,
consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada per la
Coordinadora del Gabinet de l’Alcaldia, Sra. Mari Garcia-Calvillo, que literalment diu:
“Senyor,
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Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre General d’Entrada d’aquest
Ajuntament, amb número 24054, de data 28 de maig de 2014 i, segons el que
disposa l’article 55 Reglament Orgànic del Ple a efectes de què sigui contestada en el
Ple Ordinari del dia 27 de juny de 2014, en relació a “conèixer quantes fotografies de
la Sra. Alcaldessa han aparegut al Diari L’Hospitalet des de juny de 2011 fins a maig
de 2014”.
Per donar resposta a la mateixa, em plau adjuntar-vos informe de l’assessora tècnica
de Mitjans de Comunicació.
Ben atentament,”
“INFORME
Informe que s’emet en resposta a la pregunta presentada amb data 28 de maig
d’enguany i número de registre de l’Alcaldia 0909, per Senén Cañizares Martín,
regidor del Grup Municipal del PPC a l’Ajuntament de l'Hospitalet.
Tots els exemplars del Diari L’H figuren a l’apartat d’hemeroteca del Diari L’H al web
www.lhdigitalcat i podem consultar la informació que sol·liciten en cada una de les
edicions.
Atentament,”

2.- RGE núm. 25061, de 3 de juny de 2014.
“El grup municipal del Partit Popular de Catalunya en virtut de l’article 55 del
Reglament del Ple, presenta al registre la següent pregunta per a que sigui
contestada el proper ple del dia 27 de juny de 2014.
El pasado 29 de abril el Mossén de la Parroquia de Sanfeliu presentó una instancia
solicitando autorización para realizar una procesión en la Vía Pública el 18 de mayo.
Solicitamos conocer los motivos por los que se denegó esa autorización.”

En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup municipal del Partit Popular,
consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada pel Tinent
d’Alcalde de l’Àrea de Seguretat, Convivència i Civisme, Sr. Alfons Bonals i Florit, que
literalment diu:
“Senyor,
Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre General d’entrada amb
numero 25061 i de data 03/06/2014, i 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 proper dia 27/06/2014 en relació a: “El pasado 29 de abril el Mossén
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de la Parroquia de Sanfeliu presentó una instancia solicitando autorización para
realizar una procesión en la Via Pública el 18 de mayo..”
Resposta:
Informar que aquesta processo es el primer cop que es demana a la ciutat de
l’Hospitalet. Es una processo que en el recorregut que s’indica afecta a diversos vials
articulars del barri de San Feliu i per tant es faria necessària la presencia de Guardia
Urbana, així com possiblement la retirada de vehicles estacionats i/o la senyalització
prèvia dels espais del recorregut.
Com a criteri general de l’Ajuntament està la limitació d’activitats en la via publica,
per la seva repercussió sobre els espais veïnals i els seus residents; així com pels
recursos de la Guardia Urbana que s’han de destinar. De processons en la ciutat
s’han demanat moltes, per part de totes les confessions que tenen centres a
l’Hospitalet i inclòs algunes que no en tenen seu, la contesta ha estat per totes
idèntica i es la següent:
Aquelles activitats processionals o no del tipus religiós preferentment s’han de
derivar a espais privats, excepte aquelles que tradicionalment es venen realitzant en
la ciutat i estan arrelades en el costumari veïnal. Per tant l’activitat que es demanava
de la Parròquia de la Immaculada Concepció s’ha conclòs no autoritzar-la, degut als
criteris exposats anteriorment.
Ben atentament,”
3.- RGE núm. 25062, de 3 de juny de 2014.
“El grup municipal del Partit Popular de Catalunya en virtut de l’article 55 del
Reglament del Ple, presenta al registre la següent pregunta per a que sigui
contestada el proper ple del dia 27 de juny de 2014.
Segons informe “Sobre Condicions Laborals” de CCOO enregistrat a La Farga el 31
de juliol de 2013 amb número d’entrada 3073, on es manifesten gran nombre de
deficiències i riscos del recinte del pàrking i depòsit de Les Planes sol•licitem conèixer
:
123-

Si te coneixement l’equip de govern d’aquest informe.
Quin tipus d’actuacions s’ha previst realitzar per eliminar aquests problemes
Dates aproximades d’execució d’aquestes millores.”

En relació amb la aquesta pregunta presentada pel grup municipal del Partit Popular,
consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada pel Tinent
d’Alcalde de l’Àrea d’Espai Públic, Urbanisme i Sostenibilitat, Sr. Francesc J. Belver
Valles, que literalment diu:
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“Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre d’entrada d’aquest
Ajuntament amb número 25.062 i data 3 de juny de 2014, segons el que disposa
l’article 55 Reglament Orgànic del Ple a efectes de què sigui contestada en el Ple
Ordinari que se celebrarà el proper dia 27 de juny de 2014, en relació amb els
problemes exposats en informe de CCOO del 31/07/2013 sobre deficiències i riscos
del recinte del pàrquing i dipòsit de Les Planes, us comunico que en aquesta Àrea,
fins a l’arribada d’aquesta pregunta de PLE, no se’n tenia cap coneixement, de
l’informe esmentat.”
4.- RGE núm. 25402, de 5 de juny de 2014.
“El grup municipal del Partit Popular de Catalunya en virtut de l’article 55 del
Reglament del Ple, presenta al registre la següent pregunta per a que sigui
contestada el proper ple del dia 27 de juny de 2014.
En relación con la problemática en torno al P.M. Bellvitge solicitamos tener acceso al
escrito de personación en la causa presentado por este ayuntamiento al juzgado.”

En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup municipal del Partit Popular,
consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada pel Regidor
d’Esports i Joventut, Sr. Cristian Alcázar Esteban, que literalment diu:
“Respecto a la pregunta que presentó en el Registro General de Entrada de este
Ayuntamiento, con el número 25402 de fecha 5 de junio, y según lo que dispone el
artículo 55 Reglamento Orgánico del Pleno a efectos de que sea contestada en el
Pleno Ordinario que se celebrarà el próximo día 27 de junio de 2014, os informo lo
siguiente:
Visto que más que una pregunta, lo que usted formula es una petición de acceso al
escrito de personación en la causa, referente al P.M.BELLVITGE, por este
ayuntamiento al juzgado y que forma parte de un expediente, le remito a los servicios
jurídicos del ayuntamiento al efecto de que pueda solicitar día y hora para revisar
dicho expediente.
Por otra parte, tramito copia de su petición a fin de que los servicios jurídicos del
ayuntamiento sean conocedores de la misma.
Sin otro particular y esperando haber dado respuesta a su solicitud de información,
reciba un cordial saludo.”
5.- RGE núm. 25548, de 5 de juny de 2014.
“El grup municipal del Partit Popular de Catalunya en virtut de l’article 55 del
Reglament del Ple, presenta al registre la següent pregunta per a que sigui
contestada el proper ple del dia 27 de juny de 2014.

…/…

132

Conocer el número de frigoríficos recogidos por FCC desde el 2008 hasta la
actualidad.”

En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup municipal del Partit Popular,
consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada pel Tinent
d’Alcalde de l’Àrea d’Espai Públic, Urbanisme i Sostenibilitat, Sr. Francesc J. Belver
Valles, que literalment diu:
“Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre d’entrada d’aquest
Ajuntament amb número 25.548 i data 5 de juny de 2014, segons el que disposa
l’article 55 Reglament Orgànic del Ple a efectes de què sigui contestada en el Ple
Ordinari que se celebrarà el proper dia 27 de juny de 2014, en relació amb número de
frigorífics recollits per FCC des del 2008, us comunico que des del 2008 fins el 20 de
juny de 2014 l’empresa FCC ha recollit 35.816 frigorífics.”
6.- RGE núm.25761, de 6 de juny de 2014.
“El grup municipal del Partit Popular de Catalunya en virtut de l’article 55 del
Reglament del Ple, presenta al registre la següent pregunta per a que sigui
contestada el proper ple del dia 27 de juny de 2014.
Sobre la última campaña municipal para recordar a la ciudadanía la Ordenanza del
Civismo y la Convivencia, y respecto a las banderolas que se han colocado por la
ciudad solicitamos conocer:
-

Cuántas banderolas se han colocado
Qué empresa las ha producido
Qué empresa las ha colocado
Coste de la producción
Coste de la colocación”

En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup municipal del Partit Popular,
consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada per la
Coordinadora del Gabinet de l’Alcaldia, Sra. Mari Garcia-Calvillo, que literalment diu:
“Senyor,
Respecte a les preguntes que heu presentat en el Registre General d’Entrada
d’aquest Ajuntament, amb números 25761, de data 6 de juny de 2014, 26230 de data
10 de juny de 2104, 26564 de data 11 de juny de 2014 i, segons el que disposa
l’article 55 Reglament Orgànic del Ple a efectes de què siguin contestades en el Ple
Ordinari del dia 27 de juny de 2014, en relació a “l’ordenança de Civisme i
Convivència”.
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Dir-vos que es necessari sol·licitar prorroga de l’esmentada pregunta per recavar la
informació necessària.
Ben atentament,”
7.- RGE núm.26230, de 10 de juny de 2014.
“El grup municipal del Partit Popular de Catalunya en virtut de l’article 55 del
Reglament del Ple, presenta al registre la següent pregunta per a que sigui
contestada el proper ple del dia 27 de juny de 2014.
Sobre la última campaña municipal para recordar a la ciudadanía la Ordenanza del
Civismo y la Convivencia, y respecto a los folletos que se han repartido por la ciudad
solicitamos conocer:
-

Cuántas unidades se han realizado
Qué empresa los ha producido
Destinatarios de los folletos
Coste de la producción
Coste de la distribución”

Aquesta pregunta presentada pel grup municipal del Partit Popular, es va respondre
per la Coordinadora del Gabinet de l’Alcaldia, Sra. Mari Garcia-Calvillo, per escrit de
data 27 de juny de 2014 i així consta literalment transcrit com a resposta a la
pregunta número 6, RGE 25.761 de 6 de juny de 2014.
8.- RGE núm. 26564, d’11 de juny de 2014.
“El grup municipal del Partit Popular de Catalunya en virtut de l’article 55 del
Reglament del Ple, presenta al registre la següent pregunta per a que sigui
contestada el proper ple del dia 27 de juny de 2014.
Sobre la última campaña municipal para recordar a la ciudadanía la Ordenanza del
Civismo y la Convivencia, y respecto a los carteles que se han colocado por la ciudad
solicitamos conocer:
Cuántas carteles se han distribuido por los diferentes soportes de publicidad
de exterior en el metro (OPIS, MUPIS, y paneles digitales).
Qué empresa los ha producido
Coste de la producción”

Aquesta pregunta presentada pel grup municipal del Partit Popular, es va respondre
per la Coordinadora del Gabinet de l’Alcaldia, Sra. Mari Garcia-Calvillo, per escrit de
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data 27 de juny de 2014 i així consta literalment transcrit com a resposta a la
pregunta número 6, RGE 25.761 de 6 de juny de 2014.
9.- RGE núm. 26968, de 12 de juny de 2014.
“El grup municipal del Partit Popular de Catalunya en virtut de l’article 55 del
Reglament del Ple, presenta al registre la següent pregunta per a que sigui
contestada el proper ple del dia 27 de juny de 2014.
Examinando la documentación de la Cuanta General 2013 hemos observado el pago
de diversas cantidades a Tecnocom Telecomunicaciones y Energía por lo que
solicitamos conocer qué tipo de servicios concretos ha prestado esta empresa ya que
el concepto que aparece es “servei suport desenvolupament aplicacions
informatiques””

En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup municipal del Partit Popular,
consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada per la Tinent
d’Alcalde de l’Àrea d’Hisenda i Recursos Generals, Sra. Mercè Perea Conillas, que
literalment diu:
“Senyor,
Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre General d’Entrada d’aquest
Ajuntament, amb número 26968 i data 12 de juny de 2014 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 27 de maig de 2014, en relació a:
“Examinado la documentación de la Cuenta General 2013 hemos observado el pago
de diversas cantidades a Tecnocom Telecomunicacions y Energía por lo que
solicitamos conocer qué tipo de servicios concretos ha prestado esta empresa ya que
el concepto que aparece es “servei suport desenvolupament aplicacions
informàtiques”.
Us indico que la informació sol·licitada està en la seu electrònica de la web municipal,
en el perfil del contractant.
Cordialment,”
10.- RGE núm.26969, de 12 de juny de 2014.
“El grup municipal del Partit Popular de Catalunya en virtut de l’article 55 del
Reglament del Ple, presenta al registre la següent pregunta per a que sigui
contestada el proper ple del dia 27 de juny de 2014.
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Solicitamos conocer el número de entradas vendidas y el importe obtenido de cada
una de las representaciones del teatro Joventut y del Auditori Barradas (desglosados
por espectáculos) del año 2013.”

En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup municipal del Partit Popular,
consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada pel Regidor
de Cultura, Sr. Jaume Graells Veguín, que literalment diu:
“Senyor,
Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre General d’Entrada d’aquest
Ajuntament, amb número 26969 i data 12 de juny de 2014, 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 27 de juny de 2014, en la que sol•licitaven conèixer el
número d’entrades venudes i l’import obtingut de cada una de les representacions del
teatre Joventut i de l’Auditori Barradas (desglossades per espectacles) de l’any 2013,
em plau adjuntar en fulls apart, el quadre amb la informació sol·licitada.
Cordialment,
(S’acompanya annex)”
11.- RGE núm. 26971, de 12 de juny de 2014.
“El grup municipal del Partit Popular de Catalunya en virtut de l’article 55 del
Reglament del Ple, presenta al registre la següent pregunta per a que sigui
contestada el proper ple del dia 27 de juny de 2014.
Respecte a les sancions als amos de gossos, aquesta Regidora i el seu Grup Polític
sol·licitem saber :
-

Quin tant per cent de sancions a amos de gossos es cobren?
Quin tant per cent de sancions a amos de gossos del 2012 s’han cobrat?
Quin tant per cent de sancions a amos de gossos del 2013 s’han cobrat?
Quin tant per cent de sancions a amos de gossos del 2014 s’han cobrat?”

En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup municipal del Partit Popular,
consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada per la Tinent
d’Alcalde de l’Àrea d’Hisenda i Recursos Generals, Sra. Mercè Perea Conillas, que
literalment diu:
“Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre General d’Entrada d’aquest
Ajuntament, amb número 26971 i data 12 de juny de 2014 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 27 de juny de 2014, en relació a:
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“Respecte a les sancions als amos de gossos, aquesta Regidoria i el seu Grup Polític
sol·licitem saber:
•
•
•
•

Quin tant per cent de sancions a amos de gossos es cobren?
Quin tant per cent de sancions a amos de gossos del 2012 s’han cobrat?
Quin tant per cent de sancions a amos de gossos del 2013 s’han cobrat?
Quin tant per cent de sancions a amos de gossos del 2014 s’han cobrat?.”

Dir-vos que es necessari sol·licitar prorroga de l’esmentada pregunta per recavar la
informació necessària.
Cordialment,”

12.- RGE núm. 26972, de 12 de juny de 2014.
“El grup municipal del Partit Popular de Catalunya en virtut de l’article 55 del
Reglament del Ple, presenta al registre la següent pregunta per a que sigui
contestada el proper ple del dia 27 de juny de 2014.
Respecte a les banderes que hi ha exposades al Saló de Plens, així com a la façana
de l’edifici de l’Ajuntament, aquesta Regidora i el seu Grup Polític sol·licitem saber :
Perquè no hi ha la bandera d’Europa, com a altres municipis?
No és obligatòria?
Encara que sigui optativa, es podria mostrar junt a les altres banderes, com a
altres municipis?”

En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup municipal del Partit Popular,
consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada per la
Coordinadora del Gabinet de l’Alcaldia, Sra. Mari Garcia-Calvillo, que literalment diu:
“Senyora,
Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre General d’Entrada d’aquest
Ajuntament, amb número 26972, de data 12 de juny de 2014 i, segons el que disposa
l’article 55 Reglament Orgànic del Ple a efectes de què sigui contestada en el Ple
Ordinari del dia 27 de juny de 2014, respecte a “les banderes que hi ha exposades
al Saló de Plens, així com a la façana de l’edifici de l’Ajuntament, sol•liciten saber
perquè no hi ha la bandera d’Europa”.
Dir-vos que es necessari sol·licitar prorroga de l’esmentada pregunta per recavar la
informació necessària.
Ben atentament,”
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Per part dels regidors del Grup Polític de Convergència i Unió, d’acord amb el que
disposa l’article 55.4 del Reglament Orgànic del Ple, s’han formulat en temps i forma
5 preguntes per escrit que han tingut entrada en el Registre General el dia 18 de maig
de 2014 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. 27877, de 18 de juny de 2014.
“Meritxell Borràs i Solé Portaveu del Grup Polític de Convergència i Unió a
l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat, d’acord amb allò que disposa l’article
55 del Reglament del Ple aprovat el 25 d’octubre de 2011, presenta al registre
general la següent pregunta per a que sigui contestada en el proper Ple del dia
27-06-2014.
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Atès l’augment de la venda de loteries il·legals aprofitant-se els grups delictius
organitzats de la conseqüència en part de la situació de crisi econòmica actual i les
necessitats de persones discapacitades i aturades.
Atès que aquest tipus de loteries il·legals és venuda en llocs de pública concurrència
com els entorns dels mercats i grans superfícies de la Ciutat sense cap tipus de
garantia per donar els premis promesos.
Vist que hi ha la percepció per part de la ciutadania de l’Hospitalet que aquesta
situació de venda ambulant e il·legal esta en augment .
PREGUNTA
PRIMER : Han estat realitzades darrerament actuacions per part de la G.U. contra la
venda ambulat de loteries il·legals en l’espai públic. En cas afirmatiu durant el 2013 i
resta de 2014 quines quantitats han estat fetes i posades en coneixement del cos de
Mossos d’Esquadra?”

En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup municipal de Convergència i
Unió, consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada pel
Tinent d’Alcalde de l’Àrea de Seguretat, Convivència i Civisme, Sr. Alfons Bonals
Florit, que literalment diu:
“Senyors,
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Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre d’entrada d’alcaldia amb
numero 27877 i de data 18/06/2014, i 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 proper dia 27/06/2014 en relació a ”Atès l’augment de la venda de
loteries il·legals aprofitant-se els grups delictius organitzats de la conseqüència en
part de la situació de crisis econòmica actual i les necessitats de persones
discapacitades i aturades...”
Resposta:
Informar-vos que al servei de Guardia Urbana no li consten incidències respecte
aquest tema, no obstant es contactarà amb Mossos d’Esquadra per confirmar si
tenen noticies d’aquesta situació.
Ben atentament”
2.- RGE núm. 27880, de 18 de juny de 2014.
“Meritxell Borràs i Solé Portaveu del Grup Polític de Convergència i Unió a
l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat, d’acord amb allò que disposa l’article
55 del Reglament del Ple aprovat el 25 d’octubre de 2011, presenta al registre
general la següent pregunta per a que sigui contestada en el proper Ple del dia
27-06-2014.
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Atès que en l’estació de Gornal dels Ferrocarrils de la Generalitat esta indicat el
enllaç amb R2, però no a la sortida a peu de carrer, fet que dificulta als viatgers el
trobar l’accés de l’abaixador Bellvitge – Gornal, la qual cosa fa que sovint moltes
vegades deambulin pel barri i es pregunti als vianants a on es troba aquest accés.
Vist que al contrari a la sortida del abaixador de R2 , a peu de carrer, si que hi ès
indicada la direcció a l’accés de l’estació Gornal dels Ferrocarrils de la Generalitat.
PREGUNTA
PRIMER: En cas de que sigui competència de l’Ajuntament la col·locació d’aquest
senyal informatiu, la pensa fer?. En cas negatiu, per quina raó?
SEGON : En cas de que no sigui competència de l’Ajuntament la col·locació de
l’esmentat senyal, es pensa demanar a l’organisme competent la seva instal·lació?.
Si es que no, per quina raó?”

En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup municipal de Convergència i
Unió, consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada pel
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Tinent d’Alcalde de l’Àrea de Segureta, Convivència i Civisme, Sr. Alfons Bonals
Florit, que literalment diu:
“Senyors,
Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre d’entrada d’alcaldia amb
numero 27880 i de data 18/06/2014, i 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 proper dia 27/06/2014 en relació a ”Atès que a l’estació de Gornal
dels Ferrocarrils de la Generalitat esta indicat els enllaç amb R2, però no a la sortida
a peu de carrer, fet que dificulta als viatgers el trobar l’accés a l’abaixador de
Bellvitge-Gornal, la qual cosa fa que sovint moltes vegades deambulin pel barri i
preguntin als vianants...”
Resposta:
Informar-vos que aquesta senyalització està ubicada i que es van posar les dos
indicacions en el mateix poste, per tant dona la sensació que una de les dos no
estigui indicada perquè està a sobre de la mateixa.(us indiquem amb fotografies).
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Direcció R2” abaixador Bellvitge

Direcció Ferrocarrils Generalitat
Gornal

Ben atentament”

3.- RGE núm. 27885, de 18 de juny de 2014.
“Meritxell Borràs i Solé Portaveu del Grup Polític de Convergència i Unió a
l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat, d’acord amb allò que disposa l’article
55 del Reglament del Ple aprovat el 25 d’octubre de 2011, presenta al registre
general la següent pregunta per a que sigui contestada en el proper Ple del dia
27-06-2014.
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Atès que al carrer Blas Fernandez de Lirola , 74 al barri de Santa Eulalia es troba un
edifici de titularitat municipal que des de fa un temps sembla ser tancat i en desús.
PREGUNTA
PRIMER: Esta cedit l’ús d’aquest edifici a cap empresa o associació? En cas
afirmatiu a qui i per quina activitat?
SEGON: En cas de que el primer punt sigui negatiu. Es planificada la utilització de
l’edifici per alguna activitat específica? En cas afirmatiu, quina? En cas negatiu, per
quina raó?.
TERCER: Te pensat el Govern Municipal realitzar cap tipus d’actuació o modificació
estructural interna en l’edifici?. En cas afirmatiu quines i quan es faran?”
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En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup municipal de Convergència i
Unió, consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada pel
Regidor de Cultura, Sr. Jaume Graells Veguín, que literalment diu:
“Senyora, senyor,
Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre General d’Entrada d’aquest
Ajuntament, amb número 27885 i data 18 de juny de 2014, 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 27 de juny de 2014, en la que en el seu tenor literal
diu:

Em plau adjuntar-vos l’informe del director del Museu de L’Hospitalet, en el que dona
resposta a les preguntes realitzades.
Cordialment,”
“En relació a la pregunta del grup polític del Convergència i Unió, amb registre
general d’entrada número 27.885 i registre d’alcaldia 1.026,
Informo del següent:
PRIMER: L’edifici no està cedit a cap empresa o associació
SEGON: L’edifici s’utilitza des de fa més de deu anys com a magatzem secundari del
Museu de l’Hospitalet, cosa que fa que tan sols s’hi entri per retirar algun objecte i per
fer la neteja interna.”
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4.- RGE núm.27888, de 18 de juny de 2014.
“Meritxell Borràs i Solé Portaveu del Grup Polític de Convergència i Unió a
l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat, d’acord amb allò que disposa l’article
55 del Reglament del Ple aprovat el 25 d’octubre de 2011, presenta al registre
general la següent pregunta per a que sigui contestada en el proper Ple del dia
27-06-2014.
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Atès que el passat Ple Ordinari Municipal d’abril del 2013, es va aprovar per
unanimitat moció presentada per aquest Grup Municipal, en la qual es demanava al
Govern Municipal un estudi per possibilitar la incorporació dels teatre Joventut i
l’auditori Barradas de la Ciutat al programa Apropa Cultura.
Vist que a data d’avui no hem rebut en aquest Grup Municipal cap informació relativa
al procés o resultat d’aquest estudi.
PREGUNTA
En quina situació es troba aquest estudi? Voldrem informació al respecte.”

En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup municipal de Convergència i
Unió, consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada pel
Regidor de Cultura, Sr. Jaume Graells Veguín, que literalment diu:
“Senyora, senyor,
Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre General d’Entrada d’aquest
Ajuntament, amb número 27888 i data 18 de juny de 2014, 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 27 de juny de 2014, sobre l’estudi de la possibilitat
d’incorporar el Teatre Joventut i l’Auditori Barradas de la ciutat al programa Apropa
Cultura.
Dir-vos que es necessari sol·licitar prorroga de l’esmentada pregunta per recavar la
informació necessària.
Cordialment,”

5.- RGE núm.27891, de 18 de juny de 2014.
“Meritxell Borràs i Solé Portaveu del Grup Polític de Convergència i Unió a
l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat, d’acord amb allò que disposa l’article
55 del Reglament del Ple aprovat el 25 d’octubre de 2011, presenta al registre
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general la següent pregunta per a que sigui contestada en el proper Ple del dia
27-06-2014.
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Vist que el civisme i la convivència son temes de ciutat que ens afecten a tots i que el
passat 26 de maig es va presentar una campanya institucional pel civisme.
Atès que l’Ajuntament està obert a fer partícips als diferents agents socials del
municipi dels les accions de comunicació i en aquest sentit, ha presentat les
propostes acabades tant a la Taula de convivència, civisme i valors del projecte
estratègic l’h on. El futur per endavant i als diferents consells de districte dels barris.
Vist que la campanya també ha comptat amb la col·laboració directe dels comerciants
en el marc del programa Botigues al carrer com se’ns va fer saber en un informe que
es va emetre en resposta a la pregunta presentada al Ple del 31 de gener d’aquest
any quan es va preguntar a l’equip de govern dur a terme una campanya per tal de
fomentar el civisme a la ciutat.
PREGUNTA
.- Per quin motiu l’Ajuntament de l’Hospitalet no ha tingut en compte aquestes
mateixes entitats i agents socials del municipi per plantejar la campanya per fomentar
el civisme i la convivència?
.- Es tracta només d’una campanya publicitària o va lligada a una campanya amb
agents que informen sobre temes de civisme? Si és que sí, volem saber en què es
concreta, si és que no, per quin motiu?
.- S’han realitzat accions paral·leles de conscienciació a les escoles? Si es que sí,
quines son les accions que hi ha previstes, si és que no, per quins motius?
.- En properes ocasions es tindran en compte i es faran partícips des de l’inici i en tot
el procés als diferents agents socials del municipi, així com també a les diferents
entitats? Si és que no, per quins motius?
.- S’ha fet un concurs públic amb diferents agències de publicitat per valorar les
creativitats proposades per a la campanya de civisme i convivència? Si és que no,
per quins motius?
.-Es pensa fer un seguiment i un estudi sobre l’abast i els resultats aconseguits a
través d’aquesta campanya. Si és que sí, què es farà, si és que no, per quins
motius?”

En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup municipal de Convergència i
Unió, consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada per la
Coordinadora del Gabinet de l’Alcaldia, Sr. Mari García-Calvillo, que literalment diu:
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“Senyora,
Respecte a la pregunta que heu presentar en el Registre General d’Entrada d’aquest
Ajuntament, amb número 27891 de data 18 de juny de 2014 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 27 de juny de 2014, en relació a “a la participació
d’entitats i agents socials a la campanya per fomentar el civisme, entre d’altres”.
Dir-vos que es necessari sol·licitar prorroga de l’esmentada pregunta per recavar la
informació necessària.
Ben atentament,”

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

SRA. ALCALDESSA
Hem finalitzat el Ple, hi havia precs i preguntes, no sé si hi ha algun prec, alguna
pregunta, Sr. Pérez.

SR. PÉREZ
Gràcies Alcaldessa, molt breument. És política d’aquest Ajuntament, que nosaltres
recolzem, el fer una recepció oficial per part de l’Alcaldessa, amb una àmplia difusió
mediàtica, a aquells esportistes que han nascut i/o resideixen a la nostra ciutat i que
han assolit un gran èxit esportiu o tenen o han tingut una carrera esportiva destacable
i que són un excel·lent mirall de referència per als nostres conciutadans de totes les
edats.
Vam ser coneixedors per la premsa en general i sobretot per l’esportiva del nostre
país, que el passat 17 de maig un veí de La Torrassa, conegut com “El Chaca”, en el
Paladifiore de la localitat italiana de Ostia a Roma, va guanyar en combat de boxa al
vuitè assalt de dotze, contra tot pronòstic, a l’italià Della Rosa, tercer en la llista de la
categoria del Consell Mundial de Boxa, proclamant-se campió d’Europa de pes
superwelter, fet que ha trigat més de 17 anys en tornar a mans d’un esportista de
l’Estat.
Isaac Real Modesto, nascut i resident a Hospitalet, de 33 anys, casat i pare, porta
deu anys dedicat a la disciplina de la boxa, format en el CAR de Sant Cugat, membre
de la selecció espanyola, olímpic, va participar en els campionats d’Europa de
Turquía, ha estat dues vegades campió d’Espanya, fa dos anys ha passat al
professionalisme i ha fet onze combats, ha guanyat deu, cinc per KO i nul un altre.
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Segons criteri dels entesos, Isaac Real “El Chaca” és un excel·lent boxejador amb
una alta preparació física, tècnica i psicològica, per a la pràctica d’aquest esport, que
ja ha entrat per la porta gran...

SRA. ALCALDESSA
Sr. Pérez, estem a l’apartat de precs i preguntes, no d’intervencions.

SR. PÉREZ
És un prec, és un prec.

SRA. ALCALDESSA
Bé, doncs jo prego als regidors que siguin breus a la seva exposició.

SR. PÉREZ
Volia exposar-li les raons d’aquest prec.

SRA. ALCALDESSA
No, no, si coneixem el cas, no cal que...el coneixem.

SR. PÉREZ
Acabo, ja acabo, és exposar qui és aquest senyor, perquè bé, perquè ho sàpiguen
vostès. A l'Hospitalet existeix afició, s’han fet combats d’aquest tipus a l’Hotel Porta
Fira i a La Farga, i és pel que els hi demanem, per quan es considerin oportú es
realitzi una recepció personal o oficial, per part de l’Alcaldessa, a aquest esportista.
Moltes gràcies.

SRA. ALCALDESSA
Bé, gràcies. Haig de dir que, evidentment, coneixíem el cas, ha estat felicitat i,
evidentment, està prevista la recepció, conjuntament amb d’altres esportistes, que la
setmana que ve, si l’agenda no pateix cap canvi, farem aquesta recepció, a la que
vostès i tots els grups polítics, com és tradicional i és habitual, doncs estaran
convidats a participar. Sí, sí, és veí del meu barri i és veí de la ciutat, per tant, bé, en
tot cas no sé si el Sr. Cristian Alcázar vol afegir alguna cosa.
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SR. ALCÁZAR
Simplement, per a coneixement de tots, evidentment fem seguiment de tots els èxits
esportius que hi ha a la ciutat, dels que coneixem per la premsa i dels que les pròpies
entitats on practiquen esport aquestes persones, ens comuniquen, i intentem sempre
a final de curs, bloquejar un parell de dates perquè l’Alcaldessa pugui rebre a aquests
esportistes, que a més després a la Nit de l’Esport, que se celebrarà a l’octubre,
també rebran un reconeixement de la ciutat, com és habitual. Per tant, gràcies, però
en aquest cas està previst i es farà la setmana que ve i a la Nit de l’Esport.

SRA. ALCALDESSA
De totes formes, jo li agraeixo, perquè és cert que normalment tenim coneixement
d’aquests èxit, però pot passar que algun cas concret pugui passar per alt per l’Àrea
d’Esport, l’Àrea d’Alcaldia o qualsevol de les àrees de l’Ajuntament, per tant, en fi, és
un prec que benvingut sigui, “ojalá” tots els precs fossin així, perquè demostren els
èxits i el talent que els nostres esportistes i la gent de l'Hospitalet, doncs té en
aquests moments.
Em sembla que hi havia dos més, no sé si algú... Sra. Esplugas.

SRA. ESPLUGAS
Gràcies Sra. Alcaldessa. Hemos tenido conocimiento que una guardería de
Hospitalet, una guardería concertada, en concreto la guardería Saltiró, no únicamente
alardea de no cumplir las leyes, la LOMCE y el tema del castellano y demás, que ya
viene siendo norma y nosotros desde el Partido Popular rechazamos de frente, sino
que además se difunde propaganda política y convocatorias a los actos del Sr. Artur
Mas, del Presidente, en concreto es la entidad Ómnium Cultural, que cuelga en la
fachada de la guardería propaganda por el independentismo y convocando a actos.
Entonces, nosotros queremos preguntar al equipo de gobierno si tiene constancia de
estos hechos y, en cualquier caso, pedimos la retirada inmediata, porque al ser un
centro de menores, rechazamos propaganda política/convocatorias políticas en un
centro educativo de menores. Gracias.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, gràcies, sí, Sr. Esteve.
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SR. ESTEVE
No existeix cap guarderia a la ciutat, perquè no ens agrada guardar els nens, per tant,
és una llar d’infants o una escola bressol, en aquest cas és una escola bressol
privada, no, no, privada, subvencionada per la Generalitat de Catalunya, no pas
subvencionada per l’Ajuntament de l'Hospitalet, ni està en local municipal, per tant, no
tinc cap coneixement, no tenim cap incidència en aquesta bressol i, en tot cas, bé,
vostè mateixa es pot adreçar a la bressol i manifestar el cregui oportú, en tot cas, és
una entitat absolutament privada, una cooperativa privada, i que no rep cap tipus de
subvenció per part de l’Ajuntament, ni cap tipus de local municipal.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, Sra. Esplugas.

SRA. ESPLUGAS
Val, doncs des del grup popular li preguem que vostè, com a regidor d’educació, que
faci les instancies necessàries a la Generalitat per queixar-se d’aquest tema, com a
responsable administratiu del tema d’educació a la ciutat i per fer valer els drets dels
nens, que no tenen cap obligació de tenir penjades les convocatòries del Sr. Artur
Mas a la seva porta de l’escola bressol. Gràcies.

SRA. ALCALDESSA
Sí, Sra. Borràs.

SRA. BORRÀS
Sí.

SRA. ALCALDESSA
Estem en precs i preguntes, ho dic perquè..., en fi, ho dic també per l’anterior, són
precs, propostes, en fi, té un altre prec? Molt bé, Sra. Borràs.

SRA. BORRÀS
Desconec al que es refereix exactament, si es refereix a la convocatòria que han fet
moltes altres escoles i potser també l’ha fet aquesta escola bressol, de convocar a la
manifestació de Som Escola, no sé si vostè està d’acord o està en contra, però que jo
sàpiga això no forma part de cap míting de cap líder polític.
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SRA. ALCALDESSA
Molt bé, Sr. del Río.

SR. DEL RÍO
Sí, gracias Sra. Alcaldesa. Queremos mostrar el malestar del grupo popular por la
actitud de su socio de gobierno que, aprovechando un Pleno institucional el 2 de
junio, colocó la bandera republicana en la fachada del Ayuntamiento. Nos consta que
usted como Alcaldesa, en cuanto tuvo conocimiento, actuó, y lo que pedimos, lo que
rogamos, es que se adopten las medidas necesarias para que no vuelva a producirse
una situación similar.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, doncs hem finalitzat el Ple, s’aixeca la sessió.

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

L'Alcaldessa Presidenta,

La Vicesecretària, en funcions
de Secretària General del Ple,

Núria Marín i Martínez

M. Teresa Redondo del Pozo

